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วารสาร Mahidol Music Journal เป็็นวารสารท่ี่�ตีพิ่ิมพิบ์ที่ความ
วจิัยั บที่ความวชิาการ ผลงานสรา้งสรรค ์ที่่�เก่�ยวข้อ้งกบัสาข้าวชิา
ด้้านด้นตีร่ทีุ่กแข้นง รวมที่ั�ง ด้นตีร่ศึึกษา ด้นตีร่วิที่ยา ด้นตีร่แจั๊ส 
โด้ยไม่จัำกัด้ป็ระเภที่ข้องด้นตีร่ ที่ั�งด้นตีร่คลาสสิก ด้นตีร่ร่วมสมัย 
ด้นตีร่ไที่ย ด้นตีร่ข้องภูมิภาคตี่าง ๆ หรือด้นตีร่ชาตีิพิันธุ์ุ์ หรือเป็็น
บที่ความสหวิที่ยาการท่ี่�ม่ด้นตีร่เป็็นส่วนเก่�ยวข้้อง ทุี่กบที่ความที่่�
ได้ร้บัการต่ีพิมิพ์ิตีอ้งผ่านการกลั�นกรอง พิจิัารณาคุณภาพิจัากผูท้ี่รง
คุณวุฒิิอย่างน้อย 2 คน โด้ยไม่เป็ิด้เผยชื�อผู้เข้่ยนตี่อผู้พิิจัารณา 
(double-blind peer review)

วััตถุุประสงค์์
1. เพิื�อเผยแพิร่บที่ความวิจััย บที่ความวิชาการ รวมถึึงผลงาน

สร้างสรรค์ที่่�ม่คุณภาพิในสาข้าดุ้ริยางคศึาสตีร์ 
2. เพิื�อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด้การพิัฒินาองค์ความรู้ 

ที่างด้นตีร่หรือสหวิที่ยาการที่่�เก่�ยวกับด้นตีร่
3. เพิื�อสร้างเครือข้่ายในการแลกเป็ล่�ยนความรู้ที่างวิชาการ 

ความก้าวหน้าในงานวิจััยที่างสาข้าที่่�เก่�ยวข้้องกับด้นตีร่
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วารสาร Mahidol Music Journal ได้ต้ีพ่ิมิพิม์าถึงึ
ฉบับที่่� 3 ป็ีที่่� 2 ซึ่ึ�งกองบรรณาธุ์ิการม่ความมุ่งหวังที่่�จัะ
พิัฒินาและยกระดั้บมาตีารฐานข้องวารสาร เพิื�อตีอบ
วตัีถึปุ็ระสงคข์้องวารสารในการสง่เสรมิและสนบัสนนุให้
เกิด้การพิัฒินาองค์ความรู้ที่างด้นตีร่หรือสหวิที่ยาการที่่�
เก่�ยวกับด้นตีร่ และเพิื�อเป็็นการแลกเป็ล่�ยนความรู้ที่าง
วิชาการ ความก้าวหน้าในงานวิจััยที่างสาข้าที่่�เก่�ยวข้้อง
กบัด้นตีรอ่ก่ด้ว้ย โด้ยบที่ความที่่�ตีพ่ิมิพิใ์นวารสารได้ผ้า่น
การกลั�นกรองจัากผู้ที่รงคุณวุฒิิและผู้เช่�ยวชาญในสาข้า
นั�น ๆ อย่างเข้้มข้้น ผู้สนใจัสามารถึค้นหาข้้อมูลได้้ที่่� 
www.tci-thaijo.org/index.php/mmj  

กองบรรณาธุ์กิารวารสาร Mahidol Music Journal 
ข้อข้อบพิระคณุบคุคลที่กุฝ่า่ย ที่่�มส่ว่นชว่ยเหลอืในความ
สำเรจ็ัข้องวารสาร และหวงัวา่เป็น็อยา่งยิ�งวา่ที่กุที่า่นจัะ
ใหก้ารสนับสนุนวารสารน่�อก่ในโอกาสต่ีอ ๆ ไป็ ไม่วา่จัะ
เป็็นผู้เข้่ยน ผู้ที่รงคุณวุฒิิ รวมถึึงผู้อ่านทีุ่กที่่าน สำหรับ
นักวิชาการที่่�ม่ความสนใจัที่่�จัะตี่พิิมพิ์ผลงานวิชาการ 
สามารถึด้รูายละเอย่ด้เพิิ�มเตีมิได้ท้ี่่� www.music.mahidol.
ac.th/mmj
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อาซ้้อ พิิทักษ์์พินาสกุล: 
ช่่างผลิตเคร่�องดนตรีกลุ่มช่าติพิันธิุ์อาข่่า

Aasaw Phitakphanasakul: 
Aa Kha’s Area-Based Instrument makers

ธิรณัส หิินอ่อน1

Tharanat Hinon

บทคัดย่่อ
บที่ความน่�มุ่งนำเสนอองค์ความรู้งานช่างผลิตีเครื�องด้นตีร่กลุ่มชาติีพิันธ์ุุ์อาข่้า ตีำบลป่็าซึ่าง อำเภอแม่

ฟ้้าหลวง จัังหวัด้เช่ยงราย โด้ยได้้ศึึกษาการผลิตีเครื�องด้นตีร่จัากอาซึ่้อ พิิที่ักษ์พินาสกุล ซึ่ึ�งเป็็นการผลิตีเครื�อง
ด้นตีร่จัากภูมปัิ็ญญาพิื�นถึิ�น นอกจัากบที่บาที่งานช่าง อาซ้ึ่อยังเป็น็นักด้นตีรท่ี่่�มากด้ว้ยความสามารถึเชน่กัน ด้้วย
ความเป็็นนักด้นตีร่น่� จัึงที่ำให้เครื�องด้นตีร่ที่่�ผลิตีออกมาม่คุณภาพิและม่เส่ยงเครื�องด้นตีร่ที่่�เป็็นไป็ตีามป็ระสงค์
ข้องนักด้นตีร่ชาตีิพิันธุ์ุ์อาข้่า จัากการลงพิื�นที่่�เก็บข้้อมูลพิบว่า อาซึ่้อได้้ศึึกษางานช่างผลิตีเครื�องด้นตีร่จัากศึูนย์
วัฒินธุ์รรม จัังหวัด้เช่ยงใหม่ โด้ยได้้รับการถึ่ายที่อด้จัากอาเลาะ ญาตีิซึ่ึ�งเป็็นลูกพิ่�ลูกน้อง ที่ำหน้าที่่�เป็็นวิที่ยากร
ป็ระจัำศึนูย์วฒัินธุ์รรม หลงัจัากที่่�มค่วามชำนาญแลว้ จังึยา้ยกลบัมาภมูลิำเนาและผลติีเครื�องด้นตีรเ่พิื�อใชบ้รรเลง
และจัำหน่าย เครื�องด้นตีร่ที่่�นิยมผลิตีจัำหน่าย ได้้แก่ ลาเจั่ (แคนน�ำเตี้า) ฉือลุ (ข้ลุ่ยยาว) และชะอือ (จัิ�งหน่อง) 
เป็็นตี้น การผลิตีเครื�องด้นตีร่สะท้ี่อนให้เห็นถึึงวิถึ่ช่วิตีและสภาพิแวด้ล้อม ซึึ่�งวัสดุ้ที่่�นำมาผลิตีเครื�องด้นตีร่นั�น
ล้วนมาจัากวัสดุ้ธุ์รรมชาตีิที่่�ป็ลูกข้ึ�นไว้เองหรือวัสดุ้ที่่�หามาจัากธุ์รรมชาตีิในพิื�นที่่� เช่น ข้่�ผึ�ง ไม้ไผ่เฮี่ยะ ผลน�ำเตี้า 
เป็็นตี้น กระบวนการผลิตีเครื�องด้นตีร่นั�นไม่ม่สูตีรสำเร็จัที่่�ตีายตัีว แต่ีใช้การคาด้คะเนด้้วยสายตีาร่วมกับ
ป็ระสบการณ์การเป็็นนักด้นตีร่ในการที่ด้สอบเส่ยงให้ได้้ตีามจัินตีนาการด้้วยเช่นกัน 

ค์ำสำค์ัญ: ช่างผลิตีเครื�องด้นตีร่, กลุ่มชาตีิพิันธุ์ุ์อาข้่า

Abstract
This essay presents the instrument makers of Aa Kha ethnic group in tambon Pa Sang, 

amphoe Meuang, Chiang Rai province. The processes of instrument making were examined 
from Aasau Phitakphanasakul, a local instrument maker. Because Assau is an accomplished 
musician himself, the quality of the instruments made by Aasau is highly reputed. His instruments 

1 รองศึาสตีราจัารย์ สาข้าวิชาด้นตีร่และการแสด้ง คณะศึิลป็กรรมศึาสตีร์ มหาวิที่ยาลัยข้อนแก่น
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have a distinct timbre desired by Aa Kha musicians. Field information revealed that Aa Sau 
received instrument making craft from his cousin Aala who is an instructor in the Cultural 
Center, Chiang Mai. Having mastered the skills, Aasau moved to Chiang Rai to make instruments 
for himself as well as for sale. His popular instruments are lache (gourd free-reed organ), 
cheu lu (long flute), and cha eu (jaws harp). The processes behind instrument making reflect 
indigenous epistemology and ecology. The instruments materials are naturally available in the 
area, such as beeswax, hia bamboo, and gourd. Aasau does not have a fixed “formula” for 
making instruments. Measurements and drillings, for example, are eyeballed based on years 
of his experience. Aasau also relies on his musicianship for testing his instruments to ensure 
the best possible timber. 

Keywords: Instrument maker, Aa Kha ethnic group

บทนำ
กลุม่ชาตีพิินัธุ์ุอ์าข้า่น่� จัติีร ภมูศิึกัด้ิ� (2540) ได้อ้ธุ์บิายวา่ อาข้า่มกัจัะเรย่กตีวัเองวา่ “กอ้” ซึ่ึ�งคำวา่ “ข้า่” 

นั�นแป็ลว่า ที่าส หรือเชลย ซึ่ึ�งที่่�เร่ยกเช่นน่�เพิราะว่าในอด้่ตีได้้ม่การแย่งชิงที่่�นาริมน�ำกับพิวกไตีลื�อ อาข้่าพิ่ายแพิ้
ให้กับไตีลื�อจัึงถึูกเร่ยกว่า “ข้่า” หรือข้้าที่าส และตีกเป็็นผู้ถึูกป็กครองตีลอด้มา เลโอ อัลตีิง วอน เกอชา (Leo 
Alting Von Geusau, 2000) ได้้กล่าวว่า กลุ่มชนชาตีิพิันธุ์ุ์หลายกลุ่มย่อยที่่�รวมอยู่เป็็นกลุ่มใหญ่ “อาข้่า” หรือ 
“ฮีาน”่ มจ่ัำนวนป็ระมาณสองลา้นกว่าคน ซึึ่�งกระจัายตีวัอยูต่ีามเข้ตีภเูข้าสงูในมณฑลยนูนาน ตีอนใตีข้้องป็ระเที่ศึ
จั่น ที่างภาคเหนือข้องลาว ที่างตีะวันออกข้องพิม่า เว่ยด้นาม และไที่ย ซึ่ึ�งในป็ระเที่ศึจั่นเร่ยกกลุ่มน่�ภายใตี้คำ
ว่า “ฮีาน่” โด้ยในสมัยการป็กครองข้องเหมาเจั๋อตีุง ม่นักวิชาการที่างชาตีิพิันธุ์ุ์และนักภาษาศึาสตีร์ได้้กำหนด้
เร่ยกชนเผ่าอาข้่าว่า “อาญ่” (A-nyi) เมื�อตีกเป็็นข้้าที่าสข้องชาวไตี คำว่า “ข้่า” ซึ่ึ�งหมายถึึง ที่าส จัึงถึูกชาวไตี
มาใช้เร่ยกแที่นคำเด้ิม จันกลายเป็็น “อาข้่า” และชาวอาข้่าได้้แป็ลความชื�อเร่ยกข้องตีนว่า “คนอยู่ตีรงกลาง” 
ในป็ระเที่ศึจั่น

อาข้า่จัากเด้มิอาศึยัอยูต่ีามเทืี่อกเข้าที่างทิี่ศึตีะวนัออกเฉย่งเหนอืข้องป็ระเที่ศึจัน่ ภายหลังได้ม้ก่ารอพิยพิ
ลงมาที่างใตีข้้องจัน่ และอาข้า่ได้้อพิยพิโยกยา้ยเข้า้สูป่็ระเที่ศึไที่ยป็ระมาณ 60-80 ป็ทีี่่�แลว้ (สนิที่ วงศึป์็ระเสริฐ, 
2539) ซึ่ึ�งป็รากฏพิบ 2 เส้นที่าง ได้้แก่ 1) เส้นที่างการอพิยพิจัากแคว้นเช่ยงตีุง ป็ระเที่ศึพิม่า ซึ่ึ�งได้้เด้ินที่างเข้้า
สู่ป็ระเที่ศึไที่ย ด้้านฝ่ั�งเข้ตีอำเภอแม่จััน ที่างหมู่บ้านพิญาไพิร ซึ่ึ�งป็ัจัจัุบันเป็ล่�ยนเป็็นอำเภอแม่ฟ้้าหลวง) 2) เส้น
ที่างการอพิยพิจัากแคว้นสิบสองป็ันนา ป็ระเที่ศึจั่น โด้ยเด้ินที่างผ่านบริเวณตีะเข้็บชายแด้นพิม่าและแม่น�ำโข้ง
ป็ระเที่ศึลาว แลว้เข้า้สูป่็ระเที่ศึไที่ยที่่�อำเภอแมส่าย จัากการอพิยพิที่ั�งสองเสน้ที่างน่� ที่ำใหก้ลุม่ชาตีพิินัธุ์ุอ์าข้า่ได้้
ตีั�งถึิ�นฐานอยู่ในป็ระเที่ศึไที่ยบริเวณอำเภอแม่สายและอำเภอแม่จัันจัำนวนมาก ม่เพิ่ยงบางส่วนที่่�ป็รากฏพิบใน
อำเภอแม่สรวย

วิถึ่ช่วิตีข้องกลุ่มชาตีิพัินธุ์ุ์อาข่้าในป็ระเที่ศึไที่ยส่วนใหญ่ป็ระกอบอาช่พิเกษตีรกรรมเป็็นหลัก (อุที่ัย 
ป็ัญญาโกญ, 2547) ซึ่ึ�งจัะเพิาะป็ลูกพิืชไร่และผักสวนครัวเพิื�อใช้ป็ระกอบอาหาร ส่วนที่่�เหลือก็นิยมแบ่งไว้เพิื�อ
แลกเป็ล่�ยน ม่การป็กครองเป็น็ข้องตีนเองโด้ยมผู่น้ำคอืหวัหนา้หมูบ่า้น มห่นา้ที่่�ควบคมุด้แูลซึ่ึ�งมก่ฎระเบ่ยบและ
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กรอบธุ์รรมเน่ยมป็ระเพิณ่ตีามความเชื�อข้องชุมชน

ภาพิที่่� 1 เส้นที่างการอพิยพิของกลุ่มช่าติพิันธิุ์อาข่า
ที่่�มา: มูลนิธุ์ิกระจักเงา โครงการพิิพิิธุ์ภัณฑ์ชาวเข้าออนไลน์

https://bannok.themirrorfoundation.org/โครงการพิิพิิธุ์ภัณฑ์ชนเผ่า/
สืบค้นเมื�อวันที่่� 15 กุมภาพิันธุ์์ 2563

อาข้่าเป็็นกลุ่มชาตีิพิันธุ์ุ์ที่่�ไม่ม่ระบบภาษาเข้่ยน ม่แตี่ภาษาพิูด้เช่นเด้่ยวกันกับกลุ่มชาตีิพิันธุ์ุ์อื�น ๆ อ่ก
จัำนวนมาก ด้ังนั�น ความรู้และภูมิป็ัญญาหลายเรื�องจึังถูึกถ่ึายที่อด้สู่คนรุ่นหลังจัากความเชื�อที่่�สอนผ่านการใช้
พิิธุ์่กรรมตี่าง ๆ ที่่�เป็็นธุ์รรมเน่ยมป็ระเพิณ่ยึด้ถึือป็ฏิบัตีิกันมา ด้้วยความเชื�อที่างการสอนผ่านพิิธุ์่กรรมน่� ที่ำให้
สามารถึจัำภาษาได้้อย่างแม่นยำ เช่น การสืบนับบรรพิบุรุษข้องชาวอาข้่าจัากพิ่อสู่บุตีรชาย โด้ยเฉพิาะลูกชาย
คนโตี เป็น็ต้ีน (ไกรสิที่ธุ์ิ� สทิี่ธุ์ชิาด้ก, 2556) วถิึต่ีามแบบวัฒินธุ์รรมป็ระเพิณเ่ดิ้มซึ่ึ�งมก่ารป็ระกอบพิธิุ์ต่่ีาง ๆ อย่าง
สม�ำเสมอ ช่วยย�ำเตีือนให้ความรู้และภูมิป็ัญญาหลายอย่างไม่เลือนหายไป็

อย่างไรก็ด้่ พิอล ลูวิส (Paul Lewis) มิชชันนาร่ที่่�ศึึกษาและรวบรวมข้้อมูลเก่�ยวกับภาษาอาข้่ากล่าวว่า 
ภาษาอาข้า่มห่ลากหลายสำเนย่ง สำเนย่งท่ี่�พิบเป็น็จัำนวนมากในป็ระเที่ศึพิมา่และบางสว่นข้องป็ระเที่ศึไที่ย คอื 
ภาษาอาข้่าสำเน่ยงเจัอเกอะ (‘Jeu G’oe) นอกจัากน่�ยังม่สำเน่ยงอื�น ๆ ที่่�ใกล้เค่ยงกัน เช่น ภาษาอาข้่าสำเน่ยง
เจัอจ๊ัอ (Jeu Jaw) (ป็นัด้ด้า บณุยสาระนัย, 2547) สว่นอาข่้าที่่�อาศึยัอยูใ่นป็ระเที่ศึไที่ยมานานหลายรุน่ได้พั้ิฒินา
ภาษาอาข้่ามาจัากสำเน่ยงพิื�นฐานที่่�พิูด้กันอยู่ในป็ระเที่ศึจั่นและป็ระเที่ศึพิม่า

อาข้่าเป็็นกลุ่มชาตีิพิันธ์ุุ์ท่ี่�นำด้นตีร่เข้้ามาเก่�ยวข้้องกับการด้ำเนินช่วิตีป็ระจัำวันในบที่บาที่ข้องการที่ำ
หน้าที่่�เชื�อมความสัมพิันธุ์์ข้องชุมชนชาวอาข้่า นอกจัากน่�ยังม่บที่บาที่เป็็นสิ�งบันเที่ิงเพิื�อผ่อนคลายความเหนื�อย
ล้าจัากการที่ำงานช่วงกลางวัน ซึึ่�งวัฒินธุ์รรมด้นตีร่ข้องอาข่้านั�นจัะช่วยสร้างส่สันความสนุกสนานรื�นเริงให้กับ
กิจักรรมได้้เป็็นอย่างด้่ (องอาจั อินที่นิเวศึ, 2559) การป็ระด้ิษฐ์เครื�องด้นตีร่เพิื�อนำมาใช้ข้องอาข้่านั�น เห็นว่า
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เกอืบที่ั�งหมด้เป็น็เครื�องด้นตีรท่ี่่�ที่ำมาจัากวสัด้ธุุ์รรมชาตีหิรอืวสัด้ทุี่่�สามารถึหาได้้ในชมุชนหรอืที่อ้งถึิ�นที่่�ตีนอาศึยั
อยู่

เครื�องด้นตีร่ข้องอาข้่านั�น ได้้ถึ่ายที่อด้ภูมิป็ัญญาการสร้างเครื�องด้นตีร่สืบที่อด้กันมาโด้ยวิธุ์่มุข้ป็าฐะ ซึ่ึ�ง
เป็็นภูมิป็ัญญาที่่�บรรพิบุรุษได้้พิัฒินาองค์ความรู้จันกลายมาเป็็นเครื�องด้นตีร่ที่่�แพิร่หลายและได้้การยอมรับจัาก
คนในกลุ่มอาข้า่เองวา่เป็น็สว่นหนึ�งในการใชเ้พิื�อความบนัเที่งิ การป็ระกอบพิธิุ์ก่รรมตีา่ง ๆ จัากการลงพิื�นที่่�ตีำบล
ป็า่ซึ่าง อำเภอแมฟ่้า้หลวง จัังหวดั้เช่ยงราย ได้ส้มัภาษณแ์ละเกบ็ข้อ้มลูจัากชา่งผลติีเครื�องด้นตีร ่โด้ยข้อนำเครื�อง
ด้นตีร่ที่่�พิบข้องกลุ่มชาตีิพิันธุ์ุ์อาข้่าบางส่วนมาอธุ์ิบาย ได้้ใช้เครื�อง Tuner เพิื�อวัด้ความถึ่�ระด้ับเส่ยงข้องเครื�อง
ด้นตีร่ ด้ังน่� ลาเจั่ (แคนน�ำเตี้า) ฉือลุ (ข้ลุ่ยยาว) และชะอือ (จัิ�งหน่อง) 

 

1. ลาเจ่่ (แคนน้ำเต้า)
ลาเจั่ หรือที่่�คนพิื�นราบเร่ยกว่า “แคนน�ำเตี้าอาข้่า” เป็็นเครื�องตีระกูลเครื�องลม (Aerophone) ป็ระเภที่

ลิ�นอิสระ ซึึ่�งการกำเนิด้เส่ยงเกิด้จัากการสั�นสะเทืี่อนข้องลมเมื�อกระที่บกับลิ�น ภาพิโด้ยรวมจัะม่ลักษณะ
คล้ายกับฝู่่หลูข้องกลุ่มชาตีิพิันธุ์ุ์เผ่าล่ซึู่

ลาเจั่ เป็็นเครื�องด้นตีร่ที่่�ตีัวเครื�อง (Sound Box) ที่ำจัากผลน�ำเตี้า ม่หลายข้นาด้ ถึ้าเป็็นตีัวเล็กจัะเร่ยก
วา่ ลาเจัจ่ัมิะ ข้นาด้กลางเรย่กวา่ ลาเจัเ่จัข้ะ และข้นาด้ใหญเ่รย่กว่า ลาเจั ่ลกัษณะเสย่งจัะเป็็นเสย่งโด้รน (Drone) 
คล้ายกับแคน ซึ่ึ�งเป็็นเสน่ห์ที่่�สำคัญข้องแคนน�ำเตี้า ส่วนป็ระกอบที่่�สำคัญ ได้้แก่ 1. ลิ�นที่่�ที่ำจัากไม้ไผ่ 2. ไม้ไผ่ที่่�
เป็็นที่่อเส่ยงจัำนวน 5 ลูก (ลูกที่่� 1 ม่เส่ยงตีรงกับ G# A# ลูกที่่� 2 ม่เส่ยงตีรงกับ C# D# ลูกที่่� 3 ม่เส่ยงตีรงกับ 
F ลูกที่่� 4 ม่เส่ยงตีรงกับ G และลูกที่่� 5 ม่เส่ยงตีรงกับ B)

     

ภาพิที่่� 2 ลาเจ้่
ที่่�มา: ธุ์รณัส หินอ่อน
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2. ฉื่อลุ
ฉือลุ เป็็นเครื�องด้นตีร่ป็ระเภที่ข้ลุ่ย จััด้อยู่ในตีระกูลเครื�องลม (Aerophone) ป็ระเภที่ไม่ม่ลิ�น เป็็นข้ลุ่ย

เป็า่ด้า้นป็ลาย ฉอืลเุป็็นเครื�องด้นตีรท่่ี่�ใชส้ำหรบัการสง่สัญญาณใหแ้กก่นัเมื�อเด้นิเข้า้ป็า่ เป็น็สารบอกแกอ่าข้า่คน
อื�นว่าม่คนอาข้่าอยู่ตีรงน่� ไม่ใช่สัตีว์ป็่า อย่ายิงธุ์นูเข้้ามา หรือม่อะไรก็ที่ักที่ายมาได้้นะ นอกจัากน่� ฉือลุยังนิยมใช้
เป็่าเล่นเพิื�อคลายเหงาในยามค�ำคืนหลังเสร็จัจัากการที่ำงาน 

ฉือลุ ที่ำจัากไม้ไผ่เฮี่ยะ และเจัาะรูสำหรับระบายเส่ยง ส่วนรูป็ิด้ม่ป็ระมาณ 3 รู ซึ่ึ�งอยู่ป็ลายสุด้ 1 รู และ
เลื�อนข้ึ�นมาอ่ก 2 รู ซึ่ึ�งม่เส่ยงที่ั�งสิ�น 6 เส่ยง โด้ยม่ลักษณะการเป็ิด้และป็ิด้รู ด้ังน่�

ค์วัามถุ่�เส่ยง  ร้ที่่� 1 ร้ที่่� 2 ร้ที่่� 3

ความถึ่�ตีรงกับเส่ยง D       

ความถึ่�ตีรงกับเส่ยง E      

       

ความถึ่�ตีรงกับเส่ยง F      

ความถึ่�ตีรงกับเส่ยง G      

ความถึ่�ตีรงกับเส่ยง A      

  เป็ิด้นิ�ว   ป็ิด้นิ�ว

ภาพิที่่� 3 ฉื่อลุ
ที่่�มา: ธุ์รณัส หินอ่อน
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3. ช่ะอ่อ
ชะออื หรือชะอือดิ้เยอะ หรือที่่�เรารูจั้ักในชื�อ “จัิ�งหน่อง” หรือ “จ้ัองหน่อง” จัดั้อยูใ่นเครื�องด้นตีรป่็ระเภที่

เครื�องลม ป็ระเภที่ไม่ม่ลิ�น เป็็นเครื�องด้นตีร่ที่่�นิยมนำมาเล่นในวัฒินธุ์รรมด้นตีร่ข้องอาข้่า

ภาพิที่่� 4 ช่ะอ่อ
ที่่�มา: ธุ์รณัส หินอ่อน

ชะอือ ที่ำจัากไม้ไผ่เฮี่ยะ ส่วนกลางข้องไม้ขู้ด้ผิวเป็็นช่อง ลักษณะก้านไม้ยึด้กับป็ลายอ่กด้้านหนึ�ง เมื�อม่
การด้่ด้อ่กด้้านหนึ�งจัะส่งผลให้เกิด้การข้ยับหรือสั�นสะเที่ือนเกิด้เส่ยงในช่องป็าก

อาข้า่มก่ารนำเอาเครื�องด้นตีรเ่ข้า้มาม่สว่นรว่มในกจิักรรมป็ระเพิณป่็ระเภที่งานรื�นเรงิจันเป็น็ที่่�รูจ้ักัอยา่ง
กว้างข้วางในกลุ่มคนหรือนักวิชาการท่ี่�ศึึกษาที่างวัฒินธุ์รรมข้องกลุม่ชาติีพิันธ์ุุ์ โด้ยเฉพิาะงานป็ระเพิณ่โล้ชิงช้า 
ซึ่ึ�งถึือเป็็นงานเฉลิมฉลองที่่�ยิ�งใหญ่ป็ระจัำป็ีข้องชาวอาข้่า แสด้งถึึงความเป็็นอัตีลักษณ์ที่่�โด้ด้เด้่นในวัฒินธุ์รรม
ข้องกลุ่มชาตีิพิันธุ์ุ์อาข้่า

การผลิตเคร่�องดนตรี
จัากการลงพิื�นที่่�ภาคสนาม ณ ตีำบลป็า่ซึ่าง อำเภอแมฟ่้า้หลวง จังัหวดั้เชย่งราย ได้เ้กบ็ข้อ้มลูการสมัภาษณ์

การสร้างเครื�องด้นตีร่กับอาซ้ึ่อ (เข้่ยนตีามบัตีรป็ระชาชน) พิิทัี่กษ์พินาสกุล บุคคลข้้อมูลซึึ่�งเป็็นช่างที่ำเครื�อง
ด้นตีร่และเป็็นนักด้นตีร่ด้้วยเช่นกัน การเร่ยนที่ำเครื�องด้นตีร่ได้้ลงไป็เร่ยนการที่ำเครื�องด้นตีร่ที่่�ศึูนย์วัฒินธุ์รรม
ที่่�จัังหวัด้เช่ยงใหม่ตีั�งแตี่เมื�อป็ี พิ.ศึ. 2513 ข้ณะอายุ 19 ป็ี โด้ยเร่ยนจัากอาเลาะซึ่ึ�งเป็็นลูกพิ่�ลูกน้อง (ป็ัจัจัุบัน
ถึึงแก่กรรม) ได้้ใช้เวลาศึึกษาการที่ำเครื�องด้นตีร่เป็็นเวลานาน ภายหลังได้้ย้ายกลับมาที่่�อำเภอแม่จััน (ป็ัจัจัุบัน
เป็น็อำเภอแมฟ่้า้หลวง) ป็ระกอบอาชพ่ิที่ำเครื�องด้นตีรช่าตีพิินัธุ์ุอ์าข้า่เพิื�อใชบ้รรเลงและจัำหนา่ยใหแ้กน่กัด้นตีร่
ที่ั�งในและนอกพิื�นที่่� การลงพิื�นที่่�เก็บข้้อมลูได้ส้าธุ์ิตีการที่ำเครื�องด้นตีร ่“ลาเจั่” แคนน�ำเตี้า โด้ยจัะอธุ์ิบายตี่อไป็
น่�
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ภาพิที่่� 5 อาซ้้อ พิิที่ักษ์พินาสกุล
ที่่�มา: ธุ์รณัส หินอ่อน

วััสดุและอุปกรณ์
1. ม่ด้เหลา ซึ่ึ�งม่หลายข้นาด้ ภาษาอาข้่าเร่ยกว่า ตี่อหย่า  
2. ข้่�ผึ�ง ภาษาอาข้่าเร่ยกว่า บย่าซึ่อง
3. น�ำเตี้า
4. ไม้ไผ่เฮี่ยะ

ภาพิที่่� 6 ข่�ผึ�ง
ที่่�มา: ธุ์รณัส หินอ่อน

ภาพิที่่� 7 น�ำเต้า
ที่่�มา: ธุ์รณัส หินอ่อน

ภาพิที่่� 8 ม่ด
ที่่�มา: ธุ์รณัส หินอ่อน
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วัิธิ่การสร้างแค์นน�ำเต้า “ลาเจ้่”
1. คัด้เลือกผลน�ำเตี้าที่่�แห้ง นำมาเจัาะรูจัำนวน 5 รู เจัาะที่ะลุผลน�ำเตี้าที่ั�งสองด้้านโด้ยตี้องให้ข้นาด้รูที่่�

