




วารสาร Mahidol Music Journal เป็็นวารสารท่ี่�ตีพิ่ิมพิบ์ที่ความ
วจิัยั บที่ความวชิาการ ผลงานสรา้งสรรค ์ที่่�เก่�ยวข้อ้งกบัสาข้าวชิา
ด้้านด้นตีร่ทีุ่กแข้นง รวมทัี่�งด้นตีร่ศึึกษา ด้นตีร่วิที่ยา ด้นตีร่แจั๊ส 
โด้ยไม่จัำกัด้ป็ระเภที่ข้องด้นตีร่ ที่ั�งด้นตีร่คลาสสิก ด้นตีร่ร่วมสมัย 
ด้นตีร่ไที่ย ด้นตีร่ข้องภูมิภาคตี่าง ๆ หรือด้นตีร่ชาตีิพิันธุ์ุ์ หรือเป็็น
บที่ความสหวิที่ยาการท่ี่�ม่ด้นตีร่เป็็นส่วนเก่�ยวข้้อง ทุี่กบที่ความที่่�
ได้ร้บัการต่ีพิมิพ์ิตีอ้งผ่านการกลั�นกรอง พิจิัารณาคุณภาพิจัากผูท้ี่รง
คณุวุฒิ ิ3 คน โด้ยไม่เปิ็ด้เผยชื�อผูเ้ข้ย่นต่ีอผูพ้ิจิัารณา (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

เจ้้าของ
วิที่ยาลัยดุ้ริยางคศึิลป็์ มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล

กำหนดพิิมพิ์เผยแพิร ่ป็ีละ 2 ฉบับ
ฉบับที่่� 1 ม่นาคม–สิงหาคม 
ฉบับที่่� 2 กันยายน–กุมภาพิันธุ์์

จ้ัดพิิมพิ์ที่่� 
บริษัที่ พิริ�นเที่อร่� จัำกัด้
ชั�น 2 อาคารศึูนย์การเร่ยนรู้ มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล 
ถึนนพิุที่ธุ์มณฑลสาย 4 ตีำบลศึาลายา 
อำเภอพิุที่ธุ์มณฑล จัังหวัด้นครป็ฐม 73170

วัารสาร Mahidol Music Journal
วิที่ยาลัยดุ้ริยางคศึิลป็์ มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล
25/25 ถึนนพิุที่ธุ์มณฑล สาย 4 ตีำบลศึาลายา
อำเภอพิุที่ธุ์มณฑล จัังหวัด้นครป็ฐม 73170
โที่รศึัพิที่์ 0 2800 2525–34 ตี่อ 1108, 1124
โที่รสาร 0 2800 2530
https://www.music.mahidol.ac.th/mmj

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

Vol. 4 No. 2:  September 2021 - February 2022

บทบรรณาธิิการ
EDITORIAL

วารสาร Mahidol Music Journal ป็ทีี่่� 4 ฉบับที่่� 2 
(เด้อืนกนัยายน-กุมภาพินัธุ์)์ ที่างกองบรรณาธิุ์การมค่วาม
มุง่หวงัที่่�จัะพิฒัินาและยกระด้บัมาตีรฐานข้องวารสารให้
เป็็นไป็ตีามความมุ่งหมาย เพิื�อส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกิด้การพัิฒินาองค์ความรู้ที่างด้า้นด้นตีรแ่ละแลกเป็ล่�ยน
ความรู้ที่างวิชาการ งานวิจััย งานสร้างสรรค์ที่างด้นตีร่ 
ฯลฯ โด้ยบที่ความที่่�ต่ีพิมิพิไ์ด้ผ้า่นการพิจิัารณากลั�นกรอง
จัากผูท้ี่รงคุณวุฒิ ิ(Peer review) 3 ที่า่น ที่ั�งน่� เพิื�อรักษา
ไวซึ้ึ่�งคณุภาพิมาตีรฐานข้องวารสารฯ ใหเ้ป็็นแหลง่ค้นควา้
อา้งองิที่่�นา่เชื�อถึอื และเพืิ�อใหเ้กดิ้การยอมรบัอยา่งกวา้ง
ข้วางยิ�งข้ึ�นต่ีอไป็ ได้้แก ่ภมิูปั็ญญาและเที่คนคิวทิี่ยาการ
ใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา โด้ย สงกรานต์ี 
สมจัันที่ร์ กระฎุุมพิ่ - ผู้ด้่ใหม่ กับพิัฒินาการด้นตีร่ไที่ย
ตี้นรัตีนโกสินที่ร์ โด้ย ที่รงพิล เลิศึกอบกุล องค์ความรู้
ซึ่อสามสายสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จิัตีร จัิตีตีเสว่) โด้ย 
สถึติียส์ถึาพิร สงักรณย่ ์ลาวเชญิ “ผ”่ : ความหมายและ
บที่บาที่ในฐานะเพิลงป็ระกอบการแสด้ง โด้ย ธุ์ำมรงค์ 
บุญราช และชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความคิด้
สรา้งสรรค ์สำหรับเด้ก็ป็ฐมวยั ระดั้บชั�นอนุบาล 1 โรงเรย่น
วัด้ด้่านสำโรง โด้ย ชาธุ์ิษากมณฐ์ ธุ์ิตีิกุลธุ์รณ์ 

วารสาร Mahidol Music Journal ยงัคงเป็ดิ้กวา้ง
และให้ความสำคัญกับการผลิตีวารสารวิชาการที่างด้นตีร ่
ในรูป็แบบวารสารอิเล็กที่รอนิกส์ (E-Journal) โด้ย
สามารถึค้นหาข้้อมูลได้้้ที่่�� www.tci-thaijo.org/index.
php/mmj และนักวชิาการที่่�สนใจัตีพ่ิมิพิผ์ลงานวชิาการ 
สามารถึศึึกษารายละเอ่ยด้เพิิ�มเตีิมได้้ที่่� www.music.

mahidol.ac.th/mmj กองบรรณาธิุ์การวารสารฯ 
ข้อข้อบพิระคุณผูเ้ข้ย่นจัากหลากหลายสถึาบันการศึกึษา
ท่ี่�ให้ความสนใจัและส่งบที่ความเข้้ามาเผยแพิร่ รวมทัี่�ง
ผู้ที่รงคุณวุฒิิจัากภายนอกและภายในที่่�ได้้ให้ข้้อคิด้เห็น
ในการแก้ไข้บที่ความได้้อย่างถึูกตี้องตีามหลักวิชาการ

ด้ริน พิันธุ์ุมโกมล
บรรณาธุ์ิการ วารสาร Mahidol Music Journal 



จ้ริยธรรมในการต่พิิมพิ์ของวัารสาร Mahidol Music Journal

ผ้้เข่ยนบที่ค์วัาม 
1. ผู้เข้่ยนตี้องรับรองว่า ผลงานที่่�สง่เข้้ามานั�นเป็็นผลงานใหม่ ไมเ่คยตี่พิิมพิ์ที่่�ใด้มาก่อน และไม่อยู่ในระหว่าง

การพิิจัารณาตี่พิิมพิ์ที่่�อื�น
2. ผู้เข้่ยนตี้องรับรองว่า ผลงานที่่�ส่งเข้้ามานั�นเป็็นผลงานข้องตีนเอง หรือเป็็นผลงานร่วมข้องทีุ่กคนที่่�ม่ชื�อ

ป็รากฏเป็็นเจั้าข้องผลงาน 
3. การหยิบยกข้้อมูลบางส่วนมาจัากที่่�อื�น ผู้เข้่ยนม่วิธุ่์เข้่ยนและอ้างอิงแหล่งที่่�มาอย่างถึูกตี้อง สิ�งอื�น ๆ ที่่�

หยบิยกมา เชน่ รปู็ภาพิ บที่กลอน แผนผัง ฯลฯ ตีอ้งป็ราศึจัากลิข้สทิี่ธุ์ิ�จัากแหลง่ตีน้กำเนดิ้ ที่ั�งน่� การหยบิยก
มาตี้องถึูกตี้องตีามการใช้ลิข้สิที่ธุ์ิ�ข้องผู้อื�นโด้ยชอบธุ์รรม (Fair use) หากเกิด้การฟ้้องร้องในกรณ่ละเมิด้
ลิข้สิที่ธุ์ิ� ผู้เข้่ยนตี้องเป็็นผู้รับผิด้ชอบแตี่เพิ่ยงฝ่่ายเด้่ยว

4. ผู้เข้่ยนตี้องนำเสนอข้้อมูลโด้ยไม่ม่การบิด้เบือนข้้อมูล หรือให้ข้้อมูลเที่็จั
5. ในกรณ่ท่ี่�เป็็นงานวิจััยที่่�เก่�ยวข้้องกับคน ผู้เข้่ยนต้ีองรับรองว่า ได้้ด้ำเนินการวิจััยภายใต้ีหลักจัริยธุ์รรม

การวิจััยในคน และแสด้งเอกสารการผ่านการรับรองจัากคณะกรรมการจัริยธุ์รรมการวิจััยในคน
6. ผู้เข้่ยนตี้องระบุชื�อแหล่งทีุ่นที่่�สนับสนุนการที่ำวิจััย (ถึ้าม่) และระบุผลป็ระโยชน์ที่ับซึ่้อน (ถึ้าม่)

บรรณาธิการวัารสาร
1. บรรณาธุ์ิการวารสารม่หน้าที่่�พิิจัารณาผลงานในเบื�องตี้นว่าสอด้คล้องกับข้อบเข้ตีข้องวารสารหรือไม่ และ

พิิจัารณาเพิื�อตี่พิิมพิ์เผยแพิร่ในวารสาร โด้ยตีัด้สินใจัจัากการป็ระเมินคุณภาพิข้องผู้ที่รงคุณวุฒิิ
2. บรรณาธิุ์การวารสารต้ีองไม่เปิ็ด้เผยชื�อผูเ้ข้ย่นหรือเจัา้ข้องผลงานต่ีอผูป้็ระเมิน และไม่เปิ็ด้เผยชื�อผูป้็ระเมิน

ตี่อผู้เข้่ยนหรือเจั้าข้องผลงาน
3. บรรณาธุ์ิการวารสารตี้องไม่เป็ิด้เผยข้้อมูลใด้ ๆ ในบที่ความแก่ผู้อื�นที่่�ไม่เก่�ยวข้้องในระหว่างกระบวนการ

พิจิัารณาบที่ความไป็จันถึงึการตีพิ่ิมพิ ์และไมเ่ป็ดิ้เผยข้อ้มลูใด้ ๆ ในบที่ความเลยในกรณป่็ฏเิสธุ์การตีพ่ิมิพ์ิ 
4. บรรณาธิุ์การวารสารตีอ้งไมม่ผ่ลป็ระโยชน์รว่มกับผูเ้ข้ย่นหรือเจัา้ข้องผลงาน ผูป้็ระเมิน และกองบรรณาธุ์กิาร
5. บรรณาธุ์กิารวารสารจัะระงบัการตีพ่ิมิพิใ์นกรณ่คน้พิบความไมถ่ึกูตีอ้ง เชน่ การคดั้ลอกผลงาน การบดิ้เบอืน

ข้้อมูล ผลป็ระโยชน์ที่ับซึ่้อน ที่ั�งน่� การพิิจัารณาและดุ้ลยพิินิจัข้องบรรณาธุ์ิการวารสารถึือเป็็นที่่�สิ�นสุด้



ผ้้ประเมินบที่ค์วัาม
1. ผู้ป็ระเมินบที่ความควรตีอบรับการป็ระเมินบที่ความที่่�ตีรงกับความเช่�ยวชาญข้องตีน ที่่�สามารถึป็ระเมิน

บที่ความได้้อย่างเหมาะสมและภายในระยะเวลาที่่�กำหนด้
2. เมื�อผูป้็ระเมินบที่ความได้รั้บบที่ความจัากบรรณาธิุ์การวารสารแล้วคน้พิบวา่บที่ความนั�นอาจัมส่่วนเก่�ยวข้อ้ง

กับตีน เช่น ม่ส่วนร่วมในงานนั�น หรือรู้จัักผู้เข้่ยนบที่ความเป็็นการส่วนตีัว อันที่ำให้การป็ระเมินบที่ความ
ไมส่ามารถึป็ราศึจัากผลป็ระโยชนข์้องตีนเอง ผูป้็ระเมนิบที่ความควรแจัง้บรรณาธุ์กิารวารสารและป็ฏเิสธุ์
การป็ระเมินบที่ความนั�น

3. ผู้ป็ระเมินบที่ความต้ีองไม่นำข้้อมูลในบที่ความที่่�กำลังป็ระเมินมาใช้เสมือนเป็็นงานข้องตีน และต้ีองไม่
เป็ิด้เผยข้้อมูลที่่�อยู่ในบที่ความตี่อผู้อื�นที่่�ไม่เก่�ยวข้้อง ตี้องเก็บรักษาเป็็นความลับจันกว่าบที่ความนั�นได้้ถึูก
ตี่พิิมพิ์เผยแพิร่

4. ผู้ป็ระเมินบที่ความควรป็ระเมินบที่ความอย่างเที่่�ยงตีรง ป็ราศึจัากอคตีิ ไม่นำเรื�องส่วนตีัวมาเก่�ยวข้้อง 
ไม่ให้เรื�องราวหรือที่่�มาข้องบที่ความ เช่น กลุ่มชาติีพัินธุ์ุ์ ความเชื�อที่างศึาสนาหรือที่างการเมือง เพิศึ 
ผลป็ระโยชน์ที่างการตีลาด้ มาม่อิที่ธุ์ิพิลตี่อการป็ระเมินบที่ความนั�น

5. ผู้ป็ระเมินบที่ความควรแจั้งให้บรรณาธุ์ิการวารสารที่ราบในกรณ่ที่่�พิบว่าบที่ความนั�นหรือบางส่วนข้อง
บที่ความนั�นเหมือนกับบที่ความอื�นที่่�ต่ีพิิมพิ์เผยแพิร่แล้ว และผู้ป็ระเมินบที่ความควรระบุงานวิจััยอื�นท่ี่�
ใกล้เค่ยงหรือสอด้คล้องกับบที่ความน่�แต่ีผู้เข้่ยนไม่ได้อ้้างถึึง เข้้าไป็ในการป็ระเมินด้้วย รวมถึึงระบุลงไป็
ในการป็ระเมินในกรณ่ท่ี่�พิบว่าบที่ความน่�อาจัที่ำให้เกิด้ข้้อข้ัด้แย้งระหว่างผู้เก่�ยวข้้อง เช่น การที่ำผิด้
จัริยธุ์รรมการวิจััยในคน
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สงกรานต์ สมจ้ันที่ร์**

Songkran Somchandra**

บที่ค์ัดย่อ

บที่ความวจิัยัน่�มว่ตัีถึปุ็ระสงคเ์พิื�อศึกึษาพิฒัินาการข้องการสรา้งเครื�องด้นตีรล้่านนา ตีลอด้จันภมูปิ็ญัญา
และเที่คนิควิที่ยาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนาในพิื�นที่่�จัังหวัด้เช่ยงใหม่ในยุคป็ัจัจัุบัน ใช้ระเบ่ยบ
วิธุ์่วิจััยเชิงคุณภาพิ ศึึกษาจัากเอกสารโบราณตีลอด้จันการสัมภาษณ์เชิงลึกจัากช่างที่ำเครื�องด้นตีร่ล้านนา 
จัำนวน 7 ราย ผลการวิจััยพิบว่า การสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนาด้้วยไม้ป็รากฏในตีำนานพิื�นเมืองเช่ยงใหม่ ที่่�
สะที่้อนความที่รงจัำในการคัด้เลือกไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ ตีลอด้จันม่การบันที่ึกภูมิป็ัญญาการสร้าง
เครื�องด้นตีรล่า้นนาในเอกสารลายลกัษณเ์พิื�อใชเ้ป็น็แนวที่างในการสรา้งเครื�องด้นตีรผ่า่นสถึาบนัที่างศึาสนา 
ป็จััจับัุน การใชไ้ม้ในการสรา้งเครื�องด้นตีรล่า้นนาเป็น็ไป็ตีามความตีอ้งการตีลอด้จันบรบิที่ที่างเสย่งข้องเครื�อง
ด้นตีรนั่�น ๆ ได้้แก่ การนำไม้มาสร้างเป็น็เครื�องด้นตีรป่็ระเภที่ด้ำเนินที่ำนองและเครื�องด้นตีรป่็ระเภที่ป็ระกอบ
จังัหวะ ไม้เนื�อแข้ง็จัำนวนมากถูึกนำมาใชส้ร้างเป็น็หุน่กลองจัากความต้ีองการเสย่งคุณภาพิในเชงิสวนศึาสตีร์ 
อย่างไรก็ตีาม จัากการที่่�ไม้บางชนิด้ได้้ถึูกข้ึ�นที่ะเบ่ยนเป็็นไม้หายากและหวงห้าม ตีลอด้จันกฎหมายว่าด้้วย
การใช้ไม้ด้ังกล่าวไม่เอื�ออำนวยตี่อการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนาในรูป็แบบอุตีสาหกรรมในครัวเรือน ช่างที่ำ
เครื�องด้นตีรล่า้นนาได้พ้ิยายามจัดั้หาวตัีถึดุ้บิที่ด้แที่น ตีลอด้จันการพิฒัินารปู็แบบการสรา้งใหมเ่พิื�อลด้จัำนวน

* บที่ความน่�เป็็นส่วนหนึ�งข้องงานวิจััยเรื�อง ภูมิป็ัญญาและเที่คนิควิที่ยาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา ได้้รับทีุ่นสนับสนุนจัาก 
โครงการอนุรักษ์พิันธุ์ุกรรมพิืชในพิระราชด้ำริ สมเด้็จัพิระเที่พิรัตีนราชสุด้าฯ สยามบรมราชกุมาร่ มหาวิที่ยาลัยราชภัฏเช่ยงใหม่ 
ป็ีงบป็ระมาณ 2563
* This article was conducted as part of the research project entitle Local wisdom and technology of using wood for 

Lanna musical instrument making. Funding for this work was provided by Plant Genetic Conservation Project Under 
the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG), Chiang Mai Rajabhat University fiscal 
year 2020.
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การใช้ไม้ แตี่คุณภาพิเส่ยงยังไม่เป็็นที่่�น่าพิอใจันัก การส่งเสริมอย่างยั�งยืน ควรม่การป็ลูกไม้ที่่�ใช้สร้างเครื�อง
ด้นตีร่ที่ด้แที่น ตีลอด้จันช่างที่ำเครื�องด้นตีร่ตี้องพิัฒินากระบวนการสร้างเครื�องด้นตีร่ให้สามารถึลด้จัำนวน
การใช้ไม้ลงอย่างม่ป็ระสิที่ธุ์ิภาพิ

ค์ำสำค์ัญ : ภูมิป็ัญญา/ ไม้/ การสร้างเครื�องด้นตีร่/ ด้นตีร่ล้านนา

Abstract

This is a research study of the development, local wisdom, and technology of using 
wood for Lanna musical instrument making in Chiang Mai province of Northern Thailand. It 
uses a qualitative approach based upon ancient documents and personal in-dept interview 
with Lanna musical instruments maker. In the Chiang Mai chronicle, the peoples in Northern 
Thailand using wood for a material of instrument making. The process, using of materials 
and their belief were record in the book and inherits by religion institution. In present day, 
the use of wood for Lanna instruments making is in accordance with the needs as well as 
the sound context; to create a melodic and rhythmic musical instrument. A large amount 
of hardwood was used to make drum with sound quality and acoustic need. However, 
some tree species being registered as rare and restricted as well as the law for using wood 
is not conducive for Lanna musical instruments making as a household industry. Lanna 
instrument makers have tried to find alternative raw material and reduce the amount of 
wood use, but the sound quality is not satisfactory. The sustainable promotion should be 
planted the trees to make musical instruments, as well as musical instrument makers must 
develop the process of making musical instruments to effectively reduce the amount of 
using wood.

Keywords : Wisdom/ Wood/ Musical Instruments Making/ Lanna Music
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บที่นำ
เครื�องด้นตีร่เป็็นองค์ป็ระกอบสำคัญในการนำเสนออัตีลักษณ์ที่างเส่ยงในแตี่ละวัฒินธุ์รรม สำหรับ

วัฒินธุ์รรมล้านนานั�น กล่าวได้้ว่า สิ�งแวด้ล้อมได้้ส่งผลตี่อตีัวเครื�องด้นตีร่ ด้ังป็รากฏการใช้ไม้จัำนวนมากใน
การสร้างเครื�องด้นตีร่ป็ระเภที่ตี่าง ๆ ที่ั�งน่� ไม้ เป็็นวัตีถึุด้ิบสำคัญและถึูกใช้ในหลากหลายบริบที่ โด้ยในอด้่ตี
นั�น พิื�นที่่�วัฒินธุ์รรมล้านนาม่ความอุด้มสมบูรณ์ข้องป็่าไม้เป็็นจัำนวนมาก การเข้้าถึึงที่รัพิยากรข้องชาวบ้าน
ก็เป็็นไป็ด้้วยความสะด้วก ตีลอด้จันม่ระบบความเชื�อในการกำกับการใช้ที่รัพิยากร เช่น ผ่ป็่า ตี่อมาจัากการ
เป็ล่�ยนแป็ลงที่างสภาพิสังคมและเศึรษฐกิจั ไม้ได้้กลายเป็็นสินค้าส่งออกสำคัญ โด้ยเฉพิาะการสัมป็ที่าน
ป็่าไม้สักในช่วงสมัยตี้นกรุงรัตีนโกสินที่ร์ ความเป็ล่�ยนแป็ลงด้ังกล่าวได้้ส่งผลกระที่บตี่อการเข้้าถึึงที่รัพิยากร
ป็่าไม้ข้องชาวล้านนาด้้วย แต่ีกระนั�นก็ยังไม่ได้้กระที่บตี่อการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนามากนัก 
เนื�องจัากยังคงผลิตีในลักษณะข้องอุตีสาหกรรมภายในครัวเรือนนั�นเอง

บุคคลสำคัญในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา เร่ยกว่า “สล่า” หรือช่าง ที่่�แตี่เด้ิมนั�น ผลิตีเครื�องด้นตีร่
ล้านนาโด้ยใช้ที่รัพิยากรที่่�ม่อยู่ในชุมชน นอกจัากน่� การใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ด้ังกล่าวก็ไม่ได้้ม่
ผลกระที่บมากนกั ภายหลงัจัากการเป็ล่�ยนแป็ลงที่างสภาพิสงัคมจัากสงัคมเกษตีรกรรมสูส่งัคมแบบที่นุนยิม
นั�น กล่าวได้้ว่า ไม้ ซึ่ึ�งเป็็นวัตีถุึด้ิบสำคัญที่่�ใช้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนาในป็ัจัจุับัน หายากมากขึ้�น 
ตีลอด้จันมข่้อ้กฎหมายมาควบคมุการใชไ้ม ้โด้ยเฉพิาะพิระราชบญัญตัีปิ็า่ไม ้(ฉบบัที่่� 8) พิ.ศึ. 2562 ที่่�ถึงึแมว้า่
ช่างที่ำเครื�องด้นตีร่ล้านนาจัะสามารถึใช้ไม้ที่่�ป็ลูกภายในครัวเรือนข้องตีนเองได้้นั�น แตี่จัำนวนความตี้องการ
และวัตีถึุด้ิบอยู่ในลักษณะที่่�สวนที่างกัน1 

ในป็จััจับุนั มจ่ัำนวนสลา่หรอืชา่งที่ำเครื�องด้นตีรใ่นจังัหวดั้เชย่งใหมบ่างป็ระเภที่ลด้ลง และบางป็ระเภที่
ม่จัำนวนเพิิ�มข้ึ�น ซึ่ึ�งเป็็นข้้อมูลที่่�ยังข้าด้การรวบรวมสถึานภาพิข้องการผลิตีเครื�องด้นตีร่ล้านนารวมถึึงแหล่ง
ผลิตีและป็ัจัจััยที่่�เก่�ยวข้้องอื�น ๆ ซึ่ึ�งส่งผลถึึงการด้ำรงอยู่ข้องวัฒินธุ์รรมการผลิตีเครื�องด้นตีร่พิื�นบ้านล้านนา 
ค่านิยม ภาพิสะที่้อนและที่ิศึที่างสังคมที่่�เก่�ยวข้้องกับด้นตีร่พิื�นบ้านล้านนาในป็ัจัจุับัน ควรที่่�จัะมก่ารศึึกษา
ที่ั�งบริบที่ที่างป็ระวัตีิศึาสตีร์ ตีลอด้จันภูมิป็ัญญาการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนาที่่�ผลิตีจัากไม้ ตีั�งแตี่อด้่ตีจันถึึง
ป็ัจัจัุบันที่่�นอกเหนือไป็จัากการสถึาป็นาองค์ความรู้ในแง่ข้องเครื�องด้นตีร่วิที่ยา (Organology) แตี่ยังหมาย
รวมถึึงมานุษยวิที่ยาด้นตีร่ข้องช่างที่ำเครื�องด้นตีร่ล้านนา อ่กที่ั�งสถึานภาพิข้ององค์ความรู้การใช้ไม้ในการ
ผลติีเครื�องด้นตีรล่้านนาในป็ัจัจับุันว่าเป็น็อยา่งไร ด้ังที่่� Marc Perlman2 เสนอว่า ผลกระที่บที่างนเิวศึวิที่ยา
ตีอ่การผลติีเครื�องด้นตีรย่งัไมไ่ด้ร้บัการแกไ้ข้ที่่�ครอบคลมุ ตีลอด้จันไมม่ก่ารสำรวจัวสัด้ทุี่่�กำลงัเกดิ้ป็ญัหาจัาก
แรงกด้ด้ันที่างสิ�งแวด้ล้อม

ด้ว้ยความสำคญัและบที่บาที่ข้องเครื�องด้นตีรล่า้นนาและชา่งผูส้ร้างเครื�องด้นตีรด่้งักลา่ว ผูว้จิัยัมค่วาม
สนใจัพิัฒินาการข้องการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนาในจัังหวัด้เช่ยงใหม่ ภูมิป็ัญญาและเที่คนิควิที่ยาการใช้ไม้
ในการสรา้งเครื�องด้นตีรล้่านนา เพิื�อรวบรวมองค์ความรูเ้ก่�ยวกบัพัิฒินาการข้องการสร้างเครื�องด้นตีรล่า้นนา

1 “ข้้อสรุป็จัากงาน เครื�องด้นตีร่วิที่ยา: ไม้ที่่�ใช้สร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” ศึูนย์ความเป็็นเลิศึด้้านด้นตีร่และนาฏศึิลป็์ล้านนา มหาวิที่ยาลัย
ราชภัฏเช่ยงใหม่, บันที่ึกข้้อมูลเมื�อ 6 ธุ์ันวาคม 2561, https://web.facebook.com/cmrucenmds/posts/296719370969985/.
2 “Ecology and Ethno/musicology: The Metaphorical, the Representational, and the Literal,” Ethnomusicology 

Review, Accessed in December 16, 2021, https://ethnomusicologyreview.ucla.edu/content/ecology-and-ethnomusi-
cology-metaphorical-representational-and-literal.
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ในมิตีิป็ระวัตีิศึาสตีร์ ตีลอด้จันเพิื�อแสด้งให้เห็นถึึงภูมิป็ัญญาข้องการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนาใน
พิื�นที่่�จัังหวัด้เช่ยงใหม่ป็ัจัจัุบัน อันจัะนำไป็สู่การศึึกษาในมิตีิอื�น ๆ ตี่อไป็

วััตถุุประสงค์์ของการวัิจ้ัย
1. เพิื�อศึึกษาถึึงพิัฒินาการข้องการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา 
2. เพิื�อศึึกษาภูมิป็ัญญาและเที่คนิควิที่ยาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนาในพิื�นที่่�จัังหวัด้

เช่ยงใหม่ในยุคป็ัจัจัุบัน

วัิธ่การวัิจ้ัย
งานวิจััยน่�เป็็นงานวิจััยที่างมานุษยวิที่ยาด้นตีร่ (Ethnomusicology) ใช้ระเบ่ยบวิธุ์่วิจััยเชิงคุณภาพิ 

ศึึกษาจัากเอกสารโบราณ ตีลอด้จันการสัมภาษณ์เชิงลึกจัากช่างที่ำเครื�องด้นตีร่ล้านนาที่่�ม่ป็ระสบการณ์ใน
การสร้างเครื�องด้นตีรล้่านนาอย่างน้อย 10 ป็ ีและเป็็นท่ี่�ยอมรบัในวงการด้นตีรล้่านนาในพืิ�นท่ี่�จัังหวดั้เชย่งใหม่
จัำนวน 7 ราย นำผลการศึึกษาจัากเอกสารโบราณและการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์ตีามวัตีถึุป็ระสงค์ข้องการ
วจิัยั โด้ยข้อ้มลูจัากการสมัภาษณเ์ชงิลกึอยา่งไมม่โ่ครงสรา้ง นำไป็ตีรวจัสอบความถึกูตีอ้งจัากผูใ้หข้้อ้มลูกอ่น
เผยแพิรผ่ลการวจิัยั รายงานผลการวจิัยัในรปู็แบบพิรรณนาวเิคราะห ์(Descriptive Analysis) แบง่ออกเป็น็ 
3 ป็ระเด้็น ได้้แก่ การสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนาจัากเอกสารโบราณ การใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ และ
บริบที่ป็ัจัจัุบันกับการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา

ผลการวัิจ้ัย
1. การสร้างเค์ร่�องดนตร่ล้านนาจ้ากเอกสารโบราณ
พิื�นที่่�ภาคเหนือข้องป็ระเที่ศึไที่ยอันเป็็นที่่�ตีั�งข้องอาณาจัักรล้านนาในอด้่ตีนั�น เป็็นพิื�นที่่�ที่่�อุด้มไป็ด้้วย

ที่รพัิยากรป็า่ไมแ้ละแร่ธุ์าตีุตีา่ง ๆ ที่่�สามารถึนำมาใช้ป็ระโยชนใ์นชว่ติีป็ระจัำวนั ตีอบสนองตีอ่ความตีอ้งการ
ข้องผูค้น ตีลอด้จันสามารถึนำสง่ออกจัำหนา่ยไป็ยงัรฐัใกลเ้คย่งอก่ด้ว้ย เชน่ การสมัป็ที่านป็า่ไมส้กัในชว่งตีน้
กรุงรัตีนโกสินที่ร์ อย่างไรก็ตีาม จัากการที่่�พืิ�นที่่�ภาคเหนือข้องป็ระเที่ศึไที่ยม่วัตีถึุด้ิบตีามธุ์รรมชาตีิจัำนวน
มากนั�น ได้้ส่งผลตี่อวัฒินธุ์รรมการสร้างเครื�องด้นตีร่ ซึ่ึ�งเป็็นไป็ตีามที่ฤษฎ่นิเวศึวิที่ยาวัฒินธุ์รรม (Cultural 
Ecology) ที่่�มก่ารนำเอาวตัีถึดุ้บิในวฒัินธุ์รรมนั�น ๆ มาใชป้็ระโยชน ์โด้ยเฉพิาะการใชไ้มใ้นวฒัินธุ์รรมลา้นนา 
เรื�องด้ังกล่าวสะที่้อนผ่านชื�อชุมชน เช่น ช่างเค่�ยน หมายถึึง ชุมชนที่่�ม่ช่างที่่�สามารถึกลึงไม้ได้้ นอกเหนือไป็
จัากน่�แล้ว เครื�องด้นตีร่ล้านนาถึูกสร้างด้้วยไม้เป็็นจัำนวนมากเช่นกัน โด้ยเฉพิาะกลองที่่�ในวัฒินธุ์รรมด้นตีร่
ล้านนาม่จัำนวนมากมายหลายชนิด้

ในตีำนานพิื�นเมืองเช่ยงใหม่ ได้้กล่าวถึึงการเลือกใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ แม้ว่าตีำนานด้ังกล่าว
อาจัจัะยังม่ข้้อถึกเถึ่ยงเรื�องอายุข้องการเข้่ยน แต่ีจัากการคัด้ลอกครั�งสุด้ที่้ายเมื�อราวสองร้อยปี็ก่อนนั�น ได้้
แสด้งใหเ้หน็ภมูปิ็ญัญาการสรา้งเครื�องด้นตีร่ลา้นนาแลว้ ตีำนานกลา่วถึงึเหตีกุารณ์ข้องพิญาแสนภ ู(ครองราชย์ 
พิ.ศึ. 1868-1877) ที่่�ด้ำริจัะสร้างกลองจัากไม้ป็ระดู้่ซึ่ึ�งลอยมากับแม่น�ำ ด้ังน่�
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“...ยงัมใีนวินั 1 พญาแสนพนูอนในบานนั�น ยามจักัใกลรุ�ง หันัยงันมิติฝันัวิ�าชายผูู้ มาจัากบัตน
วิ�า กูจัักมาแปลงกลอง 3 ลูก จัักรักสาเมืองเชียงใหัม�ลูก 1 จัักรักสาเมืองเชียงรายลูก 1 ลูก 1 
จัักรักษาเมืองเชียงแสนนี�ชะแลวิ�าอั�น พญาแสนพูสะดุุ้งตื�น รุ�งเชาซััดุ้ตาผู้�อเมือเหันือ หัันไมลำ 
1 คางอยู�หัวัิดุ้อนแท�น จังึหัื�อไปเอามารูจักัวิ�าเปน็ไมดูุ้� จังึตัดุ้เปน็กลอง 3 ลกู ลกูเคลาหัื�อเอามา
ไวิเป็นกลองยามในหัอกลางเวิยีงเชยีงใหัม� ลกูหันึ�งไวิหัอกลางเวิยีงเชยีงราย ลกู 1 ไวิหัอกลางเวิยีง
เชียงแสนที�วิัดุ้พระหัลวิงวิันนั�นแล...”3

เนื�อหาในตีำนานดั้งกล่าวสะท้ี่อนให้เห็นถึึงภูมิป็ัญญาในการสร้างกลองที่่�ปั็จัจุับันเร่ยกว่า กลองป็ู่จัา 
เนื�องจัากเป็็นกลองสัญญาณ การใช้ไม้ป็ระดู้่ซึ่ึ�งเป็็นไม้เนื�อแข้็งในการสร้างกลองตีามที่ฤษฎ่สวนศึาสตีร์นั�น 
แสด้งให้เห็นว่า ในอด้่ตี ชาวล้านนาม่ความรู้เก่�ยวกับการเลือกใช้วัตีถึุด้ิบในการสร้างกลองแล้ว นอกเหนือไป็
จัากตีำนานด้งักลา่ว ด้งัการกลา่วในข้ดึ้ หรอืข้อ้หา้มที่่�ผูค้นไมค่วรป็ฏบิตัี ิโด้ยได้ก้ลา่วถึงึวตัีถึดุ้บิที่่�ไมค่วรสรา้ง
กลองด้้วย คือ “อย่าแป็๋งครกไม้ตีอง อย่าแป็๋งกลองไม้ม่วง”4 ข้ึด้ด้ังกล่าวแสด้งให้เห็นว่า การสร้างกลองด้้วย
ไม้เนื�ออ่อน คือ ไม้มะม่วง ส่วนใหญ่เส่ยงจัะไม่ค่อยด้่และไม่ที่นที่าน แตีกตี่างไป็จัากไม้เนื�อแข้็ง เป็็นตี้น

จัากบริบที่ข้องการบันที่ึกด้ังกล่าว แสด้งให้เห็นว่า ชาวล้านนาในอด้่ตีม่การสร้างเครื�องด้นตีร่ ม่การ
ลองผดิ้ลองถูึกจันสามารถึกล่าวถึึงวัตีถึดุ้บิคณุภาพิ นอกเหนือไป็จัากน่� ยงัมก่ารบันที่กึวธิุ์ก่ารสร้างเครื�องด้นตีร่
โด้ยเฉพิาะลงในพัิบสา เมื�อพิิจัารณาบริบที่สังคมล้านนาในอด้่ตี ระบบการศึึกษาบางอย่างถ่ึายที่อด้ผ่านวัด้ 
ด้งันั�นวัด้จังึเป็น็สถึาบันที่างสงัคมสำคญัที่่�นอกเหนือไป็จัากการป็ระกอบพิธิุ์ก่รรมที่างศึาสนาแลว้ ยงัเป็น็แหลง่
เผยแพิร่ความรู้บางอย่างด้้วย นอกเหนือไป็จัากตีำราการสร้างเครื�องด้นตีร่แล้ว ยังป็รากฏตีำราสร้างด้อกไม้
ไฟ้ รวมถึึงการบันที่ึกความรู้อื�น ๆ ที่่�นอกเหนือไป็จัากคัมภ่ร์ที่างพิระพิุที่ธุ์ศึาสนา อย่างไรก็ตีาม เครื�องด้นตีร่
บางชนิด้ยังมก่ารใชค้วามเชื�อที่างไสยศึาสตีร์เพิื�อแสด้งสถึานภาพิข้องเครื�องด้นตีรน่ั�นด้ว้ย เชน่ การสร้างหัวใจั
กลอง หรอืแมแ้ตีก่ารเข้ย่นคาถึาลงบนหนา้กลอง ด้ว้ยความเชื�อวา่ เสย่งข้องเครื�องด้นตีรนั่�นจัะไพิเราะ ตีวัอยา่ง
การบันที่ึกความรู้การสร้างกลองจัากพิับสาตีำราการแป็ลงกลองป็ูชา (ตีำราการสร้างกลองบูชา) ม่ด้ังน่�

“...สทิธํกิารยิะ จักักล�าวิลกัขณีะอนัแต�งแปลงกลองก�อนแล ฯ หัื�อแทกเอาหันามาหักัเปน็แปดุ้
ส�วิน แลวิเอาส�วิน 1 แทกลวิงลีไพต�อเทาหัื�อเถิิงที�สุดุ้ ไดุ้เท�าใดุ้ เอามาตั�ง 3 คูณี 8 หัาร ฯ...”5 

สัด้ส่วนข้องการสร้างกลองข้้างต้ีนสะที่้อนความรู้ข้องคนล้านนาในอด่้ตีได้้เป็็นอย่างด่้ การบันทึี่กวิธุ่์
การสรา้งเครื�องด้นตีรล่า้นนาควรจัะเริ�มตีน้อยา่งนอ้ยในรชัสมยัข้องพิระเจัา้ตีโิลกราช (พิ.ศึ. 1984-2030) ด้งั
ตีำราการแป็ลงกลองป็ูชา (ตีำราการสร้างกลองบูชา) ข้้างตี้นถึูกคัด้ลอกล่าสุด้ในป็ี พิ.ศึ. 2442 ในเอกสารด้ัง
กล่าวได้้กล่าวไว้ว่า “ฉบับน่�ได้้แตี่สมเด้็จัราชมูล่ ยกเอาสาสนาลุกแตี่เช่ยงใหม่ข้ึ�นเมืองเถึิงเช่ยงตีุง วันนั�นแล” 

3 อรุณรัตีน์ วิเช่ยรเข้่ยว, และเด้วิด้ เค. วัยอาจั, ตำนานพื�นเมืองเชียงใหัม� (เช่ยงใหม่ : ซึ่ิลค์เวอร์ม, 2547), 61.
4 คมเนตีร เชษฐพิัฒินวนิช, ขึดุ้ : ขอหัามในลานนา. (เช่ยงใหม่ : โครงการหลักนิเวศึวิที่ยาชุมชนล้านนา สถึาบันวิจััยสังคม มหาวิที่ยาลัย

เช่ยงใหม่, 2540), 55.
5 ด้ิเรก อินที่ร์จัันที่ร์, “ตีำราแป็ลงกลองป็ูชา (ป็ริวรรตีจัากพิับสา),” ใน เอกสารประกอบการเสวินาวิิชาการองคควิามรูจัากใบลาน “การขับ