เจัาะพิอด้่กับข้นาด้ข้องไม้ไผ่เฮี่ยะ (ลูกแคน) ให้ลูกแคนเส่ยบลงไป็ที่่�ผลน�ำเตี้าให้ที่ะลุที่ั�งสองด้้าน
2. นำไมไ้ผท่ี่่�เป็น็ลกูแคนมาที่ำเป็น็ลิ�นข้องลกูแคนทัี่�ง 5 ลกู โด้ยนำไมไ้ผเ่ฮีย่ะมาเหลาใหบ้างแลว้เจัาะตีรง

กลางตีามรปู็ ซึ่ึ�งเมื�อเจัาะแลว้กต็ีอ้งลองเป็า่เพิื�อใหไ้ด้เ้สย่งที่่�ตีอ้งการ การตีรวจัสอบเสย่งนั�น ใชป้็ระสบการณข์้อง
ชา่งวา่เสย่งได้ต้ีามที่่�ตีอ้งการหรอืยงั หลงัจัากนั�นนำมาใสก่บัลกูแคนแลว้ยารอ่งด้ว้ยข้่�ผึ�งเพิื�อป็ดิ้ชอ่งลมไมใ่หม้ล่ม
ผ่าน

3. หลังจัากที่่�ได้้ลูกแคนที่่�ป็ระกอบลิ�นที่ั�ง 5 ลูกแล้ว นำมาป็ระกอบกับเตี้าแคนที่่�ที่ำด้้วยน�ำเตี้า ใส่ลงไป็
ตีามรูที่่�เจัาะที่ั�ง 5 รู แล้วจัึงใช้ข้่�ผึ�งยาป็ิด้ร่องระหว่างน�ำเตี้ากับลูกแคน หลังจัากนั�นที่ด้สอบเส่ยงและป็รับแตี่ง
เส่ยงเพิื�อให้ได้้เส่ยงตีามจัินตีนาการและป็ระสบการณ์ข้องช่าง

การผลิตีเครื�องด้นตีร่ข้้างตี้น เป็็นภาพิท่ี่�สะที่้อนให้เห็นถึึงวิถึ่ช่วิตีและสภาพิแวด้ล้อมข้องอาซึ่้อ พิิที่ักษ์
พินาสกลุ โด้ยการนำวสัด้ทุ่ี่�ใชผ้ลติีเครื�องด้นตีร่มาจัากวสัด้ธุุ์รรมชาตีทิี่่�ป็ลกูข้ึ�นไวเ้องหรอืวสัด้ทุี่่�หามาจัากธุ์รรมชาตีิ
ในพิื�นที่่� เช่น ข้่�ผึ�ง ไม้ไผ่เฮี่ยะ ผลน�ำเตี้า รวมที่ั�งกระบวนการผลิตีเครื�องด้นตีร่นั�นไม่ม่สูตีรสำเร็จัตีายตีัว ใช้การ
คาด้คะเน ความกว้าง ความห่าง ด้้วยสายตีา หากพิิจัารณาแล้วจัะเห็นได้้ว่า การผลิตีเครื�องด้นตีร่ข้องอาซึ่้อนั�น 
เริ�มตีน้จัากการเรย่นรู ้การฝ่กึฝ่นป็ระสบการณ ์นำไป็สู่ความเช่�ยวชาญและกลวธิุ์ผ่ลติีเครื�องด้นตีรท่ี่่�มเ่ส่ยงเฉพิาะ
ตีัวข้องกลุ่มชาตีิพิันธุ์ุ์อาข้่า

ภาพิที่่� 10 การที่ำลิ�น
ที่่�มา: ธุ์รณัส หินอ่อน

ภาพิที่่� 9 การเจ้าะร้น�ำเต้า
ที่่�มา: ธุ์รณัส หินอ่อน

ภาพิที่่� 11 การที่ดสอบเส่ยง
ที่่�มา: ธุ์รณัส หินอ่อน

ภาพิที่่� 12 การประกอบลิ�นกับที่่อ
ที่่�มา: ธุ์รณัส หินอ่อน

ภาพิที่่� 13 การที่ำลิ�น
ที่่�มา: ธุ์รณัส หินอ่อน

ภาพิที่่� 14 การที่ำลิ�น
ที่่�มา: ธุ์รณัส หินอ่อน
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บทสรุป
การนำเสนอวิธุ์่การสร้างเครื�องด้นตีร่น่� เป็็นเพิ่ยงแนวที่างหนึ�งที่่�นำเสนอถึึงองค์ความรู้เชิงช่างข้องกลุ่ม

ชาตีพิินัธุ์ุอ์าข้า่ผา่นการบอกเลา่ข้องอาซึ่อ้ พิทิี่กัษพ์ินาสกลุ ได้บ้างป็ระการเที่า่นั�น ที่ว่ายงัมร่ายละเอย่ด้และกลวธิุ์่
ที่่�แยบคายอยู่มาก ซึ่ึ�งไม่สามารถึอธุ์ิบายโด้ยละเอ่ยด้ได้้ ผู้เข้่ยนได้้เข้่ยนอธุ์ิบายเพิ่ยงป็ระเด้็นสำคัญเพิื�อให้เห็น
กระบวนการสร้างเครื�องด้นตีร่และการใช้อุป็กรณ์ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ท่ี่�สะที่้อนให้เห็นถึึงงานช่างผ่านการ
สาธุ์ิตีและคำบอกเล่าจัากป็ระสบการณ์ข้องอาซึ่้อ พิิที่ักษ์พินาสกุล ซึ่ึ�งนอกจัากจัะที่ำหน้าที่่�เป็็นช่างสร้างเครื�อง
ด้นตีร ่ซึ่อ่มเครื�องด้นตีร่ได้้แลว้ ยงัคงม่บที่บาที่เป็น็นักด้นตีรท่ี่่�สามารถึเล่นเครื�องด้นตีรไ่ด้้เป็็นอยา่งด้ ่ด้ว้ยป็ระการ
ที่ั�งสองน่�ส่งผลให้เครื�องด้นตีร่ท่ี่�สร้างจัากช่างท่ี่�เป็็นนักด้นตีร่นั�นม่คุณภาพิและได้้เส่ยงตีามจัินตีนาการข้องที่ั�งผู้
สร้างและผู้เล่นได้้อย่างลงตีัว
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ความเป็นครูต้นแบบด้านดนตรีไทย่ 
ข่องครูช่ยุ่ดี วสวานนท์1

Master Chayudee Vasavanonta 
as a role model for Thai music teacher

อนุกูล แว่นประโคน2 และ ณัฐช่ย่า นัจ่จ่นาวากุล3

Anukul Vanprakhon and Nachaya Natchanawakul

บทคัดย่่อ
สารนิพินธ์ุ์ฉบับน่� ม่วัตีถุึป็ระสงค์เพิื�อศึึกษาป็ระวัตีิความเป็็นมาข้องคุณครูชยุด้่ วสวานนท์ี่ และศึึกษา

ความเป็็นครูตี้นแบบที่างด้้านด้นตีร่ไที่ย โด้ยการวิจััยเชิงคุณภาพิ จัากการศึึกษาพิบว่า ป็ระสบการณ์และอัตี
ลักษณ์ความเป็็นครูด้นตีร่ข้องครูชยุด้่ วสวานนที่์ นั�น เกิด้จัากการหล่อหลอมมาจัากบิด้า คือ คุณพิ่อพิยนตี์ ว
สวานนที่์ โด้ยได้้รับการบ่มเพิาะความเป็็นนักด้นตีร่ที่่�ม่ฝ่ีมือข้ั�นสูง จันเป็็นผู้ม่ความเป็็นเลิศึที่างด้้านการตี่ข้ิม ซึ่ึ�ง
เป็็นป็ัจัจััยสำคัญที่่�ส่งผลตี่อความเป็็นครูตี้นแบบที่างด้้านด้นตีร่ไที่ย พิบว่าท่ี่านเป็็นผู้ม่ลักษณะความเป็็นครู 3 
ด้า้น คอื 1. ความรู ้ที่า่นเป็น็ผูม้ค่วามรอบรู ้มค่วามสามารถึที่างด้า้นการตีข่้มิในข้ั�นสงู มท่ี่กัษะและเที่คนคิที่่�เป็น็
แบบอย่างเฉพิาะข้องตีนเอง สามารถึสร้างสรรค์ที่างบรรเลงขิ้มให้มค่วามโด้ด้เด่้นได้้ อก่ที่ั�งท่ี่านยังเป็น็ผูน้ำในการ
อนรุกัษ ์มค่วามรอบรู ้สามารถึอธุ์บิายองคค์วามรูไ้ด้้อยา่งชดั้เจัน 2. คณุธุ์รรม จัรยิธุ์รรม ที่า่นมค่วามวริยิะอตุีสาหะ 
มค่วามข้ยนัหมั�นเพิย่ร ป็ระหยดั้ เสย่สละ อด้ที่นและมค่วามเชื�อมั�นในตีนเอง เป็น็ผูม้ค่ณุธุ์รรมสงู เป็น็แบบอยา่ง
ในการที่ำความด้่ ม่ความกตีัญญููกตีเวที่่และที่ำนุบำรุงพิระพิุที่ธุ์ศึาสนา ม่ความรัก ความห่วงใยและป็รารถึนาด้่
ตีอ่ศึษิย์ มค่วามสมถึะและรักสนัโด้ษ มม่ารยาที่ด้ ่ออ่นน้อมถ่ึอมตีน รูจ้ักักาลเที่ศึะ ให้ความสำคัญกบัเรื�องระเบย่บ
วินัย ที่่านได้้สร้างลูกศึิษย์ที่ั�งเรื�องความตีรงตี่อเวลา การฝ่ึกซึ่้อม และเน้นย�ำเรื�องธุ์รรมเน่ยมป็ฏิบัตีิมารยาที่ข้อง
การเป็น็นกัด้นตีรท่ี่่�ด้ ่3. ที่กัษะ ที่า่นเป็น็ผูม้ค่วามสามารถึที่างด้า้นศึลิป็ะข้ั�นสงู มทั่ี่กษะและเที่คนคิการถึา่ยที่อด้
ที่่�เป็็นแบบอย่างเฉพิาะข้องตีนเอง โด้ยใช้กระบวนการเร่ยนการสอนที่่�เน้นผู้เร่ยนเป็็นสำคัญ เน้นความแตีกตี่าง

1 บที่ความน่� เป็็นส่วนหนึ�งข้องสารนิพินธุ์์ เรื�อง “ค์วัามเป็นค์ร้ต้นแบบด้านดนตร่ไที่ยของค์ร้ช่ยุด่ วัสวัานนที่์” ป็ริญญาศึิลป็ศึาสตีรมหาบัณฑิตี 
(โครงการพิัฒินาครูด้นตีร่ป็ระจัำการ ป็ระจัำป็ี 2558 สำนักงานคณะกรรมการการศึึกษาข้ั�นพิื�นฐาน กระที่รวงศึึกษาธุ์ิการ) หลักสูตีรศึิลป็ศึาสตีรมหา
บัณฑิตี สาข้าวิชาด้นตีร่ศึึกษา วิที่ยาลัยดุ้ริยางคศึิลป็์ มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล

2 นักศึึกษา หลักสูตีรศึิลป็ศึาสตีรมหาบัณฑิตี สาข้าวิชาด้นตีร่ศึึกษา วิที่ยาลัยดุ้ริยางคศึิลป็์ มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล
3 อาจัารย์ ด้ร. วิที่ยาลัยดุ้ริยางคศึิลป็์ มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล
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ระหว่างบุคคล ช่วงวัย และพิื�นฐานความรู้ ที่่านใช้ศึิลป็ะการสอนโด้ยใช้แรงเสริมด้้านบวกในการกระตีุ้นผู้เร่ยน
ให้ม่กำลังใจั ใช้กระบวนการสอนโด้ยการแบ่งกลุ่ม โด้ยครูจัะเป็็นผู้คัด้เลือกผู้นำในแตี่ละกลุ่มที่ำหน้าที่่�ช่วยสอน
ภายใตี้การดู้แลข้องครูอ่กข้ั�นหนึ�ง นอกจัากนั�นยังใช้กระบวนการสอนแบบเพิื�อนช่วยเพิื�อน พิ่�ช่วยน้อง ส่งผลให้
เกดิ้ป็ฏสิมัพินัธุ์ท์ี่่�ด้ร่ะหวา่งลกูศึษิยต์ีา่งวยั คณุลกัษณะที่ั�ง 3 ป็ระการ ถึกูพิฒัินามาจันกลายเป็น็ลักษณะนสิยัและ
สั�งสมเป็็นป็ระสบการณ์ที่่�ส่งผลตี่อการหล่อหลอมให้ที่่านเป็็นครูตี้นแบบด้้านด้นตีร่ไที่ยมาจันทีุ่กวันน่�

ค์ำสำค์ัญ: ครูตี้นแบบ, การถึ่ายที่อด้, ด้นตีร่ไที่ย

Abstract
This research’s objective is to study the biography of teacher Chayudee Vasavanonta 

and her role as the master of Thai music. Data was collected through interviews and secondary 
data from archives. The study found that experiences and identities of Ms. Chayudee Vasavanonta 
as a music teacher were taught by her father, Mr. Payon Vasavanonta. She was trained and 
became a professional musician who specialized in Hammered Dulcimer instrument, which 
later became the key factor contributing to her role as a master of Thai music. There are three 
important factors contributing her master characteristics. Firstly, the knowledges, she is equipped 
with knowledge on the dulcimer. With her talent in advance dulcimer along with her unique 
skills and technique, she is able to create an outstanding masterpiece dulcimer song. Moreover, 
she is also the leader in conservation with advanced knowledge and ability to clearly explain 
dulcimer instrument to other people. Second, she is a highly moral and ethical person. Due 
to her diligence, frugality, sacrifice, patience, and confidence attributes, she has become an 
example of goodness model. She is also full of gratitude, and help maintain Buddhism. For 
her students, she always provides them with love, care, and good wishes. From her characteristics 
of peace of mind, etiquette, humble, tactful, and discipline, he created disciples of punctuality 
and emphasized her students to have good musician manners. The third is teaching ethics. 
She is an advanced artist equipped with skill and unique knowledge transfer technique. Her 
unique teaching style is the student-centered learning which focuses on the gap between the 
person, such as age differences and basic knowledge of music. Positive inspiration is used to 
encourage students along with team learning. Each group leader is selected by the teacher 
to help teach and supervise the members. Moreover, the process of peer teaching and senior 
help junior, contribute a good relationship between students from different ages. All of the 
above three features are developed into her character of the music teacher. These three 
characteristics later embedded into her personalities and accumulated into the experience 
that helps shape her role as the master of Thai music until today.

Keywords:  Role model teacher, Knowledge transferring, Thai music
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บทนำ

1. ความเป็นมาและความสำคัญข่องปัญหิา

การจัดั้การศึกึษาในป็ระเที่ศึไที่ยมห่ลากหลายรปู็แบบ ทัี่�งการจััด้การศึกึษาในระบบ นอกระบบ และตีาม
อัธุ์ยาศัึย การวางระบบการจััด้การศึึกษาที่่�มุ่งเน้นการผลิตีครูที่่�ม่คุณภาพิ ม่ความรู้ความสามารถึ เพิื�อพิัฒินา
วชิาชพ่ิครู จังึมค่วามสำคัญอยา่งยิ�งในการพัิฒินาศึกัยภาพิผูส้อน เพิื�อนำมาถ่ึายที่อด้ให้แกล่กูศึษิยอ์ยา่งเตีม็กำลงั
ความสามารถึ เนื�องด้้วยครูคือบุคคลที่่�ม่ความสำคัญต่ีอการจััด้การศึึกษาทุี่กระดั้บ ครูจัึงเป็ร่ยบเสมือนผู้คอยช่�
ที่างสว่าง เพิื�อให้ผู้เร่ยนเดิ้นไป็ถึึงยังจุัด้มุ่งหมายท่ี่�วางไว้ ไม่เพิ่ยงแค่นั�น ครูยังต้ีองคอยช่�แนะในเรื�องคุณธุ์รรม
จัรยิธุ์รรมให้แกผู้่เร่ยน เพืิ�อให้ลกูศึษิยเ์ป็น็บคุคลโด้ยสมบรูณท์ี่ั�งรา่งกายและจิัตีใจั ครูตีอ้งมท่ี่กัษะในการถ่ึายที่อด้
องค์ความรู้ไป็สู่ผู้เร่ยน ข้ณะเด้่ยวกันตี้องไม่หยุด้พิัฒินาตีัวเอง นอกจัากน่� ครูตี้องเป็็นแบบอย่างในการป็ระพิฤตีิ
ป็ฏิบัตีิตีน การวางตีน กระบวนความรู้ จัึงม่ความสำคัญอย่างยิ�งตี่อการพิัฒินาผู้เร่ยน เพิื�อตี่อยอด้ความรู้ให้ม่
ความชำนาญมากยิ�งข้ึ�น

จัากกระแสโลกาภิวัตีน์ ส่งผลให้โลกแห่งการศึึกษาเป็ล่�ยนแป็ลงไป็อย่างรวด้เร็ว เที่คโนโลย่สมัยใหม่เข้้า
มาม่ส่วนช่วยในการจััด้การศึึกษา ผู้คนเริ�มให้ความสำคัญกับครูน้อยลง เนื�องด้้วยความรู้ม่อยู่ที่ั�วไป็ สามารถึเข้้า
ถึึงได้้ง่าย ด้้วยเครื�องมือสื�อสารและเที่คโนโลย่สมัยใหม่ ก็สามารถึที่่�จัะค้นหาสิ�งที่่�ตีนเองสนใจัได้้อย่างรวด้เร็ว 
ด้ังนั�น การป็รับตีัวให้ที่ันกับยุคสมัยจัึงเป็็นสิ�งจัำเป็็นที่่�ครูควรให้ความสำคัญอยู่เสมอ ๆ โด้ยเฉพิาะความรู้ที่าง
วิชาการ ครูตี้องให้ความรู้ด้้วยสตีิป็ัญญาและกำลังที่่�ตีัวครูม่และพิึงจัะกระที่ำได้้ เพิื�อความเจัริญงอกงามข้องลูก
ศึิษย์ นอกจัากนั�นแล้ว ครูจัะตี้องเป็็นบุคคลที่่�ม่ความสามารถึในการป็รับตีัวได้้ตีลอด้เวลา เพิื�อให้ก้าวที่ันยุคสมัย
ที่่�เป็ล่�ยนแป็ลง รวมที่ั�งป็รับกระบวนการเร่ยน เป็ล่�ยนการสอน เพิื�อให้เข้้ากับสมัยป็ัจัจัุบัน

การศึึกษานอกระบบ (Non-formal Education) เป็น็การจัดั้การศึึกษาที่่�มก่ารจััด้หลกัสตูีรระยะเวลาใน
การเร่ยนยืด้หยุ่น สอด้คล้องกับสภาพิและความตี้องการข้องผู้เร่ยน โด้ยไม่จัำกัด้ อายุ ช่วงวัย หรือรูป็แบบการ
เร่ยนการสอน ข้้อด้่ข้องการจััด้การศึึกษานอกระบบ คือ ผู้เร่ยนสามารถึเลือกศึึกษาตีามความสนใจัและความ
ถึนดั้ข้องตีนเอง เป็น็การศึกึษาที่่�สามารถึเรย่นรูไ้ด้ต้ีลอด้เวลา ในข้ณะที่่�การศึกึษาด้นตีรไ่ที่ยในอด้ต่ีเป็น็การศึกึษา
จัากสำนกัด้นตีรต่ีา่ง ๆ เชน่ สำนักพิาที่ยโกศึล สำนักบา้นบาตีร ฯลฯ โด้ยมลั่กษณะการจัดั้การศึกึษาตีามรูป็แบบ
การศึึกษานอกระบบ ซึึ่�งผูเ้รย่นสามารถึเลอืกเรย่นตีามความสนใจัข้องตีนเอง ในอด้ต่ีนั�น การฝ่ากตีวัเพิื�อเป็น็ศึษิย์
ในสำนกัด้นตีรไ่ที่ย ตีอ้งผา่นกระบวนการตีา่ง ๆ มากมาย แตีล่ะสำนกักจ็ัะมข่้นบธุ์รรมเนย่มที่่�แตีกตีา่งกนัไป็ตีาม
แตี่ข้้อกำหนด้ข้องแตี่ละแห่ง ซึ่ึ�งส่วนใหญ่แล้วข้้อกำหนด้เหล่าน่�มุ่งเน้นการสร้างความสามัคค่ ความเป็็นระเบ่ยบ
เร่ยบร้อย ข้ณะเด้่ยวกันก็มุ่งเน้นเรื�องความอาวุโส ความกตีัญญูู และความรับผิด้ชอบเป็็นสำคัญ

กล่าวได้้ว่า ระบบการเร่ยนตีามบ้านหรือสำนักในอด้่ตี ม่การเร่ยนการสอนในรูป็แบบการจััด้การศึึกษา
นอกระบบ (Non-formal Education) โด้ยเฉพิาะการศึกึษาวิชาด้นตีร ่ซึึ่�งลว้นมค่วามสำคญัตีอ่การด้ำรงอยูข่้อง
ด้นตีร่ไที่ยในปั็จัจัุบัน เนื�องจัากในอด้่ตีนั�นไม่ม่โรงเร่ยนสำหรับศึึกษาวิชาด้นตีร่ การศึึกษาในระบบจััด้ขึ้�นในวัด้
หรือวังเที่่านั�น ตี่อมาเมื�อม่การพิัฒินาระบบการศึึกษาข้องป็ระเที่ศึ และด้นตีร่เป็็นส่วนหนึ�งข้องหลักสูตีรสามัญ 
ในข้ณะที่่�การศึกึษาด้นตีรน่อกระบบกลับได้รั้บความนิยมในกลุม่ผูเ้รย่นด้นตีรไ่ที่ยอย่างไม่ข้าด้สาย เหตุีด้ว้ยความ
นิยม ความศึรัที่ธุ์า ในครูผู้เป็็นตี้นแบบข้องสำนักตี่าง ๆ ซึ่ึ�งล้วนแตี่เป็็นผู้เช่�ยวชาญ ม่ความรู้ ม่ที่ักษะด้้านด้นตีร่
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อย่างเป็็นเลิศึ จัึงยังเป็็นที่่�นิยมข้องผู้เร่ยน ที่่�จัะไป็ศึึกษาหาความรู้เพิิ�มเตีิมนอกห้องเร่ยน นอกเหนือจัากการ
เร่ยนรู้ในระบบ

ครตูีน้แบบ หมายถึงึ ครทูี่่�มแ่นวป็ฏบิตัีใินกรอบข้องการป็ฏบิติัีตีน ที่ั�งที่างด้้านกาย วาจัา ใจั ความนอบนอ้ม 
ความมส่มัมาคารวะ ความซึ่ื�อตีรง ฯลฯ เป็น็ครทูี่่�มค่ณุคา่ คอื เป็น็ครทูี่่�ที่ำงานแต่ีไมท่ี่ำเงิน คดิ้ถึงึส่วนรวมมากกวา่
ส่วนตีน ค้นคว้าเพิิ�มพิูนป็ัญญา และเป็ี�ยมไป็ด้้วยเมตีตีากรุณา (สุมน อมรวิวัฒิน์, 2554) สอด้คล้องกับหนังสือ
การยกระด้บัครไูที่ยในศึตีวรรษที่่� 21 ได้ก้ลา่วถึงึคณุลกัษณะข้องครทูี่่�มค่ณุภาพิ คอื ครจูัะตีอ้งเป็น็ผูท้ี่่�มจ่ัติีวญิญาณ
ข้องความเป็็นครูและเป็็นผู้ให้อย่างเต็ีมเปี็�ยม ม่ความรู้ความสามารถึและทัี่กษะการจััด้การเร่ยนรู้ ม่ที่ักษะการ
สื�อสารที่่�สามารถึอำนวยความสะด้วกในการเรย่นรูท้ี่่�มป่็ระสิที่ธุ์ภิาพิ มค่วามตีื�นรู ้ที่นัสมยั ที่นัเหตีกุารณ ์สามารถึ
เร่ยนรู้ได้้ที่ันเที่คโนโลย่และข้่าวสาร ความก้าวหน้าที่างวิที่ยาการและความรู้ สามารถึสร้างแรงบันด้าลใจัในการ
เร่ยนรู้ข้องผู้เร่ยน เป็็นผู้ที่่�ชอบแสวงหาความรู้อย่างตี่อเนื�อง และยังเป็็นแบบอย่างที่างคุณธุ์รรม ศึ่ลธุ์รรม และ
จัริยธุ์รรม ม่ความรู้และเข้้าใจัในอัตีลักษณ์ความเป็็นชนชาตีิไที่ยที่่�หลากหลาย ภาคภูมิใจัในความเป็็นพิลเมือง
ไที่ยและพิลเมอืงโลก ยอมรบัและเป็น็ผูน้ำการเป็ล่�ยนแป็ลง มค่วามพิรอ้มและป็รบัป็รนตีอ่การเป็ล่�ยนแป็ลงข้อง
โลกและป็ระชาคมอาเซึ่่ยน (พิิณสุด้า สิริรังธุ์ศึร่, 2556)

คุณลักษณะพิิเศึษข้องครูตี้นแบบนั�น สามารถึสะท้ี่อนให้เห็นได้้โด้ยการกระที่ำเป็็นแบบอย่าง จันได้้รับ
การยอมรับ และข้ณะเด้่ยวกันก็ยังเป็็นป็ระโยชน์แก่ผู้อื�นเพิื�อเป็็นแนวที่างในการป็ฏิบัตีิตีน ครูชยุด้่ วสวานนที่์ 
เป็็นนักด้นตีร่ไที่ยที่่�ม่ความสามารถึด้้านการบรรเลงข้ิมเป็็นเลิศึ ได้้รับการยอมรับที่ั�วไป็ว่าที่่านเป็็นผู้ม่ที่ักษะการ
บรรเลงข้ิมอย่างด้่เย่�ยม นอกจัากฐานะข้องศึิลป็ินที่่�เตี็มไป็ด้้วยความสามารถึ ที่่านยังเป็็นครูข้องลูกศึิษย์ที่ั�งใน
ระบบการศึึกษาและนอกระบบการศึึกษา เนื�องด้้วยท่ี่านเป็็นศิึลปิ็นที่่�คร�ำหวอด้อยู่ในวงการด้นตีร่ไที่ยมากว่า 
60 ป็ี เป็็นผู้ได้้รับการยอมรับในวงการด้นตีร่ไที่ยในด้้านความสามารถึในการบรรเลง และม่ผลงานมากมายเป็็น
ที่่�ป็ระจักัษ์ ได้ป้็ฏบิตัีหินา้ที่่�ถึา่ยที่อด้ความรูด้้า้นด้นตีรไ่ที่ยให้แกห่นว่ยงานราชการและเอกชน ทัี่�งในป็ระเที่ศึและ
ตีา่งป็ระเที่ศึ ที่า่นมห่ลักยดึ้ในการป็ฏบิตัีติีนและการสอนที่่�มุ่งเนน้ในเรื�องคุณธุ์รรมตีอ้งมากอ่น โด้ยยึด้ถึอืวา่บุคคล
จัะเก่งได้้ตี้องม่คุณธุ์รรมป็ระจัำใจั ให้ความสำคัญกับการจััด้การเร่ยนการสอน โด้ยยึด้ผู้เร่ยนเป็็นสำคัญ ข้ณะ
เด้่ยวกันก็ม่รูป็แบบการเร่ยนการสอนด้นตีร่ไที่ยที่่�มุ่งเน้นข้นบธุ์รรมเน่ยม การสร้างสัมพัินธุ์ภาพิระหว่างผู้เร่ยน 
ป็ลูกฝ่ังเรื�องความรับผิด้ชอบ ระเบ่ยบวินัย และความกตีัญญููเสมอมา

จัากป็ระเด้็นด้ังกล่าว ส่งผลให้ผู้วิจััยม่ความป็ระสงค์ด้ำเนินการที่ำสารนิพินธุ์์ เรื�อง ความเป็็นครูตี้นแบบ
ด้้านด้นตีร่ไที่ยข้องครูชยุด้ ่วสวานนท์ี่ ที่ั�งน่� เพิื�อศึกึษาป็ระวัตีชิวิ่ตี ผลงานและป็ระสบการณ์ด้า้นด้นตีร ่การป็ฏิบตัีติีน 
บคุลิกภาพิและทัี่กษะการบรรเลง การถ่ึายที่อด้องค์ความรู ้ที่่�มผ่ลต่ีอการสรา้งความเป็น็ครูตีน้แบบ โด้ยนำข้้อมูล
ที่่�ได้้มาวิเคราะห์คุณลักษณะที่่�ส่งผลต่ีอการสร้างเอกลักษณ์เฉพิาะตีนข้องครูชยุด้่ วสวานนท์ี่ โด้ยองค์ความรู้
ด้ังกล่าวสามารถึนำมาใช้เป็็นตี้นแบบในการป็ฏิบัตีิตีน การด้ำเนินช่วิตี และการเป็็นตี้นแบบถึ่ายที่อด้องค์ความ
รู้ที่างด้้านด้นตีร่ไที่ยแก่ครูผู้สอนและนักด้นตีร่ไที่ยรุ่นหลังตี่อไป็

2. วัตถุุประสงค์การวิจ่ัย่

1) เพิื�อศึึกษาป็ระวัตีิช่วิตีข้องครูชยุด้่ วสวานนที่์
2) เพิื�อศึึกษาความเป็็นครูตี้นแบบที่างด้้านด้นตีร่ไที่ยข้องครูชยุด้่ วสวานนที่์
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3. ข่อบเข่ตการวิจ่ัย่

การวิจััยในครั�งน่� เป็็นการวิจััยเพิื�อศึึกษาถึึงลักษณะความเป็็นครูตี้นแบบที่างด้้านด้นตีร่ไที่ยข้อง
ครูชยุด้่ วสวานนที่์ โด้ยแบ่งป็ระเด้็นการศึึกษา ด้ังน่� 

3.1 ขอบเขตด้านเน่�อหา
1) ศึกึษาป็ระวัตีชิวิ่ตีครชูยดุ้ ่วสวานนที่ ์(ครอบครัว การศึกึษา การที่ำงาน ผลงาน และรางวลัที่่�ได้รั้บ)
2) ศึึกษาความเป็็นครูตี้นแบบที่างด้้านด้นตีร่ไที่ยข้องครูชยุด้่ วสวานนที่์ (ความรู้ ที่ักษะ คุณธุ์รรม 