ขานดุ้นตรีลานนา จัากพับสา ใบลาน และเรื�องเล�า” (เช่ยงใหม่ : สำนักศึิลป็ะและวัฒินธุ์รรม มหาวิที่ยาลัยราชภัฏเช่ยงใหม่, 2559), 31-37.
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ซึ่ึ�งเป็็นหนึ�งในเหตีุการณ์สำคัญที่างป็ระวัตีิศึาสตีร์การเผยแพิร่พิระพิุที่ธุ์ศึาสนา6 ตีลอด้ที่ั�งสะที่้อนความแพิร่
หลายข้องกลองด้งักลา่วในวฒัินธุ์รรมลา้นนา อยา่งไรกต็ีาม การสรา้งเครื�องด้นตีรล้่านนานั�น ชา่งหรอื “สลา่” 
อาจัเรย่นรูผ่้านกระบวนการลองผิด้ลองถูึกหรือครูพิกัลักจัำได้เ้ชน่เด้ย่วกัน หรือบางรายอาจัศึกึษาค้นคว้าเพิิ�ม
เตีิมจัากพิับสาที่่�ม่การบันทึี่กไว้แล้วสร้างอัตีลักษณ์เครื�องด้นตีร่ข้องตีนเอง เรื�องด้ังกล่าวสะที่้อนให้เห็นถึึง
ภูมิป็ัญญาข้องคนล้านนาในอด้่ตีที่่�ม่ตี่อวัฒินธุ์รรมด้นตีร่ที่่�ผนวกที่ั�งความเชื�อ ความรู้ และป็ระสบการณ์การ
ลองผิด้ลองถึูกเข้้าไว้ด้้วยกัน 

ภูาพิที่่� 1 พิับสา ลักขณะแปงกลอง บันที่ึกโดย เที่พิินภูิกขุ เม่�อ พิ.ศิ. 2442  
ปจ้จุ้บันเก็บรักษาที่่�สำนักศิิลปะและวััฒนธรรม มหาวัิที่ยาลัยราช่ภูัฏเช่่ยงใหม่

ที่่�มา : ด้ิเรก อินที่ร์จัันที่ร์

2. การใช่้ไม้ในการสร้างเค์ร่�องดนตร่ล้านนา
เครื�องด้นตีรล่า้นนาในป็จััจุับนัสามารถึแบง่หมวด้หมูเ่ครื�องด้นตีรต่ีามกริยิาการบรรเลงเป็น็ 4 ป็ระเภที่ 

คอื เครื�องด้ด่้ เครื�องส ่เครื�องตี ่และเครื�องเป็า่ ซึ่ึ�งเป็น็ลกัษณะเด้่ยวกนักบัด้นตีรไ่ที่ย วตัีถึดุ้บิที่่�ใชใ้นการสรา้ง
เครื�องด้นตีร่ท่ี่�นอกเหนือไป็จัากไม้แล้ว ยังป็ระกอบไป็ด้้วยโลหะ เช่น สำริด้และที่องเหลือง สามารถึแสด้ง
เครื�องด้นตีรล่า้นนาและวตัีถึดิุ้บที่่�ใชส้รา้งโด้ยจััด้หมวด้หมูต่ีามระบบซึ่ารค์-ฮอรน์บอสเที่ล (Sachs-Hornbostel) 
ได้้ด้ังตี่อไป็น่�

6 สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, ประวิัติดุ้นตรีลานนา (กรุงเที่พิฯ : จัรัลสนิที่วงศึ์การพิิมพิ์, 2559), 72. 
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1 Ideophone 

ป็้าด้ไม้ (ระนาด้เอก 
และระนาด้ทีุ่้ม)
ป็้าด้เหล็ก 
(ระนาด้เหล็ก)

แหล่งผลิตีเส่ยงหรือเครื�องด้นตีร่เป็็นแที่่งแบบชุด้ 
(sets of percussion sticks) นำแที่่งหลายระด้ับ
เส่ยงมาเร่ยงตี่อกัน

ราง (resonator) ที่ำจัากไม้เนื�ออ่อน 
เช่น ไม้สัก ไม้ข้นุน ผืนที่ำจัากไม้เนื�อแข้็ง 
และไม้เนื�ออ่อน ไม้เนื�อแข้็ง เช่น ไม้ชิงชัน 
ไม้เนื�ออ่อน เช่น ไผ่หก (ไผ่หวาน)

ป็้าด้ก๊อง (ฆ้องวง) แบบฆ้องเป็็นชุด้ (sets of gongs/gongs-chimes) ลูกฆ้องที่ำจัากโลหะ รางฆ้องที่ำจัากหวาย

ฆ้องอุย ฆ้องโหย้ง แบบฆ้องเด้่�ยว (Individual gongs) โลหะ

สว่า (ฉาบ)
สิ�ง (ฉิ�ง)

ตีัวเครื�องโค้งเว้าลึกแบบรูป็ถึ้วยม่ข้อบ (rim) โลหะ

2 Membranophone

กลองแอว
กลองหลวง
กลองป็ู่เจั่

กลองหุ่นที่รงแก้วไวน์ (goblet-shaped drums) 
หุ่นกลองคล้ายถึ้วย ป็ลายเร่ยวยาวม่ข้อบหนา 
ข้ึงหนังหน้ากลองโด้ยการร้อยเชือก (with 
membrane laced to drum) ใช้สายเร่งเส่ยงโยง
ระหว่างหนังสองด้้านหรือโยงแบบตีาข้่าย 
(cord-[ribbon]-bracing) แบบมัด้สายโยง/สายเร่ง
เส่ยงแบบมัด้โยงสายเร่งเส่ยงด้้วยห่วง (with 
tension loops) แล้วมัด้ตีิด้กันเพิื�อให้เกิด้ 
ความข้ึงตีึงมากข้ึ�น

หน้ากลองที่ำจัากหนังสัตีว์ เช่น หนังวัว 
หุ่นกลองที่ำจัากไม้เนื�ออ่อนและไม้เนื�อแข้็ง 
ไม้เนื�ออ่อน ได้้แก่ ไม้ข้นุน ไม้เนื�อแข้็ง 
ได้้แก่ ไม้ป็ระดู้่ ไม้ซึ่้อ

กลองป็ู่จัา หุ่นกลองรูป็ที่รงกระบอกตีลอด้หุ่นกลอง 
(cylindrical drums) แบบใช้เป็็นชุด้ (set of 
cylindrical drums) ข้ึงหนังหน้ากลองโด้ยการ 
ตีรึงหมุด้ (with membrane nailed to drum)

หน้ากลองที่ำจัากหนังสัตีว์ เช่น หนังวัว สำหรับ
หุ่นกลอง นิยมที่ำจัากไม้เนื�อแข้็ง เช่น ไม้ป็ระดู้่ 
ไม้ซึ่้อ

กลองสะบัด้ไชย
กลองตีะหลด้ป็ด้

หุ่นกลองรูป็ที่รงกระบอกตีลอด้หุ่นกลอง 
(cylindrical drums) แบบเด้่�ยว (Individual 
cylindrical drums) ใช้ตี่หน้าเด้่ยว (only one 
usable membrane) ข้ึงสายโยงเร่งเส่ยง 
โด้ยม่ห่วง (with tension loops)

หน้ากลองที่ำจัากหนังสัตีว์ เช่น หนังวัว 
หุ่นกลองที่ำจัากไม้เนื�ออ่อนและไม้เนื�อแข้็ง 
ไม้เนื�ออ่อน ได้้แก่ ไม้ข้นุน ไม้มะม่วง ไม้ฉำฉา 
ไม้เนื�อแข้็ง ได้้แก่ ไม้ป็ระดู้่ ไม้ซึ่้อ

7 สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, มานุษยวิิทยาดุ้นตรีลานนา (เช่ยงใหม่ : ศึูนย์ความเป็็นเลิศึด้้านด้นตีร่และนาฏศึิลป็์ล้านนา มหาวิที่ยาลัยราชภัฏ
เช่ยงใหม่, 2563), 157-161.
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กลองจัุม หุ่นกลองรูป็ที่รงกระบอกตีลอด้หุ่นกลอง 
(cylindrical drums) แบบใช้เป็็นชุด้ (Individual 
cylindrical drums) ใช้ตี่หน้าเด้่ยว (only one 
usable membrane) ข้ึงสายโยงเร่งเส่ยงโด้ยม่ห่วง 
(with tension loops)

หน้ากลองที่ำจัากหนังสัตีว์ เช่น หนังวัว 
หุ่นกลองที่ำจัากไม้เนื�ออ่อนและไม้เนื�อแข้็ง 
ไม้เนื�ออ่อน ได้้แก่ ไม้ข้นุน ไม้มะม่วง ไม้ฉำฉา 
ไม้เนื�อแข้็ง ได้้แก่ ไม้ป็ระดู้่ ไม้ซึ่้อ

กลองป็่งป็้ง
กลองเตี่งถึิ�ง

หุ่นกลองรูป็ถึังเบ่ยร์ (Barrel-shaped drums) 
ส่วนกลางข้องกลองจัะกว้างกว่าที่ั�งสองหน้า 
และใช้ตี่ที่ั�งสองด้้าน (Double-skin cylindrical 
drums) แบบเด้่�ยว (Individual cylindrical 
drums) ข้ึงสายโยงเร่งเส่ยงโด้ยม่ห่วง (with 
tension loops)

หน้ากลองที่ำจัากหนังสัตีว์ เช่น หนังวัว 
หุ่นกลองที่ำจัากไม้เนื�ออ่อนและไม้เนื�อแข้็ง 
ไม้เนื�ออ่อน ได้้แก่ ไม้ข้นุน ไม้มะม่วง ไม้ฉำฉา 
ไม้เนื�อแข้็ง ได้้แก่ ไม้ป็ระดู้่ ไม้ซึ่้อ

3 Chordophones

ซึ่ึง เครื�องสายตีระกูลลิวที่์ (lute) สายข้ึงตีึงลากผ่าน 
ข้นานไป็กับแผ่นกำธุ์รเส่ยง (sound table) 
กล่องเส่ยงเป็็นรูป็กล่อง (necked box lutes or 
necked guitars) เส่ยงเกิด้จัากการใช้วัสดุ้ด้่ด้สาย 
(plectrum)

ที่ำจัากไม้เนื�ออ่อน เช่น ไม้สัก ไม้ข้นุน

พิิณเป็ี�ยะ เครื�องด้นตีร่ที่่�ใช้สายข้ึงตีึง ข้ึงสายเป็็นแที่่งตีรง 
(bar zither) สายที่ำจัากวัสดุ้อื�น ๆ (heterochord 
musical bows) คนละชนิด้กับตีัวเครื�อง ม่ห่วง
รัด้สาย (รัด้อก) (with tuning noose)

คันและลูกบิด้ที่ำจัากไม้เนื�อแข้็ง เช่น 
ไม้ชิงชัน ไม้ป็ระดู้่ หัวที่ำจัากโลหะหล่อ 
เป็็นรูป็สัตีว์หิมพิานตี์ ส่วนตีัวกำธุ์รเส่ยง 
(resonator) ที่ำจัากกะลามะพิร้าว หรือ 
น�ำเตี้า

สะล้อ เครื�องสายแบบตีัวเครื�อง
ม่กล่องเส่ยง (composite chordophone) 
ม่ส่วนกล่องเส่ยงหรือกำธุ์รเส่ยง ไม่สามารถึถึอด้
ออกหรือแยกออกจัากตีัวเครื�องหรือส่วนที่่�ใช้ข้ึงสาย
ได้้ กล่องเส่ยงโค้งมน (spike bowl lutes) ที่ำจัาก
วัสดุ้ธุ์รรมชาตีิที่่�ม่รูป็ที่รงโค้งมนหรือด้ัด้ให้โค้งมน  
เส่ยงเกิด้ด้้วยคันชัก (with a bow)

คันและลูกบิด้ที่ำจัากไม้เนื�อแข้็ง หรือไม้เนื�ออ่อน 
ไม้เนื�อแข้็ง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้แด้ง ไม้เนื�ออ่อน เช่น 
ไม้สัก ส่วนตีัวกำธุ์รเส่ยง (resonator) ที่ำจัาก
กะลามะพิร้าว

4 Aerophones

ข้ลุ่ย เครื�องลมแที่้ แบบลมป็ะที่ะข้อบ (edge instrument 
of flute) ม่เครื�องช่วยอยู่ภายในที่่อแบบเด้่�ยว 
(single-flutes with external duct) ป็ลายที่่อ
เป็ิด้ ม่รูนิ�วเพิื�อเป็ล่�ยนระด้ับเส่ยง (with finger 
holes)

ที่ำจัากไม้ไผ่รวก

ป็ี�จัุม เครื�องลมแที่้แบบลิ�นอิสระ (free reeds) 
ม่ที่่อเด้่�ยว ม่รูนิ�วเพิื�อเป็ล่�ยนระด้ับเส่ยง (with 
finger holes)

เลาที่ำจัากไม้ไผ่รวก 
ลิ�นที่ำจัากโลหะ
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แนหน้อย
แนหลวง
แนตีัด้

ลิ�นเส่ยบตี่อกับที่่อ (reed pipes) เส่ยงเกิด้จัาก
การสั�นสะเที่ือนโด้ยอาศึัยลิ�น (lamella) เส่ยบตี่อ 
อยู่กับที่่อแบบลิ�นคู่ ม่รูนิ�วเพิื�อเป็ล่�ยนระด้ับเส่ยง 
(with finger holes) ม่ลำโพิงตี่อจัากตีัวเครื�อง

เลาที่ำจัากไม้เนื�อแข้็ง เช่น ไม้ชิงชัน 
ลำโพิงและกำพิวด้ที่ำจัากโลหะ 
ลิ�นที่ำจัากใบตีาล

จัากตีารางข้า้งต้ีน จัะพิบวา่มก่ารใชไ้มใ้นการสรา้งเครื�องด้นตีรล่า้นนาอยา่งหลากหลาย ทัี่�งไม้เนื�อแข้ง็
และไม้เนื�ออ่อน ข้ึ�นอยู่กับวัตีถึุป็ระสงค์ข้องการใช้ไม้ในการสร้างคุณภาพิข้องเส่ยงเครื�องด้นตีร่ ที่ั�งน่� ไม้ที่่�ใช้
สร้างเครื�องด้นตีร่ม่คุณสมบัตีิและถึูกใช้ในวัฒินธุ์รรมล้านนาด้ังน่�

2.1 ไม้เน่�ออ่อน
เนื�องจัากไม้เนื�ออ่อนม่คุณสมบัตีิที่่�เบาและสามารถึขุ้ด้ได้้ง่าย ไม้เนื�ออ่อนจัึงถึูกเลือกใช้สร้างเครื�อง

ด้นตีร่ที่่�สะด้วกตี่อการข้นย้าย ตีลอด้จันการใช้ไม้เนื�ออ่อนที่ำให้เส่ยงม่มิตีิข้องความทีุ่้ม เนื�องจัากในมวลข้อง
ไมเ้นื�อออ่นจัะมช่อ่งหรอืรขู้นาด้เลก็ที่่�ซึ่บัอากาศึ8 ในวฒัินธุ์รรมด้นตีรล่า้นนามก่ารใชไ้มเ้นื�อออ่นมาสรา้งเครื�อง
ด้นตีร่ป็ระเภที่กลองจัำนวนมาก เช่น กลองป็่งป็้ง กลองเตี่งถึิ�ง เป็็นตี้น โด้ยกลองที่ั�งสองชนิด้เป็็นกลองที่่�ใช้
ในวงด้นตีร่ที่่�เหมาะสำหรับการเคลื�อนที่่� เช่น วงป็ี�พิาที่ย์ล้านนา โด้ยป็ัจัจัุบันไม้เนื�ออ่อนที่่�นิยมใช้ในการสร้าง
เครื�องด้นตีร่ล้านนา ได้้แก่ ไม้ข้นุน ไม้มะม่วง ไม้ฉำฉา ไม้สัก เป็็นตี้น9 10

2.2 ไม้เน่�อแข็ง
คุณสมบัตีิข้องไม้เนื�อแข้็งที่่�มวลหนาแน่น ไม้เนื�อแข้็งจัึงถึูกเลือกใช้เพิื�อให้เกิด้ความที่นที่าน เช่น เสา

ข้องบ้านเรือน11 ตีลอด้จันการสร้างเครื�องด้นตีร่ที่่�ตี้องการการสะที่้อนข้องเส่ยงภายในอย่างเตี็มที่่� กล่าวคือ 
ความตีอ้งการเสย่งด้งันั�นเอง ด้ว้ยคณุสมบตัีดิ้งักลา่ว ไมเ้นื�อแข้ง็จังึมกัถึกูเลอืกใชใ้นการสรา้งเครื�องด้นตีรท่่ี่�ใช้
เป็น็อาณัตีสิญัญาณในอด้ต่ี เพิื�อต่ีแจัง้ข่้าวหรือบอกเหตุี ในภายหลังจึังมก่ารพัิฒินาคุณภาพิเสย่งจัากการสร้าง
ไม้เนื�อแข้็ง ซึ่ึ�งเป็็นพิัฒินาการข้องเที่คโนโลย่ที่่�สะด้วกมากข้ึ�นนั�นเอง ป็ัจัจัุบันไม้เนื�อแข้็งที่่�นิยมใช้สร้างเครื�อง
ด้นตีร่ล้านนาได้้แก่ ไม้ชิงชัน ไม้ป็ระดู้่12 13

แตี่เด้ิม ไม้เป็็นที่รัพิยากรที่่�ทีุ่กคนม่สิที่ธุ์ิในการใช้ร่วมกัน โด้ยใช้ความเชื�อที่้องถึิ�นในการดู้แลรักษาไม้ 
เช่น การบูชาผ่ป็่า การข้ออนุญาตีตีัด้ตี้นไม้แตี่ละครั�งจัะตี้องม่พิิธุ์่พิล่กรรม เป็็นตี้น ตี่อมาเมื�อม่การสัมป็ที่าน
ไม้สักในพิื�นที่่�ภาคเหนือ จัึงเริ�มเกิด้ความข้ัด้แย้งระหว่างชาวบ้านกับรัฐหรือเจั้าข้องสัมป็ที่าน เรื�องดั้งกล่าว
สะท้ี่อนในซึ่อเก็บนก14 ซึ่ึ�งเป็็นวัฒินธุ์รรมบันเทิี่งข้องชาวล้านนาอย่างหนึ�ง ตีลอด้จันการถูึกกำกับด้้วย
พิระราชบัญญัตีิป็่าไม้ (ฉบับที่่� 8) พิ.ศึ. 2562 การใช้ไม้ที่ั�งไม้เนื�ออ่อนและไม้เนื�อแข้็งสำหรับการสร้าง

8 สุรพิงษ์ กิตีิสิที่ธุ์ิ�, “ภูมิป็ัญญาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” สัมภาษณ์โด้ย สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, 8 สิงหาคม 2563.
9 ชัยวัฒิน์ จัันที่ร์ที่อง, “ภูมิป็ัญญาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” สัมภาษณ์โด้ย สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, 17 มกราคม 2564.
10 อานนที่์ ไชยรัตีน์, “ภูมิป็ัญญาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” สัมภาษณ์โด้ย สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, 1 สิงหาคม 2563.
11 กำจัร เที่โวข้ัตีิ�, “ภูมิป็ัญญาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” สัมภาษณ์โด้ย สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, 16 พิฤษภาคม 2563.
12 บุญรัตีน์ ที่ิพิยรัตีน์, “ภูมิป็ัญญาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” สัมภาษณ์โด้ย สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, 17 พิฤษภาคม 2563.
13 สุรศึักด้ิ� ณ เช่ยงใหม่, “ภูมิป็ัญญาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” สัมภาษณ์โด้ย สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, 25 ตีุลาคม 2563.
14 สุรสิงห์สำรวม ฉิมพิะเนาว์, “ความสัมพิันธุ์์ข้องซึ่อเก็บนกกับสังคมลานนาไที่ย,” ใน เพลงพื�นบานลานนาไทย (เช่ยงใหม่ : วิที่ยาลัยครู

เช่ยงใหม่, 2524).
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เครื�องด้นตีร่ล้านนาบางชนิด้เป็็นไม้หวงห้าม จัึงที่ำให้วัตีถึุด้ิบในการสร้างเครื�องด้นตีร่หายากมากยิ�งข้ึ�น เว้น
แตี่จัะป็ลูกในที่่�ด้ินกรรมสิที่ธุ์ิ�ข้องตีนเอง บางที่้องถึิ�นได้้ใช้วิธุ์่การป็ลูกป็่าชุมชน โด้ยคนในชุมชนม่ส่วนร่วมใน
การใชไ้ม ้ตีลอด้จันการด้แูลรกัษาป็า่รว่มกนั เชน่ ป็า่ชมุชนบา้นจัอมแจัง้ ตีำบลน�ำบอ่หลวง อำเภอสนัป็า่ตีอง 
จัังหวัด้เช่ยงใหม่ เป็็นตี้น15 