จัริยธุ์รรม)
3.2 ขอบเขตด้านระยะเวัลา

1) ระยะเวลาในการที่ำวิจััย ระหว่างเด้ือนกันยายน 2560 ถึึงเด้ือนสิงหาคม 2561

4. กรอบแนวคิดการวิจ่ัย่

5. วิธิีดำเนินการวิจ่ัย่

ในการด้ำเนินการวจิัยั ผูว้จิัยัได้ใ้ชข้้อ้มลูจัากเอกสาร วารสาร หนังสอืพิมิพ์ิ ข้อ้มลูจัากการสมัภาษณบ์คุคล
เป็น็หลกั และตีรวจัสอบความถึกูตีอ้งข้องข้อ้มลูอยา่งละเอย่ด้ เพิื�อศึกึษาถึงึป็จััจัยัที่่�สง่เสรมิใหค้รมูค่วามเป็น็เลศิึ
ที่างด้า้นด้นตีรไ่ที่ย นอกจัากนั�น ยงัได้ศ้ึกึษาความเป็็นครตูีน้แบบ ทัี่�งการป็ฏบัิติีตีน ในฐานะนกัด้นตีรไ่ที่ยและใน
ฐานะครูผู้สอนด้นตีร่ เน้นศึึกษาด้้วยวิธุ์ก่ารเล่าเรื�องเชิงป็ระสบการณ์ โด้ยอาศึัยข้้อมูลจัากผู้เล่าเรื�อง ผนวกเข้้า
กับการอธุ์ิบายข้้อมูลจัากการสังเกตี สัมภาษณ์ ตี่ความ และวิเคราะห์ ตีามป็ระเด้็นตี่าง ๆ ที่่�ตีั�งไว้ จัากนั�นจัึงนำ
มาจััด้หมวด้หมู่ เร่ยบเร่ยง และบรรยายในรูป็แบบการพิรรณนา วิเคราะห์เรื�องราวตี่าง ๆ ข้องผู้เล่าเรื�อง
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6. ประโย่ช่น์ที�คาดว่าจ่ะได้รับ

6.1 ที่ราบถึึงป็ระวัตีิช่วิตีข้องครูชยุด้่ วสวานนที่์ 
6.2 ที่ราบถึึงแนวที่างในการเป็็นครูตี้นแบบที่างด้้านด้นตีร่ไที่ยข้องครูชยุด้่ วสวานนที่์ ที่่�ป็ระสบผลสำเร็จั

ในวิชาช่พิด้นตีร่ไที่ย 
6.3 ผู้ที่่�สนใจัในกระบวนการสอนข้ิมตีามแนวที่างข้องครูชยุด้่ วสวานนที่์ สามารถึนำผลงานการวิจััยไป็

ป็ระยุกตี์ใช้กับการเร่ยนการสอนข้องผู้เร่ยน เกิด้ป็ระโยชน์ในวงการศึึกษาและวงการด้นตีร่ไที่ย

7. คำนิย่ามศััพิท์เฉืพิาะ

7.1 ครูตี้นแบบ หมายถึึง ครูด้นตีร่ไที่ยที่่�ม่แนวป็ฏิบัตีิตีนที่่�ควรได้้รับการยกย่องให้เป็็นแบบอย่าง
7.2 การถึ่ายที่อด้ หมายถึึง กระบวนการแบ่งป็ันความรู้ถึูกถึ่ายที่อด้จัากคนหนึ�งไป็ยังอ่กคน กล่าวคือ 

เป็็นการถึ่ายที่อด้ความรู้จัากผู้รู้ไป็ยังผู้ที่่�ตี้องการความรู้ 
7.3 การตี่อมือ หมายถึึง การได้้รับการถึ่ายที่อด้เพิลงจัากครูผู้สอนสู่ลูกศึิษย์ โด้ยวิธุ์่ “มุข้ป็าฐะ”

สารัตถุะที�เกี�ย่วข่้องกับคุณลักษ์ณะข่องครูต้นแบบ

การศึึกษาอัตีลักษณ์ข้องบุคคล คือ การที่ำความเข้้าใจั ความคิด้ ความเชื�อข้องบุคคลที่่�ม่ตี่อตีนเอง ซึ่ึ�งส่ง
ผลตี่อการแสด้งพิฤตีิกรรมที่่�แสด้งบที่บาที่ในหน้าท่ี่�ท่ี่�ตีนได้้รับ จันกลายเป็็นตี้นแบบ ซึ่ึ�งถึือเป็็นส่วนหนึ�งข้อง
โครงสร้างที่างสังคมครดู้นตีร ่การศึกึษาคุณลกัษณะข้องบุคคลเชน่น่� กอ่ใหเ้กดิ้การเรย่นรูท้ี่ั�งในแงก่ารด้ำเนินชว่ติี 
การเร่ยนการสอน การถ่ึายที่อด้อย่างเป็็นเอกลักษณ์และการสืบสานอย่างเป็็นรูป็ธุ์รรม คณิเที่พิ ป็ิตีุภูมิ
นาค (2556: 21) ได้ส้รปุ็กระบวนการสรา้งอตัีลกัษณข์้องครดู้นตีรเ่อาไว ้5 ป็ระการ ได้แ้ก ่1) การรบัรู ้(Percep-
tions) อยู่บนพิื�นฐานป็ระสบการณ์เก่�ยวกับครูด้นตีร่ 2) ความหมาย (Meanings) การรับรู้เก่�ยวกับครูด้นตีร่ใน
รปู็แบบที่่�แตีกตีา่งกนัและความหมายข้องครดู้นตีรจ่ังึแตีกตีา่งกนัไป็ด้ว้ย 3) องคป์็ระกอบ (Components) องค์
ป็ระกอบตี่าง ๆ ที่่�ป็ระกอบกันข้ึ�นเป็็นอัตีลักษณ์ข้องครูด้นตีร่ เช่น ความรู้ ลักษณะเฉพิาะ วิธุ์่การถึ่ายที่อด้ 4) 
อทิี่ธุ์พิิล (Influences) การสรา้งอตัีลกัษณข์้องบคุคลนั�น อาจัได้ร้บัอทิี่ธุ์พิิลหลายป็จััจััย เชน่ สื�อ ครดู้นตีร ่ครอบครวั 
ป็ระสบการณ์ บริบที่ 5) การพิัฒินา(Development) อัตีลักษณ์อาจัม่การเป็ล่�ยนแป็ลงและพิัฒินาได้้ นอกจัาก
นั�นแล้ว ยังได้้ลำด้ับกระบวนการสร้างอัตีลักษณ์ข้องครูด้นตีร่เอาไว้ 4 ลำด้ับ คือ การเร่ยนด้นตีร่ การสอนด้นตีร่ 
การพิัฒินาความเป็็นมืออาช่พิ และเกิด้อุด้มการณ์

กระบวนการสอนและป็ัจัจััยที่่�ส่งเสริมการสอนม่หลากหลาย สรุป็ได้้ด้ังน่� 1) เน้นการเล่ยนแบบ ที่ำซึ่�ำให้
เหมือนอย่างที่่�ครูที่ำ ซึ่ึ�งครูจัะตี้องเป็็นผู้ที่่�ม่ความสามารถึและเป็็นแบบอย่างให้ศึิษย์ได้้ 2) ม่การวิพิากษ์ผลงาน
ข้องศึษิย์ ช่�แนะ ป็รบัป็รงุแก้ไข้ และพัิฒินาไป็สูส่ิ�งใหม่ 3) ครูตีอ้งมทั่ี่กษะในการป็ฏิบัตีแิละความรูเ้ชงิที่ฤษฎอ่ย่าง
ถึูกตี้องและตี้องม่ที่ัศึนคตีิว่า “ตีนคือตี้นแบบข้องศึิษย์” 4) ครูตี้องม่ความสามารถึสร้างสมดุ้ลระหว่างที่ฤษฎ่กับ
อารมณ์การแสด้งผลงาน 5) ครูตี้องม่ความเข้้าใจัเก่�ยวกับความสัมพิันธุ์์ข้องความรู้หรืองานที่่�ตีนเองถึนัด้ 
6) ครูใช้วิธุ์่หลากหลายในการถึ่ายที่อด้ ข้ึ�นอยู่กับพิื�นฐานข้องลูกศึิษย์ 7) ครูตี้องม่อิสระที่างความคิด้และการ
สร้างสรรค์ 8) ความสัมพิันธุ์์ระหว่างครูกับลูกศึิษย์ส่งผลตี่อการยอมรับและการเร่ยนรู้ 9) การสื�อสารระหว่างครู
กับลูกศึิษย์ 10) ป็ระสบการณ์ ที่ักษะ พิื�นฐานความรู้ วัฒินธุ์รรม ครอบครัว ล้วนส่งผลตี่อการพิัฒินาความเป็็น
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ผู้ม่ศึิลป็ะ ความเป็็นมืออาช่พิ 11) ครูม่ความเข้้าใจัเป็้าหมายในการสอนที่่�สามารถึยืด้หยุ่นข้ึ�นอยู่กับสถึานการณ์ 
12) ครูม่หน้าที่่�ถึ่ายที่อด้ความรู้และหล่อหลอมความเป็็นศึิลป็ิน (คณิเที่พิ ป็ิตีุภูมินาค, 2556: 34)

ภาพิที่่� 1 ค์ุณค์ร้ช่ยุด่ วัสวัานนที่์ ถุ่ายเม่�อค์ราวัได้รับปริญญาศิิลปศิาสตรมหาบัณฑิิตกิตติมศิักดิ� 
จ้ากมหาวัิที่ยาลัยราช่ภัฏสวันสุนันที่า ปี พิ.ศิ. 2547

ที่่�มา: ตี้นฉบับภาพิถึ่ายจัากคุณครูชยุด้่ วสวานนที่์ (20 เมษายน 2561)
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ผลการวิจ่ัย่

1. ด้านครอบครัว

นางสาวชยุด้่ วสวานนที่์ (ครูแด้ง) กำเนิด้เมื�อวันที่่� 16 เด้ือนมกราคม พิ.ศึ. 2493 ณ กรุงเที่พิมหานคร 
แตีเ่นื�องจัากความผดิ้พิลาด้ในการออกเอกสารข้องที่างราชการ ที่ำใหส้ติูีบตัีรระบวัุนเกดิ้เป็น็วนัท่ี่� 2 เด้อืนมกราคม 
พิ.ศึ. 2493 ป็ัจัจัุบันอายุ 71 ป็ี อาศึัยอยู่บ้านเลข้ที่่� 61 หมู่บ้านร่มเย็น ซึ่อยจัรัญสนิที่วงศึ์ 96/2 แข้วงบางอ้อ 
เข้ตีบางพิลัด้ กรุงเที่พิมหานคร บิด้าชื�อ นายพิยนตี์ วสวานนที่์ และมารด้าชื�อ นางบุญชุบ วสวานนที่์ ที่่านเป็็น
บุตีรคนที่่� 3 ในบรรด้าพิ่�น้อง 4 คน 

2. ด้านการศัึกษ์า

การศึึกษาด้า้นด้นตีร่นั�น ครชูยดุ้ ่วสวานนที่ ์เรย่นข้มิกบับดิ้า (คณุพิอ่พิยนตี ์วสวานนที่)์ เรย่กวา่มพ่ิอ่เป็น็
ครเูพิย่งท่ี่านเด้ย่ว บดิ้าใหฝ้่กึหดั้ข้มิตีั�งแตีย่งัจัำความไม่ได้ ้โด้ยเมื�ออายปุ็ระมาณ 6 ป็ ีที่า่นกไ็ด้เ้พิลงมากกว่า 200 
เพิลง และได้้เพิลงเด้่�ยวจัากพิ่อหมด้ทีุ่กเพิลงแล้ว

ภาพิที่่� 2 อายุประมาณ 4 ขวับ กำลังบรรเลงขิม โดยม่ค์ุณพิ่อพิยนต์ วัสวัานนที่์ นั�งอย้่ด้านข้าง
ที่่�มา: ตี้นฉบับภาพิถึ่ายจัากคุณครูชยุด้่ วสวานนที่์ (20 เมษายน 2561)

จัากการสั�งสมความรู้ที่างด้้านด้นตีร่มาตีั�งแตี่เด้็ก ป็ระจัวบกับคุณพิ่อเป็็นนักด้นตีร่มือสมัครเล่นและที่่าน
กส็ง่เสริมให้บตุีรได้ม้วิ่ชาติีด้ตัีว สิ�งเหล่าน่�สะท้ี่อนให้เห็นถึงึอัจัฉริยภาพิข้องครูที่่�มม่าตีั�งแต่ีวยัเยาว์ การที่่�ครูป็ระสบ
ความสำเรจ็ัในวิชาชพ่ินักด้นตีรไ่ที่ย (ขิ้ม) ในปั็จัจุับนันั�น ไม่ใชแ่ค่ปั็จัจัยัที่่�เกิด้จัากจัริยวัตีร (ความรู ้ที่กัษะ คณุธุ์รรม 
จัริยธุ์รรม) ที่่�ม่ในตัีวครูเพิ่ยงเท่ี่านั�น แตี่เกิด้จัากการหล่อหลอมสิ�งที่ั�งหลายเหล่าน่�มาจัากบิด้าข้องครู (คุณพิ่อ
พิยนตี ์วสวานนที่)์ ที่่�ที่า่นพิยายามฟ้มูฟั้ก สรา้งโอกาส และใหค้วามรูทุ้ี่กสิ�งที่กุอยา่งจันกลายเป็น็ครูชยดุ้ ่วสวานนที่์ 



MAHIDOL MUSIC JOURNAL 22  
Vol. 3 No. 2 : September 2020 – February 2021

ในที่กุวันน่� ในครอบครัวข้องคุณพิอ่พิยนต์ี วสวานนท์ี่ นั�น ไม่ได้ม้แ่ค่คณุพิอ่ข้องครูที่่�เป็น็นักด้นตีรส่มัครเล่นเท่ี่านั�น 
แตี่ยังม่อาป็ราน่ (ป็ราน่ วสวานนที่์) ซึ่ึ�งเป็็นอาข้องครู ที่่�ม่ฝ่ีมือในการตี่ข้ิมได้้อย่างยอด้เย่�ยม ครูเล่าให้ฟ้ังว่า

“ครั�งแรกที�ค์ณพิ่อพิาไป็หาค์ณอา (ป็รานี วสวานนท์) ค์ณอาก็ติีข่ิมเด้ี�ยวเชื่ิด้นอกให้ฟื้ัง ติอนนั�น
ครูอาย์แค่เพิียง 6 ข่วบักว่าเอง ค์ณอาก็ติ่อเดี้�ยวข่ิมเพิลงเชื่ิด้นอกให้แล้ว” (ชยุด่้ วสวานนที่์, 
สัมภาษณ์ 19 สิงหาคม 2560)

อายุเพิ่ยง 6 ป็ี ครูป็ราน่ก็ตี่อเพิลง “เชิด้นอก” ให้แล้ว แสด้งให้เห็นว่า การที่่�ครูป็ระสบความสำเร็จัใน
อาช่พิด้นตีร่นั�น ล้วนได้้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ที่ั�งจัากคุณพิ่อพิยนตี์และครูป็ราน่ (ป็ราน่ วสวานนที่์) น้อง
คนสุด้ที่อ้ง ผูม้ฝี่่มอืเกง่กลา้ ถึงึข้ั�นเด้่�ยวขิ้มเพิลงเชดิ้นอกได้ ้แสด้งถึึงการเป็น็ผูท้ี่่�มท่ี่กัษะและความรู้ความสามารถึ
พิอตีัว และสิ�งแวด้ล้อมเหล่าน่�เอง ที่่�เป็็นเครื�องหล่อหลอมให้ครูชยุด้่ วสวานนที่์ ค่อย ๆ เตีิบโตีข้ึ�นมาที่่ามกลาง
สภาพิแวด้ลอ้มข้องผู้มค่วามสามารถึด้า้นด้นตีรร่อบด้า้น โด้ยเฉพิาะคณุพิอ่นั�น เรย่กได้ว้า่เป็น็ “เบา้หลอม” ความ
เป็็นตีัวตีนข้องครูเป็็นอย่างด้่และมั�นคงแน่วแน่จันถึึงป็ัจัจัุบัน

เด้็กหญิงชยุด้่ วสวานนที่์ เมื�อครั�งอายุเพิ่ยง 6 ป็ี สามารถึเด้่�ยวข้ิมเพิลงนกข้มิ�น สามชั�น จันได้้รับรางวัล
ชนะเลิศึ ที่างสถึาน่วิที่ยุ ที่.ที่.ที่. (ส่�แยกคอกวัว) เป็็นสถึาน่วิที่ยุที่่�ม่การจััด้รายการส่งเสริมด้นตีร่ไที่ย ครูชยุด่้ 
วสวานนที่์ กรุณาเล่าให้ฟ้ังว่า 

“การจดั้ป็ระกวด้ด้นติรทีางสถานวีทิยว์ทิย ์ท.ท.ท. (สี�แยกคอกววั) นั�น ครไูด้ร้บััรางวลัชื่นะเลศิใน
ติำแหน่งศลิป็นินอ้ย ท.ท.ท. (สี�แยกคอกววั) ติอนนั�นอายเ์พิยีงแค ่6 ข่วบั และติวัเลก็มาก ผอมด้ว้ย 
ซึ่ึ�งครไูด้ต้ิอ่เพิลงที�มคีวามรู้แนน่แลว้ เรยีกวา่ได้เ้พิลงแลว้ไม่ติ�ำกวา่ 200 เพิลง เพิลงเด้ี�ยวท์กเด้ี�ยว
ได้้หมด้แล้ว ติั�งแติ่อาย์ได้้ 5-6 ข่วบั ติั�งแติ่เพิลงพิญาโศก นกข่มิ�น ลาวแพิน สารถี (เพิลงเด้ี�ยวที�
ค์ณพิ่อข่องครูติ่อให้)” (ชยุด้่ วสวานนที่์, สัมภาษณ์ 19 สิงหาคม 2560)

ครชูยดุ้ ่วสวานนท์ี่ เริ�มเข้า้ศึกึษาระดั้บป็ระถึมศึกึษา ชั�น ป็.1 - ป็.7 ที่่�โรงเรย่นศิึรศิึกึษา จังัหวัด้สมุที่รป็ราการ 
ช่วงอายุระหว่าง 4-5 ข้วบนั�น ที่่านได้้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่่�จัังหวัด้สมุที่รป็ราการแล้ว โด้ยได้้ย้ายบ้านจัากบ้าน
คุณป็ู่ ซึ่ึ�งอยู่แถึวยมราช มาอยู่จัังหวัด้สมุที่รป็ราการ จันกระทัี่�งครูเร่ยนจับชั�นป็ระถึมศึึกษาก็สอบเข้้าเร่ยนชั�น
มัธุ์ยมศึึกษาตีอนตี้น ป็ีที่่� 1 (ม.ศึ.1) ที่่�โรงเร่ยนสตีร่สมุที่รป็ราการ 

3. ประวัติการทำงาน

ครชูยดุ้ ่วสวานนท์ี่ เริ�มตีน้ชวิ่ตีการที่ำงาน โด้ยรับราชการในตีำแหน่งดุ้รยิางคศิึลป็นิ เครื�องมือขิ้ม ณ กอง
ดุ้ริยางค์ที่หารเรือ เมื�อวันที่่� 15 เดื้อนตีุลาคม พิ.ศึ. 2511 ซึึ่�งในข้ณะนั�น พิ่�สาวข้องครู (เรือตีร่หญิง ชยาศึร ่
วสวานนที่์) ที่่านรับราชการในตีำแหน่งดุ้ริยางคศึิลป็ิน เครื�องมือซึ่อด้้วง กองดุ้ริยางค์ที่หารเรือ ตี่อมาได้้รับการ
แตี่งตีั�งเป็็นฝ่่ายป็กครองนักเร่ยนดุ้ริยางค์หญิง โรงเร่ยนดุ้ริยางค์ที่หารเรือ แตี่ด้้วยลักษณะพิิเศึษที่่�ที่่านม่มาเป็็น
ทีุ่นเด้ิม นั�นคือเรื�องระเบ่ยบวินัย ที่ำให้ครูได้้ที่ำหน้าที่่�ฝ่่ายป็กครองนักเร่ยนดุ้ริยางค์หญิง อุป็นิสัยที่ั�งหลายนั�น
ตีิด้ตีัวครูมาจันถึึงเมื�อครูได้้ที่ำหน้าที่่�ครูข้ิม ผู้ถึ่ายที่อด้องค์ความรู้เรื�องข้ิมแก่ลูกศึิษย์ ซึ่ึ�งครูที่่านจัะเอาใจัใส่เรื�อง
น่�เป็็นอย่างมาก ที่่านจัะย�ำอยู่เสมอ ที่ั�งในระหว่างการเร่ยนการสอนและโอกาสที่่�เอื�ออำนวย
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ภาพิที่่� 3 ค์ุณค์ร้ช่ยุด่ วัสวัานนที่์ กำลังบรรเลงขิม ที่่�กองดุริยางค์์ที่หารเร่อ
ที่่�มา: ตี้นฉบับภาพิถึ่ายจัากคุณครูชยุด้่ วสวานนที่์ (20 เมษายน 2561)

“การเป็น็ครนูั�น ไม่วา่จะสอนวิชื่าอะไรก็แลว้แติ ่ไม่ใชื่ม่แีติค่วามเกง่อยา่งเด้ยีว ติอ้งมรีะเบัยีบัวนิยั
ด้้วย เพิราะระเบัียบัวินัยมันจะเป็็นเคร่�องทำให้ท์กอย่างมีระบับั จะทำสิ�งใด้ก็มั�นใจและมั�นคง ไม่
สั�นคลอน เชื่่น ระเบัียบัวินัยเร่�องการฝึึกซึ่้อม ระเบัียบัวินัยเร่�องการบัรรเลงเป็็นหมู่คณะ จะเอาใจ
ตินเองเป็็นที�ติั�ง ไม่ได้้” (ชยุด้่ วสวานนที่์, สัมภาษณ์ 19 สิงหาคม 2560)

จัากคำกล่าวข้้างต้ีน สะท้ี่อนให้เห็นความเคร่งครัด้ในเรื�องระเบ่ยบวินัยเป็็นอย่างมาก เนื�องด้้วยได้้หล่อ
หลอมอุป็นิสัยความเป็็นผู้ม่ระเบ่ยบวินัยให้กลายเป็็นอุป็นิสัยที่่�โด้ด้เด่้นมากยิ�งข้ึ�น จัากการเก็บข้้อมูลด้้วยการ
สังเกตี พิบว่า ความม่วินัยข้องที่่านส่งผลให้ที่่านม่การวางแผนช่วิตีไว้ล่วงหน้าอยู่เสมอ ไม่ว่าจัะนัด้กับใครก็ตีาม 
ที่า่นจัะตีอ้งเผื�อเวลาหรอืไป็ถึงึกอ่นอยา่งนอ้ย 30 นาที่ ่- 1 ชั�วโมง ที่า่นใหค้วามสำคญักบัเรื�องความตีรงเวลาเป็น็
อยา่งมาก ที่า่นไม่เคยผิด้นดั้หรอืไป็ช้า สิ�งเหล่าน่�จังึเป็็นเครื�องหล่อหลอมความรับผดิ้ชอบ ความตีรงต่ีอเวลา และ
สรา้งใหค้รเูป็น็ผูม้ร่ะเบย่บวนัิยอยา่งสงู ป็ระกอบกบัครยูงัมโ่อกาสรว่มบรรเลงด้นตีรก่บันกัด้นตีรอ่าวโุสที่ั�งหลาย 
ที่ำให้ครูได้้มองเห็นวัตีรป็ฏิบัตีิ จัริยวัตีรข้องนักด้นตีร่อาวุโส และครูได้้ป็รับมาใช้เป็็นแนวป็ฏิบัตีิข้องตีนเอง

ครูป็ระสบความสำเร็จัในวิชาช่พินักด้นตีร่ โด้ยม่คุณพิ่อ (พิยนตี์ วสวานนที่์) เป็็นผู้ผลักด้ันและหนุนหลัง
ให้ที่่านป็ระสบความสำเร็จั แตี่สิ�งที่ั�งหลายที่ั�งป็วง ถึ้าที่่านไม่ได้้ม่ใจัรัก ก็คงไม่สามารถึสำเร็จัได้้ ที่่านเป็็นผู้ม่
อัจัฉริยภาพิที่างด้้านการตี่ข้ิมโด้ยแที่้ ความเป็็นเลิศึที่างด้้านข้ิมนั�น ไม่ได้้สำเร็จัด้้วยเวลาเพิ่ยงสั�น ๆ แตี่เกิด้จัาก
ตีลอด้ช่วงช่วิตีข้องท่ี่านท่ี่�สร้างสมสร้างภูมแิหง่ความรู ้จัากรากฐานที่่�ด้ ่กลายเป็น็องค์ความรูท้ี่่�ดึ้งออกมาใชเ้ที่า่ไหร่ก็
ไม่ม่วันหมด้ คุณพิ่อข้องครูได้้วางแผนช่วิตีข้องครูเอาไว้อย่างด้่ 
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“พิ่อครูบัอกว่า ‘วิชื่านี�มันเป็็นความรู้ความสามารถเฉพิาะติัว’ สมัยก่อนไม่มีใครที�จะเรียนไป็รับั
ป็รญิญา สมัยโน้นติั�งแต่ิครเูลก็ ๆ ไม่มหีรอก มแีติค่รโูบัราณ ครูจบั ป็.4 แต่ิเกง่ในด้า้นนี�โด้ยเฉพิาะ 
สอนจนกระทั�งทำป็ริญญามาท์กวันนี� จนมีป็ริญญาติรี โท เอก” (ชยุด้่ วสวานนท์ี่, สัมภาษณ์ 
19 สิงหาคม 2560)

ที่ำใหม้องเหน็วา่ การจัดั้การศึกึษาในระบบนั�น ในสมยักอ่นยงัไมม่ก่ารบรรจัสุาข้าวชิาด้นตีรล่งไป็ในระบบ
การศึึกษา ม่เพิ่ยงการศึึกษานอกระบบและตีามอัธุ์ยาศึัย โด้ยผู้เร่ยนจัะเลือกเร่ยนตีามสำนักด้นตีร่ที่่�ตีนเองสนใจั 
และก็ไป็ฝ่ากตีัวเป็็นลูกศึิษย์ โด้ยเฉพิาะในระด้ับอุด้มศึึกษา ครูจัึงเป็็นผู้หนึ�งที่่�ม่ส่วนร่วมในการวางรากฐานการ
เร่ยนวิชาป็ฏิบัตีิเครื�องมือข้ิมในหลายมหาวิที่ยาลัย จันสามารถึสร้างองค์ความรู้ไป็ได้้จันถึึงระดั้บป็ริญญาเอก
อย่างในป็ัจัจุับัน จัะเห็นว่าตีลอด้ช่วงช่วิตีข้องคุณพิ่อที่่านนั�น ได้้สร้างคุณูป็การอย่างใหญ่หลวงตี่อวงการด้นตีร่
ไที่ย เพิราะไมม่่ใครที่ราบได้ว้า่ ในอนาคตีนั�น ลกูสาวที่่�ที่า่นพิยายามฟ้มูฟ้กัถึา่ยที่อด้ความรู้และป็ระสบการณท์ี่ั�ง
หลาย จัะกลายมาเป็็นผู้ที่่�ม่ฝ่ีมือที่างด้้านการตี่ข้ิมอย่างเป็็นเลิศึ จันเป็็นที่่�ยอมรับและกล่าวข้านถึึงในป็ัจัจัุบัน

ภาพิที่่� 4 ค์ุณค์ร้ช่ยุด่ วัสวัานนที่์ บรรเลงถุวัายม่อเด่�ยวัขิม เพิลงเช่ิดนอก 
งาน 100 ปี กองดุริยางค์์ที่หารเร่อ ณ หอประชุ่มกองดุริยางค์์ที่หารเร่อ
ที่่�มา: ตี้นฉบับภาพิถึ่ายจัากคุณครูชยุด้่ วสวานนที่์ (20 เมษายน 2561)

ในคราวที่่�กองดุ้ริยางค์ที่หารเรือ จััด้งานครบรอบ 100 ป็ี กองดุ้ริยางค์ที่หารเรือ เมื�อป็ี พิ.ศึ. 2521 ได้้จััด้
ให้ม่พิิธุ์่ไหว้ครูด้นตีร่ในครั�งนั�น ครูมนตีร่ ตีราโมที่ เป็็นผู้อ่านโองการไหว้ครู ครูชยุด้่ วสวานนที่์ ม่โอกาสได้้ข้ึ�น
เด้่�ยวขิ้มถึวายมือ “เพิลงเชิด้นอก” ซึึ่�งเพิลงน่�ครูได้้รับการถ่ึายที่อด้ที่างเพิลงมาจัากคุณป็ราน่ วสวานนท์ี่ (อา) 
ตีั�งแตี่อายุได้้ป็ระมาณ 7 ข้วบ ในการเด้่�ยวครั�งนั�น เป็็นที่่�กล่าวข้านถึึงความเป็็นผู้ที่่�ม่ฝ่ีมือด้้านการตี่ข้ิมที่่�เป็็นเลิศึ 

วนัที่่� 1 สงิหาคม พิ.ศึ. 2522 ครูชยุด้่ วสวานนที่ ์ได้ม้าป็ฏบิัตีิหนา้ที่่�อยู่กรมป็ระชาสัมพินัธุ์์ โด้ยที่า่นยงัคง
ด้ำเนินช่วิตีไป็เหมือนเด้ิมตีามป็กตีิ ไม่เป็ล่�ยนแป็ลงนัก เนื�องจัากการได้้ที่ำงานที่่�กรมป็ระชาสัมพิันธุ์์นั�น ยังคง
ป็ฏิบัตีิหน้าที่่�ข้องนักด้นตีร่และเนื�องด้้วยเป็็นสถึานที่่�ซึ่ึ�งคุ้นเคยมาตีั�งแตี่ครั�งยังเด้็ก ที่ำให้การที่ำงานที่่�กรม
ป็ระชาสัมพิันธุ์์ไม่ได้้เป็็นอุป็สรรคสำหรับครูเลย แตี่ที่ำให้ที่่านสามารถึที่ำงานด้้านด้นตีร่ได้้มากยิ�งข้ึ�น
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นอกจัากการถึ่ายที่อด้ความรู้ด้นตีร่ผ่านเส่ยงและภาพิแล้ว ที่่านยังรับหน้าที่่�เป็็นผู้ถึ่ายที่อด้ความรู้ให้แก่
นกัศึกึษามหาวิที่ยาลัย ซึึ่�งท่ี่านได้ท้ี่ำมาตีั�งแต่ีอยูท่ี่่�กองดุ้รยิางค์ที่หารเรอื โด้ยไป็สอนด้นตีรใ่ห้แก่นกัเรย่นพิยาบาล
ที่หารเรือ โรงพิยาบาลสมเด็้จัพิระปิ็�นเกล้า ชมรมด้นตีร่ไที่ยโรงพิยาบาลศึิริราช และชมรมด้นตีร่ไที่ย คณะ
เภสัชศึาสตีร์ มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล ที่ั�งเป็็นผู้ร่วมวางหลักสูตีรการศึึกษาด้นตีร่ไที่ย เครื�องด้นตีร่ข้ิม ด้้วยองค์ความ
รู้ที่่�ม่มากมาย ที่ำให้ที่่านเป็็นที่่�ยอมรับที่ั�งในวงการศึึกษาและวงการสังคมข้องนักด้นตีร่ จันได้้รับเชิญให้ที่่านไป็
เป็็นวิที่ยากรผู้ถึ่ายที่อด้ความรู้ที่างด้้านข้ิม และเป็็นผู้ม่ส่วนร่วมในการวางรากฐานการจััด้การศึึกษาวิชาข้ิม ให้
เป็็นส่วนหนึ�งข้องการศึกึษาในระบบ โด้ยเฉพิาะคณะครศุึาสตีร ์จัฬุาลงกรณม์หาวิที่ยาลยั นั�น ที่า่นได้้ม่สว่นสำคญั
เป็น็อยา่งมาก และถึอืวา่เป็น็ป็แีรกที่่�มก่ารจัดั้การศึกึษาเครื�องด้นตีรข่้มิใหเ้ป็ดิ้ได้ใ้นระด้บัป็รญิญาตีร ่และได้เ้ป็น็
แนวที่างในการจัดั้การศึกึษาวชิาข้มิใหแ้พิรห่ลายไป็ยังมหาวิที่ยาลยัอื�น ๆ ตีอ่ไป็ เชน่ มหาวิที่ยาลยัเกษตีรศึาสตีร์ 
มหาวทิี่ยาลยัมหดิ้ล มหาวทิี่ยาลยัที่กัษณิ (ป็จััจับุนั) สิ�งเหลา่น่�สะที่อ้นความเป็น็ครนูอกระบบที่่�ได้ร้บัการยอมรบั
จัากการศึึกษาในระบบ และไม่เพิ่ยงเที่่านั�น ที่่านยังได้้เด้ินที่างไป็เผยแพิร่วัฒินธุ์รรมด้นตีร่ยังตี่างป็ระเที่ศึเสมอ 
แสด้งให้เห็นถึึงความเป็็นผู้ที่่�ม่วิสัยที่ัศึน์ที่่�กว้างไกลและได้้สร้างคุณูป็การตี่อการสร้างระบบการศึึกษาด้้านด้นตีร่
ให้ม่ความเข้้มแข้็งและเป็็นระบบมากยิ�งข้ึ�น 

ครชูยุด่้ วสวานนท์ี่ ที่า่นเรย่นขิ้มกับบิด้าเท่ี่านั�น คณุพ่ิอท่ี่านไม่ได้พ้ิาไป็ฝ่ากตัีวเป็น็ศิึษย์กบัผูใ้ด้เลย มเ่พิย่ง
คณุพิอ่เที่า่นั�นที่่�เป็น็ที่ั�งพิอ่และครทูี่่�สอนในเรื�องกระบวนขิ้มที่ั�งหมด้ เรย่กได้ว้า่ ที่กุสิ�งที่กุอยา่งได้ม้าจัากพ่ิอที่ั�งหมด้ 
ส่วนเพิลงเด้่�ยวที่่�ที่่านได้้พิิเศึษ ส่วนใหญ่ที่่านจัะได้้รับการถึ่ายที่อด้จัากครูด้นตีร่ที่่�ที่่านให้ความเคารพิและได้้ข้อ
ที่างเพิลงไว้เป็็นที่่�ระลึก เช่น เด้่�ยวข้ิม เพิลงสุรินที่ราหู สามชั�น ครูชยุด้่ได้้รับถึ่ายที่อด้มาจัากครูบุญยงค์ เกตีุคง 
(ศึลิป็นิแหง่ชาตี)ิ ซึ่ึ�งที่า่นเป็น็ครปู็ี�พิาที่ย์ที่่�มฝ่่มีอืล�ำเลศิึที่า่นหนึ�งในวงการด้นตีร ่ด้ว้ยความรกัและศึรทัี่ธุ์าในตีวัครู
บญุยงค์ เกตุีคง จังึข้อให้ครูที่า่นช่วยกรุณาที่ำที่างเพิลงให้ครู โด้ยครูบญุยงค์ เกตุีคง ป็ระดิ้ษฐ์ที่างเพิลงให้ในทัี่นที่่
ที่ันใด้ ครูบุญยงค์ ที่่านตี่ระนาด้ และครูชยุด้่ วสวานนที่์ ตี่ข้ิม เร่ยกว่า “ตี่อมือ” (การถึ่ายที่อด้ความรู้ที่างด้นตีร่
ในลักษณะเพิลงเด่้�ยว จัะเป็น็เครื�องมือชนิด้เด้ย่วกันหรือต่ีางเครื�องมือก็ได้)้ จัากการที่่�ครูได้ต่้ีอเพิลงใด้ที่่�เป็น็เพิลง
ที่่�มค่วามสำคัญ ที่า่นจัะเล่าป็ระวัตีเิพิลงนั�นให้ฟ้งัอยูเ่สมอ แสด้งถึงึครูเป็น็ผูท้ี่่�มค่วามกตัีญญูตู่ีอครูบาอาจัารย์และ
ยังคงรักษาที่างเพิลงนั�นไว้อย่างเหน่ยวแน่น เพิื�อแสด้งความเคารพิและเป็็นการมุที่ิตีาจัิตีครูผู้สอน 

ครไูด้เ้ลา่ใหฟ้้งัเพิิ�มเตีมิเก่�ยวกบัการข้อเพิลงเพิื�อเป็น็ที่่�ระลกึจัากครหูลาย ๆ ที่า่น ที่า่นได้เ้ลา่ใหฟ้้งัวา่ การ
ที่่�ครูจัะข้อที่างเพิลงจัากครูที่่านใด้นั�น ล้วนแตี่เกิด้จัากความรักและศึรัที่ธุ์าที่่�ม่ตี่อครูที่่านนั�น จัะได้้เก็บเอาไว้เป็็น
ที่่�ระลึก และจัะเชิด้ชูที่างเพิลงที่่�ครูเหล่านั�นป็ระด้ิษฐ์ให้และเผยแพิร่ให้เป็็นที่่�รู้จััก ได้้แก่

“ครชูื่่�น น�ำชัื่ยศร ีทา่นเป็็นนกัด้นติรใีนวงเอกศิลป็ ์ทา่นเป็น็ผูท้ี�นำเพิลงแป็ะ๊ฮวยพัิงมาบัรรเลง ทา่น
เล่าให้ฟื้ังว่า วันหนึ�งกลับัจากไป็เล่นงานมา แล้วเด้ินผ่านโรงงิ�ว และได้้ยินวงด้นติรีข่องงิ�วบัรรเลง
เพิลงจีนเพิลงหนึ�ง ท่านก็ชื่อบัใจและนำมาจด้บัันทึกและนำมาข่ยายเป็็นเพิลงจีนโบัราณและก็ให้
เร็วข่ึ�น ส่วนที�เร็วที�ส์ด้เป็็นข่ยี�นั�น ครูมาติีเอง ด้้วยความสน์กสนาน มันในอารมณ์ ครูเลยป็ระด้ิษฐ์์
ทำนองให้เร็วยิ�งข่ึ�นกว่าเด้ิม เป็็นที�สน์กสนานข่องผู้รับัชื่ม รับัฟื้ัง แทบัจะเรียกได้้ว่าเป็็นเพิลง
ป็ระจำติัวครู” (ชยุด้่ วสวานนที่์, สัมภาษณ์ 19 สิงหาคม 2560)
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ครูชยุด้่ วสวานนที่์ ที่่านจัะยกย่องครูชื�น น�ำชัยศึร่ มาตีลอด้ เมื�อจัะตี่อเพิลงน่� ที่่านจัะให้ลูกศึิษย์กราบ
ระลึกถึึงครูชื�น น�ำชัยศึร่ อยู่เสมอ 

ส่วนเพิลงเด้่�ยวพิญาโศึก สามชั�น นั�น เป็็นเพิลงพิิเศึษที่่�คุณพิ่อพิยนตี์ วสวานนที่์ ได้้เร่ยบเร่ยงข้ึ�นมาเป็็น
พิเิศึษสำหรับครู ถึอืได้ว่้าเป็น็หนึ�งเด้ย่ว เพิราะพ่ิอไม่ได้ต่้ีอให้ใครและครูกร็กัษาแนวที่างข้องพ่ิอเอาไวอ้ยา่งเคร่งครัด้
มาจันถึงึปั็จัจับุนั สว่นเพิลงพิญาโศึก สามชั�น (ที่างที่่�สอง) ครูที่า่นได้รั้บการถ่ึายที่อด้มาจัากครูตีุม้ บางขุ้นศึร ่ที่าง
น่�ก็ม่ความพิิเศึษพิิสด้ารไม่แพิ้กัน เมื�อที่่านจัะตี่อที่างไหนก็ตีามให้ลูกศึิษย์ ครูจัะบอกอยู่เสมอว่า ที่างน่�ที่างข้อง
ใคร ได้้มาอย่างไร ม่เหตีุการณ์อะไรเกิด้ข้ึ�นบ้าง

ลักษณะนิสัยที่่�เด้่นชัด้อย่างหนึ�งข้องครู คือ ความม่มารยาที่ อ่อนน้อมถึ่อมตีน เคารพิครูบาอาจัารย์ที่่�
อาวุโส สิ�งเหล่าน่�เองที่่�ครูได้้สะที่้อนมาถึึงลูกศึิษย์ ไม่เพิ่ยงเที่่านั�น ยังแสด้งถึึงความเป็็นผู้ที่่�ใฝ่่หาความรู้อยู่เสมอ 
โด้ยเฉพิาะการป็ระด้ิษฐ์และที่ำที่างข้ิม ล้วนตี้องม่ที่างเพิลงอยู่ในความคิด้ ม่ที่างเพิลงที่่�หลากหลาย ด้้วยวัยและ
ป็ระสบการณ์ที่่�ยาวนาน ที่างเพิลงข้ิมข้องครู ไม่ว่าจัะเป็็น เพิลงเด้่�ยว เพิลงสำเน่ยงภาษา เช่น มอญ จั่น ลาว 
เข้มร จัึงออกมาเป็็นสำเน่ยงที่่�ชัด้เจัน ม่ความงด้งามในภาษาด้นตีร่

ด้ว้ยความสามารถึที่างด้นตีรข่้ั�นสูง มผ่ลงานที่างด้า้นการตีข่้มิมากมาย ที่ั�งการเผยแพิรเ่สย่งข้มิผา่นสถึาน่
วิที่ยุและสถึาน่วิที่ยุโที่รที่ัศึน์ ช่อง 4 บางขุ้นพิรหม ตี่อเนื�อง ยาวนาน นอกจัากนั�นยังม่ผลงานแถึบบันที่ึกเส่ยง 
แถึบบนัที่กึภาพิ การตีข่้มิ มากกวา่ 10 อลับั�ม ด้ว้ยป็ระสบการณท์ี่่�มม่าอยา่งยาวนานน่�เอง ที่ำใหท้ี่า่นได้ร้บัฉายา 
“แม่สาวข้ิมไฟ้บันลือโลก” ครูที่่านเล่าให้ฟ้ังว่า

“ในข่ณะที�เด้ี�ยวข่ิมเพิลงแป็๊ะฮวยพิัง ก็มีคนถ่อจด้หมายเข่้ามาให้เลย ข่อเด้ี�ยวนั�น ข่อ ‘เชื่ิด้นอก’ 
พิอครูติีไป็เรียบัร้อย ได้้มีหนังส่อพิิมพิ์หลายฉบัับัที�ลงเร่�องการแสด้งในโรงละครแห่งชื่าติิ ในงาน
ครบัรอบั 100 ป็ ีทา่นครหูลวงป็ระด้ษิฐ์ไพิเราะ (ศร ศลิป็บัรรเลง) พิดู้วา่ผูช้ื่ายอกสามศอกยงัสูไ้ม่
ได้้เลย และได้้ฉายา ‘แม่สาวข่ิมไฟื้บัันล่อโลก’ ตัิ�งแต่ิบััด้นั�น” (ชยุด่้ วสวานนท์ี่, สัมภาษณ์ 19 
สิงหาคม 2560)

ภาพิที่่� 5 ค์ุณค์ร้ช่ยุด่ วัสวัานนที่์ บรรเลงขิมนำก่อนจ้ะขึ�นรายการ “ที่ิพิวัาฑิิต”

ที่่�มา: ตี้นฉบับภาพิถึ่ายจัากคุณครูชยุด้่ วสวานนที่์ (20 เมษายน 2561)
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4. ผลงานและรางวัลที�ได้รับ

ป็ ีพิ.ศึ. 2535 ครูได้เ้ข้า้รับรางวัลโที่รทัี่ศึน์ที่องคำ ซึึ่�งถืึอว่าเป็น็รางวัลสูงสุด้สำหรับคนที่ว่ ่(รายการโที่รทัี่ศึน์
ที่องคำ คอืเกย่รตียิศึคนที่ว่)่ คณุหญงิจันิตีนา ยศึสนุที่ร ที่า่นเป็น็กรรมการ ที่า่นได้พ้ิจิัารณารายการน่� เหน็สมควร
มอบรางวัลให้แกร่ายการ “ทิี่พิวาฑติี” รางวัลที่่�ได้ม้านั�นลว้นแตีเ่ป็น็เครื�องการนัต่ีในการที่ำงานได้อ้ย่างด้ย่ิ�งข้องครู

ป็ ีพิ.ศึ. 2547 ครไูด้ร้บัรางวลัเที่พิที่องพิระราชที่าน ครั�งที่่� 6 นกัวทิี่ยโุที่รที่ศัึนด์้เ่ด้น่ ป็ระจัำป็ ีพิ.ศึ. 2547 
ณ หอป็ระชุมใหม่สวนอัมพิร 

ป็ี พิ.ศึ. 2547 มหาวิที่ยาลัยราชภัฏสวนสุนันที่า เห็นสมควรพิิจัารณาอนุมัตีิป็ริญญาศิึลป็ศึาสตีรมหา
บัณฑิตีกิตีตีิมศึักด้ิ� แก่ครูชยุด้่ วสวานนที่์ ซึึ่�งการมอบป็ริญญามหาบัณฑิตีกิตีตีิมศึักด้ิ� มหาวิที่ยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันที่า ได้้พิิจัารณาจัากองค์ความรู้ข้องบุคคลผู้นั�นว่าสมควรที่่�จัะได้้รับป็ริญญา ป็ริญญาใบน่� ถึือได้้ว่าเป็็น
ป็รญิญาที่่�ได้ร้บัมอบสงูสดุ้ ที่่�พิจิัารณาจัากความเป็น็เลศิึที่างด้า้นด้นตีรแ่ละเป็น็ครขู้มิเพิย่งที่า่นเด้ย่วที่่�ได้ร้บัมอบ 
ถึือเป็็นเก่ยรตีิยศึสูงยิ�งข้องครอบครัวข้องที่่าน

5. การถุ่าย่ทอดกระบวนการสอนข่ิม

ครูชยุด้่ วสวานนที่์ ที่่านเป็็นผู้ที่่�ม่ความรอบรู้และม่ความเป็็นเลิศึในที่างป็ฏิบัตีิเครื�องด้นตีร่อย่างสูง ด้้วย
ป็ระสบการณ์ที่่�ที่่านม่มาอย่างยาวนาน มากกว่า 60 ป็ี โด้ยเฉพิาะในกระบวนการสอนข้ิมนั�น ที่่านม่เอกลักษณ์
ข้องตีนเองอย่างชัด้เจัน ที่ั�งที่างเพิลงและลูกข้ิมที่่�ม่ความเป็็นแบบอย่างเฉพิาะ

ครใูชก้ระบวนการสอนที่่�เนน้ความแตีกตีา่งระหวา่งบคุคลและการบรหิารจัดั้การชั�นเรย่นท่ี่�ม่ป็ระสทิี่ธุ์ภิาพิ 
ในการจััด้การเร่ยนแต่ีละครั�ง ครูจัะม่หัวหน้าที่่มในแต่ีละชั�นปี็คอยควบคุมชั�นเร่ยนอ่กระดั้บหนึ�ง โด้ยการเร่ยน
จัะเป็็นการลงเร่ยนพิร้อมกันทีุ่กชั�นป็ี แตี่ครูจัะใช้การเร่ยนแบบให้ทีุ่กคนนั�งเร่ยนเป็็นระด้ับชั�นแยกกันตีามแตี่ละ
มุมห้อง ซึ่ึ�งตี้องม่ความกว้างพิอสมควร เส่ยงข้ิมจัะได้้ไม่รบกวนกันมาก โด้ยเพิลงป็ี 2 ได้้แล้ว ไป็ที่บที่วนให้น้อง
ป็ี 1 ป็ี 3 ที่บที่วนและตี่อให้น้องป็ี 2 และป็ี 4 ที่บที่วนและตี่อเพิลงให้น้องป็ี 3 เป็็นไป็ตีามลำด้ับ โด้ยทีุ่กระด้ับ
ลว้นอยูใ่นสายตีาข้องคร ูนอกจัากน่� การควบคมุชั�นเรย่นอก่แบบหนึ�ง คอื การสั�งการผา่นหวัหนา้ที่ม่แตีล่ะระด้บั
ชั�นป็ี ให้ที่บที่วนและตี่อเพิลงในแตี่ละระด้ับให้ได้้และแม่นยำ ไม่ข้าด้ตีกบกพิร่อง จัด้ตีั�งแตี่ก่อนกลับ ม่การบ้าน
ใหท้ี่ำ เหลา่น่�ข้ึ�นอยูกั่บวธิุ์ก่ารและป็ระสบการณ ์วธิุ์ก่ารวางแผน ครเูน้นเรื�องการนั�ง การจับัไม ้จังัหวะ และอารมณ์
ในบที่เพิลง

ครใูหค้วามสำคญักบัการจัดั้กระบวนการเรย่นการสอนขิ้ม โด้ยเฉพิาะถึา้มผู่ม้าเรย่นที่่�มจ่ัำนวนมากต่ีอครั�ง
แล้ว จัะตี้องม่การเตีร่ยมความพิร้อมอย่างด้่ ที่ั�งเรื�องข้องการเที่่ยบสายข้ิม การจััด้กลุ่มผู้เร่ยน ซึ่ึ�งครูจัะเน้นเรื�อง
น่�เป็็นพิเิศึษ เพิราะถ้ึาเกดิ้ครูผู้สอนสอนโด้ยไม่ได้ส้นใจัในเรื�องข้องป็ระสบการณ์การเรย่นรูห้รือที่กัษะที่างกายภาพิ
ที่่�แตีกตี่างกันไป็ข้องผู้เร่ยนแตี่ละคนแล้ว ย่อมอาจัจัะที่ำให้การเร่ยนการสอน การที่ำกิจักรรม หรือโครงการนั�น
ไม่ป็ระสบผลสำเร็จัเที่่าที่่�ควร

ครูชยุด้่ วสวานนท์ี่ ได้้เร่ยนรู้กระบวนการสอนด้นตีร่จัากป็ระสบการณ์ตีรงด้้วยตัีวที่่านเอง ที่่านยังได้้
ซึ่มึซึ่บัมาจัากบิด้าข้องท่ี่าน ซึึ่�งที่า่นเล่าวา่ การที่่�ท่ี่านจัะต่ีอเพิลงอะไรให้แกล่กูศึษิย์ ที่า่นจัะพิจิัารณาถึงึทัี่กษะที่าง
ด้า้นการป็ฏบิตัีวิา่อยูใ่นระด้บัใด้และควรตีอ่เพิลงอะไรใหใ้นลำด้บัตีอ่ไป็ กระบวนการเรย่นการสอนข้มิตีามแนวที่าง
แบบครชูยดุ้ ่วสวานนที่ ์นั�น ที่า่นเริ�มตีั�งแตีท่ี่า่ที่างการนั�ง การจับัไมข้้มิ ที่่�มล่กัษณะแบบรปู็ด้อกบวัตีมู (นิ�วหวัแม่
มอืกบันิ�วช่�แนน่ แตีส่ามนิ�วที่่�เหลอืแคป่็ระคองไม ้โด้ยที่่�ไมไ่ป็กำไมข้้มิ เพิราะจัะที่ำใหไ้มข้้มิไมส่ามารถึสป็รงิตีวัได้้ 
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ที่ำให้ม่ป็ัญหาเรื�องที่ักษะการรัวไม้ตีามมา) นอกจัากการเอาใจัใส่ในเรื�องการเร่ยนแล้ว ครูชยุด่้ วสวานนท์ี่ 
ที่า่นยังเครง่ครดั้ในเรื�องความมร่ะเบย่บวนิยัเป็น็สิ�งสำคญัข้องนกัด้นตีร ่ที่า่นจัะไมล่ะเลยเรื�องน่� บางช่วงบางตีอน
ในบที่สัมภาษณ์ ที่่านกล่าวว่า

“ระเบีัยบัวินัย ค่อหัวใจสำคัญข่องนักด้นติรี เม่�อนักด้นติรีไร้ระเบีัยบัเสียแล้ว การผสมวงด้นติรี
หรอ่การรวมตัิวข่องนกัด้นติรยีอ่มเกดิ้ป็ญัหา ระเบีัยบัวนัิยคอ่บัอ่เกดิ้แห่งความสามัคคี และสามัคคี
ค่อพิลังสร้างสรรค์ที�ทำให้บัันด้าลสิ�งใด้ย่อมป็ระสบัผลสำเร็จท์กป็ระการ” (ชยุด้่ วสวานนท์ี่, 
สัมภาษณ์ 19 สิงหาคม 2560) 

“ครูชื่ย์ด้ีไม่ได้้สอนเป็็นอาชื่ีพิ แติ่มีอาชื่ีพิสอน … การสอนเป็็นอาชื่ีพิ มันติ้องได้้เงินได้้ทองเข่้ามา 
แติ่มีอาชื่ีพิสอน ค่อมีอาชื่ีพิสอนจริง ๆ ไม่ได้้หมายถึงจะติ้องได้้รับัเงินทอง เป็็นความเสียสละทั�ง
เวลาส่วนติัวอย่างยิ�ง ครูชื่ย์ด้ี สอนด้้วยใจและความเสียสละ” (สุนที่ร สุจัริตีฉันที่์, สัมภาษณ์ 19 
สิงหาคม 2561) 

เหล่าน่�สะที่้อนให้เห็นถึึงแนวความคิด้ท่ี่�ม่ผู้ให้นิยามความเป็็นครู ในเรื�องข้องการป็ฏิบัตีิตีนในความเป็็น
ครู โด้ยเฉพิาะอาช่พิครู ที่่�ไม่ได้้หวังเงินที่อง ลาภ ยศึ สรรเสริญ แตี่ที่ำด้้วยใจัรัก รักในวิชาข้ิมที่่�พิ่อให้มา ที่ำให้
มองเห็นว่า ครูชยุด้่ วสวานนที่์ ที่่านเป็็นครูด้้วยใจั เป็็นผู้ให้อย่างแที่้จัริง ให้วิชาความรู้ ให้โอกาส สร้างระเบ่ยบ
วินัย สั�งสอนลูกศึิษย์ให้เป็็นผู้ม่มารยาที่ เร่ยบร้อย ม่ความกตีัญญูู รู้หน้าที่่� สิ�งเหล่าน่�ล้วนสะที่้อนมาถึึงลูกศึิษย์
ทีุ่กคน และครูสามารถึเข้้ามานั�งในความรู้สึกข้องลูกศึิษย์ได้้ทีุ่กคน

เรื�องการเลอืกเพิลงสำหรบัใชส้อนผูเ้รย่นกเ็ชน่เด้ย่วกนั ครจูัะเลอืกเพิลงที่่�มค่วามยาก งา่ย สั�น ยาว ซึ่บัซึ่อ้น 
หรือการใช้ศึัพิที่์สังค่ตีในเพิลงที่่�แตีกตี่างกันตีามระด้ับความรู้ข้องผู้เร่ยน โด้ยเฉพิาะเรื�องการกำหนด้เพิลงในการ
ฝ่ึกข้ิมนั�น จัะตี้องเป็็นเพิลงที่่�สั�น กระชับ และไม่ตี้องจัด้จัำมาก เพิื�อที่่�จัะได้้เป็็นแรงเสริมให้นักเร่ยนม่กำลังใจัใน
การที่่�จัะผ่านไป็ในบที่เร่ยนตี่อไป็ แตี่เด้ิมเมื�อ 30 ป็ีมาแล้ว สำหรับการเริ�มตี้นเร่ยนข้ิมนั�น ที่่านจัะกำหนด้เพิลง
แป็๊ะ สามชั�น แตี่เมื�อที่่านสอนไป็ในหลาย ๆ ครั�ง ที่ำให้มองเห็นป็ัญหาว่า การตี่อเพิลงแป็๊ะ สามชั�น นักเร่ยนที่่�ม่
ป็ระสาที่รับรู้ได้้เร็วก็สามารถึที่่�จัะตี่อเพิลงจับได้้ในเวลาอันรวด้เร็ว ส่วนนักเร่ยนที่่�หัวช้าก็อาจัใช้เวลาหลายเด้ือน 
ที่ำใหก้ารเรย่นนั�นไมก่า้วหนา้เที่า่ท่ี่�ควร อ่กที่ั�งที่ำใหผู้้เรย่นเกิด้ความเบื�อหนา่ย จันสุด้ที่า้ยก็เบื�อการเรย่นและเลิก
เรย่นไป็ในที่่�สดุ้ ที่า่นจังึกำหนด้เพิลงแข้กบรเที่ศึ ชั�นเด้ย่ว เป็น็พิื�นฐานอนัด้บัแรก และตีอ้งจับลงด้ว้ยการรวัไมข้้มิ
เที่่านั�น ด้ังบที่สัมภาษณ์ที่่�ครูที่่านกรุณาอธุ์ิบายให้ฟ้ัง ด้ังน่�

“เร่�องการเล่อกเพิลง ครูเล่อกเพิลงจากการวางแผนการสอนหร่อว่าดู้จากค์ณภูาพิข่องผู้เรียน 
ครูจะดู้ที�ม่อข่องผู้เรียน และดู้ว่าเข่าไป็ไวแค่ไหน ควรจะไป็ยังไงก่อน เชื่่น ด้ลลล ด้ลลล ด้ซึ่ซึ่ซึ่ 
ด้ลซึ่ม (ยกติัวอย่างโน้ติเพิลงแข่กบัรเทศ ชื่ั�นเด้ียว) พิอถึงติัวส์ด้ท้าย ที�สามารถรัวได้้ แล้วเราก็ใส่
เพิลงที�รัวได้้เลย รัวน้อย ๆ ให้เข่าได้้ฝึึกม่อ แล้วค่อย ๆ ข่ยับัข่ึ�น” (ชยุด้่ วสวานนที่์, สัมภาษณ์ 19 
สิงหาคม 2560)
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กระบวนการถึา่ยที่อด้ที่างเพิลงข้องครนูั�น ครจูัะตีอ่เพิลงใหล้กูศึษิยท์ี่่�ละวรรค และใหต้ีซ่ึ่�ำกนัหลาย ๆ เที่่�ยว 
จันกวา่จัะจัำได้ ้โด้ยเฉพิาะเพิลงเด้่�ยว โด้ยจัะยกตีวัอยา่งลกัษณะข้องเพิลง เชน่ เพิลงพินัธุ์ุฝ์่รั�ง สามชั�น มท่ี่ั�งลกูด้ดู้ 
ลูกหน่วง มันเป็็นที่างระนาด้ทีุ่้ม ที่่านก็จัะใช้การอธุ์ิบายให้ฟ้ังว่า เพิลงน่�ม่ลักษณะพิิเศึษอย่างไร และตีรงลูกไหน
เป็็นลักษณะพิิเศึษ

วิเคราะหิ์ความเป็นครูต้นแบบด้านดนตรีไทย่ข่องครูช่ยุ่ดี วสวานนท์
ครูชยุด้่ วสวานนที่์ เป็็นผู้ม่การป็รับตีัวให้เข้้ากับสถึานการณ์ตี่าง ๆ โด้ยเฉพิาะอย่างยิ�ง การรับองค์

ความรู้และการศึึกษาด้นตีร่จัากครูหลาย ๆ ที่่าน พิื�นฐานด้ังกล่าวมาจัากสภาพิครอบครัว การศึึกษา สภาพิ
แวด้ล้อมและสังคม ซึึ่�งส่งผลให้ครูชยุด้่ วสวานนที่์ เป็็นผู้ใฝ่่หาความรู้และเร่ยนรู้อยู่ตีลอด้เวลา เห็นได้้จัาก
ป็ระสบการณก์ารเร่ยนด้นตีร่ข้องที่า่น ซึ่ึ�งผา่นการสั�งสมความรู้มาตีั�งแตีว่ยัเด้ก็ ข้ณะเด้่ยวกนั ตีนเองยงัที่ำหนา้ที่่�
เป็็นผู้ส่งผ่านความรู้ให้แก่ผู้อื�นโด้ยใช้พืิ�นฐานความรู้ที่างด้้านด้นตีร่ท่ี่�ตีนเองได้้รับมาตีลอด้ช่วิตีถึ่ายที่อด้ให้แก่ผู้
อื�น อ่กที่ั�งสามารถึนำความรู้ที่ั�งหลายเหล่านั�นมาจััด้ระบบ ก่อให้เกิด้ความรู้ใหม่ที่่�สร้างวัฒินธุ์รรมและแบบแผน
ตีามข้นบข้องตีนเอง มก่ระบวนการจัดั้การเรย่นรูท้ี่่�ใชป้็ระสบการณ ์โด้ยใชห้ลกัการป็รบัตีวัที่างสงัคม โด้ยเฉพิาะ
การนำความรู้เหล่าน่�เข้้าสู่ระบบการศึึกษาระด้ับอุด้มศึึกษาที่ั�วไป็ 