ภูาพิที่่� 2 ต้นช่ิงช่ันในป่าชุ่มช่น บ้านจ้อมแจ้้ง ตำบลน�ำบ่อหลวัง 
อำเภูอสันป่าตอง จ้ังหวััดเช่่ยงใหม่

ที่่�มา: ผู้วิจััย 

ภูาพิที่่� 3 ศิาลเจ้้าป่าที่่�ด้แลรักษาป่าชุ่มช่น บ้านจ้อมแจ้้ง
ที่่�มา: ผู้วิจััย

15 ชัยวัฒิน์ จัันที่ร์ที่อง, “ภูมิป็ัญญาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” สัมภาษณ์โด้ย สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, 17 มกราคม 2564.
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ตารางที่่� 2 ไม้ที่่�ใช่้สร้างเค์ร่�องดนตร่และสถุานภูาพิที่างกฎหมาย
ที่่�มา : ผู้วิจััย

ชื�อไม้ เครื�องด้นตีร่ที่่�ใช้ผลิตี สถึานภาพิที่างกฎหมาย

 ชิงชัน ระนาด้เอก ระนาด้ทีุ่้ม สะล้อ ป็ี�แน ป็ระเภที่ ก. ไม้หวงห้ามธุ์รรมด้า

ป็ระดู้่ ระนาด้เอก ระนาด้ทีุ่้ม กลองบูชา 
กลองป็่งป็้ง กลองเตี่งถึิ�ง กลองหลวง

ป็ระเภที่ ก. ไม้หวงห้ามธุ์รรมด้า

ไผ่หก (ไผ่หวาน) ระนาด้ทีุ่้ม ไม่อยู่ในพิระราชกฤษฎ่กา กำหนด้ไม้หวงห้าม

ข้นุน ซึ่ึง กลองสะบัด้ชัย กลองป็่งป็้ง 
กลองเตี่งถึิ�ง กลองป็ู่เจั่ 

กลองสิ�งหม้อง กลองแอว

ไม่อยู่ในพิระราชกฤษฎ่กา กำหนด้ไม้หวงห้าม

ฉำฉา กลองมองเซึ่ิง กลองสะบัด้ชัย
กลองสิ�งหม้อง

ป็ระเภที่ ก. ไม้หวงห้ามธุ์รรมด้า

ซึ่้อ กลองป็่งป็้ง กลองป็ู่เจั่ 
กลองแอว กลองเตี่งถึิ�ง

ป็ระเภที่ ก. ไม้หวงห้ามธุ์รรมด้า

สะเด้า กลองป็่งป็้ง ป็ระเภที่ ก. ไม้หวงห้ามธุ์รรมด้า

มะม่วง กลองป็่งป็้ง กลองสิ�งหม้อง 
กลองป็ู่เจั่ กลองเตี่งถึิ�ง

ป็ระเภที่ ก. ไม้หวงห้ามธุ์รรมด้า 

สัก ซึ่ึง กลองป็ู่จัา ป็ระเภที่ ก. ไม้หวงห้ามธุ์รรมด้า

ไผ่รวก ข้ลุ่ยพิื�นเมือง ป็ี�จัุม ไม่อยู่ในพิระราชกฤษฎ่กา กำหนด้ไม้หวงห้าม

3. บริบที่ปจ้จุ้บันกับการสร้างเค์ร่�องดนตร่ล้านนา
จัากการพิัฒินาที่างด้้านและเที่คโนโลย่ ตีลอด้จันสภาพิสังคมล้านนาที่่�เป็ล่�ยนแป็ลงจัากสังคมเกษตีร

เข้า้สูส่งัคมเกษตีรกึ�งอตุีสาหกรรม การพิฒัินาการสรา้งเครื�องด้นตีร่ลา้นนาป็จััจับัุน เป็็นผลมาจัากป็จััจััยตีา่ง ๆ 
ได้้แก่ ป็ัจัจััยด้้านเที่คโนโลย่และป็ัจัจััยด้้านการตีลาด้ในยุคทีุ่นนิยม ด้ังรายละเอ่ยด้ตี่อไป็น่�

3.1. ปจ้จ้ัยด้านเที่ค์โนโลย่
ในป็ัจัจัุบันม่การใช้เที่คโนโลย่สมัยใหม่มาป็ระยุกตี์ใช้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา จัากแตี่เด้ิมที่่�ใช้

เที่คนิควิที่ยาแบบพิื�นบ้านดั้�งเด้ิม ผลิตีในลักษณะข้องงานหัตีถึกรรมโด้ยใช้เครื�องมือง่าย ๆ ตี่อมาจัึงม่การ
ป็ระยุกตี์เครื�องมือสมัยใหม่มาใช้มากยิ�งข้ึ�น เช่น เครื�องกลึงไม้ เครื�องผ่าไม้ เครื�องเจัาะ เป็็นตี้น ป็ัจัจััยด้้าน
เที่คโนโลย่ดั้งกล่าวได้้ส่งผลต่ีอคุณภาพิข้องเครื�องด้นตีร่ล้านนา ที่ั�งด้้านความสวยงาม มาตีรฐาน ตีลอด้จัน
คณุภาพิข้องเสย่งที่่�ด้ม่ากยิ�งข้ึ�น16 อยา่งไรก็ตีาม การใชว้ตัีถึดิุ้บในการสร้างเครื�องด้นตีรล้่านนายงัอยูใ่นลักษณะ
เด้มิ คอื ใชไ้มจ้ัากป็า่ หรือใชไ้มท้ี่่�ข้ึ�นตีามบรเิวณบา้นเป็น็หลกั กรณข่้องพิฒัินาการด้า้นเที่คโนโลยใ่นการสรา้ง
เครื�องด้นตีร่ล้านนาที่่�เห็นได้้อย่างชัด้เจัน คือ การเค่�ยน หรือการกลึงกลอง จัากเที่คโนโลย่ด้ั�งเด้ิมท่ี่�ใช้

16 กำจัร เที่โวข้ัตีิ�, “ภูมิป็ัญญาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” สัมภาษณ์โด้ย สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, 16 พิฤษภาคม 2563.
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แรงคนในการหมนุไมเ้พิื�อใชใ้นการกลงึ ตีอ่มามก่ารใชม้อเตีอรม์าชว่ยหมนุไม ้ตีลอด้จันหากเป็น็ไมข้้นาด้ใหญ่
ม่การใช้รถึไถึช่วยหมุนไม้ ด้ังป็รากฏในการสร้างกลองหลวง 

ภูาพิที่่� 4 การกลึงกลองหลวังโดยใช่้แรงค์น 
วััดดงหาดนาค์ อำเภูอจ้อมที่อง จ้ังหวััดเช่่ยงใหม่ พิ.ศิ. 2533

ที่่�มา: หอจัด้หมายเหตีุด้นตีร่ล้านนาเจัอรัลด้์ ได้ค์ 
มหาวิที่ยาลัยราชภัฏเช่ยงใหม่

ภูาพิที่่� 5 การกลึงกลองหลวัง 
โดยใช่้รถุไถุทีุ่่นแรงค์น

ที่่�มา: พิระอัมรินที่ร์ ชยานันโที่

เที่คโนโลยส่มยัใหมย่งัสง่ผลตีอ่การพิฒัินาลกัษณะที่างกายภาพิข้องเครื�องด้นตีรล่า้นนาอก่ด้ว้ย ที่ำให้
เครื�องด้นตีร่ล้านนาม่ที่รวด้ที่รงท่ี่�สวยงาม สะท้ี่อนอัตีลักษณ์ที่างวัฒินธุ์รรม ซึึ่�งเป็็นผลส่วนหนึ�งจัากกระแส
ที่้องถึิ�นนิยม ตีลอด้จันกระบวนการศึึกษาป็ระวัตีิศึาสตีร์และวัฒินธุ์รรมที่่�เข้้มแข้็งภายในที่้องถึิ�นเอง ได้้ส่งผล
ตีอ่การพิฒัินารปู็ลกัษณข์้องเครื�องด้นตีรล่า้นนาใหม้ค่วามสวยงามมากยิ�งข้ึ�น เชน่ กรณข่้องกลองสะบดั้ชยั ที่่�
พิัฒินาข้ึ�นใหม่โด้ยพิ่อครูคำ กาไวย์ ได้้ม่การป็รึกษาหารือกับนักวิชาการด้้านล้านนาคด้่เก่�ยวกับการตีบแตี่ง
ข้อบกลองที่่�ครั�งแรกจัะใช้นางเงือก แตี่นักวิชาการเห็นว่าควรเป็็นพิญานาค17 หรือในกรณ่ข้องเจั้าสุนที่ร ณ 
เชย่งใหม่ ที่่�พัิฒินาสว่นหวัข้องซึึ่งใหม้ล่กัษณะคล้ายกบัไวโอลินข้องด้นตีรส่ากล และพัิฒินาหวัสะลอ้โด้ยเลย่น
แบบตีัวขุ้นในหมากรุกไที่ย18 หลังจัากนั�น ครูวิเที่พิ กันธุ์ิมา ได้้พิัฒินาหัวซึ่ึงอ่กครั�งหนึ�งให้ม่ลักษณะคล้ายกับ
หมวกขุ้นนางจั่น รวมถึึงครูวิศึาลที่ัศึน์ รัตีนมงคลเกษม ด้้วย นอกจัากน่� พิ่อครูบุญรัตีน์ ที่ิพิยรัตีน์ ได้้พิัฒินา
หวัสะล้อให้เรย่วแหลมโด้ยตัีด้เฉพิาะยอด้ข้องตัีวขุ้นในหมากรุกไที่ย เป็น็ต้ีน19 ทัี่�งน่� การท่ี่�จัะสร้างเครื�องด้นตีร่
ให้ม่ความสวยงามและป็ระณ่ตีด้ังกล่าวนั�น เป็็นผลมาจัากที่ั�งเครื�องมือในการสร้างเครื�องด้นตีร่ที่่�ที่ันสมัยข้ึ�น
และกระบวนการสร้างอัตีลักษณ์ล้านนาที่่�เด้่นชัด้ตีั�งแตี่งที่ศึวรรษ 2530 เป็็นตี้นมา

17 ไพิรินที่ร์ กาไวย์, “ภูมิป็ัญญาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” สัมภาษณ์โด้ย สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, 14 มิถึุนายน 2563.
18 สุรศึักด้ิ� ณ เช่ยงใหม่, “ภูมิป็ัญญาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” สัมภาษณ์โด้ย สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, 25 ตีุลาคม 2563.
19 บุญรัตีน์ ที่ิพิยรัตีน์, “ภูมิป็ัญญาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” สัมภาษณ์โด้ย สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, 17 พิฤษภาคม 2563.
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3.2 ปจ้จ้ัยด้านการตลาดในยุค์ทีุ่นนิยม
จัากเด้ิมที่่�ด้นตีร่ล้านนาม่กระบวนการถึ่ายที่อด้ในลักษณะแบบมุข้ป็าฐะ (oral transmission) เป็็น

ด้นตีร่ที่่�รับใชสั้งคมแบบเกษตีรกรรม ตีลอด้จันถ่ึายที่อด้โด้ยตีรงระหว่างครู-ศึษิย ์ตีอ่มาเมื�อมก่ารนำเอาด้นตีร่
ล้านนาเข้้าไป็สอนในสถึานศึึกษา ได้้ส่งผลตี่อความตี้องการใช้เครื�องด้นตีร่ล้านนาจัากป็ัจัจััยด้ังกล่าวมากยิ�ง
ขึ้�น และส่งผลต่ีอการพัิฒินามาตีรฐานข้องเครื�องด้นตีร่ล้านนาในระยะเวลาต่ีอมา การสร้างเครื�องด้นตีร่
ล้านนาเป็ล่�ยนสถึานภาพิจัาก “สล่า” หรือช่างที่่�สร้างเพิื�อใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน สู่การสร้างเครื�อง
ด้นตีร่จัำนวนมากและม่มาตีรฐานเด้่ยวกันเพิื�อจััด้จัำหน่ายไป็ยังสถึานศึึกษาตีลอด้จันผู้ที่่�สนใจั กล่าวได้้ว่า 
จัากการท่ี่�เจัา้สุนที่ร ณ เชย่งใหม ่ได้้รบัเชญิใหไ้ป็สอนด้นตีรล่า้นนาในวทิี่ยาลยันาฏศึลิป็เชย่งใหมป่็ลายที่ศึวรรษ 
2510 นั�น ได้้ส่งผลตี่อความตี้องการด้ังกล่าว ตีลอด้จันเกิด้การพิัฒินามาตีรฐานรูป็แบบข้องการสร้างเครื�อง
ด้นตีร่ล้านนาด้้วย ด้ังป็รากฏการกำหนด้มาตีรฐานข้นาด้ข้องเครื�องด้นตีร่ล้านนา เล็ก กลาง ใหญ่ ที่ั�งสะล้อ
และซึ่ึง ตีลอด้จันพิัฒินาการสร้างที่่�แตี่เด้ิมใช้ระยะเวลานาน ให้รวด้เร็วข้ึ�น แบ่งการสร้างเป็็นส่วนข้อง
เครื�องด้นตีรต่่ีาง ๆ ได้แ้ก่ กล่องเสย่ง คนัข้องเครื�องด้นตีรท่ี่ั�งซึึ่งและสะล้อ และนำมาป็ระกอบกันภายในระยะ
เวลาอันสั�น20 

นอกเหนอืไป็จัากความตีอ้งการเครื�องด้นตีรล่า้นนาสำหรบัการเรย่นการสอน ความเตีบิโตีที่างเศึรษฐกจิั
ในภาคเหนือ ตีลอด้จันกระแสที่้องถึิ�นนิยม ได้้ส่งผลตี่อความตี้องการเครื�องด้นตีร่ล้านนาในยุคใหม่ ที่่�ตี้องม่
ความสวยงาม ม่มาตีรฐาน ตีลอด้จันการผลิตีเพิื�อเป็็นข้องที่่�ระลึกเช่นเด้่ยวกัน พิัฒินาการดั้งกล่าวจึังก่อให้
เกิด้ร้านจัำหน่ายเครื�องด้นตีร่ล้านนา หรือแม้แตี่ Facebook Fanpage ที่่�ม่การจัำหน่ายเครื�องด้นตีร่ล้านนา 
กล่าวได้้ว่า ด้นตีร่ล้านนาในยุคทีุ่นป็ัจัจุับันได้้รับอานิสงส์จัากที่ั�งหลักสูตีรการศึึกษาด้นตีร่ล้านนาในระบบ 
นอกระบบ ตีลอด้จันผู้สนใจัด้นตีร่ล้านนาที่่�ที่ำให้สล่าหรือช่างที่ำเครื�องด้นตีร่ล้านนาสามารถึม่พิื�นที่่� ม่อาช่พิ 
และพิัฒินาคุณภาพิข้องเครื�องด้นตีร่ตี่อไป็ได้้ในยุคป็ัจัจัุบัน

แม้ว่าในปั็จัจัุบันจัะยังคงม่ความต้ีองการเครื�องด้นตีร่ล้านนา แต่ีป็ัญหาที่่�ช่างที่ำเครื�องด้นตีร่ล้านนา
ป็ัจัจัุบันกำลังเผชิญอยู่ คือ วัตีถึุด้ิบ โด้ยเฉพิาะไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา ที่่�นอกเหนือไป็จัากการที่่�
ไม้บางชนิด้ถูึกกฎหมายคุ้มครองแล้ว ป็ัจัจุับันจัำนวนข้องไม้ที่่�ป็ลูกในครัวเรือนม่จัำนวนลด้ลงอย่างมาก ม่
ความพิยายามในบริหารจัดั้การโด้ยใชป่้็าชุมชน ตีลอด้จันการลด้การใชไ้ม ้เชน่ กรณข่้องเจัา้สนุที่ร ณ เชย่งใหม่ 
ที่่�ผลิตีซึ่ึงโด้ยป็ระกอบส่วนตี่าง ๆ เข้้าด้้วยกัน ที่ำให้ลด้การใช้ไม้ลงได้้มาก แตี่คุณภาพิข้องเส่ยงและความ
ที่นที่านข้องเครื�องด้นตีร่นั�นอาจัด้้อยกว่าการผลิตีซึึ่งแบบเด้ิมไป็บ้าง แต่ีก็ถึือว่าอยู่ในระดั้บมาตีรฐาน21 ใน
ข้ณะเด่้ยวกัน ช่างที่ำเครื�องด้นตีร่โด้ยกรรมวิธุ์่เด้ิมก็พิยายามหาวิธุ์่การในการลด้การใช้ไม้ลงเช่นกัน22 อาจั
กล่าวได้้ว่า เครื�องด้นตีร่ล้านนาโด้ยเฉพิาะสะล้อและซึ่ึงในป็ัจัจัุบันอาจัแบ่งคุณภาพิออกเป็็น คุณภาพิแบบ
พิื�นบ้าน คุณภาพิมาตีรฐาน และคุณภาพิสูง ข้ึ�นอยู่กับกรรมวิธุ์่การสร้าง วัตีถึุด้ิบ และป็ระสบการณ์ข้องช่าง
ผู้สร้างเครื�องด้นตีร่

20 สุรศึักด้ิ� ณ เช่ยงใหม่, “ภูมิป็ัญญาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” สัมภาษณ์โด้ย สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, 25 ตีุลาคม 2563.
21 สุรศึักด้ิ� ณ เช่ยงใหม่, “ภูมิป็ัญญาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” สัมภาษณ์โด้ย สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, 25 ตีุลาคม 2563.
22 กำจัร เที่โวข้ัตีิ�, “ภูมิป็ัญญาการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนา,” สัมภาษณ์โด้ย สงกรานตี์ สมจัันที่ร์, 16 พิฤษภาคม 2563.
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สรุปผลการวัิจ้ัย
ไม้ ถึูกใช้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนาเป็็นจัำนวนมาก โด้ยเฉพิาะกลองที่่�ในวัฒินธุ์รรมด้นตีร่

ล้านนาม่จัำนวนมากมายหลายชนิด้ ตีำนานพิื�นเมืองเช่ยงใหม่ได้้กล่าวถึึงการเลือกใช้ไม้ในการสร้างเครื�อง
ด้นตีร่ในรัชสมัยพิญาแสนภู แสด้งให้เห็นภูมิป็ัญญาการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนามาตีั�งแตี่อด้่ตี นอกจัากน่� 
การบันที่ึกวิธุ์่การสร้างเครื�องด้นตีร่โด้ยเฉพิาะลงในพิับสา สะที่้อนภาพิข้องการลองผิด้ลองถึูกและจัด้บันที่ึก
มาตีรฐานข้ั�นตี้นข้ึ�นแล้วถึ่ายที่อด้ผ่านสถึาบันศึาสนา การสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนานั�น ช่างหรือ “สล่า” 
อาจัเร่ยนรู้ผ่านการที่ด้ลองด้้วยตีนเองหรือครูพิักลักจัำได้้เช่นเด้่ยวกัน บางรายอาจัศึึกษาค้นคว้าเพิิ�มเติีม
จัากพิับสาที่่�ม่การบันที่ึกไว้ แล้วสร้างอัตีลักษณ์เครื�องด้นตีร่ข้องตีนเองในภายหลัง

ม่การใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนาอย่างหลากหลาย ที่ั�งไม้เนื�อแข้็งและไม้เนื�ออ่อน ข้ึ�นอยู่กับ
วัตีถึุป็ระสงค์ข้องการใช้ไม้ในการสร้างคุณภาพิข้องเส่ยงเครื�องด้นตีร่ สำหรับไม้เนื�ออ่อนม่คุณสมบัตีิที่่�เบา 
และสามารถึขุ้ด้ได้้ง่าย ไม้เนื�ออ่อนจัึงถึูกเลือกใช้สร้างเครื�องด้นตีร่ที่่�สะด้วกต่ีอการข้นย้าย ตีลอด้จันการใช้
ไมเ้นื�อออ่นที่ำให้เสย่งมมิ่ตีขิ้องความทีุ่ม้ เนื�องจัากในมวลข้องไม้เนื�อออ่นจัะมช่่องหรือรขู้นาด้เล็กที่่�ซัึ่บอากาศึ 
ส่วนคุณสมบัตีิข้องไม้เนื�อแข้็งที่่�มวลหนาแน่น จัึงถึูกเลือกใช้เพิื�อสร้างเครื�องด้นตีร่ที่่�ตี้องการการสะที่้อนข้อง
เส่ยงภายในอย่างเตี็มที่่� กล่าวคือ ความตี้องการเส่ยงด้ังนั�นเอง