จัากการวิเคราะห์คุณลักษณะเหล่าน่� ที่ำให้พิบว่า ครูชยุด้่ วสวานนที่์ ม่ลักษณะเด้่น 3 ด้้าน ซึ่ึ�งสามารถึ
สะที่้อนความเป็็นครูตี้นแบบที่างด้้านด้นตีร่ไที่ยไว้ ด้ังน่�

1. ความรู้ (Knowledge) จัากการศึึกษาพิบว่า ครูชยุด้่ วสวานนที่์ ที่่านได้้รับการศึึกษาตีามระบบจันจับ
ในระด้ับข้ั�นสูงสุด้ ในสมัยนั�น คือ ระด้ับชั�น ม.ศึ.3 นอกจัากการศึึกษาในระบบแล้ว ที่่านยังได้้รับการศึึกษานอก
ระบบและตีามอัธุ์ยาศัึย คือการได้้รับการศึึกษาด้้านด้นตีร่อย่างด้่จัากบิด้าข้องท่ี่าน (คุณพ่ิอพิยนต์ี วสวานนที่์) 
ตีั�งแตี่ยังจัำความไม่ได้้ เมื�ออายุ 6 ข้วบ ที่่านก็สามารถึบรรเลงข้ิมได้้มากกว่า 200 เพิลง และได้้เพิลงเด้่�ยวจัาก
พิ่อหมด้ทีุ่กเพิลงแล้ว แสด้งถึึงความเป็็นเด้็กที่่�ม่อัจัฉริยภาพิที่างด้้านด้นตีร่อย่างสูง ด้้วยวัยเพิ่ยง 6 ข้วบ ก็ได้้ตี่อ
เพิลงเด่้�ยวเชิด้นอก จัากคุณอาข้องท่ี่าน (ป็ราน่ วสวานนท์ี่) และได้้เข้้าป็ระกวด้ศิึลปิ็นน้อย ที่.ที่.ที่. ด้้วยเพิลง
เด้่�ยวนกข้มิ�น ได้้รับรางวัลชนะเลิศึ “ศึิลป็ินน้อย ที่.ที่.ที่.” ที่ำหน้าที่่�ถึ่ายที่อด้เส่ยงและภาพิที่างสถึาน่วิที่ยุและ
โที่รที่ัศึน์ ตีั�งแตี่ในวัยเยาว์ เมื�อเริ�มอายุมากข้ึ�น ก็ไป็บรรเลงในรายการอื�น ๆ ตี่อไป็ ช่วิตีข้องครูคลุกคล่อยู่กับการ
ป็ฏบัิตีหิน้าที่่�ในการส่งเสย่งด้นตีร ่สร้างความสุข้ให้แก่ผู้ฟั้งมาตัี�งแต่ีเด็้ก สิ�งเหล่าน่�สะท้ี่อนถึึงการมค่วามรูท้ี่างด้้าน
การป็ฏบัิตีทิี่่�เป็็นเลิศึ เมื�อเข้า้สูวั่ยที่ำงาน ที่า่นป็ฏบิตัีหินา้ที่่�ในตีำแหน่งด้รุยิางคศิึลป็นิ กองดุ้รยิางค์ที่หารเรอื ตีั�งแตี่
อายุ 19 ป็ี ก่อนที่่�จัะโอนไป็ป็ฏิบัตีิหน้าที่่�ยังกรมป็ระชาสัมพิันธุ์์ ที่่านได้้ใช้ความรู้ความสามารถึที่่�ม่อย่างยาวนาน 
สร้างคุณูป็การให้เกิด้ป็ระโยชน์แก่วงการด้นตีร่ไที่ยอย่างมากมายมหาศึาล โด้ยเฉพิาะเรื�องข้องการวางรากฐาน
การศึึกษาวิชาข้ิมให้เกิด้ข้ึ�นในหน่วยงานสถึานศึึกษาที่ั�งข้องรัฐบาลและเอกชน สร้างเยาวชนที่่�ม่ใจัรักในเส่ยงข้ิม
มากมาย ม่ลูกศิึษย์ในแผ่นดิ้นมากมายที่่�เคยฝ่ากตัีวเป็็นลูกศิึษย์ ที่างเพิลงขิ้มข้องครูม่เอกลักษณ์ ม่ความเป็็น
มาตีรฐานข้องที่างเพิลงขิ้ม และม่ความชัด้เจัน ไม่เพิ่ยงเที่่านั�น ที่่านยังเป็็นนักจััด้รายการ “ทิี่พิวาฑิตี” ที่่�เป็็น
รายการส่งเสริมด้นตีร่ไที่ยอย่างแที่้จัริง ที่ำให้ด้นตีร่ไที่ยเป็็นที่่�รู้จัักข้องผู้คนมากมาย เป็็นที่่�ป็ระจัักษ์ จันที่ำให้ครู
ได้้รับรางวัล “โที่รที่ัศึน์ที่องคำ” (รางวัลเก่ยรตีิยศึคนที่่ว่) ป็ี พิ.ศึ. 2547 ครูได้้รับรางวัลเที่พิที่องพิระราชที่าน 
ครั�งที่่� 6 นกัวทิี่ยโุที่รที่ศัึนด์้เ่ด้น่ ป็ระจัำป็ ีพิ.ศึ. 2547 ณ หอป็ระชมุใหมส่วนอมัพิร ด้ว้ยความรูท่้ี่�มม่ากมายมหาศึาล 
มหาวิที่ยาลัยราชภัฏสวนสุนันที่า ได้้พิิจัารณามอบป็ริญญาศิึลป็ศึาสตีรมหาบัณฑิตีกิตีตีิมศึักด้ิ� เพิื�อเผยแพิร่
เก่ยรตีิคุณที่่�ครูได้้สร้างคุณูป็การตี่อชาตีิตีลอด้ช่วงช่วิตีข้องที่่าน
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2. คุณธุ์รรมจัริยธุ์รรม (Attitude) จัากการศึึกษาพิบว่า ครูชยุด้่ วสวานนที่์ ที่่านได้้ใช้ป็ระสบการณ์ที่าง
ด้้านความรู้มาจััด้กระบวนการเร่ยนการสอน โด้ยใช้หลักการม่คุณธุ์รรมนำความรู้ มุ่งให้ผู้เร่ยนม่บุคลิกภาพิที่่�น่า
ป็รารถึนา เป็็นที่่�พิอใจัแก่ผู้พิบเห็น ด้ังนั�น กระบวนการสอนข้ิมจัึงตี้องสร้างความม่ระเบ่ยบวินัย ที่่านเป็็นแบบ
อย่างในเรื�องความวิริยะอุตีสาหะ ม่ความข้ยันหมั�นเพิ่ยร ป็ระหยัด้ เส่ยสละ อด้ที่น และม่ความเชื�อมั�นในตีนเอง 
เป็็นผู้ม่คุณธุ์รรมสูง เป็็นแบบอย่างในการที่ำความด้่ ม่ความกตีัญญููกตีเวที่่และที่ำนุบำรุงพิระพิุที่ธุ์ศึาสนา ม่วินัย
ในตีนเองและตีรงตีอ่เวลา กลา้หาญและเป็น็คนเป็ดิ้เผย รกัศึษิยอ์ยา่งเที่า่เที่ย่มกนั มค่วามรกัความหว่งใย ป็รารถึนา
ใหศ้ึษิย์ได้ด้้ ่มอ่ปุ็นิสัยท่ี่�ร่าเรงิ มจ่ัติีใจัออ่นโยนและมอ่ารมณ์ข้นั มค่วามสมถึะและรักสันโด้ษ มม่ารยาที่ด้ ่ออ่นน้อม
ถึ่อมตีนและม่กาลเที่ศึะ แตี่งกายสะอาด้เร่ยบร้อย สง่าผ่าเผย ที่ั�งหลายเหล่าน่�เป็็นข้้อค้นพิบจัากการศึึกษา โด้ย
เฉพิาะเรื�องการจัดั้ระเบย่บข้องลูกศึษิย ์ที่า่นจัะให้ความสำคัญมากเท่ี่ากับการจััด้การความรู้ ที่า่นยึด้หลัก ความรู้ต้ีอง
คู่กับคุณธุ์รรม

นอกจัากนั�น การศึกึษาวชิาข้มิ ที่ั�งจัากสำนกัครชูยดุ้ ่วสวานนที่ ์หรอืแมก้ระที่ั�งหนว่ยงานการศึกึษา ที่า่น
จัะสอด้แที่รกเรื�องเหล่าน่�เข้้าไป็ด้้วยเสมอ ซึึ่�งสิ�งที่่�ครูได้้เน้นย�ำและกระที่ำตีลอด้มา เพืิ�อด้ำรงความสงบสุข้ข้อง
สังคม สร้างเยาวชนที่่�ม่ความรู้ด้่ พิร้อมกับม่คุณธุ์รรม ถึึงแม้จัะเป็็นการสร้างลูกศึิษย์เฉพิาะกลุ่มที่่�สนใจัในด้นตีร่
ไที่ย (ข้ิม) แตี่ที่่านไม่ได้้ละเลยเรื�องข้องความม่คุณธุ์รรม ที่่านม่ความเชื�ออยู่เสมอว่า เมื�อถึ่ายที่อด้คุณความด้่ไป็
ถึึงลูกศึิษย์ ความด้่เหล่าน่�ย่อมจัะถึ่ายที่อด้ตี่อ ๆ ไป็ จัากรุ่นสู่รุ่น ระเบ่ยบและข้นบธุ์รรมเน่ยมที่่�เป็็นข้้อป็ฏิบัตีิจัะ
ได้้รับการสืบที่อด้ตี่อ ไม่ว่าจัะอยู่ในระบบหรือนอกระบบก็ตีาม

จัากการศึึกษาวิเคราะห์ โด้ยใช้หลักที่ฤษฎ่โครงสร้างหน้าที่่�ข้องพิาร์สันให้ความสำคัญในเรื�องระบบ
บุคลิกภาพิ (การบรรลุเป้็าหมาย) และระบบสังคม (การบูรณาการควบคุมส่วนต่ีาง ๆ) ซึึ่�งถืึอเป็็นเรื�องสำคัญ
สำหรับบุคคลในสังคม โด้ยใช้แรงจูังใจัข้องปั็จัเจักบุคคลและการกระที่ำที่างวัฒินธุ์รรมที่่�สร้างแรงจูังใจั โด้ยม่
ป็ัจัจััยหลักพิื�นฐานที่่�เกิด้จัากการจััด้ระเบ่ยบข้องตีนเอง เร่ยกว่า “ดุ้ลยภาพิ” การสร้างดุ้ลยภาพิในตีัวข้องครูชยุ
ด้ ่วสวานนที่ ์อาศึยัหลกัที่างด้า้นการครองตีนในความเป็น็คร ูโด้ยยดึ้เรื�องการป็ระพิฤตีปิ็ฏบิตัีติีนเป็น็ตีวัอยา่งให้
แก่ผูเ้รย่น สง่ผลใหบ้คุลกิภาพิข้องครมูล่กัษณะภายนอกเป็็นผู้ที่่�เครง่ข้รมึ ม่ความเครง่ครดั้ในกฎระเบ่ยบแบบแผน 
ข้ณะเด้่ยวกันยังสามารถึจััด้ระเบ่ยบช่วิตีได้้อย่างสมดุ้ล ที่ั�งในเรื�องการครองตีนและการที่ำหน้าที่่�ครูด้นตีร่ไที่ย

การแสด้งออกด้า้นบคุลกิภาพิข้องคร ูสง่ผลใหเ้กดิ้การบรูณาการและควบคมุการจัดั้การเรย่นการสอนให้
เป็น็ไป็ตีามข้นบแบบแผนแตีโ่บราณ ซึ่ึ�งเนน้การเรย่นการสอนแบบตีวัตีอ่ตีวั มร่ะบบการใหค้วามรูอ้ยา่งเครง่ครดั้ 
เน้นพิัฒินาการที่างด้้านที่ักษะเป็็นสิ�งสำคัญ ป็ระกอบกับด้ำเนินการเร่ยนการสอนเป็็นลำด้ับข้ั�นตีอน ซึ่ึ�งเป็็น
แนวที่างข้องครูด้นตีร่ไที่ยที่่�สืบตี่อกันมาแตี่โบราณ

3. เป็็นผู้ม่ที่ักษะ (Practice) จัากการศึึกษาพิบว่า ครูชยุด้่ วสวานนที่์ ม่ผลงานมากมาย ที่ั�งการเป็็นผู้จััด้
รายการส่งเสริมด้นตีร่ไที่ย รายการ “ที่ิพิวาฑิตี” การเป็็นผู้คลุกคล่อยู่กับการบรรเลงข้ิม เพิื�อส่งเส่ยงที่างอากาศึ
และแพิร่ภาพิที่างสถึาน่วิที่ยุโที่รที่ัศึน์มาตีั�งแตี่อายุ 6 ข้วบ ไม่เพิ่ยงเที่่านั�น เมื�อถึึงวัยที่่�ที่่านที่ำงาน ที่่านก็ป็ฏิบัตีิ
หน้าที่่�ตีำแหน่งดุ้ริยางคศึิลป็ิน กองดุ้ริยางค์ที่หารเรือ และกรมป็ระชาสัมพิันธุ์์ โด้ยใช้ที่ักษะความสามารถึรอบ
ด้้าน ป็ระการแรก ที่ักษะในด้้านการป็ฏิบัตีิด้นตีร่ไที่ย พิบว่า ที่่านเป็็นผู้ม่ความสามารถึที่างด้้านด้นตีร่ที่่�หลาก
หลาย ไม่เพิ่ยงข้ิมเที่่านั�น แตี่เครื�องสายป็ระเภที่อื�นที่่านก็สามารถึบรรเลงได้้ด้่เช่นกัน ที่ักษะความสามารถึด้้าน
ข้ิมข้องครูชยุด้่ วสวานนที่์ เป็็นที่่�ยอมรับในเชิงป็ระจัักษ์ จัากผลงานการบรรเลงบที่เพิลงเด้่�ยวข้ั�นสูงจัำนวนมาก
ซึ่ึ�งได้้รับการถึ่ายที่อด้จัากบิด้าและครูอาจัารย์ที่างด้นตีร่ไที่ยที่ั�งด้้านป็ี�พิาที่ย์และเครื�องสายอ่กหลายที่่าน ที่ักษะ
เหล่าน่�ผ่านการฝ่ึกฝ่นและถึูกพิัฒินามาตีั�งแตี่วัยเด้็ก 
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จัากการศึึกษาวิเคราะห์ โด้ยใช้หลักที่ฤษฎ่โครงสร้าง-หน้าที่่�ข้องพิาร์สัน พิบว่า ระบบที่างวัฒินธุ์รรม 
(Cultural System) และการรกัษาแบบแผน (The Pattern Maintenance) มค่วามจัำเป็น็ตีอ่การอนรุกัษ ์การ
ฟ้้�นฟู้ และการจััด้การเร่ยนการสอน ที่ำหน้าที่่�ในการธุ์ำรงแบบแผน โด้ยกำหนด้บรรทัี่ด้ฐานและค่านิยมแก่ผู้
ป็ฏิบัตีิ ด้ังจัะเห็นได้้จัากระบบที่างวัฒินธุ์รรมและข้นบในด้นตีร่ไที่ยที่ำหน้าที่่�ข้ัด้เกลาผู้เร่ยนให้ม่ที่ักษะความ
สามารถึและความรอบรู้รอบด้้าน การด้ำเนินรอยตีามรูป็แบบและป็ระสบการณ์ข้องสังคมด้นตีร่ไที่ย ก่อให้เกิด้
การสร้างศึักยภาพิให้แก่ผู้เร่ยนอย่างเป็็นลำด้ับข้ั�นตีอน ภายใตี้วิถึ่และการคำนึงถึึงกาลเที่ศึะเป็็นสำคัญ ครูชยุด้่ 
วสวานนที่ ์ถึกูหลอ่หลอมและม่การด้ำเนนิชว่ติีในสงัคมด้นตีรไ่ที่ย ซึ่ึ�งเป็น็ชว่งเวลาระหวา่งรอยตีอ่การเป็ล่�ยนแป็ลง
ข้องสังคมยุคเก่าเป็ล่�ยนผ่านสู่สังคมยุคใหม่ แตี่อย่างไรก็ด้่ ครูชยุด้่ วสวานนที่์ สามารถึที่ำหน้าที่่�เป็็นผู้รักษา
แบบแผนป็ฏิบัติีและการถ่ึายที่อด้ให้เป็็นไป็ตีามระบบโบราณ ซึึ่�งสามารถึสร้างศิึษย์รุ่นหลังให้เป็็นผู้ม่ทัี่กษะข้ั�น
สูงตีามแนวที่างข้องครูได้้เป็็นจัำนวนมาก

ข่้อเสนอแนะจ่ากการวิจ่ัย่ 
ผูว้จิัยัมข่้อ้เสนอแนะแนวที่างในการศึกึษาลักษณะความเป็น็ครูตีน้แบบด้า้นด้นตีรไ่ที่ยข้องครูชยดุ้ ่วสวานนท์ี่ 

โด้ยนำเสนอหัวข้้อสำหรับการวิจััยในอนาคตี 4 หัวข้้อย่อย คือ 1) กระบวนการสอนข้ิมตีามแนวที่างข้องครูชยุด้่ 
วสวานนที่์ 2) การจััด้ที่ำหลักสูตีรการเร่ยนข้ิมตีามแนวที่างข้องครูชยุด้่ วสวานนที่์ 3) การวิเคราะห์การจััด้ที่ำ
เกณฑ์มาตีรฐานวิชาช่พิด้นตีร่ไที่ย (ข้ิม) 4. การวิเคราะห์ที่างเพิลง (ข้ิม) ที่ั�งป็ระเภที่เพิลงเด้่�ยวและเพิลงที่ั�วไป็
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Johann Christian Bach: His Life, 
the Essence of His Keyboard Works and His 

Five Berlin Concertos, P. 390

Juliana Yap1

Abstract 
Johann Christian Bach, later widely known as John Christian, was the youngest son of 

Johann Sebastian Bach and his second wife, Anna Magdalena. Born in Leipzig, Kingdom of 
Saxony on 5 September 1735, John Christian Bach received high reputation as a keyboard 
performer as well as a teacher. His keyboard works, in the early years, were mostly composed 
for his students and amateurs. He composed six keyboard solo sonatas, Op. 5 for harpsichord 
in 1766, four years after arriving in London. Later in 1776, he published a set of six sonatas, 
Op. 17 for either harpsichord or pianoforte. Some of the sonatas in Op.5 illustrated elements 
of Classicism and galant style with the use of Alberti basses, arpeggios, and scale passages 
while the later set, Op. 17, with the influence of pianoforte, displayed the wider dynamic range 
and flexibility of tone colors. Another significant contribution for keyboard repertoire were sets 
of concertos. Johann Christian Bach’s Five Berlin Concertos, P. 390 displayed his early ideas 
about the keyboard concerto. With Carl Philipp Emanuel Bach’s influence, all of the five Ber-
lin concertos are large-scale works with unique harmony, abrupt pauses, and big contrasts in 
melodic passages. His concertos and keyboard sonatas are crucial since they represent  the 
elements of Classical style which later on has been a great influence in W.A. Mozart’s music.

Keywords: Johann Christian Bach, Keyboard Sonatas, Berlin Concertos
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Introduction
Less than a decade after Johann Sebastian Bach’s death, when people talked 
about “famous Bach,” they did not mean the cantor of St. Thomas Church in 
Leipzig; he had been virtually forgotten by then. Most likely they were referring 
to Johann Christian Bach, Sebastian’s youngest son. Yet historians have paid less 
attention to Johann Christian (later widely known as John Christian) than to his 
half-brothers Wilhem Friedemann and Carl Philipp Emanuel or to his brother 
Johann Christoph Friedrich, the “Buckeburg Bach”2 

Born in Leipzig, Kingdom of Saxony on 5 September 1735, the youngest son of Sebastian 
and his second wife, Anna Magdalena, Johann Christian Bach received his early musical 
education at the age of eight. “Undoubtedly the son benefited from his father’s rigorous 
instruction, in fact, Christian inherited three keyboard instruments from his devoted father, 
which must have given him a good start on his road to success as a clavier virtuoso.”3  “Christian, 
as youth, was already able to amaze the public with his masterful performances at the 
keyboard.”4 Naturally, “Christian [became] the apple of Sebastian’s eye and his favorite pupil.”5

Besides gaining instructions at home, the young Christian was brought to many musical 
events, such as church performances and the concerts performed by Collegium Musicum. 
Evidently, Christian grew up in musical environments, such manifold musical impressions 
imprinted on his mind so strongly that they inspired him to be a successful musician. As a 
matter of fact, Christian’s talent was noticed at the age of thirteen-year-old when he took the 
polonaise from his father’s Orchestral Suite in B minor and transposed it to D minor for clavier. 

After his father’s death in 1750, at the age of fifteen-year-old, Christian left Leipzig and 
moved to Berlin in the company of his brother, Friedemann; there he lived with Emanuel. By 
the time he arrived in Berlin, the city’s musical life was so bustling that many musicians and 
artists made their living and expressed their arts freely. As a newcomer, Christian was no 
stranger to Berlin, he knew some of Sebastian’s students who were mostly important court 
musicians; hence, he was able to adjust and be familiar with the new environment easily. “[H]
is friendly, outgoing personality no doubt helped him make new acquaintances quickly.”6 

2 Heinz Gärtner, John Christian Bach: Mozart’s Friend and Mentor (Portland: Amdeus Press, 1994), x.
3 Ibid. 
4 Ibid., 33.
5 Ibid., x.
6 Gärtner, 60.
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As an eager learner, he learned to adjust his old style, the Baroque style with the new. 
By being exposed to the Berlin music world; there he had the opportunities to be closer to 
many court musicians. First the leading musician in Berlin, Johann Joachim Quantz, was the 
music instructor of Frederick the King and admired Sebastian Bach as the greatest organist who 
brought his music into perfection.7 Quantz wrote a treatise in 1752; in Part eighteen of his 
treatise, Quantz stressed the importance of good singing even in instrumental music. Young 
Christian had surely absorbed such thoughts from Quantz. “He may have thought of the 
treatise as his Bible, especially since Quantz had studied the much-touted Italian music at the 
source and surely spoke with authority.”8 

In 1753, a year after Quantz treatise, Emanuel came up with his famous The True Art of 
Playing Keyboard Instruments. Christian profited from Emanuel’s concept of playing in a singing 
style, also known as cantabile style. Indeed, as a true musician, besides studying keyboard 
playing and composing under Emanuel, he involved himself in musical arrangements to help 
Emanuel who had been too busy with the King of Prussian’s demands.9 Under Emanuel’s 
supervision, Christian’s musical style was strongly influenced by him, especially on the Berlin 
Concertos. 

Second, Christian also came to know the Graun brothers; Johann Gottlieb Graun 

and youngest Carl Heinrich Graun. They completed their study in Italy and were “the 

stars in the Berlin musical firmament”; Carl’s strong point was opera, a popular genre 

during this period due to the favor of Frederick the King, whereas Johann’s forte was 

orchestral music. From them, [Christian had witnessed] the Italian Opera at its best, 

musically and visually. 10 Vocal and orchestral disciplines were outstanding, while costumes, 

scenery, and ballet were unequalled anywhere in Europe.11 These Operas directed by 

Graun brothers gave Christian a strong impression and profound interest in Italian music. 
The open-minded Christian was paying a great interest in both Bohemian music and the 

musicians who came to Berlin. In this case, Gottlieb Graun played a big role in establishing 
strong relationships with those Bohemian musicians who were well-known as the most musical 
people of Europe.12 “Specific Bohemian influences in Christian’s music are difficult to identify, 
but there are traces everywhere in his instrumental music, in expressive, songlike passages 

7 Ibid., 63.
8 Ibid., 64.
9 Ibid., 60.
10 Ibid., 67, 74.
11 Gärtner, 68.
12 Ibid., 75.
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that occur in both slow and fast movements. Berlin and Bohemia were important to Christian’s 
career in more ways than one.”13 During his stay in Berlin in 1750-1754, Christian composed 
several keyboard pieces and concertos. Mostly they are influenced by Emanuel’s style 
particularly the Berlin Concerto, P. 390.  

Having a desire to further his study in Italy, Christian went to Italy and studied under 
Padre Martini. There, he composed some liturgical works. Soon, he worked for a patron, Count 
Agostino Litta in Milan. Under both Martini and Litta, Christian’s career was directed toward 
church music. In a short time, he had completely become Italianized; he wrote and spoke 
Italian quite fluently. He even called himself “Giovanni” or “Milan” Bach and involved himself 
in religious activities. In 1757, he committed himself into the Roman Catholic faith.14 His public 
performances and sacred works had attracted European’s attention; his works were copied 
and preserved in the most well-known library in Europe. 

In June 1760, he was appointed as one of the two main organists at Milan Cathedral. 
As the organist, Christian’s career was mainly focused on playing sacred music. Later on, he 
turned to the new genre, opera. Naples at this time was the musical centre of opera, sacred 
music, with the rise of best singers and musicians. He wrote his first opera in December 1760. 
Then he was commissioned to write an opera for Naples, Artaserse which was performed on 
4 November 1761;15 It was a great success and proved to be a favorable opera. The second 
opera was written to celebrate King of Spain’s birthday. It is not as successful as the first one 
but his name was known throughout Venice and London. As a result, he was commissioned 
to write operas for the King’s Theatre in London to make the theatre glorious and overcome 
the financial difficulties. For Giovanni Bach, this was a tempting opportunity. Nevertheless, 
since he was under Cathedral authorities, he had to write a petition to Cathedral for a year’s 
absence.16 

Giovanni, the “adventurous” Bach continued his life journey from Italy to London. His 
contract with the King’s Theatre was ended due to the director having appointed an anti-
German composer, Giardini. Therefore it was a hard circumstance for Christian to survive, 
compelling him to move from London. His first two operas were not as successful. However, 
Naples persuaded Giovanni to return but he rejected it. He chose to reside in London and in 
1763, he won Queen Charlotte’s favor and patronage after successfully impressing her with 
his concerto, Op. 1. 

Within a year, on 15 December 1763 he had the privilege to publish his works; his name 

13 Ibid.
14 Karl Geiringer, The Bach Family; Seven Generations of Creative Genius (New York: Oxford University Press, 1954), 406-07.
15 Christoph Wolff et al., The New Groove Bach Family (New York: Norton, 1985), 316.
16 Wolff, 317.
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appears in the program as Mr. John Bach as how he introduced himself in England. During the 
first year in London, John met Carl Friedrich Abel, the composer and viola da gamba player 
who played a major role in London’s concert life. Both of them shared the same apartment 
and had the same circle of friends.17 This friendship could be traced back to their boyhood in 
Leipzig. The first joint concert was held on 29 February 1764 in which an unidentified serenata 
was performed.18 Two months later, in April 1764 the eight-year-old Wolfgang Amadeus Mozart 
and his sister, Nannerl accompanied their father, Leopold Mozart, arrived in London. Young 
Mozart was having a chance to attend John’s performance at the Buckingham House; soon 
young Mozart fell under his influence. “They are known to have improvised jointly at least 
once. No formal master-pupil relationship seems to have existed, but the charm of Bach’s 
personality and the quality of his music clearly attracted the young Mozart.”19 

Due to the “London” Bach’s excellent performances and his loyalty to the Queen, his 
social life now belonged to the nobility and aristocracy. As a musician in high demand, London 
Bach was socially engaged: 

Bach was prodigiously active in various fields. He not only composed serious 
opera, but contributed to comic works performed at Covent Garden, and supplied 
the Vauxhall concerts with many delightful arias, which brought laurels to his 
favorite pupil, Mrs. Weichsell. Instrumental music was constantly composed and 
published by him, including clavier works, chamber music and symphonies;…In 
spite of all his creative and instructive activity, he was still able to devote a great 
deal of energy to his work as a performing artist and concert manager. In the 
second year of his stay in London he inaugurated, together with Carl Friedrich 
Abel, a subscription series of concerts that was continued up to his death.20 

The Bach-Abel concerts appeared as the top-rated entertainment for many years. In 
every season, there were fifteen concerts offered; both Bach and Abel directed the concerts 
in turn as conductors, soloists, and composers, involving eminent artists from various cities 
such as London, German and Mannheim. Ten years after his stay in London, his name was 
well-established throughout Europe and also Mannheim. He was requested to compose a 
music drama for Mannheim, a German city, in honor of the Elector’s birthday.21 At this time, 
Mannheim was considered as the best musical city throughout Europe and the Mannheim 

17 Geiringer, 413.
18 Wolff, 318.
19 Ibid.
20 Geiringer, 413.  
21 Ibid., 413-14.
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Orchestra produced the finest orchestra players, and the first-class singers under the Elector 
Karl Theodor. This time, the call from Mannheim to compose for the extraordinary strong 
musicians was like the accomplishment of his dream.  

In November 1772, his opera, Temistocle, was performed by a brilliant cast, 
including the great tenor, Anton Raaf, who ten years earlier had won laurels in 
Naples with Bach’s opera Alessandro nell’ Indie. The artistic glamour was marched 
by the outward pomp necessitated by the presence of a great number of exalted 
personages, and the evening constituted an unforgettable event in John Bach’s 
career. Altogether the time spent in Mannheim was a most exciting one.”22 

At the same time, the bachelor John was attracted to Augusta Wendling, the young 
daughter of his host, who finally rejected him. After his return to London, he found Cecilia 
Grassi, the Italian singer whom he has known for years; finally, they were married in 1773. 
Cecilia was a good singer who helped her husband by teaching voice students. 

 A Year after the Temistocle premier, the opera was performed again, but due to John’s 
busy schedule in London, he was unable to attend the performance in Mannheim. Four years 
later, he returned to Mannheim with his new opera, Lucio Sill; however, it was less successful 
due to the fact that German opera had become a new trend in Mannheim. 