การพิฒัินาการสรา้งเครื�องด้นตีรล่า้นนาป็จััจับุนั เป็น็ผลมาจัากป็จััจัยัตีา่ง ๆ ได้แ้ก ่ป็จััจัยัด้า้นเที่คโนโลย่
และป็ัจัจััยด้้านการตีลาด้ในยุคทีุ่นนิยม ม่การป็ระยุกตี์ใช้เครื�องมือสมัยใหม่มาใช้มากยิ�งข้ึ�น เช่น เครื�องกลึง
ไม ้เครื�องผ่าไม้ เครื�องเจัาะ เป็น็ต้ีน ป็จััจัยัด้า้นเที่คโนโลยดั่้งกล่าวได้ส่้งผลต่ีอคุณภาพิข้องเครื�องด้นตีรล้่านนา 
ที่ั�งด้้านความสวยงาม มาตีรฐาน ตีลอด้จันคุณภาพิข้องเส่ยงที่่�ด้่มากยิ�งข้ึ�น สำหรับป็ัจัจััยด้้านการตีลาด้ในยุค
ทีุ่นนิยม ได้้รับอานิสงส์จัากที่ั�งหลักสูตีรการศึึกษาด้นตีร่ล้านนาในระบบ นอกระบบ ตีลอด้จันผู้สนใจัด้นตีร่
ล้านนาที่่�ที่ำให้สล่าหรือช่างที่ำเครื�องด้นตีร่ล้านนาสามารถึม่พืิ�นที่่� ม่อาช่พิ และพัิฒินาคุณภาพิข้องเครื�อง
ด้นตีร่ตี่อไป็ได้้ในยุคป็ัจัจัุบัน

อภูิปรายผลการวัิจ้ัย
จัากผลการวิจััยครั�งน่� พิบว่า ภูมิป็ัญญาการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนานั�น มิได้้ถึูกถึ่ายที่อด้โด้ยระบบ

มุข้ป็าฐะ (oral transmission) ในลักษณะข้องวัฒินธุ์รรมพิื�นบ้าน (folk culture) ที่่�ม่โครงสร้างหลวมแตี่
เพิ่ยงอย่างเด่้ยว แตี่พิบว่าม่การบันที่ึกผลการลองผิด้ลองถึูก ผนวกกับความเชื�อและค่านิยมที่างสังคมใน
รูป็แบบข้องตีำราสร้างกลองอ่กด้้วย ในด้้านการใช้ไม้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนานั�น ม่การใช้ที่ั�งไม้เนื�อ
ออ่นและไมเ้นื�อแข้ง็ตีามคณุสมบตัีขิ้องเครื�องด้นตีรท่ี่่�แตีกต่ีางกนัไป็ ได้แ้ก่ ไมช้งิชนั ไม้ป็ระดู้ ่ไม้ไผห่ก (ไผ่หวาน) 
ไมข้้นนุ ไมฉ้ำฉา ไมซ้ึ่อ้ ไมส้ะเด้า ไมม้ะมว่ง ไมส้กั และไมไ้ผร่วก การใชไ้มใ้นการสรา้งเครื�องด้นตีรล่า้นนานั�น
ม่ความคล้ายคลึงกับวัฒินธุ์รรมด้นตีร่ในภาคอ่สานข้องป็ระเที่ศึไที่ย สอด้คล้องกับผลการศึึกษาข้องสะอาด้ 
สมศึร่23 ที่่�พิบวา่ พินัธุ์ุไ์มท่้ี่�ใชท้ี่ำเครื�องด้นตีรพื่ิ�นบา้นอส่านข้ึ�นตีามธุ์รรมชาตีใินป็า่ด้บิแลง้ ป็า่เบญจัพิรรณ และ
ป็่าเตี็งรัง

23 สะอาด้ สมศึร่, “พันธํุไมที�ใชทำเครื�องดุ้นตรีพื�นบานอีสานในจัังหัวิัดุ้รอยเอ็ดุ้” (วิที่ยานิพินธุ์์ระด้ับป็ริญญามหาบัณฑิตี, มหาวิที่ยาลัย
มหาสารคาม, 2543).
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สำหรับภูมิป็ัญญาและเที่คนิควิที่ยาการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนานั�น กล่าวได้้ว่า “สล่า” หรือช่างที่ำ
เครื�องด้นตีร่ล้านนาเป็็นบุคคลสำคัญในการพิัฒินาที่ั�งกรรมวิธุ์่การผลิตีและรูป็ลักษณ์ข้องเครื�องด้นตีร่ และม่
การเป็ล่�ยนแป็ลงตีามเที่คโนโลย่สมัยใหม่ ตีลอด้จันความพิยายามในการลด้การใช้วัตีถึุด้ิบไม้ในกรณ่ข้องเจั้า
สุนที่ร ณ เช่ยงใหม่ ม่การสืบที่อด้เป็็นสายช่างที่ำเครื�องด้นตีร่ ซึึ่�งผู้สืบที่อด้เหล่านั�นพัิฒินาอัตีลักษณ์ด้้าน
เครื�องด้นตีร่ข้องตีนเองตี่อ สอด้คล้องกับผลการศึึกษาข้องบูรณพิันธุ์ุ์ ใจัหล้า24 ที่่�พิบว่า กระบวนการสืบที่อด้
การสรา้งเครื�องด้นตีรพ่ิื�นบา้นลา้นนาป็ระเภที่สะลอ้และซึ่งึเริ�มมาจัากเจัา้สนุที่ร ณ เชย่งใหม ่และได้ถ้ึา่ยที่อด้
ใหน้ายบุญรตัีน ์ที่พิิยรัตีน ์ผา่นการฝึ่กฝ่นทัี่กษะที่างช่างและได้ถ่้ึายที่อด้มาจันถึงึนายกำจัร เที่โวขั้ตีิ� ผูเ้ป็็นช่าง
สร้างเครื�องด้นตีร่พิื�นบ้านล้านนาป็ระเภที่สะล้อและซึ่ึงที่่�ม่คุณภาพิในป็ัจัจัุบัน 

นอกเหนือไป็จัากสายช่างแล้ว ก็พิบว่าม่ช่างที่ำเครื�องด้นตีร่ที่่�พิัฒินามาจัากการเป็็นนักด้นตีร่ ตีลอด้
จันเกิด้ความสนใจัและลองผิด้ลองถึูกในการสร้างเครื�องด้นตีร่จันม่ชื�อเส่ยง เช่น นายสุรพิงษ์ กิตีิสิที่ธุ์ิ� หรือใน
กรณข่้องนายชยัวฒัิน ์จันัที่รท์ี่อง ที่่�เป็น็ชา่งมากอ่น สอด้คลอ้งกบัผลการศึึกษาข้องงามตีา นนัที่ข้วา้ง25 ที่่�พิบ
วา่ นายศึรกุ่ย ป็นัแสง ฝ่กึหดั้พิื�นฐานวชิาช่างที่ั�วไป็จัากบิด้า ระหว่างที่ำงานเป็น็หัวหนา้ชา่งอยูใ่นโรงพิยาบาล
ลำพิูน จัึงได้้นำวิชาช่างมาป็ระยุกตี์ใช้ในการผลิตีเครื�องด้นตีร่ โด้ยใช้เครื�องมือช่างที่่�ตีนผลิตีข้ึ�นเอง ใช้วิธุ์่ลอง
ผิด้ลองถึูกและพิัฒินาข้ึ�นจันสามารถึสร้างเอกลักษณ์และคุณภาพิเป็็นที่่�ยอมรับในหมู่นักด้นตีร่ล้านนา 

จัากการศึึกษาข้อง Jeff Todd Titon26 ที่่�ว่า นักมานุษยวิที่ยาด้นตีร่เริ�มหันกลับมามองตีัวนักด้นตีร่ที่่�
ใช้วัตีถุึด้ิบตีามธุ์รรมชาติีมาใช้ในการสร้างเครื�องด้นตีร่ ตีลอด้จันมุมมองข้องด้นตีร่กับความยั�งยืนในมิตีิข้อง
นเิวศึวิที่ยาที่่�ยอ้นพินิจิัความยั�งยนืข้องการใชท้ี่รพัิยากรด้งักลา่วนั�น เมื�อเป็รย่บเที่ย่บจัากผลการวจิัยัครั�งน่�พิบ
วา่มค่วามสอด้คลอ้งกนัในหลายป็ระเด้น็ อาที่ ิวตัีถึดุ้บิในการสรา้งเครื�องด้นตีรล่า้นนาป็จััจับุนัป็ระสบป็ญัหา
ข้าด้แคลน แนวที่างในการแก้ไข้ป็ญัหาดั้งกล่าวอาจัมก่ารป็ลูกเพิื�อใชภ้ายในครัวเรอืนหรอืการป็ลูกในลักษณะ
ข้องป็า่ชมุชนท่ี่�ชมุชนรว่มกนัด้แูล สอด้คลอ้งกบัอนชุติี สงิหส์วุรรณ สริยิาพิร สาลพ่ินัธุ์ ์และคณนิ เชื�อด้วงผยุ27 
ที่่�ศึกึษาแนวที่างการบรหิารจัดั้การป็า่ไมช้มุชนเพิื�อใหเ้กดิ้ความยั�งยนื ด้ว้ยการหาวธิุ์ก่ารข้ยายพินัธุ์ุไ์มเ้พิื�อป็ลกู
ชด้เชยพิื�นที่่�ป่็าในชุมชนและเพิื�อที่ด้แที่นการนำเข้้าจัากภายนอก รวมถึึงการสนับสนุนให้เกิด้การท่ี่องเที่่�ยว
เชิงอนุรักษ์ เพิื�อเผยแพิร่ให้ความรู้เก่�ยวกับพิันธุ์ุ์ไม้ในป็่า อันเป็็นการเสริมพิลังเพิื�อสร้างจัิตีสำนึกและการ
ตีระหนักรู้เห็นความสำคัญข้องป็่าชุมชน

24 บูรณพิันธุ์ุ์ ใจัหล้า, “ภูมิป็ัญญาการสร้างเครื�องด้นตีร่ล้านนาเพิื�อสืบที่อด้การสร้างเครื�องด้นตีร่พิื�นบ้านและเสริมสร้างความเข้้มแข้็งที่าง
วัฒินธุ์รรม,” วิารสารวิิจััยราชภัฏเชียงใหัม� ป็ีที่่� 21, ฉบับที่่� 1 (มกราคม-เมษายน 2563): 45-61.
25 งามตีา นันที่ข้ว้าง, “ศรีกุย ปันแสง ช�างทำเครื�องดุ้นตรีพื�นเมืองลานนา” (วิที่ยานิพินธุ์์ระด้ับป็ริญญามหาบัณฑิตี, มหาวิที่ยาลัย

เกษตีรศึาสตีร์, 2551).
26 Jeff Todd Titon, “Music and Sustainability: An Ecological Viewpoint.” The World of Music 51, no. 1 (2009): 119–37. 

http://www.jstor.org/stable/41699866.
27 อนุชิตี สิงห์สุวรรณ, สิริยาพิร สาล่พิันธุ์์, และคณิน เชื�อด้วงผุย, “การศึึกษาแนวที่างการจััด้การที่รัพิยากรป็่าไม้ข้องชุมชนอย่างยั�งยืนใน

การเป็็นแหล่งวัตีถึุด้ิบเพิื�อผลิตีเครื�องด้นตีร่พิื�นบ้านอ่สาน กรณ่ศึึกษาบ้านที่่าเรือ ตีำบลที่่าเรือ อำเภอนาหว้า จัังหวัด้นครพินม,” วิารสารวิิจััย
เพื�อการพัฒนาเชิงพื�นที� ป็ีที่่� 8, ฉบับที่่� 4 (ตีุลาคม-ธุ์ันวาคม 2559): 66-83.
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Abstract
This article presents historical study of Thai music which points out the concept of 

musical development factors occurred in early Rattanakosin period. The study throughout 
the period at that time, focused on an investigation including knowledge of musical 
instruments, bands and song in Thai music. The study has found that the development of 
Thai music pattern in early Rattanakosin period expanded faster and more frequently than 
the previous 

periods in both Krung Thon Buri and Ayutthaya. The key factor of development was 
the expansion of a society driven by a market economy which increased bargaining power 
of the middle and lower classes leading to the Bourgeoisie and nouveau riche (New money) 
outside the royal court. These groups were considered an intermediary between royal court, 
residents and the international group. Moreover, this led to the concept of perceptive 
listening as well as the concept of greater acceptance which influenced Thai music 
development stereotypes in royal court of Siam during the Rattanakosin period.

Keywords : Thai Music/ Bourgeoisie/ Parvenu/ Rattanakosin/ Thai Music History

บที่นำ
การศึึกษาป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยป็ัจัจุับัน แม้จัะม่ความพิยายามสร้างความเข้้าใจัเชิงลึกและแสวงหาหลัก

ฐานใหม่เพิื�ออธุ์ิบายจัุด้กำเนิด้และพิัฒินาการในงานวิชาการจัำนวนมาก แตี่ก็ไม่ป็รากฏแง่มุมที่่�หลากหลาย
มากนักเมื�อเที่่ยบกับงานป็ระวัตีิศึาสตีร์สาข้าอื�น ๆ ที่่�การรื�อ วิพิากษ์ และสร้างความรู้อันนำไป็สู่การถึกเถึ่ยง
เป็น็กระบวนการที่่�ถึกูใชเ้พิื�อผลกัด้นัใหก้ารศึกึษาป็ระวตัีศิึาสตีรเ์กดิ้มมุมองท่ี่�ตีา่งจัากเด้มิ ซึ่ึ�งเป็็นที่างเลอืกใน
การที่ำความเข้้าใจัมากกว่าเพ่ิยงแค่การไล่เร่ยงเรื�องราวเหตุีการณ์ตีามเส้นเวลา วิธุ์่การเหล่าน่�นำไป็สู่กรอบ
คดิ้ที่างป็ระวัตีศิึาสตีร์ที่่�มองว่าป็ระวัตีศิึาสตีร์มใิชอ่ด้ต่ี หากแต่ีเป็น็เพิย่งเรื�องราวที่่�ถูึกเล่าผา่นมุมมองข้องบุคคล
ด้้วยระเบ่ยบวิธุ์่ที่่�ม่หลักฐานเชิงรูป็ธุ์รรมเป็็นเครื�องยืนยัน เรื�องราวที่างป็ระวัตีิศึาสตีร์จัึงไม่ควรถึูกเชื�อและนำ
มาใช้โด้ยป็ราศึจัากการพิิจัารณาหรือโต้ีแย้งใด้ ๆ กรอบคิด้ดั้งกล่าวผลักดั้นให้การศึึกษาป็ระวัตีิศึาสตีร์ไที่ย
กา้วหนา้ในหลากหลายแนวที่าง เรื�องราวแรกเริ�มข้องไที่ยจังึไมไ่ด้ม้เ่ฉพิาะจัดุ้เริ�มตีน้ที่่�เที่อืกเข้าอลัไตีอก่ตีอ่ไป็
เมื�องานอย่าง “คนไที่ยอยู่ที่่�น่� ที่่�อุษาคเนย์”1 “ป็ระวัตีิศึาสตีร์ “สุโข้ที่ัย” ที่่�เพิิ�งสร้าง”2 และงานอื�น ๆ อ่ก
จัำนวนมากที่่�ตีั�งคำถึามและเสนอมุมมองใหม่ ไป็จันกระที่ั�งงานที่่�ชวนออกนอกข้นบการศึึกษาป็ระวัตีิศึาสตีร์
แบบด้ั�งเด้ิมและช่�ให้เห็นความเป็ล่�ยนแป็ลงที่่�เกิด้ข้ึ�นในการศึึกษาป็ระวัตีิศึาสตีร์ไที่ยอย่าง “ออกนอกข้นบ
ป็ระวัตีิศึาสตีร์ไที่ย”3 

1 สุจัิตีตี์ วงษ์เที่ศึ, คนไทยอยู�ที�นี� ที�อุษาคเนย (กรุงเที่พิฯ : ศึิลป็วัฒินธุ์รรม, 2537) 
2 วริศึรา ตีั�งค้าวานิช, ประวิัติศาสตร “สุโขทัย” ที�เพิ�งสราง (กรุงเที่พิฯ : มตีิชน, 2557), 11-12.
3 ธุ์งชัย วินิจัจัะกูล, ออกนอกขนบประวิัติศาสตรไทย (กรุงเที่พิฯ : ฟ้้าเด้่ยวกัน, 2562), 1-8.
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ข้ณะที่่�การศึึกษาป็ระวตัีศิึาสตีรไ์ที่ยกำลงัเป็ล่�ยนแป็ลงและถึกูตีั�งคำถึามกบัความรูเ้กา่ ตีลอด้จันมก่าร
เสนอมุมมองความสัมพิันธุ์์ภายใตี้บริบที่ความเป็ล่�ยนแป็ลงตี่าง ๆ เพิิ�มมากข้ึ�น การศึึกษาป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยดู้
จัะไม่แตีกต่ีางไป็จัากข้นบที่่�ยังคงด้ำเนินรูป็แบบการศึึกษาและข้้อมูลชุด้เดิ้มเป็็นหลัก แม้ว่าความรู้บางชุด้
จัะไมสั่มพินัธุ์กั์บข้อ้มลูป็ระวตัีศิึาสตีร ์วฒัินธุ์รรม และสงัคมป็จััจับุนักต็ีาม การอพิยพิคนไที่ยมาจัากเที่อืกเข้า
อัลไตี-อาณาจัักรน่านเจั้า การสร้างเครื�องด้นตีร่4 และอื�น ๆ จัึงยังคงถึูกผลิตีซึ่�ำเรื�อยมา กระนั�นก็ใช่ว่าจัะไม่ม่
การตัี�งคำถึาม อธุ์ิบาย นำเสนอ และป็รับป็รุงเส่ยที่่เด้่ยว ภายใตี้ข้้อมูลและชุด้ความรู้เด้ิมเหล่าน่�ยังม่การ
ป็รับป็รุงข้อ้เสนอสำหรบัอธุ์บิายป็ระวตัีิศึาสตีร์ด้นตีร่ไที่ยอยูบ่า้ง เชน่ การแบง่ยคุสมยัที่างด้นตีร่ไที่ยจัากการ
เป็ล่�ยนแป็ลงในตีัวด้นตีร่เพิิ�มเตีิมจัากการอธุ์ิบายตีามช่วงเวลาครองราชย์ข้องกษัตีริย์ในช่วงรัตีนโกสินที่ร์ 
3 ชว่งเวลา ได้แ้ก ่ยคุฟ้้�นฟ้ ูยคุรุง่เรอืง และยคุคล่�คลาย5 การอธุ์บิายวา่ พิระบาที่สมเด้จ็ัพิระป็ิ�นเกลา้เจัา้อยูห่วั 
ที่รง “เพิิ�ม” ระนาด้เอกเหล็กและระนาด้ทีุ่้มเหล็กเข้้าป็ระสมวงแที่นการ “สร้าง”6 การเสนอความรู้เก่�ยวกับ
ด้นตีร่และนาฏศึิลป็์ไที่ยในมุมมองพิัฒินาการตีามหลักฐานที่างโบราณคด้่ผ่านเรื�องราวข้องการ “ร้อง รำ 
ที่ำเพิลง” ด้นตีร่และนาฏศึิลป็์ข้องชาวสยาม เป็็นความพิยายามที่่�ช่�ให้เห็นความสัมพิันธุ์์ระหว่างวัฒินธุ์รรม
ด้นตีร่ราชสำนัก ด้นตีร่ชาวบ้าน และการรับวัฒินธุ์รรมด้นตีร่นานาชาตีิมาป็รับใช้7 เป็็นตี้น 

จัากแง่มุมการศึึกษา ข้้อสงสัย และป็ัญหาที่่�ยังไม่คล่�คลายในป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยด้ังกล่าวมา ที่ำให้ยังคง
มป่็ระเด็้นที่่�นา่ศึกึษาและอธิุ์บายเรื�องราวท่ี่�เกดิ้ข้ึ�นในมมุมองต่ีางไป็ข้องป็ระวัตีดิ้นตีรไ่ที่ย ที่่�นอกจัากการกลา่ว
เฉพิาะภาพิรวมข้องเหตีุการณ์ที่่�เกิด้ข้ึ�นตีามช่วงเวลาแล้ว ชุด้ข้้อมูล หลักฐาน และความรู้เด้ิมเหล่าน่�สามารถึ
มองและอธุ์ิบายป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยในเชิงพิัฒินาการที่่�สัมพิันธุ์์กับมูลเหตีุ ป็ัจัจััยเก่�ยวเนื�องกับบริบที่ที่างสังคม
และหลักฐานอื�นใด้อ่กบ้างที่่�ส่งผลเร่งเร้าให้เกิด้การสร้างแบบแผนอย่างเป็็นการเฉพิาะข้ึ�นกับด้นตีร่ไที่ยใน
ราชสำนักสยาม โด้ยเฉพิาะช่วงตี้นรัตีนโกสินที่ร์ท่ี่�ป็รากฏข้้อมูลการพิัฒินาด้นตีร่ไที่ยราชสำนักในด้้านการ
ป็ระด้ษิฐเ์ครื�องด้นตีร ่การรวมและเกดิ้ข้ึ�นข้องวงด้นตีรช่นดิ้ใหม ่ตีลอด้จันการป็รากฏข้ึ�นข้องคนวงการด้นตีร่ 
ครูด้นตีร่ ศึิลป็ิน อันเป็็นป็ัจัเจักชน-สามัญชนอย่างรวด้เร็วภายในระยะไม่ก่�ป็ี แสด้งให้เห็นการเป็ล่�ยนแป็ลง
แนวคิด้อย่างฉับพิลันที่่�ต่ีางไป็จัากจัากช่วงกรุงศึร่อยุธุ์ยามาก ที่ั�งหมด้น่�ช่�ให้เห็นว่าม่ปั็จัจััยบางอย่างที่่�นำพิา
ด้นตีร่ไที่ยเข้้าสู่ยุคใหม่ที่่�ตี่างไป็จัากด้นตีร่ตีามข้นบรัฐโบราณ ซึ่ึ�งจัำเป็็นตี้องศึึกษา นำเสนอ และชวนถึกเถึ่ยง
ตี่อไป็ เพืิ�อสร้างความรู้ที่่�ลุ่มลึก มุมมองหลากหลาย และสามารถึอธุ์ิบายป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยที่่�สัมพิันธุ์์กับ
องค์ความรู้ป็ระวัติีศึาสตีร์ สังคม และวัฒินธุ์รรมป็ัจัจัุบันได้้ ผ่านการรื�อ ที่บที่วน และนำเสนอพิัฒินาการ
ด้นตีร่ไที่ยตี้นรัตีนโกสินที่ร์ที่่�สัมพิันธุ์์กับการข้ยายตีัวที่างความคิด้ข้องกระฎุุมพิ่ - ผู้ด้่ใหม่ อันเป็็นชนชั�นใหม่
ที่่�เตีิบโตีข้ึ�นจัากการค้าข้ายในสังคมไที่ยตี้นรัตีนโกสินที่ร์

4 ที่่�ดู้จัะไม่ม่ตี้นสายป็ลายเหตีุหรือเหตีุผลชัด้เจันรองรับ อาที่ิ สร้างระนาด้ทีุ่้ม ฆ้องวงเล็ก เพิื�ออะไร เหตีุใด้จัึงยอมรับแพิร่หลายรวด้เร็ว, 
ระนาด้เอกเหล็ก ระนาด้ทีุ่้มเหล็ก สร้างใหม่หรือแค่ป็รับใช้ ในเมื�อเครื�องด้นตีร่กลุ่มระนาด้เหล็กแพิร่หลายในอุษาคเนย์อยู่แล้ว ฯลฯ
5 ชิตี ชัยเสร่, “ด้นตีร่และเพิลงไที่ยในสมัยกรุงรัตีนโกสินที่ร์,” ใน สูจัิบัตรไหัวิครูดุ้นตรี มหัาวิิทยาลัยราชภัฏเชียงใหัม� (เช่ยงใหม่ : 

มหาวิที่ยาลัยราชภัฏเช่ยงใหม่, 2554), 33-40.
6 อัษฎาวุธุ์ สาคริก, เครื�องดุ้นตรีไทย (กรุงเที่พิฯ : สารคด้่, 2550), 12-22.
7 สุจัิตีตี์ วงษ์เที่ศึ, รองรำทำเพลง : ดุ้นตรีและนาฏศิลป์ของชาวิสยาม. พิิมพิ์ครั�งที่่� 3. (กรุงเที่พิฯ : เรือนแก้วการพิิมพิ์, 2551), 9-37.
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การศิึกษาประวััติดนตร่ไที่ยที่่�ผ่านมาโดยสังเขป
ความรูด้้นตีรไ่ที่ยนอกเหนอืจัากการป็ฏบัิติีตีามข้นบที่่�สบืที่อด้ในรปู็แบบมขุ้ป็าฐะแลว้ ป็ระวตัีแิละท่ี่�มา

ข้ององค์ป็ระกอบตี่าง ๆ ในด้นตีร่ก็ถึูกถึ่ายที่อด้ตี่อกันมาในรูป็แบบเด้่ยวกัน ผ่านที่ั�งเรื�องเล่า นิที่าน ตีำนาน 
และอาจัเป็็นลายลักษณ์อักษรสำหรับเรื�องสำคัญอย่างโองการไหว้ครู เอกสารจัำพิวกตีำรา และการกล่าวถึึง
เล็กน้อยในพิงศึาวด้ารและจัารึกตี่าง ๆ รวมที่ั�งป็ระวัตีิความเป็็นมาเหล่าน่�ได้้อยู่อย่างกระจััด้กระจัาย ไม่เป็็น
ที่่�สนใจัในการศึึกษาแบบองค์รวมในฐานะความรู้สำคัญเที่่ากับการป็ฏิบัตีิ การศึึกษาความเป็็นมาด้นตีร่ไที่ย
ในฐานะป็ระวัตีิด้นตีร่จัึงไม่ได้้เกิด้ข้ึ�นอย่างเด้่นชัด้และจัำเพิาะด้ังเช่นงานป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยในยุคหลัง ๆ

การศึึกษาที่่�มา ด้นตีร่ไที่ยในฐานะป็ระวัตีิศึาสตีร์ที่่�ม่การรวบรวมและวิเคราะห์หลักฐานสัมพิันธุ์์กับ
เวลามไ่มม่ากนกั ข้้อมูลสว่นใหญ่ยงัคงอยูใ่นรปู็หลกัฐานที่่�รอการนำมาใช ้งานบันที่กึความรูท้ี่่�รวบรวมไวอ้ยา่ง
จังใจัและเพิย่งพิอกลา่วได้้วา่เป็็นการศึึกษาป็ระวติัีศึาสตีรด์้า้นด้นตีรไ่ที่ยยคุแรกเริ�มนั�นเป็น็งานจัากการเข้ย่น
ตีอบจัด้หมายเรื�องราวจัิป็าถึะระหว่างสมเด้็จัพิระเจั้าบรมวงศึ์เธุ์อ กรมพิระยาด้ำรงราชานุภาพิ กับสมเด้็จั
พิระเจั้าบรมวงศึ์เธุ์อ เจั้าฟ้้ากรมพิระยานริศึรานุวัด้ตีิวงศึ์ ที่่�ม่ความรู้ป็ระวัตีิด้นตีร่สอด้แที่รกอยู่ภายในอย่าง
สาส์นสมเด็้จั งานที่่�ซึึ่�งภายหลังสำนักพิิมพ์ิแห่งวิที่ยาลัยดุ้ริยางคศิึลป์็ มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล ได้้คัด้เฉพิาะ
ความรูท้ี่่�เก่�ยวข้อ้งกบัเพิลง ด้นตีร ่และนาฏศึลิป็ ์มารวมนำเสนอไว้8 ความรูจ้ัากสาสน์สมเด้จ็ัจังึเป็น็หมดุ้หมาย
แรกท่ี่�นำไป็สูก่ารศึกึษาป็ระวตัีดิ้นตีรไ่ที่ย ผา่นกระบวนการตีั�งคำถึามถึงึความเป็น็มาที่่�เก่�ยวข้อ้งกบัด้นตีรไ่ที่ย
ในป็ระเด้น็ตีา่ง ๆ ผา่นระเบ่ยบวธ่ิุ์และการสบืคน้ซึ่กัถึามอยา่งเป็น็ระบบ อยา่งไรกต็ีาม แมว้า่การคน้ควา้ความ
รูเ้หลา่น่�อาจัเตีม็ไป็ด้ว้ยหลกัฐานจัากการบอกเลา่ การวพิิากษ์วจิัารณ ์และข้อ้สันนษิฐานที่่�อาจัด้โูนม้เอย่งหรอื
ข้ัด้แย้งกับหลักฐานที่างป็ระวัตีิศึาสตีร์ป็ัจัจัุบันอยู่บ้าง แตี่ไม่อาจัป็ฏิเสธุ์ได้้ว่า สาส์นสมเด้็จัคือตี้นสายธุ์าร
ความรู้ป็ระวัติีด้นตีร่ไที่ยที่่�ยังคงใช้อ้างอิงในงานกระแสหลัก ในฐานะหลักฐานสำคัญที่่�นักศึึกษา “ป็ระวัตีิ
ด้นตีร่ไที่ย” มิอาจัมองข้้ามได้้

การศึึกษาความรู้ที่างด้นตีร่ไที่ยยุคแรกไม่อาจัแยกความเป็็นที่ฤษฎ่หรือป็ระวัตีิศึาสตีร์ออกจัากได้้กัน
อย่างเบ็ด้เสร็จั ไม่ว่าจัะเป็็น “ด้นตีร่วิที่ยา” ข้องพิระอภัยพิลรบ (พิลอย เพิ็ญกุล)9 หรือแม้แตี่ที่ฤษฎ่และการ
ป็ฏิบัตีิด้นตีร่ไที่ยข้องอุที่ิศึ นาคสวัสด้ิ�10 และงานอื�น ๆ ก็ตีาม ที่ั�งหมด้น่�แสด้งให้เห็นพิัฒินาการเก่�ยวกับการ
สรา้งและรวบรวมความรูท่้ี่�มค่วามสมัพินัธ์ุ์กบัป็ระวติัีด้นตีร่ไที่ยที่่�คอ่ย ๆ พิฒัินาตีามยคุสมยัข้องสงัคม โด้ยยงั
คงวางบนรากฐานการตีั�งคำถึามจัากการป็ฏิบัตีิและใช้หลักฐานจัากคำบอกเล่าเป็็นหลัก ข้ณะที่่�ช่วงหลัง
เป็ล่�ยนแป็ลงการป็กครอง พิ.ศึ. 2475 แนวคิด้เรื�องการสร้างความรู้ด้นตีร่ไที่ยยังคงค่อย ๆ ป็รับเป็ล่�ยนอย่าง
ช้า ๆ ด้ำเนินต่ีอเนื�องจัากพิื�นฐานความรู้ในสาส์นสมเด็้จัเช่นเดิ้ม หากแต่ีตี่างไป็ที่่�แนวที่างและวิธุ์่นำเสนอ 
มนตีร ่ตีราโมที่ ถึอืเป็น็หนึ�งในคนท่ี่�ม่อิที่ธุ์พิิลต่ีองานเข้ย่นป็ระวัตีดิ้นตีรไ่ที่ยยุคใหม่ที่่�มก่ารแยกความรูร้ะหว่าง
ที่ฤษฎ่ การป็ฏิบัตีิ และป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยออกจัากกันชัด้เจัน ที่ั�งป็ระวัตีิการด้นตีร่ ป็ระวัตีิเครื�องด้นตีร่ และ

8 พิูนพิิศึ อมาตียกุล, เพลง ดุ้นตรี และนาฏศิลป์ จัากสาสนสมเดุ้็จั (กรุงเที่พิฯ : เรือนแก้วการพิิมพิ์, 2550), 5-9.
9 อภัยพิลรบ (พิลอย เพิ็ญกุล), พิันโที่ พิระ, ดุ้นตรีวิิทยา (พิระนคร : โสภณพิิพิรรฒิธุ์นากร, 2455), 1-2.
10 อุที่ิศึ นาคสวัสด้ิ�, ทฤษฎีีและปฏิบัติดุ้นตรีไทย ภาค 1 วิ�าดุ้วิยหัลักและทฤษฎีีดุ้นตรีไทย (กรุงเที่พิฯ : สถึาบันฝ่ึกด้นตีร่และนาฏศึิลป็์ไที่ย, 

2531), 1-4.
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ป็ระวตัีกิารป็ระสมวง11 ที่่�เป็น็ไป็ในแนวที่างที่่�คล้ายกนักบั “เครื�องด้นตีรไ่ที่ย” ข้องธุ์นติี อยูโ่พิธุ์ิ�12 งานเหล่าน่�เป็็น
หมดุ้หมายสำคญัข้องการสถึาป็นาแบบแผนความรู้ป็ระวตัีดิ้นตีรไ่ที่ยที่่�มร่ากฐานจัากสาสน์สมเด้จ็ั ซึ่ึ�งเป็ล่�ยนแป็ลง
ไป็พิร้อมแนวคิด้ชาตีินิยมหลัง พิ.ศึ. 2475 ที่่�ป็รับใช้ความรู้ป็ระวัตีิศึาสตีร์ร่วมสมัยเข้้ามาอธุ์ิบายพิัฒินาการ
ด้นตีร่ไที่ยที่ั�งการอพิยพิคนไที่ยจัากเทืี่อกเข้าอัลไตี-อาณาจัักรน่านเจั้า ตีลอด้จันเน้นรัฐแรกที่่�สุโข้ทัี่ยและใช้
เป็็นตี้นที่างข้องการศึึกษาตีามเส้นเวลาในการอธุ์ิบายการเกิด้ข้ึ�นข้องเครื�องด้นตีร่ วงด้นตีร่ บที่เพิลง และ
บุคคล 

การเข้ย่นป็ระวตัีดิ้นตีรไ่ที่ยด้งักลา่วเป็น็แนวที่างสำคญัที่่�ใชม้าจันกระที่ั�งป็จััจับุนั ในฐานะตีน้แบบการ
อธุ์บิายความป็ระวตัีดิ้นตีรไ่ที่ยองคร์วมที่่�พิจิัารณาตีามวธิุ์ว่ทิี่ยาที่างป็ระวตัีศิึาสตีร ์ด้งัเชน่ “ป็ระวตัีกิารด้นตีร่
ไที่ย” ข้องปั็ญญา รุง่เรอืง ใน พิ.ศึ. 2517 ที่่�กล่าวความนำอย่างถึอ่มตีนและแสด้งให้เหน็การหยบิรปู็แบบการ
เข้ย่นความรูแ้ละการใชห้ลกัฐานมาป็รบัเข้า้วธิุ์ศ่ึกึษาที่างด้า้นด้นตีรว่ทิี่ยาวา่ “ควิามจัรงิ ‘ประวิตักิารณีดุ้นตรี
ไทย’ ไม�ใช�ของใหัม� แต�เป็นเรื�องที�ครูบาอาจัารยทางดุ้นตรีไดุ้เขียนขึ�นไวิบางแลวิ เพียงแต�ไม�เป็นเรื�องราวิ
เดุ้ยีวิกนั หัากแต�กระจัดัุ้กระจัายพรายพลดัุ้อยู�ทั�วิไป” และ “ใชหัลกัการทางดุุ้รยิางคศาสตร (Musicology)”13 
การเข้่ยนบนพิื�นฐานความรู้และแนวคิด้น่� ที่่�สุด้ตีกผลึกเป็็นข้นบสำหรับการเข้่ยนป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยที่่�เริ�มด้้วย
การอธุ์บิายหลกัการ แนวคิด้ที่างศึลิป็ะ ที่ฤษฎก่ารป็ฏิบตัีคู่ิไป็กบัการแบ่งยคุสมยัป็ระวัตีศิึาสตีรช์าตีไิที่ยที่่�เริ�ม
ตี้นจัากการอพิยพิคนไที่ยจัากเที่ือกเข้าอัลไตี สู่ยุคสมัยอาณาจัักรน่านเจั้า แล้วมาสถึาป็นาสุโข้ที่ัย ซึ่ึ�งเริ�ม
อธิุ์บายลกัษณะและการป็รากฏข้ึ�นข้องด้นตีรไ่ที่ย ณ ชว่งเวลาน่�เป็น็ตีน้ไป็ ตีอ่ด้ว้ยสมัยกรงุศึรอ่ยุธุ์ยา แล้วเข้า้
สู่สมัยรัตีนโกสินที่ร์ที่่�ม่การอธิุ์บายช่วงเวลาละเอ่ยด้ถ่ึ�ตีามระยะเวลาการป็ครองข้องกษัตีริย์แต่ีละพิระองค์
จันถึึงป็ัจัจัุบัน

อย่างไรก็ตีาม แม้งานยุคหลังส่วนใหญ่อยู่ภายใตี้โครงสร้างความคิด้ในการศึึกษาป็ระวัตีิศึาสตีร์ด้ังที่่�
กล่าวมา หากแตี่งานยุคหลังม่การป็รับรายละเอ่ยด้ความรู้ตีามความรู้ป็ระวัตีิศึาสตีร์กระแสหลักมากข้ึ�น ซึ่ึ�ง
แมแ้ต่ีงานข้องปั็ญญา รุง่เรอืง เองก็มลั่กษณะที่่�เชื�อมโยงความรูด้้นตีรช่าวบ้านและร่องรอยการป็รากฏข้ึ�นข้อง
เครื�องด้นตีรใ่นกลุม่เด้ย่วกนัจัากนานาชาตีเิข้า้มาอธุ์บิายเพิิ�มเตีมิ โด้ยการข้ยายมมุมองด้า้นป็ระวตัีดิ้นตีรไ่ที่ย
ที่่�เป็ล่�ยนแป็ลงมากข้ึ�นน่� ส่วนหนึ�งเก่�ยวข้้องกับความสนใจัศึึกษาจัากนักวิชาการที่่�ม่พิื�นฐานจัากสาข้าอื�น ๆ 
มากข้ึ�น ที่ั�งจัิตีร ภูมิศึักด้ิ� ที่่�เริ�มตีั�งคำถึามตี่อด้นตีร่ไที่ยราชสำนักถึึงความสัมพิันธุ์์กับด้นตีร่ชาวบ้าน จันถึึง
สจุัติีต์ี วงษ์เที่ศึ ที่่�ตีั�งคำถึามว่า “ด้นตีรไ่ที่ยมาจัากไหน?”14 โด้ยมุง่ช่�ให้เห็นความสัมพัินธ์ุ์ที่างวัฒินธุ์รรมระหว่าง
ด้นตีร่ไที่ยกับวัฒินธุ์รรมด้นตีร่อื�น ๆ โด้ยรอบ เพิื�ออธุ์ิบายที่่�มาและจัุด้กำเนิด้

กระนั�น แนวที่างการอธุ์ิบายความสัมพิันธุ์์ดู้จัะไม่ส่งผลกับโครงสร้างการเข้่ยนป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยภาพิ
รวมมากนัก แตี่ก็ป็ฏิเสธุ์เส่ยที่่เด้่ยวไม่ได้้เช่นกันเมื�องานเข้่ยนป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยตี่อ ๆ มาอาจัใช้วิธุ์่การอธุ์ิบาย
ความสมัพินัธุ์ภ์ายใตีโ้ครงสรา้งการเข้ย่นป็ระวตัีดิ้นตีรไ่ที่ยตีามข้นบ งานเข้ย่นป็ระวตัีดิ้นตีรไ่ที่ยตีั�งแตีเ่อกสาร
การสอนและอื�น ๆ ตี่อจัากน่�ม่การป็รับใช้การอธุ์ิบายความสัมพัินธ์ุ์ที่างวัฒินธุ์รรม ระบบเครื�องด้นตีร่ และ

11 มนตีร่ ตีราโมที่, คำบรรยายวิิชาดุุ้ริยางคศาสตรไทย (กรุงเที่พิฯ : กรมศึิลป็ากร, 2545), 6-12.
12 ธุ์นิตี อยู่โพิธุ์ิ�, เครื�องดุ้นตรีไทยพรอมดุ้วิยตำนานการประสมวิงมโหัรี ป่�พาทย และเครื�องสาย. พิิมพิ์ครั�งที่่� 3. (กรุงเที่พิฯ : กรมศึิลป็ากร, 