In 1778, he was commissioned to write his first French-language opera, Amadis de Gaule, 
in Paris while the war between Gluck and Piccini was at the peak. Gluck found that Bach’s 
work was outdated as Piccini’s, while Piccini thought Bach’s work was too heavy and not 
charming at all. Various events took place that decreased his popularity, his fame soon faded. 
“In the field of teaching, his position at the very top of the profession had been undermined 
by the great Italian singer, Venanzio Rauzzini, who came to London in 1774 and drew fashion-
able pupils like a magnet.”23 Teaching, composing, and even the Bach-Abel performances were 
no longer in high demand. He was no longer at the very top; these conditions made him 
over-worried and consequently he suffered from serious illness. In May 1781, he appeared in 
public for the last concert of the season. Indeed, from day to day he grew weaker and he 
breathed his last on 1 January 1782 in London.24 

 For almost twenty years, Bach composed operas, symphonies, concertos, chamber and 
keyboard works that bore his name in fame. Throughout his lifetime, the music of Christian 
Bach was similar to his brother’s, Emanuel, characterized by the Viennese Classical Style.  “The 
work of Berlin Bach made a deep impression on young Haydn, who learned from its expressive 

22 Geiringer, 414.  
23 Ibid., 415.
24 Ibid., 419.
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subjectivity and the art to develop a theme until its possibilities were exhausted;”25 the young 
Haydn was influenced by Christian. Christian’s music also exerted his influence on the young 
Mozart; the law of contrast and the approach of introducing lovely and tender melodies were 
rooted in Mozart’s works. 

During the period of Christian’s studies with Sebastian, his style was not fully developed, 
nonetheless, the basic technique and the art of polyphony learned from his father became 
his solid foundation. When he studied with Emanuel in Berlin, his music mirrored the way 
Emanuel wrote a beautiful and passionate subject for clavier’s work. Thus, Christian’s works 
were written mostly for clavier accompanied by string instrument and larger scale concertos. 
There were no sonatas for solo instruments. Still, the idiomatic keyboard works held a special 
place in Christian’s compositions. “Throughout his time in Berlin, he was renowned for his 
dexterity on the harpsichord.”26 

The year of Italy, in 1755, was Christian’s transitional period. The romantic, deeply 
passionate, expressive, and soulful characteristics could be found in his early works during his 
stay in Italy. Later, he improved his compositional technique by studying under Padre Martini, 
a great Italian teacher. In addition, under Giambattista Martini of Bologna, who was a protestant 
organist, a violinist, mathematician, composer, music historian, and master of polyphony, 
Christian wrote music for Latin Church. He was then attracted by the new genre, which is 
opera. It was a great decision, which later made him become a successful opera composer; 
his five operas were performed within two years. 

Out of the solid earthiness of the Bach’s, the passionate expressiveness of 
Empfindsamkeit, the playful world of make-believe of the stage, and the sweet 
tunefulness of Catholic Church music, the pupil of Padre Martini created a kind 
of music that was noble and yet light, technically competent, yet free of 
ponderousness.27 

At the age of 27, Christian’s style has transformed into its maturity, thus bringing him to 
England under the commission of King’s Theatre. As quoted from Geiringer, “It is not surprising 
that his specific brand of what we might call early classicism, with its mixture of German and 
Italian elements and equal accomplishments in the field of vocal and instrumental music 
made him one of the most successful composers of his time.”28 Immediately, his works were 
regularly performed throughout Europe. 

25 Geiringer, 417.
26 Stephen Roe, “The Keyboard Music of J.C. Bach,” PhD diss., (Oxford University, 1981), 2.
27 Geiringer, 419.
28 Geiringer, 419.
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The Essence of His Keyboard Works
Although he composed different genres such as operas, liturgical works, symphonies, 

and chamber works, his reputation rested on that of a keyboard performer, as quoted from 
Plantinga, “It is clear from concert advertisements that during the 1760’s and 1770’s he was 
the most popular keyboard performer in London.”29 Besides a famous keyboard performer, 
he was also a teacher. His keyboard works were mostly composed for his students and amateurs 
by the collection of easy pieces in the very beginning of the sonatas. During Bach’s sojourn 
in Berlin, he composed six keyboard solo sonatas, Op. 5 for harpsichord. 

“To listen to one of John Christian Bach’s keyboard sonatas, concertos, or symphonies 
is to realize that here is a composer who stands at the doorstep of Classicism, for in his graceful 
melodies — small design, elegant, and at times tinged with melancholy — we detect the 
language, above all, of the young Mozart.”30 The elements of Classicism and galant style were 
found in the beautiful Adagio, Op. 5 no. 2, where the singing style and cantilena were integrated 
by the use of alberti basses, arpeggios, and scale passages in the melancholy melodic passages. 
This influenced Mozart’s style, as in Example 1.

Example 1

John Christian Bach Sonata, op. 5, no. 2

Having affection of Christian’s music, Mozart arranged three of Christian’s Op. 5 sonata 
(number two, three, and four) on his way back from London by adding an accompaniment 
written for two violins and a bass (K. 107); Later, during his maturity years, Mozart had added 
the cadenza into these concertos. 

29 Leon Plantinga, Clementi-His Life and Music (New York: Oxford University Press, 1977), 36.
30 Reinhard G. Pauley, Music in the Classic Period, 4th ed. (New Jersey: Prentice Hall, 2000), 57.
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Christian’s keyboard sonata in E, Op.5 number 6 was categorized as his significant 
composition during his sojourn in Italy. It consisted of three movement; first, “Prelude”, showed 
the influences of Emanuel’s passionate expression and the North Italian violin music; moreover, 
“[t]he force of this grief-stricken Grave at times foreshadows Beethoven’s music.”31 Second, 
the “Fugue”, showed the influence of Padre Martini by imposing the polyphony and contrapuntal 
devices mixture with his own characteristic as a creative composer by adding stretto toward 
the end. Third, “Gavotte”, which is more in the torpid style, and was written  before Bach 
used the bel canto style.32 The remaining five sonatas of Op.5, published in a set of “pour le 
clavecin ou le Piano Forte” belong to the London year. 

In the early Italian period, Christian was a harpsichord player who wrote mostly keyboard 
works for harpsichord and clavichord, but hardly any clavier solo piece. Nevertheless, his arrival 
in London provided him an opportunity to try out the new instrument, pianoforte, which was 
quite a new instrument in London at the time. The pianoforte itself was capable of producing 
dynamic contrasts and shadings. It appears that London Bach was the first pianoforte public 
performer. Moreover, in 1776, he published his first set of sonatas designed for either harpsichord 
or pianoforte; this set, Op. 17, consisted of six sonatas. The new instrument, pianoforte, was 
capable of showing wider dynamic range and flexibility of tone colors, which has certainly 
affected Bach’s stylistic features. Most of his keyboard sonata consist of two-movements, in 
the galant and lyrical style. Conversely, the three-movement sonatas were technically and 
musically more demanding; the c minor sonata, Op. 17 no. 2 is an effective work (Example 
2).33 

31 Geiringer, 420.
32 Ibid., 429.
33 Charles Sanford Terry, John Christian Bach (New York: Oxford University Press, 1967), 341.
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Example 2

First movement

Second movement

Third movement

John Christian Bach Sonata, op. 17, no. 2 

His Berlin Concertos
As a brilliant keyboard performer who possessed strong showmanship, the keyboard 

concertos was another preferred genre for Christian. According to Charles Sanford Terry, the 
author of John Christian Bach, Christian composed three sets of concerto; Op. 1, Op. 5, and 
Op. 17. However, this paper will only discuss his Berlin Concertos, P. 390 and the stylistic 
features. 

In his Berlin years, 1750-1754, Christian was under Emanuel’s supervision as discussed 
before in the previous third paragraph, It was not surprising that the presence of Emanuel’s 
influence is apparent in the five concertos, known as the Berlin Concertos. “In the construction 
of the concertos, …C.P.E. Bach’s influence is paramount.”34 These five Berlin Concertos, P. 390 
are in the key of B-flat major, F minor, D minor, E major, and G major scored for clavier, two 
violins, viola, and basso. All of these concertos are large-scale works as Emanuel’s. There are 
numbers of Emanuel’s hand alteration instruction found in Christian’s manuscript, particularly 
the ones in B flat, E Major, and G Major Concertos. Today, five Berlin Concertos are available 

34 Roe, 124.
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in manuscript and housed in the West German Marburg Library.35 
The element of sudden surprises found in Emanuel’s music influenced Christian as well 

as Haydn’s and Mozart’s string quartets and symphonies. These sudden elements are as 
follows: abrupt pauses, big contrasts in the melodic passage, clear divisions between tutti 
and solo (showed sensitivity of the composer), unexpected change of keys, involvement of 
unique harmonies, the improvisatory passages marked by the unbarred melody, dramatic 
effect and the passionate recitative passage,36 the descending scale pattern and arpeggio in 
the melodies, the repetition of short motives, and the sequential writing and dotted rhythm.

In the art of writing for idiomatic keyboard, the texture is mostly homophonic (melody 
and accompaniment), rarely in three-part, although sometimes overshadowed by Sebastian 
Bach, Christian’s father, once a while moving in scale or arpeggio. “In general, passage-work 
is limited to a few bars, mostly at the end of the main solo sections, and in some movements, 
such as the first movement of the B flat concerto, there is very little writing of technical 
difficulty.”37 

From Emanuel’s The True Art of Playing Keyboard Instruments, Christian adopted the 
concept of playing in cantabile style. Moreover, the elements of Empfindsamer Stil are shown 
from the passionate melodic lines, rather melancholy creating the deep emotion. The use of 
chromaticism and wide leaps perhaps in some respects foreshadow the style of Berlin musical 
idea; one of these example is the F minor concerto, Andante (second movement) in the solo 
part starting at bars 27-34.38 

“The concertos of Christian Bach have been credited, traditionally with spearheading 
the transition from the Baroque to the Classical Concerto.”39 As quoted from Bolen, Mr. Forman, 
the author of Mozart’s Concerto Form, discovered that mostly every concerto of Christian 
opened and closed with “a certain stable thematic passage”. Therefore, Mr. Forman took 
Baroque da capo Aria form and ritornello form as the departure point. As he concluded, 
basically Christian’s concertos are designed from four-tutti alternated with three-solo arch form.40 

Tutti I- Solo I- Tutti II- Solo II- Tutt III- Solo III- Tutti IV 

35 Jane Moore Bolen, “The Five Berlin Cembalo Concertos, P. 390, of John Christian Bach: A Critical Edition,” PhD diss., (The 
Florida State University, 1974), 12. 

36 Roe, 110-11, 114, 136-7.
37 Bolen, 57.
38 Roe, 131.
39 Girdlestone Cuthbert and Sara Davis Buechner, Mozart and His Piano Concertos. 2nd ed. (New York: Dover Publications, 

2011), 20.
40 Bolen, 19-20.
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Usually the theme presented in the Tutti I is in the tonic key, presented in eight to ten 
measures length balanced by a same length phrase followed by a new theme. Solo I was 
based on the theme from tutti but in the dominant key.  Tutti II modulates to the dominant 
key or relative major, while the Solo II is more adventurous, starting in the dominant then 
later modulate. Tutti III remains in the same key as Solo II and Solo III mostly varied and 
expanded the materials from previous solo or tutti.41 

In the Concerto I, III, and IV, there are two kinds of tuttis: lyrical melody and rhythmic. 
This latter type is found in the Concerto II and V, which is typically galant, and the melodies 
are mostly based on chord and in scale forms. Cadenza of each first movement is placed 
after solo III as indicated by a fermata sign over a long note on a six-four chord.42 

The first movements of the five Berlin Concertos follow the structure of “North German 
Concerto” form which prefered by Emmanuel Bach in his concerto as well.43   

The second movements of the five Berlin Concertos are shorter and more flexible in 
form, slower, more highly ornamented and use dotted rhythms. A solo cadenza is placed 
between solo III and the da capo dal segno of Tutti IV.44 

In the third movements, Christian involved new themes and existing materials taken 
from previous entries or sub-tuttis, especially the fifth concerto. The cadenza is after solo III 
except for the second concerto.45 

Christian’s concertos and keyboard sonatas are important because his keyboard sonatas 
no longer reflected the Baroque style and differ in some ways from Emanuel. The double 
exposition sonata form, singing simple melodies, homophonic texture and the essentiality of 
the soloist; these elements have also been a great influence in Mozart’s music. 

In conclusion, the life of Christian was different in many aspects from his brothers’, 
Friedmann, Emanuel and Friedrich. Indeed, his life was full of ambition, with a desire of learning 
and crave for knowledge; there were adventurous, glorious, and challenging moments during 
his lifetime. One of the most accomplished sons of Sebastian Bach, an early classic international 
composer, his music is well-known throughout Europe, exerting influence on other composers. 
Christian, neither under the shadow of his father nor his brothers, is a composer in his own 
right. The elegant, entertaining, and light qualities of his music make him become the master 
of galant style. In addition, a great composer and keyboard performer, Christian had contributed 
in the development of succeeding Classical keyboard sonatas and concertos. 

41 Ibid., 20-21.
42 Ibid., 22, 40. 
43 Ibid., 21. 
44 Ibid., 23-24, 40.
45 Bolen, 25, 40.
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เพิลงแตรวง “Marsch Siamese” (2433) 
ประวัติศัาสตร์และบทวิเคราะหิ์

“Marsch Siamese” (1890) History and Analysis

จ่ิตร์ กาวี1

Jit Gavee

บทคัดย่่อ
บที่ความวิชาการชิ�นน่�มจุ่ัด้ป็ระสงค์เพิื�อศึกึษาป็ระวัตีศิึาสตีร์ความเป็น็มาข้องบที่เพิลง Marsch Siamese 

รวมไป็ถึึงการวิเคราะห์บที่เพิลง ที่ั�งในเรื�องสังค่ตีลักษณ์และบที่บาที่ในสังคม การศึึกษาที่ำให้พิบว่า นายฮีานส์ 
น่ลส์ เฮีส ได้้ป็ระพิันธุ์์ Marsch Siamese น่� เพิื�ออุที่ิศึแด้่ เจั้าพิระยาวงษานุป็ระพิัที่ธุ์์ ในป็ี พิ.ศึ. 2433 ในช่วงที่่�
ที่่านได้้เด้นิที่างไป็ศึึกษาในวิชาการที่หาร ณ ป็ระเที่ศึเด้นมาร์ก ถึือเป็็นบที่เพิลงที่่�ป็ระพินัธุ์์ข้ึ�นเพิื�ออุที่ศิึแกบุ่คคล
ตีามธุ์รรมเน่ยมข้องชาวตีะวันตีก แสด้งให้เห็นถึึงสายสัมพัินธุ์์และความเคารพิซึึ่�งกันและกัน ในส่วนข้องสังค่ตี
ลักษณ์ บที่เพิลงน่�อยู่ในสังค่ตีลักษณ์แบบรอนโด้ (A - B - A - C - A) ม่การสร้างส่สันจัากเครื�องด้นตีร่ตี่าง ๆ ได้้
อยา่งนา่สนใจั แสด้งใหเ้หน็ถึงึความสามารถึข้ั�นสงูข้องตีวัผูป้็ระพินัธุ์เ์อง ในป็ัจัจับุนั บที่เพิลง Marsch Siamese 
น่� ถึอืวา่มบ่รบิที่ในฐานะที่ตูีที่างวฒัินธุ์รรมท่ี่�ถูึกหยบินำมาบรรเลงในวาระต่ีาง ๆ ที่่�เก่�ยวข้อ้งกับป็ระเที่ศึไที่ย กล่าว
ได้้ว่า แม้เวลาจัะผ่านมากว่า 130 ป็ี แตี่บที่เพิลงดั้งกล่าวก็ยังคงถูึกหยิบนำมาใช้อยู่จันถึึงปั็จัจัุบัน และถึือเป็็น
บที่เพิลงที่่�แสด้งถึึงความสัมพิันธุ์์อันยาวนานระหว่างป็ระเที่ศึสยามและป็ระเที่ศึเด้นมาร์ก นั�นเอง 

ค์ำสำค์ัญ: แตีรวง, เพิลงมาร์ช, สยาม, เด้นมาร์ก

Abstract
The purpose of this academic article is to study historical of Marsch Siamese including 

with analysis section in music and roles in society. The study result shows that: Hans Neil Hass 
was composed Marsch Siamese dedicated to Chao Phraya Wongsanuprapat in 1890 while he 
lived at Denmark for studied in military academy. In western tradition, Marsch Siamese is the 
song that composed for dedicated to a person. That can present the relationship and respect 
between each other. In the part of analysis, this song was composed on rondo form 

1 อาจัารย์ป็ระจัำสาข้าวิชาด้นตีร่ คณะมนุษยศึาสตีร์และสังคมศึาสตีร์ มหาวิที่ยาลัยราชภัฏอุด้รธุ์าน่
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(A - B - A - C - A). There is an interesting creation of colors from various instruments. It’s 
demonstrated advance abilities of the composer. Nowadays, Marsch Siamese song is considering 
contextualize as a cultural ambassador that is brought to perform in various agendas related 
to Thailand. In other word, the song is still be using till today since it was composed 130 years 
ago, and is considering to be a song that represent the longstanding relationship between 
Siam and Denmark. 

Keywords: Brass Band, March, Siam, Denmark

บทนำ
แตีรวง เป็็นชื�อเร่ยกวัฒินธุ์รรมด้นตีร่ตีะวันตีก อยู่ในลักษณะข้องวงด้นตีร่เครื�องเป็่าป็ระเภที่ตี่าง ๆ มา

ป็ระสมวงกัน พิจันานุกรม ฉบับราชบัณฑิตียสภา ได้้ให้ความหมายข้องคำ แตีรวง ว่า แตีรวง น. วงด้นตีร่ซึึ่�ง
ป็ระกอบด้้วยเครื�องด้นตีร่ป็ระเภที่เครื�องลมที่องเหลืองจัำพิวกแตีร และเครื�องตี่ เช่น ฉาบ กลอง จัะจััด้เป็็นวง
ใหญ่หรือวงเล็กก็ได้้ ใช้ในการบรรเลงเพิลงต่ีาง ๆ (ราชบัณฑิตียสภา, 2554) แต่ีอย่างไรก็ตีาม เมื�อมองในเชิง
ป็ฏบิตัี ิที่่�มก่ารลงพิื�นที่่�การบรรเลงข้องแตีรวงที่หารไป็จันถึึงแตีรวงนกัเร่ยน ป็ระกอบการศึกึษาข้้อมลูจัากเอกสาร
แวด้ล้อมตี่าง ๆ จัะพิบว่า แตีรวง นอกจัากจัะอยู่ในรูป็แบบข้องวงเครื�องเป็่าที่องเหลือง (Brass Instrument) 
และเครื�องกระที่บ (Percussion) แลว้ ยงัพิบป็ระสมวงร่วมกับเครื�องด้นตีรป่็ระเภที่เครื�องเป็า่ลมไม้ (Woodwind 
Instrument) อ่กด้้วย

แตีรวง มชื่�อเร่ยกในภาษาอังกฤษที่่�หลากหลาย ไม่วา่จัะเป็น็ Brass Band, Wind Band, Wind Ensemble 
หรือ Chamber Winds เป็็นต้ีน ในภาษาไที่ยนอกจัากคำ แตีรวง ที่่�ใช้กล่าวถึึงวงด้นตีร่เครื�องเป็่าลักษณะน่� 
ยงัมค่ำอื�น ๆ อก่ เชน่ วงโยธุ์วาทิี่ตี วงแตีร วงดุ้ริยางค์ เป็น็ต้ีน โด้ยภายในบที่ความน่� ผูเ้ข้ย่นจัะข้อใชค้ำว่า แตีรวง 
ตีลอด้ที่ั�งบที่ความ

องค์ป็ระกอบสำคัญที่่�ที่ำให้แตีรวงสามารถึข้ับเคลื�อนรับใช้สังคมได้้นั�นป็ระกอบไป็ด้้วยหลายป็ัจัจััย ที่ั�ง
เรื�องข้องบคุลากร เครื�องมือ ไป็จันถึึงบที่เพิลงท่ี่�ใชใ้นการบรรเลง โด้ยเฉพิาะเรื�องข้องบที่เพิลง ซึ่ึ�งจัะเป็น็ป็ระเด้น็
หลักที่่�ผู้เข้่ยนจัะกล่าวในข้้อเข้่ยนชิ�นน่� 

บที่เพิลงในป็ระวัตีิศึาสตีร์แตีรวงโลกได้้ม่การสร้างรากฐาน พิัฒินาแนวคิด้ แสด้งให้เห็นได้้ถึึงวิวัฒินาการ
ข้องบที่เพิลงได้้ชัด้เจันเป็็นบที่เพิลงป็ระเภที่ตี่าง ๆ เช่น บที่เพิลงในการป็ระโคม (Fanfare) บที่เพิลงที่่�ใช้ในการ
เตีน้รำ (Dance Music) บที่เพิลงเด้นิแถึวลาด้ตีระเวน (Patrol) บที่เพิลงเด้นิแถึวป็ระเภที่มารช์ (March Music) 
เป็็นตี้น หนึ�งในธุ์รรมเน่ยมที่างด้นตีร่ที่่�ป็รากฏพิบในการศึึกษาด้นตีร่ตีะวันตีก อันเป็็นแหล่งกำเนิด้สำคัญข้อง
ด้นตีร่แตีรวงน่� คือการอุที่ิศึบที่เพิลงให้แก่บุคคลใด้บุคคลหนึ�ง ซึ่ึ�งเอมิล่ กร่น (Emily Green) ได้้อธุ์ิบายถึึงการ
อุที่ิศึบที่เพิลงน่�ว่า การอุที่ิศึม่แนวที่างป็ฏิบัตีิคล้ายคลึงกับแนวที่างป็ฏิบัตีิที่างวัฒินธุ์รรมอื�น ๆ ในศึตีวรรษที่่� 18 
ม่การป็รับให้เข้้ากับโครงสร้างอำนาจัแห่งยุคสมัย ที่ั�งน่� เรื�องข้องการอุที่ิศึบที่เพิลงไม่ได้้แสด้งให้เห็นในมุมข้อง
ความสัมพิันธุ์์ระหว่างนักป็ระพิันธุ์์และผู้รับการอุที่ิศึแตี่เพิ่ยงเที่่านั�น แตี่ยังเป็็นเบาะแสที่่�สามารถึเชื�อมโยงป็ะตีิด้
ป็ะตี่อเรื�องราวอื�น ๆ ให้เห็นถึึงรายละเอ่ยด้ตี่าง ๆ ได้้ (Emily Green, 2011)

ในอด้ต่ีที่่�ผ่านมา มก่ารป็ระพัินธุ์บ์ที่เพิลงที่่�มก่ารอุที่ศิึใหแ้กบ่คุคลในป็ระเที่ศึสยามมากมายหลายบที่เพิลง 
ที่ั�งจัากนักป็ระพิันธุ์์ชาวตี่างป็ระเที่ศึและชาวไที่ย โด้ยเฉพิาะในกรณ่ข้องเพิลงสำหรับแตีรวงที่่�ม่บที่เพิลงที่่�อุที่ิศึ
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ให้บุคคลหรือหน่วยงานตี่าง ๆ เช่น เพิลง Siamese Patrol ป็ระพิันธุ์์โด้ยนายพิอล ลินส์เก้ (Paul Lincke) อุที่ิศึ
แด้พ่ิระบาที่สมเด้จ็ัพิระจัลุจัอมเกลา้เจัา้อยูห่วั รชักาลที่่� 5 เพิลงมารช์ด้ำรง ป็ระพินัธุ์โ์ด้ยสมเด้จ็ัพิระเจัา้บรมวงศึ์
เธุ์อ เจัา้ฟ้า้บรพิิตัีรสขุ้มุพินัธุ์ุ ์กรมพิระนครสวรรคว์รพินิติี อทุี่ศิึเป็น็เพิลงป็ระจัำตีวัแด้ส่มเด้จ็ัพิระเจัา้บรมวงศึเ์ธุ์อ 
กรมพิระยาด้ำรงราชานุภาพิ และเพิลงมาร์ชกองที่ัพิบก ป็ระพิันธุ์์โด้ยนายนารถึ ถึาวรบุตีร อุที่ิศึเพิื�อเป็็นเพิลง
ป็ระจัำหน่วยราชการกองที่ัพิบก เป็็นตี้น

บที่ความชิ�นน่� ม่จัุด้ป็ระสงค์เพิื�อศึึกษาในป็ระเด้็นที่างป็ระวัตีิศึาสตีร์ความเป็็นมาและการวิเคราะห์
บที่เพิลงในแงม่มุตีา่ง ๆ ข้องบที่เพิลงแตีรวง Marsch Siamese2 ซึึ่�งเป็น็บที่เพิลงที่่�ป็ระพินัธ์ุ์โด้ยนกัป็ระพินัธุ์ช์าว
เด้นมาร์ก คือ นายฮีานส์ น่ลส์ เฮีส (Hans Niels Hass) เพิื�ออุที่ิศึแก่เจั้านายชาวสยามพิระองค์หนึ�ง ที่ั�งยังเป็็น
บที่เพิลงที่่�ยังคงม่บที่บาที่และวาระใช้ในการบรรเลงจันถึึงปั็จัจุับัน แต่ียังคงเป็็นท่ี่�รู้จัักในวงแคบ การแสวงหา
ความรู้ครั�งน่� ใช้ระเบ่ยบวิธุ์่การศึึกษาและที่ฤษฎ่ที่างมานุษยด้นตีร่วิที่ยาเป็็นวิธุ์่วิที่ยาในการศึึกษา

 

ความสัมพิันธิ์ข่องสย่าม-เดนมาร์ก 
อันนำไปสู่การกำเนิดบทเพิลง Marsch Siamese

สัมพิันธุ์ไมตีร่ระหว่างป็ระเที่ศึสยามและป็ระเที่ศึเด้นมาร์ก ตีั�งแตี่สมัยกรุงศึร่อยุธุ์ยา ม่หลักฐานเอกสาร
โบราณที่่�ระบุถึึงความสัมพิันธุ์์ที่างการค้า ระบุป็ี พิ.ศึ. 2164 (ค.ศึ. 1621) ที่่�คณะเรือสินค้าเด้นมาร์กได้้เด้ินที่าง
มายังเมืองตีะนาวศึร่ ซึ่ึ�งในข้ณะนั�นม่ออกญาไชยาธุ์ิบด้่เป็็นผู้สำเร็จัราชการเมืองตีะนาวศึร่ ม่การระบุชัด้เจันว่า 
เมืองตีะนาวศึร่ได้้ให้อนุญาตีแก่พิ่อค้าชาวตี่างชาตีิกลุ่มน่�สามารถึเข้้ามาที่ำการค้าข้ายได้้ในเมืองตีะนาวศึร่ และ
สามารถึเด้นิที่างมาที่ำการคา้ถึึงกรงุศึร่อยธุุ์ยาได้ ้ภายใตีก้ารอำนวยความสะด้วกข้องราชสำนกัที่วารวด้ศ่ึรอ่ยธุุ์ยา 
(อินที่ิรา ใจัอ่อนน้อม, 2538: 13)

การเข้้ามาในด้นิแด้นตีะวนัออกข้องคณะชาวเด้นมารก์นั�น เด้นิที่างเข้า้มาด้ว้ยจัดุ้ป็ระสงคท์ี่างการคา้ แตีก
ตี่างจัากชาติีตีะวันตีกอื�น ๆ ที่่�เดิ้นที่างเข้้ามาเพิื�อล่าอาณานิคม แต่ีอย่างไรก็ด้่ ความสัมพัินธ์ุ์ระหว่างป็ระเที่ศึ
สยาม-เด้นมาร์กและป็ระเที่ศึอื�น ๆ จัากที่ว่ป็ยุโรป็ ก็ม่การลด้ระด้ับลงอย่างมากภายหลังสิ�นรัชสมัยข้องสมเด้็จั
พิระนารายณ์มหาราช ในป็ี พิ.ศึ. 2231 (ค.ศึ. 1688) ก่อนที่่�จัะเริ�มม่การฟ้้�นคืนความสัมพิันธุ์์อ่กครั�งในรัชสมัย
ข้องสมเด็้จัพิระเจัา้ตีากสินมหาราช แห่งอาณาจักัรธุ์นบุร ่และมค่วามเจัรญิรุด้หน้ามากยิ�งข้ึ�นจันถึงึปั็จัจุับนัในช่วง
แผ่นด้ินรัตีนโกสินที่ร์

ความสมัพินัธุ์ร์ะหวา่งป็ระเที่ศึสยาม-เด้นมารก์ ในแผน่ด้นิรตัีนโกสนิที่ร ์โด้ยเฉพิาะในรชัสมยัข้องพิระบาที่
สมเด้็จัพิระจัอมเกล้าเจั้าอยู่หัว รัชกาลที่่� 4 เป็็นตี้นมา ที่ำให้ป็ระเที่ศึสยามรับที่ั�งศึิลป็วิที่ยาการ ความรู้ตี่าง ๆ 
จัากป็ระเที่ศึเด้นมารก์เข้า้มาพัิฒินาบา้นเมอืง ในงานเข้ย่นข้อง สว่กิา ป็ระกอบสนัตีสิขุ้ ได้ก้ล่าววา่ ชาวเด้นมาร์ก
ได้้เข้า้มามบ่ที่บาที่ในการพิฒัินาป็ระเที่ศึไที่ย ที่ั�งด้า้นเศึรษฐกจิัและสงัคม เพืิ�อใหเ้จัริญที่ดั้เท่ี่ยมนานาอารยป็ระเที่ศึ 
รวมที่ั�งม่โครงการความร่วมมือระหว่างไที่ยกับเด้นมาร์กเกิด้ข้ึ�นมากมายด้้วยความช่วยเหลือข้องผู้เช่�ยวชาญชาว
เด้นมาร์ก ป็ระกอบกับม่การส่งนักวิชาการไที่ยหลายตี่อหลายคนเด้ินที่างไป็ศึึกษาอบรมที่่�ป็ระเที่ศึเด้นมาร์ก ซึ่ึ�ง
กจิักรรมการแลกเป็ล่�ยนวิชาการเหล่าน่� มบ่ที่บาที่ในการเสริมสร้างความสัมพัินธ์ุ์ข้องทัี่�งสองป็ระเที่ศึให้แน่นแฟ้้น
มากยิ�งข้ึ�น (ส่วิกา ป็ระกอบสันตีิสุข้, 2538: 30)