2523), 1-6.
13 ป็ัญญา รุ่งเรือง, ประวิัติการดุ้นตรีไทย (พิระนคร : ไที่ยวัฒินาพิานิช, 2521), จั.
14 สุจัิตีตี์ วงษ์เที่ศึ, ดุ้นตรีไทยมาจัากไหัน? (กรุงเที่พิฯ : หยินหยางการพิิมพิ์, 2553), 16-33.
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สังคม ที่่�เชื�อมโยงกับด้นตีร่ราษฎร์และยุคก่อนป็ระวัตีิศึาสตีร์มากข้ึ�น ด้ังเอกสารการสอนข้องภัที่รวด้่ ภูชฎา
ภิรมย์ ใช้สอนรายวิชา 3503120 ป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ย 1 ข้องจัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย ที่่�ไม่ได้้เริ�มด้้วยวิธุ์่การ
ตีามข้นบ หากแตีเ่สนอวธิุ์ก่ารที่างป็ระวตัีศิึาสตีรอ์ธุ์บิายผา่นวงด้นตีรแ่ต่ีละชนดิ้ที่่�เริ�มตีั�งแต่ียคุกอ่นป็ระวตัีศิึาสตีร์
ไป็จันถึึงเรื�องข้องสายสกุลนักด้นตีร่15 การนำเสนอยุคก่อนป็ระวัตีิศึาสตีร์ยังถึูกนำเสนอผ่านงานเข้่ยนที่่�ไม่ได้้
กลา่วถึงึป็ระวตัีดิ้นตีร่ไที่ยโด้ยตีรงอยา่งเครื�องด้นตีรไ่ที่ย ข้องอษัฎาวธุุ์ สาครกิ ที่่�มก่ารป็พืูิ�นด้า้นป็ระวตัีศิึาสตีร์
โด้ยสังเข้ป็ให้แก่ผู้อ่านผ่านการแบ่งยุคสมัยก่อนป็ระวัตีิศึาสตีร์ แล้วป็รับเข้้าการอธุ์ิบายยุคสมัยตีามข้นบการ
ศึกึษาป็ระวตัีดิ้นตีร่ไที่ยตีอ่ ซึ่ึ�งวธิุ์ก่ารเด้ย่วกันน่�ถึกูใชน้ำเสนอป็ระวตัีดิ้นตีร่ไที่ยยคุหลงัที่่�อภปิ็รายถึงึรายละเอ่ยด้
ความสัมพิันธุ์์ระหว่างด้นตีร่กับสังคม ด้้วยข้้อมูลป็ระวัตีิศึาสตีร์มากข้ึ�นในหนังสือ “พิินิจัด้นตีร่ไที่ย” เล่ม 1 
ชุด้ป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ย ข้องอัศึน่ เป็ล่�ยนศึร่16 โด้ยเริ�มจัากยุคก่อนป็ระวัตีิศึาสตีร์เข้้าสู่รัฐโบราณ สุโข้ที่ัย กรุง
ศึรอ่ยธุุ์ยา และอธุ์บิายความตีามการข้ึ�นครองราชยข์้องกษตัีรยิเ์มื�อเข้า้สูช่ว่งรตัีนโกสนิที่รพ์ิรอ้มใชว้ธิุ์ก่ารแบง่
ยุคตีามป็รากฏการณ์ที่างด้นตีร่ข้องพิิชิตี ชัยเสร่ ด้้วย

ประวััติดนตร่ไที่ยบนฐานค์ิดราช่าช่าตินิยม
งานศึึกษาป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยที่่�กล่าวข้้างต้ีนเป็็นเพ่ิยงบางส่วนที่่�ยกมาเพิื�อแสด้งให้เห็นลักษณะบาง

ป็ระการที่่�เกิด้ข้ึ�นในการศึึกษาด้นตีร่ไที่ย อันเป็็นลักษณะร่วมกันเด้่นชัด้เพิ่ยงพิอให้เห็น ซึ่ึ�งงานเหล่าน่�ส่งผล
ตี่อแนวคิด้การศึึกษาป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยตี่อเนื�องกันมา โด้ยมุ่งเนื�อหาในลักษณะข้องการจัด้จัำเหตีุการณ์-
ป็รากฏการณ์ที่่�เกิด้ข้ึ�นกับวงด้นตีร่ เครื�องด้นตีร่ บที่เพิลง ตีลอด้จันป็ระวัตีิผ่านมุมมองจัากคนนอกเข้้าไป็ยัง
ราชสำนกัเป็น็หลกั แนวที่างการอธุ์บิายด้นตีรไ่ที่ยด้า้นความสมัพินัธุ์ก์บับรบิที่ที่างสงัคมอันเป็น็ความรูท้ี่่�แสด้ง
เหตีุป็ัจัจััยและกระบวนการพิัฒินาเป็็นเพิ่ยงส่วนเสริมหรือเหตีุป็ระกอบที่่�ม่การกล่าวถึึงไม่มากนัก ด้ังนั�น จัึง
ไม่ป็รากฏงานป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยเชิงวิพิากษ์ที่่�แสด้งให้เห็นพิลังข้องสังคมโด้ยรวมท่ี่�ข้ับเคลื�อนด้นตีร่ร่วมกัน
มากกว่าเกิด้จัากหน่วยหนึ�งใด้เพิ่ยงแห่งเด้่ยว ด้ังเช่น “ป็ระวัตีิศึาสตีร์ไที่ยร่วมสมัย” คริส เบเคอร์ และผาสุก 
พิงษ์ไพิจัิตีร17 ที่่�อธุ์ิบายให้เห็นความสัมพิันธุ์์อันซึ่ับซึ่้อนข้องสังคมที่่�เชื�อมโยงเข้้ากับหน่วยตี่าง ๆ ภายใน ซึ่ึ�ง
เคลื�อนไป็พิร้อม ๆ กันตีามช่วงเวลาได้้ งานป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยที่่�นอกเหนือจัากการศึึกษาเจัาะจังอย่างการ
สืบที่อด้ความรู้สายสำนักและป็ระวัตีิบุคคลสำคัญจัึงมุ่งอธุ์ิบายในโครงสร้างการเข้่ยนที่่�คล้าย ๆ กันตีามข้นบ
นิยม คือ เริ�มด้้วยยุคก่อนป็ระวัตีิศึาสตีร์ รัฐโบราณ แล้วเข้้าช่วงสำคัญที่่�สมัยสุโข้ที่ัย สมัยอยุธุ์ยา ธุ์นบุร่ และ
รัตีนโกสินที่ร์ที่่�ยุคสุด้ท้ี่าย ม่โครงสร้างย่อยที่่�การอธิุ์บายพัิฒินาการที่างด้นตีร่ตีามช่วงเวลาครองราชย์ข้อง
กษัตีริย์

การศึึกษาป็ระวัติีด้นตีร่ไที่ยตีามแนวที่างน่�ไม่ใช่เรื�องแป็ลกป็ระการใด้ เพิราะหากพิิจัารณาจัากช่วง
สร้างป็ระวัตีิด้นตีร่ คือ หลัง พิ.ศึ. 2475 ที่่�แนวคิด้ชาตีินิยมกำลังก่อตีัวข้ึ�น การศึึกษาป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยช่วง
เวลาด้งักลา่วกเ็ป็น็สว่นหนึ�งในเครื�องสำแด้งความเป็น็ชาติีที่่�สำคญั กระนั�นพิื�นฐานการศึกึษาและรูป็แบบข้อง
ด้นตีร่ไที่ยกลับผูกพิันกับราชสำนักมากกว่าคนในชาตีิโด้ยรวม การศึึกษาป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยจัึงป็รากฏที่ั�งการ
เชดิ้ชูเอกลักษณ์ที่างด้นตีรข่้องชนชาติีไป็พิร้อม ๆ กบัการให้ความสำคัญกับช่วงเวลาข้องกษัตีริยแ์ต่ีละพิระองค์

15 ภัที่รวด้่ ภูชฎาภิรมย์, รายวิิชา 3503120 ประวิัติดุ้นตรีไทย 1 (เอกสารอัด้สำเนา), 1-58.
16 อัศึน่ เป็ล่�ยนศึร่, “พินิจัดุ้นตรีไทย” เล�ม 1 ชุดุ้ประวิัติดุ้นตรีไทย (กรุงเที่พิฯ : สำนักพิิมพิ์มหาวิที่ยาลัยธุ์รรมศึาสตีร์, 2555), 1-3.
17 คริส เบเคอร์ และผาสุก พิงษ์ไพิจัิตีร, ประวิัติศาสตรไทยร�วิมสมัย (กรุงเที่พิฯ : มตีิชน, 2557), 1-27.
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และพิระราชกรณย่กจิัที่่�เก่�ยวข้อ้งกบัด้นตีร ่กรณน่่�หากหยบิยมืแนวคดิ้การจัดั้กลุม่ป็ระวตัีศิึาสตีรไ์ที่ยข้องบรนัซึ่์ 
บ่เมอร์ (Bryce Beemer) ที่่�แบ่งสกุลความคิด้การศึึกษาป็ระวัตีิศึาสตีร์ไที่ย 3 กลุ่ม18 งานเข้่ยนป็ระวัตีิ
ด้นตีรไ่ที่ยที่่�มใ่นป็จััจับุนัที่ั�งหมด้จัดั้อยูใ่นสกลุป็ระวตัีศิึาสตีรร์าชาชาตีนิยิม (Royal Nationalist Historiography)

การเข้ย่นป็ระวตัีดิ้นตีรไ่ที่ยกระแสหลกัป็จััจับัุนที่่�นบัวา่เป็็นหนึ�งในสกลุป็ระวตัีศิึาสตีรร์าชาชาตีนิยิมน่� 
แสด้งเรื�องราวผ่านโครงสร้างหลัก 2 สว่น ที่่�ให้ความสำคัญระหว่างกษัตีรยิก์บัรฐัชาติีสมัยใหม่ในฐานะที่่�เสมือน
วา่เป็น็หนึ�งเด้ย่วกัน ซึ่ึ�งเข้ม้ข้น้ชัด้เจันมากเมื�อเข้า้สูช่่วงรัตีนโกสนิที่รท์ี่่�อธุ์บิายด้นตีรท่ี่่�สมัพินัธุ์ก์บักษตัีรยิม์ากกว่า
ยุคก่อนหน้า ที่ั�ง “สมัยสุโข้ที่ัย” และ “สมัยอยุธุ์ยา”

การศึกึษาป็ระวตัีดิ้นตีรไ่ที่ยบนฐานคดิ้แบบราชาชาตีนิยิมด้จูัะเป็็นแบบแผนหลกัไมต่่ีางจัากป็ระวติัีศึาสตีร์
ชาตีไิที่ยกระแสหลกัท่ี่�ยึด้มั�นในแนวที่างน่�เสมอมา โด้ยเฉพิาะเมื�อกลา่วถึงึป็ระวตัีดิ้นตีรไ่ที่ยสมยัรตัีนโกสนิที่ร์
นั�นแสด้งให้เห็นความเป็็นป็ระวัตีิศึาสตีร์ในสกุลราชาชาติีนิยมเด้่นชัด้กว่ายุคก่อนหน้า การกล่าวถึึงป็ระวัตีิ
ด้นตีรไ่ที่ยสมยัรตัีนโกสนิที่รม์กัควบรวมเนื�อหาในชว่งกรงุธุ์นบรุเ่ข้้าไวด้้ว้ยกนั เพิราะถึอืเป็น็ระยะเวลาตีอ่เนื�อง
ที่่�ภาพิการเป็ล่�ยนแป็ลงด้นตีรไ่ม่ชดั้เจันและมห่ลักฐานไม่มากนกัด้ว้ย ข้ณะที่่�เมื�อเข้า้สูช่่วงตีน้รตัีนโกสนิที่รพ์ิบ
หลักฐานที่ั�งลายลักษณ์อักษร คำบอกเล่า และเครื�องด้นตีร่จัำนวนมาก ป็ระวัตีิด้นตีร่ช่วงเวลาน่�จัึงสามารถึ
อธุ์ิบายและแสด้งเรื�องราวได้้มากกว่ายุคก่อนหน้า ซึ่ึ�งข้้อมูลจัำนวนมากเหล่าน่�เองที่่�ช่�ให้เห็นว่าป็ระวัตีิด้นตีร่
ไที่ยตีั�งแต่ีต้ีนรัตีนโกสินที่ร์เรื�อยมาม่รากฐานเพิ่ยงพิอสำหรับการที่ำความเข้้าใจัด้นตีร่ไที่ยในมุมมองที่่�หลาก
หลาย แมใ้ชข้้อ้มลูและโครงสรา้งป็ระวตัีดิ้นตีรใ่นสกลุราชาชาตีนิยิมเด้มิที่่�ป็รากฏในป็ระวตัีดิ้นตีรไ่ที่ยกระแส
หลักเหล่าน่�เป็็นพิื�นฐานก็ตีาม

เหตุการณ์สมัยต้นรัตนโกสินที่ร์ในประวััติดนตร่ไที่ยกระแสหลัก
ตีลอด้ระยะเวลาที่่�ผ่านมาสำหรับการศึึกษาป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ย งานเข้่ยนทีุ่กฉบับม่ลักษณะร่วมกันคือ

ไมม่่ข้อ้มลูหลกัฐานใด้เลยที่่�ข้ดั้แยง้กนั การศึกึษาด้นตีรไ่ที่ยสมยัรตัีนโกสนิที่รใ์ชช้ดุ้ข้อ้มลูเด้ย่วกนัศึกึษา อธุ์บิาย 
และข้ยายความ ตีลอด้จันเพิิ�มเตีิมมากข้ึ�น ภายใตี้โครงสร้างงานเข้่ยนป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยสกุลราชาชาตีินิยมไม่
ป็รากฏการวิพิากษ์ ตีั�งคำถึาม ใช้หลักฐานโตี้แย้ง ตีลอด้จันการบรรยายที่่�แสด้งให้เห็นความสัมพิันธุ์์ระหว่าง
แนวคิด้ที่่�เตีิบโตีและพิัฒินาไป็พิร้อมกับสังคมมากนัก เนื�อหาป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยที่่�อธุ์ิบายตีามช่วงรัชกาลกล่าว
ในลกัษณะที่่�สอด้คลอ้งกนั คอื ในชว่งแตีล่ะรชักาลเกดิ้เครื�องด้นตีร ่วงด้นตีร ่บที่เพิลง และครเูพิลงคนสำคญั
อะไรข้ึ�นบ้าง และเน้นพิิเศึษสำหรับส่วนที่่�กษัตีริย์ ขุ้นนาง และราชนิกูลที่่�เก่�ยวข้้องกิจักรรมที่างด้นตีร่ไที่ย

การอธิุ์บายตีามเนื�อหาช่วงรัชกาล แม้ไม่อาจัฉายภาพิรวมข้องการสร้างแบบแผนในด้นตีร่ไที่ยใน
ราชสำนกัสยามที่่�สมัพินัธุ์ก์บัสงัคมรตัีนโกสนิที่รไ์ด้ท้ี่ั�งหมด้ หากแตีข่้อ้มลูเหลา่น่�กลบัเป็น็หลกัฐานที่่�ถึกูพิสิจูัน์
แล้วและสามารถึแสด้งให้เห็นความเคลื�อนไหวที่างความคิด้บางอย่างในสังคมที่่�กำลังข้ยายตีัวอย่างรวด้เร็ว
และสง่ผลต่ีอราชสำนักด้ว้ย ซึึ่�งการที่ำความเข้้าใจักระบวนความคิด้เหล่าน่�จัำเป็น็ต้ีองที่บที่วนเหตุีการณ์สำคญั
สมยัตีน้รตัีนโกสนทิี่รท์ี่่�ถึกูนำเสนอผา่นงานในอด้ต่ีอนัมเ่นื�อความรว่มกัน เพิื�อใชเ้ป็็นข้้อมลูที่่�ช่�ให้เหน็ภาพิความ
สมัพินัธุ์ร์ะหวา่งด้นตีรไ่ที่ยแบบแผนราชสำนกัสยามในชว่งเวลาด้งักลา่วกบัการข้ยายตีวัข้องความคดิ้แบบใหม่
ที่่�เกดิ้ข้ึ�น ซึ่ึ�งเป็น็การที่บที่วนโด้ยสงัเข้ป็ภายใตีข้้อ้แมท้ี่่�วา่บที่ความน่�ไมไ่ด้ถ้ึกเถึย่งเรื�องความจัรงิแที่อ้นัมาจัาก

18 ชาญวิที่ย์ เกษตีรศึิริ, อยุธํยา : ประวิัติศาสตรและการเมือง (กรุงเที่พิฯ : มูลนิธุ์ิโครงการตีำราสังคมศึาสตีร์และมนุษยศึาสตีร์, 2542), 7-9.
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อดุ้มการณใ์นงานเข้ย่นป็ระวัตีดิ้นตีรไ่ที่ยตีน้รตัีนโกสนิที่ร์ที่่�ผา่นมา และอา้งองิข้อบเข้ตีชว่งเวลาต้ีนรตัีนโกสนิที่ร์
ตีามป็ัจัจััยที่างเศึรษฐกิจัและสังคม คือ ช่วงป็ระมาณ พิ.ศึ. 2325-2416 จัากงานที่างป็ระวัตีิศึาสตีร์ข้อง 
อคิน รพิ่พิัฒิน์19 ที่่�คาบเก่�ยวตีั�งแตี่ยุคฟ้้�นฟู้จันถึึงยุครุ่งเรือง ที่่�เริ�มในรัชกาลที่่� 1-4 แห่งกรุงรัตีนโกสินที่ร์ ด้ังน่�

รัช่สมัยพิระบาที่สมเด็จ้พิระพิุที่ธยอดฟ้้าจุ้ฬาโลกมหาราช่
1. การเพิิ�มกลองที่ัด้จัาก 1 ใบ เป็็น 2 ใบ 
2. การพิัฒินาวงมโหร่เครื�องแป็ด้ โด้ยป็ระด้ิษฐ์ระนาด้แก้วและพิัฒินาระนาด้มโหร่
รัช่สมัยพิระบาที่สมเด็จ้พิระพิุที่ธเลิศิหล้านภูาลัย
1. สร้างกลองสองหน้าจัากลูกเป็ิงมางสำหรับบรรเลงในวงป็ี�พิาที่ย์รับการเล่นเสภา 

เกิด้วงป็ี�พิาที่ย์เสภา
2. ป็รับและพิัฒินาวงมโหร่เครื�องแป็ด้ด้้วยการพิัฒินาฆ้องมโหร่เข้้ามาป็ระสมแที่นระนาด้แก้ว 

และใช้จัะเข้้แที่นกระจัับป็ี�20

3. ป็รากฏพิระนามพิระบาที่สมเด้็จัพิระพิุที่ธุ์เลิศึหล้านภาลัยที่รงพิระราชนิพินธุ์์ 
เพิลงบุหลันลอยเลื�อน และในฐานะกษัตีริย์ที่่�ที่รงด้นตีร่ไที่ย 
ม่ซึ่อสามสายคู่พิระหัตีถึ์ชื�อ “สายฟ้้าฟ้าด้”

รัช่สมัยพิระบาที่สมเด็จ้พิระนั�งเกล้าเจ้้าอย้่หัวั
1. ป็รากฏการสร้างฆ้องวงเล็กและระนาด้ทีุ่้ม ที่ำให้เกิด้พิัฒินาการวงป็ี�พิาที่ย์เครื�องคู่
2. ป็รากฏความนิยมการข้ยายเพิลงสองชั�นเป็็นเพิลงสามชั�น สำหรับรับร้องป็ี�พิาที่ย์เสภา และเพิลง

โหมโรงเสภา
3. ป็รากฏเพิลงสำเน่ยงภาษาตี่าง ๆ มากข้ึ�น
รัช่สมัยพิระบาที่สมเด็จ้พิระจ้อมเกล้าเจ้้าอย้่หัวั
1. ป็รากฏระนาด้เอกเหล็กและระนาด้ทีุ่้มเหล็กเข้้ามาป็ระสมในวงป็ี�พิาที่ย์ 