2 เข้่ยนตีามตี้นฉบับภาษาเด้นมาร์ก หากเข้่ยนภาษาอังกฤษจัะสะกด้ March Siamese โด้ยบที่ความชิ�นน่�จัะอ้างอิงตีามการเข้่ยนตี้นฉบับ: ผู้เข้่ยน
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ในรชัสมัยข้องพิระบาที่สมเด็้จัพิระจัลุจัอมเกลา้เจัา้อยูหั่ว รชักาลท่ี่� 5 ถึอืเป็น็ชว่งป็ฏริปู็บ้านเมืองที่่�สำคญั 
โด้ยรัชกาลที่่� 5 ที่รงม่พิระราชด้ำริป็ฏิรูป็บ้านเมืองในด้้านตี่าง ๆ ไม่ว่าจัะเป็็น วัฒินธุ์รรม สังคมศึาสตีร์ ไป็จันถึึง
ด้า้นการศึกึษา โด้ยเฉพิาะในเรื�องข้องการศึึกษาที่่�ที่รงมข่้อ้ตีระหนกัวา่ บคุคลหรอืป็ระชาชนในแผน่ด้นิสยามนั�น
ถึอืเป็น็ที่รพัิยากรสำคัญที่่�มค่่า หากป็ระชาชนเหลา่น่�ยงัข้าด้การศึกึษา กไ็มอ่าจัจัะที่ำใหป้็ระเที่ศึชาติีเจัรญิกา้วหน้า
ได้้ จัำเป็็นตี้องม่การพัิฒินา ป็ระกอบกับในช่วงเวลานั�นได้้ม่ชาวตี่างชาติีจัำนวนมากเข้้ามารับราชการในสยาม
เพิื�อใช้ความรู้ที่่�กลุ่มคนเหล่าน่�ม่มาช่วยพิัฒินาบ้านเมือง ป็ระเด้็นเหล่าน่�ได้้ถูึกสะที่้อนมาในข้้อเข้่ยนข้องบุคคล
ร่วมสมัยที่่านตี่าง ๆ เช่น สมเด้็จักรมพิระยาด้ำรงราชานุภาพิ ได้้กล่าวถึึงในจัด้หมายที่่�ส่งถึึงเจั้าพิระยาพิระเสด้็จั
สุเรนที่ราธุ์ิบด้่3 ลงวันที่่� 20 เมษายน ร.ศึ. 118 (พิ.ศึ. 2443) กล่าวว่า

“…ข่า้งฝึา่ยเรากแ็ลเห็นวา่ การที�ใชื่ค้นติา่งป็ระเทศมาก มทีางเสยีเป็รยีบัเหมอ่นสูบัฝึิ�น แรก ๆ สบูั
มีค์ณบั้าง ถ้าสูบัติิด้ไป็ป็ลายม่อก็ลงแด้งได้้เหม่อนกัน แติ่จะหย์ด้ไม่จัด้การเล่าก็ไม่ได้้ ครั�นทำไป็ก็
จำติ้องพิึ�งฝึรั�ง เพิราะคนเราไม่ทันการ... การที�เป็็นอยู่ด้ังนี� เป็็นทางที�อาจมีอันติรายได้้ภูายภูาค
หน้า การที�จะแก้ไข่ เห็นอย่างเด้ียวแติ่ติ้องจัด้การศึกษา กล่าวค่อ ติ้องคิด้ฝึึกหัด้ผู้คนข่องเราข่ึ�น
โด้ยเร็ว...” (สมเด้็จักรมพิระยาด้ำรงราชานุภาพิ, 2504: 360)

นอกจัากนั�นยังป็รากฏข้้อเข้่ยนท่ี่�สะที่้อนพิระวิสัยที่ัศึน์ข้องรัชกาลที่่� 5 ที่่�ที่รงเห็นว่าหากพิึ�งพิาแตี่เพิ่ยง
ชาวตี่างชาตีิอย่างเด้่ยวนั�นไม่เป็็นเรื�องสมควรตี่อป็ระเที่ศึสยาม เป็็นเหตุีให้ตี้องม่การส่งพิระราชโอรสและบุตีร
ข้องเจั้านายพิระองค์ตี่าง ๆ ไป็ศึึกษาวิชาการต่ีาง ๆ ยังที่ว่ป็ยุโรป็ ในข้้อความตีอนหนึ�งจัากพิระราชหัตีถึเลข้า
ตีอบกลับหนังสือกราบบังคมทีู่ลข้องเจั้าพิระยาพิระเสด็้จัสุเรนที่ราธุ์ิบด้่ ที่่�ที่ำหน้าที่่�ผู้อภิบาลพิระราชโอรสใน
รัชกาลที่่� 5 ข้ณะศึึกษาอยู่ในที่ว่ป็ยุโรป็ ลงวันที่่� 3 กุมภาพิันธุ์์ ร.ศึ.117 (พิ.ศึ. 2442) กล่าวว่า

“…การที�เราใชื่ฝ้ึรั�งนั�น แป็ลว่าเราใชื่ต้ิำราสำเรจ็ คอ่เอาที�เข่า เพ่ิ�อจะให้ทนัเข่า แต่ิกย็งัเป็น็การยาก
ยิ�งใหญ่ ที�จะทำให้คนข่องเราทำการได้้เหม่อนอย่างเข่า การที�จะทำได้้เชื่่นนี�ก็ได้้แติ่คนเรามีความ
รู้ทันเข่า แลมีความชื่ำนิชื่ำนาญที�ได้้เคยทำการมาแล้วด้้วย เพิราะเหติ์ฉะนี�แล เราจึงได้้พิยายาม
ที�จะจัด้การเล่าเรียน...” (พิระบาที่สมเด้็จัพิระจัุลจัอมเกล้าเจั้าอยู่หัว, 2504: 306)

ด้ว้ยวิสยัทัี่ศึน์เรื�องข้องการศึกึษาน่�เอง ที่ำให้มก่ารจัดั้การศึกึษากับชาวต่ีางป็ระเที่ศึในป็ระเที่ศึต่ีาง ๆ ข้อง
ที่ว่ป็ยุโรป็ และม่ป็ระเที่ศึเด้นมาร์กเป็็นอ่กจุัด้หมายหนึ�ง โด้ยรัชกาลที่่� 5 ได้้ส่งพิระราชโอรสและโอรสข้องเจั้า
นายหลายพิระองค์ไป็ศึึกษาในวิชาการตี่าง ๆ ในป็ระเที่ศึเด้นมาร์กน่� เช่น พิระเจั้าบรมวงศึ์เธุ์อ พิระองค์เจั้าจัิร
ป็ระวัตีวิรเด้ช กรมหลวงนครไชยศึรสุ่รเด้ช, หม่อมราชวงศ์ึพิณิ สนิที่วงศ์ึ (ซึึ่�งต่ีอมาได้เ้ป็น็ พิลเรอืตีร ่พิระยานาวา
พิลพิยุหรักษ์) เป็็นตี้น ด้้วยการเด้ินที่างไป็ถึึงยังแผ่นด้ินตีะวันตีกน่� ที่ำให้เจั้านายชาวสยามที่ั�งหลายได้้ม่โอกาส
สัมผัสกับศึิลป็วัฒินธุ์รรมตีะวันตีกจัากแหล่งกำเนิด้โด้ยตีรง รวมถึึงเรื�องข้องการด้นตีร่ เมื�อความสัมพิันธุ์์ข้องที่ั�ง
สองป็ระเที่ศึน่�ได้้เจัริญงอกงามข้ึ�น ส่วนหนึ�งก็ได้้ก่อให้เกิด้หลักฐานสะที่้อนถึึงความสัมพิันธุ์์เหล่านั�น หนึ�งในนั�น
คือบที่เพิลง Marsch Siamese บที่เพิลงแตีรวงสำคัญ ซึ่ึ�งผู้เข้่ยนได้้นำมาใช้เป็็นกรณ่ในการศึึกษาครั�งน่�

3 หม่อมราชวงศึ์เป็ีย มาลากุล เป็็นผู้ที่่�ได้้รับการไว้วางพิระราชหฤที่ัยจัากพิระบาที่สมเด้็จัพิระจัุลจัอมเกล้าเจั้าอยู่หัว ให้เป็็นผู้อภิบาลสมเด้็จัพิระเจั้า
ลูกยาเธุ์อ เจั้าฟ้้ามหาวชิราวุธุ์ หรือตี่อมาคือ พิระบาที่สมเด้็จัพิระมงกุฎเกล้าเจั้าอยู่หัว รัชกาลที่่� 6
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การกำเนิดบทเพิลง Marsch Siamese 
หนึ�งในชาวสยามที่่�ได้้มโ่อกาสเด้นิที่างไป็ศึึกษาตี่อยังป็ระเที่ศึเด้นมาร์ก ในสมัยรัชกาลที่่� 5 คือ เจั้าพิระ

ยาวงษานุป็ระพิัที่ธุ์์ (หม่อมราชวงศึ์สที่้าน สนิที่วงศึ์) โด้ยที่่านเป็็นโอรสในพิระวรวงศึ์เธุ์อ พิระองค์เจั้าสายสนิที่
วงศึ์ กับหม่อมเข้่ยน สนิที่วงศึ์ ณ อยุธุ์ยา พิระองค์ได้้เด้ินที่างไป็ยังกรุงโคเป็นเฮีเกน เมื�อป็ี พิ.ศึ. 2425 โด้ยได้้
พิำนักอยู่ในป็ระเที่ศึเด้นมาร์กน่�นานถึึง 10 ป็ี ได้้เข้้าศึึกษาและรับราชการที่หารในรัชกาลข้องสมเด้็จัพิระเจั้า
ครสิเตีย่นท่ี่� 9 แหง่ป็ระเที่ศึเด้นมารก์ (Christian IX of Denmark) บที่บาที่และหนา้ที่่�ข้ณะพิำนกัอยูใ่นป็ระเที่ศึ
เด้นมาร์ก นอกจัากศึกึษาเล่าเรย่นแล้ว ยงัได้รั้บราชการในตีำแหน่งตีา่ง ๆ ได้แ้ก่ พิลที่หารในกรมที่หารมหาด้เล็ก
รักษาพิระองค์ (พิ.ศึ. 2428) และนายร้อยตีร่ในกองที่ัพิบกเด้นมาร์ก ป็ระจัำกองพิันที่หารราบที่่� 3 กองร้อยที่่� 4 
(พิ.ศึ. 2430)

ภาพิที่่� 1 เจ้้าพิระยาวังษานุประพิัที่ธิ์ (หม่อมราช่วังศิ์สที่้าน สนิที่วังศิ์)
ที่่�มา: หอจัด้หมายเหตีุแห่งชาตีิ

ในป็ ีพิ.ศึ. 2433 เจัา้พิระยาวงษานุป็ระพัิที่ธุ์ ์ได้เ้ข้้าศึกึษาเพิิ�มในโรงเรย่นเสนาธิุ์การข้องป็ระเที่ศึเด้นมาร์ก 
เป็น็ปี็ที่่�ป็รากฏบันที่กึวา่ บที่เพิลง Marsch Siamese ได้ถู้ึกป็ระพัินธุ์ข์้ึ�น โด้ยนักป็ระพัินธ์ุ์คอืนกัด้นตีรแ่ตีรวงแห่ง
กองที่ัพิ ชาวเด้นมาร์ก นามว่า นายฮีานส์ น่ลส์ เฮีส โด้ยได้้เข้่ยนคำอุที่ิศึแด้่เจั้านายชาวสยามคือ เจั้าพิระยา
วงษานปุ็ระพิทัี่ธุ์ ์เป็น็ภาษาเด้นมารก์ ไวท้ี่่�หนา้ป็กโนต้ีเพิลงด้งักลา่ววา่ Tilegnet Hs. Kgl. Højhed Prins Mom 
Rajawongse Satarn Klang af Siam. แป็ลได้้ว่า อุที่ิศึให้แด้่ เจั้าชายผู้สูงศึักด้ิ� หม่อมราชวงศึ์สะที่้าน กลาง 
แห่งสยาม อันเป็็นนามข้อง เจั้าพิระยาวงษานุป็ระพิัที่ธุ์์ นั�นเอง
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ป็ระวัตีิข้องนายฮีานส์ น่ลส์ เฮีส ผู้ป็ระพิันธุ์์เพิลง Marsch Siamese เกิด้ในวันที่่� 6 ม่นาคม พิ.ศึ. 2402 
(ค.ศึ. 1859) ณ เมืองลินก์บ่� (Lyngby) เมืองที่างตีอนเหนือข้องป็ระเที่ศึเด้นมาร์ก ไม่ห่างจัากเมืองหลวงอย่าง
โคเป็นเฮีเกนมากนัก นายฮีานส์ น่ลส์ เฮีส เป็็นบุตีรข้องนายฮีานส์ ฮีันเซึ่น (Hand Hansen) และนายฮีันเน 
โด้รเธุ์่ย วิลเฮีล์ม (Hanne Dorthea Wilhelm)

ผลงานที่างด้้านด้นตีร่นั�น นายฮีานส์ น่ลส์ เฮีส ถึือว่าม่ช่วิตีที่่�โลด้แล่นอยู่ในวงการด้นตีร่ตีลอด้ช่วิตี โด้ย
ม่เครื�องมือเอกคือแตีรที่รัมเป็็ตี (Trumpet) โด้ยเริ�มจัากการเป็็นนักด้นตีร่ในกองที่ัพิ ตีั�งแตี่ป็ี พิ.ศึ. 2420 (ค.ศึ. 
1877) โด้ยเป็็นนักที่รัมเป็็ตี และวาที่ยกร ป็ระจัำกองดุ้ริยางค์กรมที่หารป็้นใหญ่ที่่� 1 (Fæstningsartilleriets 
Musikkorps / 1st Artillery Regiment) นอกจัากนั�นแล้วในเวลานอกราชการ นายฮีานส์ น่ลส์ เฮีส ยังที่ำ
หน้าที่่�นักที่รัมเป็็ตีในวงด้นตีร่ป็ระจัำโรงละครนอร์เรโบร (Nørrebro’s Theater) ที่่�ตีั�งอยู่ในกรุงโคเป็นเฮีเกน 
ตีั�งแตี่ป็ีก่อตีั�งโรงละคร พิ.ศึ. 2429 จันถึึงป็ี พิ.ศึ. 2455 (ค.ศึ. 1886-1912)

ภาพิที่่� 2 นายฮานส์ น่ลส์ เฮส
ที่่�มา: Det Kgl. Bibliotek

ในฐานะนักป็ระพัินธ์ุ์ นายฮีานส์ น่ลส์ เฮีส ถึอืเป็น็นักป็ระพัินธ์ุ์ที่่�มฝี่่มอืและมผ่ลงานเพิลงอันเป็น็ที่่�ยอมรับ
แก่บุคคลที่ั�วไป็ ม่ผลงานที่่�สำคัญและยังถึูกนำมาบรรเลงอย่างตี่อเนื�อง เช่น Seiershymne (พิ.ศึ. 2442 / ค.ศึ. 
1899) Alexandra March (พิ.ศึ. 2443 / ค.ศึ. 1900) และ Royal Standard (พิ.ศึ. 2447 / ค.ศึ.1904) เป็น็ต้ีน

ไม่ป็รากฏหลักฐานแน่ชัด้ว่า การพิบกันครั�งแรกระหว่างเจั้าพิระยาวงษานุป็ระพิัที่ธุ์์ กับนายฮีานส์ น่ลส์ 
เฮีส เกดิ้ข้ึ�นเมื�อใด้ เพิราะหลกัฐานที่่�คน้พิบได้ใ้นข้ณะน่�นอกจัากบที่เพิลง Marsch Siamese กย็งัไมม่่การคน้พิบ
หลักฐานความเชื�อมโยงอื�น ๆ ระหว่างบุคคลทัี่�งสอง แต่ีเชื�อว่าที่ั�งสองน่าจัะพิบกันในช่วงปี็ พิ.ศึ. 2432 ที่่�
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เจั้าพิระยาวงษานุป็ระพิัที่ธุ์์ ซึ่ึ�งก่อนหน้าได้้ย้ายไป็ศึึกษาและรับราชการกับสถึาบันที่างที่หารแห่งตี่าง ๆ เพิื�อเก็บ
เก่�ยวความรู้ในนานาศึาสตีร์อันจัะนำกลับไป็พัิฒินาป็ระเที่ศึสยาม ที่่านได้้ย้ายมารับราชการยังกรมที่หารช่าง  
กรมยุที่ธุ์โยธุ์า และกรมที่หารป็้นใหญ่ ตีามลำด้ับ ด้ังข้้อความตีอนหนึ�งจัากข้้อเข้่ยน ป็ระวัตีินายพิลเอก 
เจั้าพิระยาวงษานุป็ระพิัที่ธุ์์ ในหนังสืออนุสรณ์งานพิระราชที่านเพิลิงศึพิข้องที่่าน ระบุว่า

“...พิ.ศ. 2432 เข่้าฝึึกหัด้ราชื่การในกองทหารช่ื่าง เป็็นเวลา 3 เด่้อน ซึึ่�งในเวลานั�นกำลังสร้าง
ป็้อมนอกกร์งโคเป็นเฮเกน ติ่อมาได้้ไป็ฝึึกหัด้ราชื่การในกรมทหารป็้นใหญ่และป็ระจำอยู่ที�ป็้อม
กลางทะเลป็ระมาณ 4 เด้่อน...” (ข้้าราชการกรมสหกรณ์, 2484: 4)

โด้ยกรมที่หารป็้นใหญ่ ที่่�ม่ป็้อมชายฝ่ั�ง หรือป็้อมกลางที่ะเลน่� เป็็นหน่วยงานเด้่ยวกับที่่�นายฮีานส์ น่ลส์ 
เฮีส ป็ระจัำการเพิื�อป็ฏิบัตีิงานที่างด้นตีร่อยู่นั�นเอง จัึงอนุมานได้้ว่า การที่่�เจั้าพิระยาวงษานุป็ระพิัที่ธุ์์ได้้ย้ายมา
รับราชการยังกรมที่หารป็้นใหญ่ คงได้้พิบกับนายฮีานส์ น่ลส์ เฮีส และได้้สร้างสัมพัินธุ์ไมตีร่ซึึ่�งกันและกัน 
เป็็นเหตีุให้ตี่อมาในป็ี พิ.ศึ. 2433 ซึ่ึ�งเป็็นป็ีที่่�เจั้าพิระยาวงษานุป็ระพิัที่ธุ์์ได้้ย้ายเข้้าไป็ศึึกษาที่่�โรงเร่ยนเสนาธุ์ิการ 
บที่เพิลง Marsch Siamese ก็ได้้ถึูกป็ระพิันธุ์์ข้ึ�นสำหรับบรรเลงโด้ยแตีรวง (อ้างอิงป็ีการป็ระพิันธุ์์จัากป็ีที่่�ระบุ
ไวใ้นโนต้ีเพิลง) Marsch Siamese จังึนา่จัะเป็น็บที่เพิลงที่่�ป็ระพัินธุ์แ์ละออกบรรเลงเพิื�ออทุี่ศิึแกเ่จัา้พิระยาวงษา
นุป็ระพิัที่ธุ์์ ในฐานะบที่เพิลงที่่�ระลึกในโอกาสด้ังกล่าวนั�นเอง 

ป็ัจัจัุบัน บที่เพิลง Marsch Siamese ได้้ถึูกบรรจัุเป็็นหนึ�งในผลงานสำคัญข้องนายฮีานส์ น่ลส์ เฮีส และ
ถึูกเก็บรักษาไว้ที่่�กองดุ้ริยางค์ที่หารรักษาพิระองค์ แห่งเด้นมาร์ก (Royal Lifeguard Music band, Denmark) 
ที่ั�งยังถึูกนำมาบรรเลงในวาระตี่าง ๆ ที่่�เก่�ยวข้้องกับป็ระเที่ศึไที่ย โด้ยจัะข้อกล่าวถึึงในส่วนตี่อไป็

ยอ้นไป็ในช่วงภายหลงัสำเรจ็ัการศึกึษาที่่�โรงเร่ยนเสนาธุ์กิาร ในป็ ีพิ.ศึ. 2435 เจัา้พิระยาวงษานปุ็ระพิทัี่ธ์ุ์ 
ได้้กราบถึวายบังคมลาสมเด้็จัพิระเจั้าคริสเตี่ยนที่่� 9 และอำลานายฮีานส์ น่ลส์ เฮีส สหายชาวเด้นมาร์ก ที่่านได้้
เด้ินที่างกลับถึึงกรุงเที่พิฯ เมื�อป็ี พิ.ศึ. 2436 แล้วเข้้ารับราชการในกรมกองตี่าง ๆ ข้องสยามจันเจัริญรุ่งเรืองใน
หนา้ที่่�การงาน กอ่นที่่�จัะถึงึอสญักรรมในวนัที่่� 20 ตีลุาคม พิ.ศึ. 2483 ด้ว้ยวยั 74 ป็ ีจัากภาวะเสน้โลหติีตีบ่ สว่น
นายฮีานส์ น่ลส์ เฮีส ภายหลังอำลาเจั้าพิระยาวงษานุป็ระพิัที่ธุ์์ ก็ยังคงใช้ช่วิตีอยู่ที่่�เมืองโคเป็นเฮีเกน ก่อนที่่�จัะ
ลม้ป็ว่ยด้ว้ยโรคเบาหวาน และเสย่ชว่ติีในวนัที่่� 22 พิฤศึจักิายน พิ.ศึ. 2456 (ค.ศึ. 1913) ด้ว้ยวยัเพิย่ง 54 ป็ ีโด้ย
ที่ิ�งผลงานเพิลงแตีรวงที่่�สำคัญมากมาย ซึ่ึ�งหนึ�งในนั�นคือบที่เพิลง Marsch Siamese อันถึือเป็็นบที่เพิลงสำคัญ
ในป็ระวติัีศึาสตีรแ์ตีรวงสยาม หนึ�งในบที่เพิลงแตีรวงไมก่่�บที่เพิลงที่่�มน่กัป็ระพินัธุ์ช์าตีติีะวนัตีกเจัา้ข้องวฒัินธุ์รรม
แตีรวงป็ระพิันธุ์์เพิื�ออุที่ิศึให้แก่ชาวสยาม ซึ่ึ�งยังคงป็รากฏใช้และม่บที่บาที่มาถึึงในช่วงเวลาป็ัจัจัุบัน
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บทวิเคราะหิ์ สังคีตลักษ์ณ์และบทบาทข่องบทเพิลง
ในข้้อเข้่ยนชิ�นน่� ได้้จัำแนกป็ระเด็้นในการวิเคราะห์ออกเป็็น 3 ป็ระเด็้น ได้้แก่ การวิเคราะห์เชิงสังค่ตี

ลักษณ์การบันที่ึกโน้ตีเพิลง การวิเคราะห์เชิงบที่บาที่หน้าที่่� และการวิเคราะห์บริบที่ข้องบที่เพิลงในป็ัจัจัุบัน ซึ่ึ�ง
เมื�อรวมกับป็ระวตัีศิึาสตีร์ท่ี่�มาข้องบที่เพิลง จัะสามารถึที่ำให้เหน็เสน้ที่างการเดิ้นที่างข้องบที่เพิลงได้ใ้นหลายมิตีิ 
อันจัะเป็็นป็ระโยชน์ตี่อการศึึกษาบที่เพิลงแตีรวงร่วมสมัยอื�น ๆ ตี่อไป็

ภาพิที่่� 3 หน้าปกโน้ตเพิลงฉืบับลายม่อ
ที่่�มา: David Michel Aron Petersen
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ภาพิที่่� 4 ต้นฉืบับโน้ตเพิลง Marsch Siamese หน้าแรก
ที่่�มา: David Michel Aron Petersen
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ในเชิงสังค่ตีลักษณ์ บที่เพิลง Marsch Siamese เป็็นบที่เพิลงป็ระเภที่มาร์ชที่่�ป็ระพิันธุ์์ข้ึ�นสำหรับแตีรวง 
ในที่่�น่� คือ สำหรับวงดุ้ริยางค์ที่หารรักษาพิระองค์ แห่งเด้นมาร์ก โน้ตีที่่�พิบใช้เป็็นโน้ตีที่่�บันที่ึกโด้ยลายมือ หน้า
ป็กข้องโน้ตีระบุชื�อเพิลง ป็ีท่ี่�ป็ระพัินธุ์์ พิร้อมคำอุที่ิศึในรูป็แบบลายมือ ม่สังค่ตีลักษณ์รอนโด้ โด้ยสามารถึจััด้
แผนผังภาพิรวมข้องบที่เพิลงไว้ ด้ังภาพิน่�

ภาพิที่่� 5 แผนผังแสดงโค์รงสร้างโดยรวัมของเพิลง Marsch Siamese
ที่่�มา: จัิตีร์ กาว่

ลักษณะข้องที่ำนองในกระบวนตี่าง ๆ ผู้เข้่ยนได้้นำโน้ตีเพิลงตี้นฉบับลายมือมาถึอด้และตี่ความ อย่างไร
กต็ีาม การวิเคราะห์ครั�งน่�มุง่เนน้วเิคราะห์ในเชงิโครงสร้างรวม มไิด้เ้จัาะจังถึงึการด้ำเนินคอรด์้หรอืสว่นป็ระกอบ
ย่อยอื�น ๆ โด้ยม่ผลการวิเคราะห์ด้ังน่�

ภาพิที่่� 6 ที่ำนองส่วันนำเสนอ (Introduction)
ที่่�มา: จัิตีร์ กาว่

ที่ำนองส่วนนำเสนอ (Introduction) หรือที่ำนองนำเสนอ เริ�มต้ีนต้ีนในกุญแจัเสย่งเอฟ้ไมเนอร์ (F minor) 
แตี่แม้ว่าผู้ป็ระพิันธุ์์จัะใช้กุญแจัเส่ยงแบบไมเนอร์ แตี่รูป็แบบการวางที่ำนองก็เห็นได้้ว่าม่การวางตีัวโน้ตีที่่�ไม่ก่อ
ให้เกิด้ส่สันที่่�ที่ึบที่ึมเกินไป็ อาศึัยจัังหวะและค่าข้องตีัวโน้ตีที่่�เคลื�อนไหวอยู่ตีลอด้เวลา ผนวกกับระด้ับเส่ยงที่่�ด้ัง 
(Forte) ที่ำให้บที่เพิลงม่ความน่าสนใจัตีั�งแตี่แรกเริ�ม
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ภาพิที่่� 7 โน้ตที่ำนองในส่วันที่ำนอง A
ที่่�มา: จัิตีร์ กาว่

ที่ำนองในส่วนที่ำนอง A (Section A) ถึอืเป็น็การเริ�มเนื�อหาข้องเพิลงอย่างจัริงจังั ผูป้็ระพัินธ์ุ์เลือกใชโ้ที่น
เส่ยงข้องเครื�องเป็่าลมไม้ด้ำเนินที่ำนองหลัก โด้ยม่เครื�องเป็่าที่องเหลืองด้ำเนินคอร์ด้อยู่เบื�องล่าง ม่การกำหนด้
ใชเ้ครื�องกระที่บอยา่งระมดั้ระวงั เหน็ได้้จัากสกอรร์วมข้องบที่เพิลงในสว่นน่�ที่่�กำหนด้ใหเ้ครื�องกระที่บหยดุ้บรรเลง
ในส่�ห้องเพิลงแรก เพืิ�อให้กลุ่มเครื�องเป็่าได้้นำเสนอบที่เพิลงออกมาอย่างเตี็มที่่�ในช่วงแรก สิ�งหนึ�งที่่�เห็นได้้ชัด้
ตีลอด้ที่ั�งบที่เพิลงคอื การท่ี่�ผู้ป็ระพินัธุ์ไ์ด้จ้ัำแนกกลุ่มเครื�องด้นตีรอ่ยา่งชดั้เจัน เป็น็ 3 กลุม่ แที่นที่่�จัะเป็น็รปู็แบบ 
4 กลุ่มตีามหลักการป็ระสานเส่ยง 4 แนว โด้ยสามกลุ่มด้ังกล่าว แบ่งได้้ด้ังน่� 

กลุ่มเครื�องเป็่าเส่ยงสูง มักด้ำเนินที่ำนองหลัก ได้้แก่ ฟ้ลุ้ตี คลาริเน็ตี คอร์เน็ตี และบาริโที่น ในกลุ่มน่�ม่
การที่บโน้ตี หรือซึ่�ำแนว (Doubling) กันอย่างชัด้เจัน ที่ำให้ที่ำนองหลักที่่�บรรเลงออกมาม่ความโด้ด้เด่้นและ
แข้็งแรง

กลุม่เครื�องเป็า่เสย่งกลาง ด้ำเนนิเสย่งป็ระสาน ได้แ้ก ่อลัโตีฮีอรน์ และที่รอมโบน ถึอืเป็น็กลุ่มเครื�องด้นตีร่
ที่่�ที่ำหน้าที่่�สำคัญในการป็ระสานระหว่างกลุ่มเครื�องเป็่าเส่ยงสูงและกลุ่มเครื�องเป็่าเส่ยงตี�ำ นอกจัากนั�นยังที่ำ
หน้าที่่�ที่ำนองสอด้ป็ระสานให้บที่เพิลงม่ความเคลื�อนไหวและไพิเราะมากข้ึ�น

กลุ่มเครื�องเส่ยงตี�ำและเครื�องกระที่บ ด้ำเนินเส่ยงป็ระสานและกำกับจัังหวะข้องบที่เพิลง ได้้แก่ เบส
ที่รอมโบน ทีู่บา สแนร์ด้รัม เบสด้รัม และฉาบ แม้ว่าหน้าที่่�หลักข้องเครื�องด้นตีร่ในกลุ่มน่�จัะเป็็นในส่วนข้อง
ที่ำนองรอง แตีผู่ป้็ระพินัธุ์ก์ไ็ด้ก้ำหนด้ใหเ้ครื�องด้นตีรก่ลุม่น่�ได้้มบ่ที่บาที่บรรเลงที่ำนองหลกัในสว่นข้องที่ำนอง C 
ซึ่ึ�งจัะข้อกล่าวในส่วนตี่อไป็
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ภาพิที่่� 8 โน้ตที่ำนองหลักในส่วันที่ำนอง B
ที่่�มา: จัิตีร์ กาว่

ในส่วนข้องที่ำนอง B (Section B) ถึือเป็็นกระบวนที่่�พิัฒินาตี่อมาจัากที่ำนอง A กลุ่มเครื�องด้นตีร่เส่ยง
สูงยังคงที่ำหน้าที่่�ด้ำเนินที่ำนองหลัก แตี่ลด้ความซึ่ับซึ่้อนข้องที่ำนองลง ถึือเป็็นช่วงที่่�ม่ความเร่ยบง่ายแตี่ม่ส่สัน
จัากการที่่�ผูป้็ระพัินธุ์เ์ลือกใชป้็ระโยคเพิลงสั�น ๆ (ในวงกลม) โต้ีตีอบกนัไป็มาในกลุม่เครื�องด้นตีรเ่สย่งสูงเอง คล้าย
กบัเส่ยงสะที่อ้นไป็มา ที่ำใหบ้ที่เพิลงมม่ติีมิากยิ�งข้ึ�น แมจ้ัะเป็็นเพิย่งบที่เพิลงมารช์ที่่�บรรเลงโด้ยแตีรวงกต็ีาม อก่
ที่ั�งยังสะที่้อนให้เห็นถึึงความละเม่ยด้ละไมข้องผู้ป็ระพิันธุ์์อ่กด้้วย

ภาพิที่่� 9 โน้ตที่ำนองหลักในส่วันที่ำนอง C
ที่่�มา: จัิตีร์ กาว่
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ที่ำนองหลกัในส่วนที่ำนอง C (Section C) ถึอืว่าเป็น็สว่นที่่�ม่ความเป็ล่�ยนแป็ลงมากที่่�สดุ้ข้องเพิลง ตัี�งแต่ี
การเป็ล่�ยนเครื�องหมายป็ระจัำจัังหวะ (Time Signature) จัากเด้ิมเป็็นอัตีราจัังหวะตีัด้ (Cut time) เป็ล่�ยนเป็็น
อัตีราจัังหวะสอง (Duple time) แบบ 6/8 เครื�องหมายป็ระจัำกุญแจัเส่ยง (Key Signature) จัากเด้ิมกุญแจั
เส่ยงเอฟ้ไมเนอร ์เป็ล่�ยนเป็็นกญุแจัเส่ยงด้แ่ฟ้ลตีเมเจัอร ์(Db Major) ไป็จันถึึงการเป็ล่�ยนแป็ลงข้องเครื�องหมาย
ความเข้้มเส่ยง (Dynamic marks) จัากเด้ิมอยู่ในเครื�องหมายด้ัง (Forte, F) เป็ล่�ยนไป็สู่เครื�องหมายด้ังมาก 
(Fortissimo, FF)

ที่ำนองหลักในส่วนที่ำนอง C หรือท่ี่อนที่รโ่อ (Trio) ยงัมก่ารนำกลุม่เครื�องด้นตีรเ่สย่งตี�ำให้ข้ึ�นมามบ่ที่บาที่
ในการที่ำหน้าที่่�บรรเลงที่ำนองหลัก (Trio A) ซึ่ึ�งถึือเป็็นลักษณะที่่�ป็รากฏอยู่บ่อยครั�งในบที่เพิลงป็ระเภที่มาร์ช
เหลา่น่� กอ่นที่่�จัะสลบันำกลุม่เครื�องด้นตีร่เสย่งสงูมาที่ำหนา้ที่่�บรรเลงที่ำนองหลกัอก่ครั�ง (trio B) เพิื�อนำบที่เพิลง
ย้อนกลับไป็ยังช่วงเชื�อม (Transition) สู่ที่ำนอง A อ่กครั�ง อันเป็็นการส่งบที่เพิลงสู่จัุด้จับในรูป็แบบข้องเพิลง
มาร์ชมาตีรฐาน

บที่วิเคราะห์เชิงสังค่ตีลักษณ์ข้อง Marsch Siamese น่� นอกจัากจัะแสด้งให้เห็นถึึงโครงสร้างภาพิรวม
ข้องบที่เพิลง อนัถึกูรงัสรรคข์้ึ�นมาด้ว้ยความป็ระณต่ีและละเอย่ด้โด้ยผูป้็ระพินัธุ์เ์อง ยงัมส่ิ�งที่่�เหน็เด้น่ชัด้จัากการ
วเิคราะหค์รั�งน่� คอื ความเป็น็มอือาชพ่ิข้องนักป็ระพินัธุ์อ์ยา่งนายฮีานส ์นล่ส ์เฮีส ที่่�ถึอืเป็น็แรงศึรทัี่ธุ์าจัากตีวัแที่น
ชาวตีะวนัตีก อนัมค่วามเป็็นกลัยาณมติีร และได้้บรรจังสรา้งสรรคผ์ลงานเพิื�ออทุี่ศิึเป็น็สมบตัีริว่มที่างวฒัินธุ์รรม
ข้องสองแผน่ด้นิเข้้าด้ว้ยกนั ใหล้กูหลานเกบ็รกัษาจันถึงึที่กุวนัน่� ในสว่นตีอ่ไป็จัะข้อกลา่วถึงึบที่บาที่ในยคุป็จััจุับนั
ข้องบที่เพิลง Marsch Siamese ด้ังที่่�ผู้เข้่ยนได้้วิเคราะห์ไว้ ด้ังน่�

บที่บาที่หน้าที่่�ข้องบที่เพิลง Marsch Siamese นั�น ถึูกกำหนด้แตี่แรกเริ�มว่าเป็็นบที่เพิลงที่่�นักป็ระพิันธุ์์
ตี้องการอุที่ิศึถึึงบุคคลบุคคลหนึ�ง ซึึ่�งเป็็นชาวสยาม ฉะนั�น วาระในการนำออกบรรเลงจัึงเป็็นวาระที่่�ค่อนข้้าง
เฉพิาะ วาระที่่�เหมาะสมที่่�สุด้จัึงเป็็นวาระที่่�เก่�ยวข้้องกับความสัมพิันธุ์์ระหว่างป็ระเที่ศึเด้นมาร์กและ
สยาม แตี่อย่างไรก็ตีาม อนุมานได้้ว่า บที่เพิลงน่�เมื�อแรกป็ระพิันธุ์์ก็น่าจัะได้้ม่โอกาสบรรเลงในช่วงเวลาหนึ�ง แตี่
หลังจัากนั�นบที่เพิลงกถ็ึกูเกบ็รกัษาไว ้ชนดิ้วา่ “เกบ็ลมื” กอ่นที่่�จัะมก่ารคน้พิบบที่เพิลงน่�ในป็จััจับุนั ด้งัข้อ้ความ
ตีอนหนึ�งในข้้อเข้่ยน Prince of Thailand Member of the Royal Guards Association, Copenhagen 
โด้ยนายป็ีเตีอร์ เฮีนริก ฮีอร์สเตี็น (Peter Henrik Horsten) กล่าวว่า

“...ในเด้อ่นพิฤศจิกายน ป็ ีพิ.ศ. 2549 (ค.ศ. 2006) นายปี็เติอร ์ฮาเบ็ัก (Peter Harbeck) หวัหนา้
วงด้์ริยางค์ทหารรักษาพิระองค์ แห่งเด้นมาร์ก ได้้รับัโน้ติเพิลงมาร์ชื่กว่า 20 ชื่ิ�น รวมถึงบัทเพิลง
อ่�น ๆ ซึ่ึ�งป็ระพิันธี์ไว้หลายป็ีก่อนสำหรับัแติรวง ผู้ป็ระพิันธี์เพิลงเหล่านั�นค่อนายฮานส์ นีลส์ เฮส 
ซึ่ึ�งเสียชื่ีวิติติั�งแติ่ป็ี พิ.ศ. 2456 (ค.ศ. 1913) ผู้ซึ่ึ�งด้ำรงติำแหน่งหัวหน้ากองแติรวงทหารป็้นใหญ่ 
ผู้บัริจาคบัทเพิลงเหล่านี�นั�นก็ค่อผู้เป็็นเหลนข่องเข่านั�นเอง...” (Peter Henrik Horsten, 2010)

นั�นแสด้งให้เห็นว่า บที่เพิลง Marsch Siamese ถึูกเก็บรักษาไว้โด้ยที่ายาที่ข้องผู้ป็ระพิันธุ์์ โด้ยมิได้้นำ
ออกบรรเลงอ่กเลยนับตีั�งแตี่ที่่�ผู้ป็ระพิันธุ์์ยังม่ช่วิตีรวมกับบที่เพิลงอื�น ๆ อ่กหลายบที่เพิลง บที่เพิลง Marsch 
Siamese ซึ่ึ�งเด้ิมป็ระพิันธุ์์ข้ึ�นและเชื�อว่าถึูกบรรเลงครั�งแรกโด้ยกองแตีรวงที่หารป็้นใหญ่ เมื�อถึูกค้นพิบอ่กครั�ง
ภายหลังเวลาผ่านไป็เกือบร้อยป็ีโด้ยญาตีิลำด้ับเหลน ก็ได้้ม่การมอบโน้ตีเพิลงเหล่าน่�แก่กองแตีรวงที่หารรักษา
พิระองค์ แห่งเด้นมาร์ก การมอบโน้ตีเพิลงครั�งน่�จังึเป็็นป็ระตูีท่ี่�จัะเปิ็ด้ไป็สู่บริบที่ในปั็จัจุับนัข้องบที่เพิลง Marsch 
Siamese
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ตี้นฉบับโน้ตีเพิลง Marsch Siamese ที่่�ได้้ม่การค้นพิบและมอบให้แก่กองแตีรวงที่หารรักษาพิระองค์ 
แหง่เด้นมารก์ อยูใ่นรปู็แบบข้องโนต้ีลายมอื จังึได้ม้ก่ารนำบที่เพิลงเข้า้สูก่ระบวนการถึอด้ความ เพิื�อการอนรุกัษ์
และงา่ยแกก่ารนำออกมาบรรเลงอก่ครั�ง ด้งัความตีอนหนึ�งในบที่ความ Prince of Thailand Member of the 
Royal Guards Association, Copenhagen ซึ่ึ�งแสด้งให้เห็นถึึงการนำบที่เพิลงมาใช้ในบริบที่ป็ัจัจัุบัน กล่าวว่า

“…ในป็ี พิ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) นายคาร์สเทน กีสเลอร์ (Carsten Geisler) ได้้ผู้เชื่ี�ยวชื่าญการ
ถอด้ความโน้ติลายม่อแห่งกองแติรวงทหารรักษาพิระองค์ แห่งเด้นมาร์ก ได้้ทำการบัันทึกโน้ติ
สมัยใหม่จากการถอด้ความโน้ติลายม่อ ในป็ี พิ.ศ. 25514 (ค.ศ. 2008) ได้้ถูกนำมาบัรรเลงอีก
ครั�ง โด้ยกองแติรวงทหารรักษาพิระองค์ แห่งเด้นมาร์ก โด้ยบัรรเลงในช่ื่วงการเป็ลี�ยนกะข่องทหาร
ยามรักษาพิระองค์ ณ พิระราชื่วังฟื้รีเด้นเบัิร์ก (Fredensborg Palace)…” (Peter Henrik 
Horsten, 2010)

จัากหลักฐานที่่�ระบุ ที่ำให้เห็นว่า บที่เพิลง Marsch Siamese ถึูกนำมาบรรเลงอ่กครั�งในยุคป็ัจัจัุบัน 
คือ ตีั�งแตี่ป็ี พิ.ศึ. 2551 แตี่การบรรเลงที่่�ที่ำให้คนไที่ยได้้ยินและได้้รู้จัักบที่เพิลงน่�อ่กครั�ง คือ ในป็ี พิ.ศึ. 2559 
(ค.ศึ. 2016) เนื�องด้ว้ยเป็น็ป็ทีี่่�เกดิ้เหตีกุารณส์ำคัญในป็ระวตัีศิึาสตีรไ์ที่ย คอื การเสด้จ็ัสวรรคตีข้องพิระบาที่สมเด้จ็ั 
ป็รมินที่รมหาภูมิพิลอดุ้ลยเด้ช เมื�อวันที่่� 13 ตีุลาคม พิ.ศึ. 2559 ที่ำให้ม่การนำบที่เพิลง Marsch Siamese ซึ่ึ�ง
ถึอืเป็น็หลักฐานที่่�แสด้งถึงึความสัมพินัธุ์อ์นัแนน่แฟ้น้ระหว่างป็ระเที่ศึเด้นมาร์กกบัป็ระเที่ศึสยามหรือป็ระเที่ศึไที่ย
ในป็จััจับุนัน่� ออกบรรเลงอก่ครั�งในวนัที่่� 6 ธุ์นัวาคม พิ.ศึ. 2559 โด้ยกองแตีรวงที่หารรกัษาพิระองค ์แหง่เด้นมารก์ 
ได้้ม่การป็ระชาสัมพิันธุ์์การบรรเลงครั�งน่�ให้ที่ราบภายหลังในป็ระกาศึข้่าวโด้ยสถึานเอกอัครราชทีู่ตี ป็ระจัำกรุง
โคเป็นเฮีเกน ป็ระเที่ศึเด้นมาร์ก ข้้อความตีอนหนึ�งกล่าวว่า

“…เม่�อวันอังคารที� 6 ธีันวาคม 2559 เวลาป็ระมาณ 12.00 น. วงด้์ริยางค์ทหารรักษาพิระองค์
ข่องเด้นมารก์ (Danish Royal Guards) ได้บ้ัรรเลงเพิลง Marsch Siamese เป็น็กรณพีิเิศษ ใน
ชื่่วงพิิธีีสับัเป็ลี�ยนเวรยามข่องทหารรักษาพิระองค์ที�ลานพิระราชื่วัง Amalienborg ในกร์ง
โคเป็นเฮเกน เพ่ิ�อเป็น็การแสด้งความอาลัยและเทิด้พิระเกียรติิแด่้พิระบัาทสมเด็้จพิระป็รมินทรม
หาภูมิูพิลอด้ล์ยเด้ชื่เน่�องในวนัคลา้ยวนัพิระราชื่สมภูพิ…” (สถึานเอกอคัรราชทูี่ตี ณ กรงุโคเป็นเฮีเกน, 
2560)

ภายหลังการกระจัายข้่าวโด้ยสถึานเอกอัครราชทีู่ตี ณ กรุงโคเป็นเฮีเกน น่�เอง ที่ำให้สำนักข้่าวตี่าง ๆ นำ
ป็ระกาศึข้า่วชิ�นน่�เข้า้กระบวนการที่ำซึ่�ำและออกเผยแพิรใ่นช่องที่างข้องตีนมากมาย แนน่อนวา่ที่ำใหช้ื�อ Marsch 
Siamese แพิร่กระจัายและเป็็นที่่�รู้จัักอย่างรวด้เร็ว กลายเป็็นป็รากฏการณ์หนึ�งในสังคมที่่�แสด้งถึึงความภาค
ภมูใิจัในชาติี แม้วา่บที่เพิลงดั้งกล่าวจัะถูึกนำมาบรรเลงในวาระการไวอ้าลัยและเทิี่ด้พิระเก่ยรติีแด่้พิระบาที่สมเด็้จั
พิระป็รมนิที่รมหาภมูพิิลอดุ้ลยเด้ช ซึ่ึ�งไมม่ค่วามเก่�ยวข้อ้งที่างตีรงกบับที่เพิลงเสย่ที่เ่ด้ย่ว แตีจ่ัะเหน็ได้ว้า่ บที่เพิลง
น่� ได้้ถึูกใช้เป็็นแบบแผนที่างการทีู่ตีระหว่างป็ระเที่ศึรูป็แบบหนึ�งแที่น ที่่�โยงไป็ในเรื�องข้องการแสด้งออกและ
ความสัมพิันธุ์์ระหว่างป็ระเที่ศึ การบรรเลง Marsch Siamese ในยุคป็ัจัจัุบัน จัึงแสด้งให้เห็นถึึงความสัมพิันธุ์์

4 เป็็นครั�งแรกในยุคป็ัจัจัุบัน: ผู้เข้่ยน
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อันยาวนานระหว่างสองป็ระเที่ศึได้้เป็็นอย่างด้่ และมิใช่เรื�องแป็ลกที่่�บที่เพิลงน่�จัะถึูกนำมาเป็็นสัญลักษณ์แสด้ง
ถึึงความเอื�ออาที่รกันในข้ณะที่่�ป็ระเที่ศึฝ่่ายหนึ�งเกิด้เหตุีการณ์อันนำไป็สู่ภาวะที่่�เศึร้าโศึกเส่ยใจั เห็นได้้ชัด้แล้ว
วา่เหล่าน่�ที่ั�งหมด้เป็น็บริบที่ใหม่ในยุคปั็จัจุับันข้องบที่เพิลง Marsch Siamese บริบที่ข้องการเป็น็สัญลักษณ์แห่ง
ความสัมพิันธุ์์ ความเอื�ออาที่ร และการเห็นอกเห็นใจักัน

ภาพิที่่� 10 กองแตรวังที่หารรักษาพิระองค์์ แห่งเดนมาร์ก
ที่่�มา: www.danskmilitaermusik.dk

สรุป
บที่เพิลง Marsch Siamese ถึูกป็ระพิันธุ์์ข้ึ�นในป็ี พิ.ศึ. 2433 โด้ยนายฮีานส์ น่ลส์ เฮีส นักป็ระพิันธุ์์ชาว

เด้นมาร์ก เพิื�ออุที่ิศึให้แด้่เจั้าพิระยาวงษานุป็ระพิัที่ธุ์์ หรือหม่อมราชวงศึ์สที่้าน สนิที่วงศึ์ เป็็นหลักฐานที่่�แสด้ง
ความสัมพินัธ์ุ์ข้องบุคคลที่ั�งสอง และยังแสด้งให้เหน็ถึงึภาพิรวมข้องความสัมพินัธุ์อ์นัด้ร่ะหว่างป็ระเที่ศึสยามและ
เด้นมาร์กได้้อย่างชัด้เจัน เห็นได้้ว่าแม้เวลาจัะล่วงเลยมานานนับร้อยป็ี แตี่บที่เพิลงบที่เพิลงน่�ก็ยังถึูกหยิบนำมา
ใช้งานในยุคป็ัจัจัุบัน

ในสงัคต่ีลกัษณข์้องบที่เพิลงจัะเหน็ได้้วา่ บที่เพิลงอยูใ่นสงัคต่ีลกัษณแ์บบรอนโด้ (A B A C A) ในรปู็แบบ
ข้องบที่เพิลงมารช์สำหรบัแตีรวงบรรเลง ที่ั�งน่� ยงัมล่กัษณะการเด้นิที่ำนองและการผสมผสานโที่นเสย่งจัากเครื�อง
ด้นตีร่หลากหลายชนิด้อย่างน่าสนใจั และแสด้งให้เห็นถึึงความสามารถึข้ั�นสูงข้องผู้ป็ระพิันธุ์์เอง

นับได้้เป็็นเวลากว่า 130 ป็ี ที่่�บที่เพิลงน่�ได้้ถึือกำเนิด้และโลด้แล่นอยู่ในป็ระวัตีิศึาสตีร์แตีรวง ถึือเป็็น
ป็รากฏการณ์ที่่�อุบัตีิข้ึ�นเพิื�อตีอกย�ำความสัมพิันธุ์์ระหว่างป็ระเที่ศึ เมื�อเวลาผ่านไป็ บที่เพิลงก็ได้้ถึูกเป็ล่�ยนแป็ลง
บริบที่เข้้าสู่การเป็็นสื�อที่างวัฒินธุ์รรมที่่�ใช้แสด้งความเคารพิ การเที่ิด้พิระเก่ยรตีิกษัตีริย์ ไป็จันถึึงการใช้แสด้ง
ความเอื�ออาที่รตี่อกัน เพิราะด้นตีร่จััด้เป็็นสื�อที่่�ที่รงอิที่ธุ์ิพิลมากสื�อหนึ�ง เป็็นสื�อศึิลป็ะที่่�ให้ผลเชิงป็ระจัักษ์เมื�อ
ป็ฏบิตัีอิอกมา Marsch Siamese จังึมใิชเ่ป็น็แตีเ่พิย่งบที่เพิลงบที่เพิลงหนึ�ง แตีคื่อหลักฐานที่างวฒัินธุ์รรมที่่�พิบัไว้ 
เมื�อถึูกคล่�คลายออกมา จัึงจัะสามารถึเห็นภาพิรวมและเส้นที่างการเด้ินที่างอันยาวนาน สิ�งเหล่าน่�ที่ำให้ผู้คนยุค
ป็ัจัจัุบันได้้ม่โอกาสศึึกษาอด้่ตี และป็รับป็รุงป็ัจัจัุบันและอนาคตีให้ด้่ยิ�งข้ึ�น
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เกณฑ์์การพิิจ่ารณากลั�นกรองบทความ (Peer-review)

1. กองบรรณาธุ์ิการจัะเป็็นผู้พิิจัารณาคุณภาพิวารสารข้ั�นตี้น 
2. บที่ความตีน้ฉบบัที่่�ผา่นการตีรวจัสอบป็รับแกใ้หต้ีรงตีามรปู็แบบวารสาร (การอา้งองิบรรณานกุรม และอื�นๆ) 

อ่กที่ั�งเป็็นงานเข้่ยนเชิงวิชาการ เชิงวิจััย และเชิงสร้างสรรค์ ที่่�ม่ความสมบูรณ์และเหมาะสมข้องเนื�อหา จัะได้้
รับการพิิจัารณากลั�นกรองโด้ยผู้ที่รงคุณวุฒิิ (Peer-review) ที่่�ม่ความรู้และความเช่�ยวชาญตีรงตีามสาข้าท่ี่�
เก่�ยวข้้อง โด้ยไม่เป็ิด้เผยชื�อผู้เข้่ยนตี่อผู้พิิจัารณา (double-blind peer review) จัำนวนอย่างน้อย 2 ที่่าน
ตี่อ 1 บที่ความ

3. บที่ความที่่�ได้้ผ่านการพิิจัารณาจัากผู้ที่รงคุณวุฒิิ โด้ยม่ผลป็ระเมินให้ตี่พิิมพิ์ กองบรรณาธุ์ิการจัะเก็บรวบรวม
ตี้นฉบับที่่�สมบูรณ์ เพิื�อตี่พิิมพิ์เผยแพิร่ และจัะแจั้งผู้เข้่ยนผ่านหนังสือตีอบรับการต่ีพิิมพิ์ ซึึ่�งจัะระบุป็ีที่่�และ
ฉบับที่่�ตี่พิิมพิ์ 

4. เมื�อกองบรรณาธุ์ิการได้้เสร็จัสิ�นการตีรวจัพิิสูจัน์อักษร และม่การตี่พิิมพิ์เผยแพิร่ จัะส่งวารสารฉบับสมบูรณ์
ให้ผู้เข้่ยน

5. บที่ความที่่�ไม่ผ่านการพิิจัารณา กองบรรณาธิุ์การจัะแจั้งผู้เข้่ยนเป็็นลายลักษณ์อักษร โด้ยไม่ส่งคืนต้ีนฉบับ  
ผลการพิิจัารณาถึือเป็็นอันสิ�นสุด้

หมายเหตุ:
1. กรณผู่เ้ข้ย่นมค่วามป็ระสงคใ์นการยกเลกิการตีพ่ิมิพิบ์ที่ความ หลงัจัากผ่านการพิจิัารณาจัากผูท้ี่รงคณุวฒุิแิลว้ 

ตี้องแจั้งความจัำนงเป็็นลายลักษณ์อักษร ถึึง บรรณาธุ์ิการ Mahidol Music Journal วิที่ยาลัยดุ้ริยางคศึิลป็์ 
มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล และเจัา้ข้องบที่ความต้ีองเป็น็ผูรั้บผดิ้ชอบในการชำระค่าตีอบแที่นให้กบัผูท้ี่รงคุณวุฒิติีาม
หลักฐานการเบิกจั่ายที่่�เกิด้ข้ึ�นจัริง 

2. กรณ่บที่ความไม่ผ่านการพิิจัารณา เนื�องจัากตีรวจัพิบการคัด้ลอกบที่ความ (Plagiarism) โด้ยไม่ม่การอ้างอิง
แหล่งที่่�มาอย่างถึูกตี้อง จัะไม่สามารถึเสนอบที่ความเด้ิมได้้อ่ก

I S S N :  2 5 8 6 - 9 9 7 3



คำแนะนำสำหิรับผู้เข่ีย่นในการจ่ัดทำต้นฉืบับ

1. ผู้เข้่ยนระบุป็ระเภที่ข้องบที่ความให้ชัด้เจัน ด้ังตี่อไป็น่� บที่ความวิจััย บที่ความวิชาการ หรือ ผลงานสร้างสรรค์ โด้ยบที่ความ
ที่่�ส่งเข้้าพิิจัารณาตี้องไม่เคยได้้รับการตี่พิิมพิ์ที่่�ใด้มาก่อน และไม่อยู่ระหว่างการพิิจัารณาเพิื�อตี่พิิมพิ์กับสำนักพิิมพิ์อื�น

2. บที่ความตี้นฉบับสามารถึจัดั้เตีร่ยมได้้ที่ั�งภาษาไที่ยหรือ ภาษาอังกฤษ โด้ยจััด้เตีร่ยมในรูป็แบบ MS Word (บันที่ึกเป็็น .doc 
หรือ .docx) และ PDF โด้ยตี้องนำส่งที่ั�ง 2 แบบ 

3. บที่ความ รวมภาพิป็ระกอบ ตีัวอย่าง เอกสารอ้างอิง และอื�น ๆ จััด้เร่ยงบนหน้ากระด้าษ A4 ม่ความยาวป็ระมาณ 15-20 
หนา้ ใชแ้บบอกัษร TH SarabunPSK ข้นาด้ตีวัอกัษร 16 pt โด้ยเวน้ระยะหา่งระหวา่งข้อบกระด้าษด้้านบนและด้า้นซึ่า้ยมอื 
3.5 เซึ่นตีิเมตีร ด้้านล่างและด้้านข้วามือ 2.5 เซึ่นตีิเมตีร โด้ยบที่ความควรม่ส่วนป็ระกอบ ด้ังน่�

3.1 ชื�อเรื�อง (Title) ระบุที่ั�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ ข้นาด้ 18 pt (ตีัวหนา) จััด้กึ�งกลางหน้ากระด้าษ โด้ยพิิมพิ์
ชื�อเรื�องเป็็นภาษาไที่ยและตีามด้้วยชื�อเรื�องภาษาอังกฤษในบรรที่ัด้ตี่อมา บที่ความภาษาอังกฤษไม่ตี้องระบุชื�อ
เรื�องภาษาไที่ย

3.2 ชื�อผู้เข้่ยน (Author) ระบุทีุ่กคนที่ั�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ (ไม่ตี้องระบุตีำแหน่งที่างวิชาการ) ข้นาด้ตีัว
อักษร 14 pt พิิมพิ์ห่างจัากชื�อบที่ความ 2 บรรที่ัด้ จััด้ชิด้ข้วา ที่่�อยู่และสังกัด้ข้องผู้เข้่ยนให้ระบุเป็็นเชิงอรรถึ

3.3 บที่คัด้ย่อ (Abstract) ควรม่บที่คัด้ย่อที่ั�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ ความยาวรวมที่ั�ง 2 ภาษาไม่เกิน 500 คำ 
สรุป็ความสำคัญข้องการศึึกษา 

3.4 คำสำคัญ (Keywords) ควรอยู่ระหว่าง 3 – 5 คำ ที่ั�งภาษาไที่ยและภาษาอังกฤษ ใตี้บที่คัด้ย่อข้องภาษานั�น ๆ 
ควรเป็็นคำที่่�เหมาะสมสำหรับนำไป็ใช้เป็็นคำค้นในระบบฐานข้้อมูล 

3.5 เนื�อหา (Content) จััด้พิิมพิ์ตีัวอักษรป็กตีิ ข้นาด้ 16 pt โด้ยจััด้พิิมพิ์แบบกระจัายบรรที่ัด้ ชิด้ข้อบที่ั�งสองด้้าน 
3.6 บรรณานุกรม (Bibliography) เข้่ยนในรูป็แบบ Chicago-Style Citation จััด้พิิมพิ์ตีัวอักษรป็กตีิ ข้นาด้ 16 pt 

โด้ยจััด้พิิมพิ์แบบชิด้ซึ่้าย และบรรที่ัด้ตี่อมาข้องรายการเด้่ยวกันให้ย่อหน้า 1.25 เซึ่นตีิเมตีร 
3.7 หมายเลข้หน้า ใช้ตีัวอักษรข้นาด้ 14 pt ใส่ไว้ตีำแหน่งด้้านบนข้วา ตีั�งแตี่ตี้นจันจับบที่ความ
3.8 ชื�อและหมายเลข้กำกับตีาราง ใช้ตีัวอักษรข้นาด้ 14 pt (ตีัวหนา) พิิมพิ์ไว้บนตีารางจััด้ชิด้ซึ่้าย ใตี้ตีารางระบุ

แหล่งที่่�มาจััด้ชิด้ซึ่้าย (ถึ้าม่)
3.9 ชื�อภาพิ แผนภูมิ โน้ตีเพิลง หรือรูป็กราฟ้ฟ้ิก และหมายเลข้กำกับ ใช้ตีัวอักษรข้นาด้ 14 pt (ตีัวหนา) พิิมพิ์ไว้ใตี้

ภาพิ แผนภูมิ โน้ตีเพิลง หรือรูป็กราฟ้ฟ้ิก จััด้กึ�งกลางหน้ากระด้าษ พิร้อมระบุแหล่งที่่�มา 
จััด้กึ�งกลางหน้ากระด้าษ ใตี้ชื�อ

4. องค์ป็ระกอบข้องบที่ความ 
4.1 สำหรับบที่ความวิจััย ควรม่องค์ป็ระกอบ ด้ังน่� 

- ชื�อเรื�อง (Title), บที่คัด้ย่อ (Abstract), คำสำคัญ (Keywords), บที่นำ (Introduction), วัตีถึุป็ระสงค์ 
(Research Objectives), วิธุ์่การวิจััย (Research Methodology), ผลการวิจััย (Results), อภิป็รายผล
การวิจััย (Discussion), สรุป็ (Conclusion), บรรณานุกรม (Bibliography) 

4.2 สำหรับบที่ความวิชาการ บที่ความสร้างสรรค์ ควรม่องค์ป็ระกอบ ด้ังน่�
- ชื�อเรื�อง (Title), บที่คัด้ย่อ (Abstract), คำสำคัญ (Keywords), บที่นำ (Introduction), เนื�อหา (Body of 

Text), สรุป็ (Conclusion), บรรณานุกรม (Bibliography) 
5. บที่ความที่่�ใช้ภาพิป็ระกอบ หรือ โน้ตีเพิลงที่่�ม่การคุ้มครองด้้านลิข้สิที่ธุ์ิ� ผู้เข้่ยนตี้องรับผิด้ชอบในการด้ำเนินการข้องอนุญาตี

จัากเจั้าข้องลิข้สิที่ธุ์ิ� และป็ฏิบัตีิตีามข้้อกำหนด้ข้องกฎหมายลิข้สิที่ธุ์ิ�อย่างเคร่งครัด้ หากเกิด้การฟ้้องร้องด้ำเนินคด้่ ที่าง
กองบรรณาธุ์ิการไม่ม่ส่วนในความรับผิด้ชอบที่างกฎหมาย
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