เกิด้เป็็นวงป็ี�พิาที่ย์เครื�องใหญ่
2. ป็รากฏวงบัวลอยใช้ป็ระโคมในพิิธุ์่ศึพิ และวงป็ี�กลองรวมเข้้ากับวงเครื�องสาย 

เกิด้เป็็นวงเครื�องสายป็ี�ชวา
3. ป็รากฏชื�อพิระป็ระด้ิษฐไพิเราะ (ม่) และครูเพิลงคนอื�น ๆ ในฐานะนักป็ระพิันธุ์์เพิลง 

และเกิด้เพิลงไที่ยอัตีราสามชั�นจัำนวนมาก
4. ป็รากฏบที่เพิลงสำหรับเด้่�ยวสำหรับเครื�องด้นตีร่
5. ป็รากฏชื�อเพิลง “ที่ยอยใน” เป็็นเพิลงเถึาเพิลงแรก ซึ่ึ�งป็ระพิันธุ์์โด้ย “ครูเพิ็ง”
6. การแอ่วลาวเป็่าแคนนิยมแพิร่หลายในวังหน้า และเริ�มพิัฒินาการเล่นแอ่วเคล้าซึ่อ 

ในป็ลายรัชกาล

19 อคิน รพิ่พิัฒิน์, ม.ร.ว., สังคมไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พ.ศ. 2325-2416 (กรุงเที่พิฯ : สำนักพิิมพิ์มหาวิที่ยาลัยธุ์รรมศึาสตีร์, 2527), 1-12.
20 อัศึน่ เป็ล่�ยนศึร่, “พินิจัดุ้นตรีไทย” เล�ม 1 ชุดุ้ประวิัติดุ้นตรีไทย (กรุงเที่พิฯ : สำนักพิิมพิ์มหาวิที่ยาลัยธุ์รรมศึาสตีร์, 2555), 89.
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ข้้อมูลข้้างตี้นเป็็นเพิ่ยงสรุป็เหตีุการณ์ที่่�สัมพิันธุ์์ในงานป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยในอด้่ตีโด้ยสังเข้ป็ ที่่�เกิด้ข้ึ�น
และส่งผลตี่อพิัฒินาการด้นตีร่ช่วงตี้นรัตีนโกสินที่ร์ เหตีุการณ์เหล่าน่�ถึูกใช้เป็็นแกนหลักในงานป็ระวัตีิด้นตีร่
ไที่ยต้ีนรัตีนโกสินที่ร์ที่่�ถูึกข้ยายความอธิุ์บายการเกิด้ข้ึ�นข้องวง ศึลิปิ็น และบที่เพิลง ตีามเส้นเวลาโด้ยละเอย่ด้

ร้ปแบบค์วัามค์ิดจ้ากพิัฒนาการดนตร่ไที่ยสมัยรัตนโกสินที่ร์
การสรุป็เหตุีการณ์จัากข้า้งต้ีน เห็นได้ว่้ามลั่กษณะข้องความพิยายามพัิฒินารูป็แบบด้นตีรไ่ที่ยที่่�มค่วาม

เป็น็เฉพิาะและดู้เหมือนว่ามร่ายละเอย่ด้ข้องการเป็ล่�ยนแป็ลงสิ�งตีา่ง ๆ ในด้นตีรไ่ที่ยมากข้ึ�นเมื�อเท่ี่ยบกับชว่ง
เวลาก่อนหน้าอย่างกรุงศึร่อยุธุ์ยา พิัฒินาการที่่�เกิด้ข้ึ�นน่�แสด้งให้เห็นรูป็แบบความคิด้ที่่�เป็ิด้กว้างมากข้ึ�นและ
รวด้เรว็มากข้ึ�น ตีั�งแตีล่กัษณะความคดิ้ แนวที่าง ตีลอด้จันการยอมรบัความเป็ล่�ยนแป็ลงท่ี่�เกดิ้ข้ึ�นในชว่งระยะ
เวลาสั�น ๆ ที่่�ผูค้นที่่�เก่�ยวข้อ้งกบัด้นตีรไ่ที่ยและคนในสงัคมตีา่งยอมรบั ที่ำใหเ้กดิ้การเคลื�อนไหวที่างความคดิ้
ที่่�ส่งผลตี่อพิัฒินาการด้นตีร่ไที่ยในราชสำนักอย่างไม่เคยป็รากฏมาก่อน 4 ป็ระเด้็น ด้ังน่�

1. การเริ�มฟ้งดนตร่ขั�นละเอ่ยด : จัากพิัฒินาการข้องวงด้นตีร่ เครื�องด้นตีร่ และบที่เพิลงด้ังกล่าวมา
ข้้างตี้น ช่�ให้เห็นว่าสังคมรัตีนโกสินที่ร์ตีอนตี้นเริ�มม่แนวคิด้เรื�องข้องการฟ้ังด้นตีร่เกิด้ข้ึ�นแล้ว ซึ่ึ�งในที่่�น่�หมาย
ถึึงการฟ้ังด้นตีรใ่นข้ั�นที่่�มุง่ใส่ใจัเส่ยงด้นตีร่มากกว่าใช้เป็็นเครื�องป็ระโคมและป็ระกอบการละเล่นที่่�ป็รากฏใน
ราชสำนักและชาวบ้านในช่วงเวลาก่อนหน้า หากแตี่เมื�อเข้้าสู่ตี้นรัตีนโกสินที่ร์พิบว่าราชสำนักเริ�มใส่ใจัเส่ยง
ข้องวงด้นตีรม่ากข้ึ�น ด้งัป็รากฏวา่วงมโหรถ่ึกูพิฒัินาเพิิ�มและป็รบัเครื�องด้นตีรเ่รื�อยมาตัี�งแตีส่มยัรชักาลที่่� 121 
จัากวงมโหร่เครื�องหกป็ลายสมัยกรุงศึร่อยุธุ์ยา ม่การเพิิ�มระนาด้แก้วที่่�เป็็นเครื�องด้นตีร่ใหม่เข้้ามา พิร้อมกับ
การพิัฒินาระนาด้ให้ม่ช่วงเส่ยงสูงข้ึ�นและข้นาด้เล็กลง เกิด้เป็็นระนาด้มโหร่ เหล่าน่�แสด้งให้เห็นถึึงความ
พิยายามป็รุงเส่ยงให้เป็็นไป็ตีามตี้องการ ข้ณะเด้่ยวกันก็พิยายามเพิิ�มเส่ยงใหม่เข้้าไป็ในวงมโหร่ที่่�เป็็นด้นตีร่
ข้บักลอ่มและใกลช้ดิ้กบัการฟ้งัมาตีั�งแตีต่ีน้ ซึ่ึ�งในสว่นวงป็ี�พิาที่ยส์ำหรบัป็ระโคมเองกไ็มต่่ีางกนั ด้งัป็รากฏวา่
แที่บไมม่เ่หตีผุลอื�นใด้เลยที่่�ต้ีองเพิิ�มกลองทัี่ด้เข้า้มาอก่ 1 ใบ นอกจัากต้ีองการเพิิ�มความหลากหลายข้องเสย่ง
มากข้ึ�นในวง อันม่ผลตี่อการพิัฒินาวิธุ์่การบรรเลงที่่�ซึ่ับซึ่้อนข้ึ�นด้้วย 

การเริ�มฟ้ังด้นตีร่ข้ั�นละเอ่ยด้เมื�อเข้้าสู่ตี้นรัตีนโกสินที่ร์น่�เป็็นหลักหมุด้สำคัญในการสร้างแบบแผนข้ึ�น
มาในด้นตีร่ไที่ยราชสำนักให้ซึ่ับซ้ึ่อนและม่ความเป็็นเฉพิาะมากข้ึ�น ด้ังที่่�ได้้พิบว่าจัากการเริ�มฟั้งและสนใจั
เสย่งในช่วงแรกนั�น เมื�อเวลาผ่านไป็ที่ำให้เกิด้การพัิฒินาวงด้นตีรท่ี่่�มุง่เน้นการฟั้งเฉพิาะ อย่างวงป็ี�พิาที่ย์เสภา
ที่่�นำวงป็ี�พิาที่ย์ป็รับรูป็แบบเพิื�อรับ-ส่งการข้ับเสภาและข้ับร้อง การเกิด้ป็ี�พิาที่ย์เสภาข้ึ�นน่�ยังเป็็นส่วนสำคัญ
ที่่�ผลักให้เกิด้การพัิฒินาบที่เพิลงต่ีาง ๆ ที่่�ซัึ่บซึ่้อน ทัี่�งเพิลงสามชั�น เพิลงเถึา เพิลงโหมโรงเสภา และเพิลง
เด้่�ยว ที่ั�งหมด้น่�แสด้งให้เห็นว่า เมื�อเข้้าสู่ช่วงต้ีนรัตีนโกสินที่ร์ ราชสำนักสยามนิยมฟ้ังด้นตีร่มากกว่าการใช้
เป็็นเครื�องป็ระโคมในการละเล่นและพิิธุ์่กรรม อ่กที่ั�งยังใส่ใจัและรายละเอ่ยด้การฟ้ังมากข้ึ�น แม้แตี่ในเพิลง
ป็ระโคม 

21 หากนับตีั�งแตี่ช่วงป็ลายกรุงศึร่อยุธุ์ยาด้้วยแล้ว จัะพิบว่าเริ�มม่การป็รับรูป็แบบข้องวงมโหร่มาแล้ว ซึ่ึ�งแสด้งให้เห็นว่าเกิด้การฟ้ังอย่าง
ละเอ่ยด้ในด้นตีร่ข้ับกล่อม ก่อนที่่�การฟ้ังข้ั�นละเอ่ยด้จัะพิัฒินาอย่างม่นัยสำคัญในวงป็ี�พิาที่ย์ตี้นรัตีนโกสินที่ร์
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2. การพิฒันาวังดนตรแ่ละบที่เพิลง : การพิฒัินาวงด้นตีรต่ีน้รตัีนโกสนิที่รด์้งัที่่�ป็รากฏในรายละเอย่ด้
สรุป็ที่่�ยกมา แสด้งให้เห็นชัด้เจันว่าเป็็นไป็เพืิ�อตีอบรับการฟ้ังด้นตีร่ข้ั�นที่่�ละเอ่ยด้มากข้ึ�น ด้ังกล่าวไป็แล้วว่า
มุมมองตี่อด้นตีร่ช่วงเวลาน่�ไม่ใช่เฉพิาะเครื�องป็ระโคมและการละเล่นพิิธุ์่กรรมอ่กตี่อไป็ หากแตี่เป็็นการเริ�ม
ตีั�งหลกัการฟ้งัและสถึาป็นาแบบแผนข้ึ�นมาที่ล่ะนอ้ย ในระยะเริ�มตีน้ที่่�วงด้นตีรแ่ละบที่เพิลงพิฒัินายงัไมค่งที่่�
มากนัก ก็ยังคงป็รากฏความพิยายามในการสร้าง เพิิ�ม และป็รับป็รุงเครื�องด้นตีร่ใหม่ ๆ เข้้ามาป็ระสมในวง
ตีลอด้ ข้ณะที่่�บที่เพิลงก็ไม่ตี่างกันมากนัก เพิลงช้าอัตีราสองชั�น เพิลงเร็วอัตีราชั�นเด้่ยว ตีลอด้จันเพิลงสาม
ชั�นที่่�แยกกระจัายกันในด้นตีรป่็ระโคมถูึกหยิบใชเ้ป็น็พิื�นฐานสำหรับการป็ระพัินธ์ุ์ภายใต้ีวธิุ์ก่ารข้ยาย ตีดั้ที่อน 
และนำมาร้อยเร่ยงกันในการบรรเลงรับ-ส่งร้องในการเล่นเสภา ซึ่ึ�งที่่�สุด้แล้วการเกิด้ข้ึ�นข้องพิัฒินาการวง
ด้นตีรแ่ละบที่เพิลงน่�ค่อย ๆ ถึกูเรง่เรา้จัากความตีอ้งการในการฟ้งั (ที่่�ได้รั้บการสนับสนุนจัากกษตัีรยิด์้ว้ย) ให้
ม่ความซึ่ับซึ่้อนตีั�งแตี่โครงสร้างเพิลง ที่ั�งในหน้าที่ับป็รบไก่ หน้าที่ับสองไม้ และหน้าที่ับอื�น ๆ ความซึ่ับซึ่้อน
ข้องที่ำนองที่่�ได้้จัากเครื�องด้นตีร่ใหม่ที่่�ถูึกป็รับป็รุง/สร้างใหม่และนำมาป็ระสมวงก็นำไป็สู่การบรรเลงแป็ร
ที่ำนอง “ที่าง” ข้องเครื�องด้นตีร่ชนิด้ตี่าง ๆ ท่ี่�ซัึ่บซ้ึ่อนและผูกพัินกับกลวิธุ์่ป็ฏิบัตีิซึ่ึ�งต้ีองใช้ที่ักษะที่่�ยากข้ึ�น
ด้้วยเช่นเด้่ยวกัน

3. การยอมรับนกัดนตรส่ามัญช่นที่ั�งฐานะของผ้้บรรเลงและผ้้ประพินัธ ์: พิฒัินาการที่ั�งหมด้ในด้นตีร่
ไที่ยแบบแผนราชสำนกัสยามที่่�เริ�มสถึาป็นาข้ึ�นในตีน้รตัีนโกสนิที่ร ์จัากการเริ�มฟ้งัด้นตีรข่้ั�นละเอย่ด้ ซึ่ึ�งที่ำให้
ด้นตีร่พิัฒินาซึ่ับซึ่้อนข้ึ�นตีามช่วงเวลา เมื�อส่วนตี่าง ๆ ข้องด้นตีร่ซึ่ับซึ่้อนมากข้ึ�นจัากความตี้องการในการฟ้ัง
แล้ว สิ�งที่่�แสด้งใหเ้หน็ตีอ่มาคอืการยอมรบัตีวัตีนคนด้นตีรใ่หม้ค่วามสำคญัและเป็็นสว่นหนึ�งข้องคนที่่�มบ่ที่บาที่
ในสังคมมากข้ึ�น เมื�อเข้า้สูต้่ีนรัตีนโกสินที่ร์เริ�มป็รากฏชื�อนักด้นตีร่ที่่�มช่ื�อเสย่งและครูเพิลงมากข้ึ�นที่ั�งในบที่กลอน
และบันที่ึกอื�น ๆ ซึ่ึ�งนับได้้ว่าพิระบาที่สมเด้็จัพิระพิุที่ธุ์เลิศึหล้านภาลัยเป็็นพิระองค์แรกที่่�ป็รากฏพิระนามว่า
ได้ท้ี่รงพิระนพิินธุ์เ์พิลง แมว้า่จัะเป็น็ไป็ในลกัษณะข้องตีำนานหรอืการอา้งพิระสบุนิกต็ีาม นอกจัากน่�ยงัป็รากฏ
ชื�อสามัญชนอยา่งครูเพ็ิง ครูที่ดั้ ครแูตีง ครมู ่เป็น็ตีน้ ซึึ่�งที่า้ยที่่�สุด้นกัด้นตีรค่นสำคัญอยา่งนายมถื่ึอเป็น็สามญั
ชนนกัด้นตีรค่นแรกที่่�นอกจัากป็รากฏชื�อแลว้ยงัสามารถึระบุตีวัตีนและสกุลได้อ้ย่างชัด้เจัน วา่ได้ร้บัพิระราชที่าน
ราชที่ินนาม “ป็ระด้ิษฐไพิเราะ” คนแรกในบรรด้าศึักด้ิ� “หลวง” แล้วเลื�อนเป็็นที่่� “พิระ” อย่างรวด้เร็ว จัาก
การท่ี่�พิระบาที่สมเด็้จัพิระป็ิ�นเกล้าเจั้าอยู่หัวที่รงพิอพิระทัี่ยในบที่เพิลงเชิด้จั่นที่่�ได้้ป็ระพัินข้ึ�น ในช่วงเวลา
เด้ย่วกนัน่�ยงัพิบอก่วา่มก่ารแตีง่เพิลงสำหรบัวงป็ี�พิาที่ยเ์สภาข้ึ�นจัำนวนมาก อนัแสด้งใหเ้หน็มมุมองตีอ่ด้นตีร่
และนักด้นตีร่ที่่�เป็ล่�ยนไป็ ด้นตีร่ บที่เพิลง ไม่ใช่สิ�งที่่�เที่พิเจั้าแตี่งข้ึ�นมาให้มนุษย์อ่กตี่อไป็ คนแตี่งเพิลงไม่ใช่
ผูอุ้ตีริที่่�สังคมไม่ยอมรับอก่แล้ว แต่ีสามัญชนคนธุ์รรมด้าที่่�มค่วามรูส้ามารถึป็ระพัินธ์ุ์เพิลงและเล่นด้นตีรแ่สด้ง
ฝ่ีมือเพิื�อเลื�อนสถึานภาพิตีนเองได้้อย่างเป็ิด้เผย

4. การร้้จ้ักและยอมรับปรับใช่้ดนตร่แวัดล้อม : นอกเหนือจัากพิัฒินาการที่่�เกิด้ข้ึ�นกับวงด้นตีร่และ
นักด้นตีร่อันเนื�องมาจัากการฟั้งท่ี่�ละเอ่ยด้มาข้ึ�นแล้ว พิัฒินาการข้องบที่เพิลงยังสะท้ี่อนความคิด้เรื�องการ
ยอมรับป็รับใช้สิ�งตี่าง ๆ ในสังคมเข้้ามาในบที่เพิลงด้้วย แน่นอนว่าสภาพิสังคมตี้นรัตีนโกสินที่ร์ที่่�เตี็มไป็ด้้วย
คนนานาชาตีิย่อมเตี็มไป็ด้้วยด้นตีร่ที่่�หลากหลายเช่นกัน ด้ังข้้อมูลเรื�องข้องการป็ระพิันธุ์์บที่เพิลงช่วงน่�เอง
แสด้งให้เห็นการยอมรับป็รับใช้ด้นตีร่ในสังคมหลากหลายมาสร้างเป็็นเพิลงไที่ยผ่าน “สำเน่ยง” ที่่�กล่าวถึึง
คนหลากภาษามากยิ�งข้ึ�น เพิลงสำเน่ยงต่ีาง ๆ ถึูกนำเสนอในฐานะหนึ�งในบที่เพิลงไที่ยที่่�อาจัหยิบสำนวน 
ลักษณะจัังหวะ หรือรูป็แบบอื�น ๆ มาพิัฒินา ด้ังป็รากฏที่่�มาข้องเพิลงแป็๊ะ สามชั�น ที่่�กล่าวกันว่าครูม่แข้ก



MAHIDOL MUSIC JOURNAL 33  
Vol. 4 No. 2: September 2021 - February 2022

จัำที่ำนองมาจัากมโหร่จั่นแล้วมาแตี่งเป็็นเพิลงไที่ยสำเน่ยงจั่นพิร้อมกับเพิลงอื�น ๆ อ่กจัำนวน 3 เพิลง22 
ซึ่ึ�งนอกจัากน่� การยอมรับป็รับใช้ยังเห็นได้้จัากจัำนวนบที่เพิลงสำเน่ยงภาษาที่่�เพิิ�มมากข้ึ�นอย่างรวด้เร็วใน
ตี้นรัตีนโกสินที่ร์ การเกิด้ข้ึ�นข้องบที่เพิลงชุด้ 12 ภาษา ตีลอด้จันการเกิด้ข้ึ�นข้องแตีรวงชาวบ้านด้้วย

การขยายตัวัของกระฎมพิ่และผ้้ด่ใหม่ที่่�ส่งผลต่อแนวัค์ิดการพิัฒนาดนตร่ไที่ย
จัากข้้อมูลเหตุีการณ์ในป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยช่วงตี้นรัตีนโกสินที่ร์ที่่�แสด้งให้เห็นความเป็ล่�ยนแป็ลงที่าง

ความคดิ้และมมุมองซึ่ึ�งสง่ผลตีอ่การพิฒัินาแบบแผนข้องด้นตีรไ่ที่ยในราชสำนกั มค่วามแตีกตีา่งจัากยคุกอ่น
หน้าน่�มาก การเป็ล่�ยนแป็ลงอย่างก้าวกระโด้ด้ที่างความคิด้ไม่ใช่เรื�องป็กตีิที่่�เกิด้ข้ึ�น หากแตี่กระบวนการ
เป็ล่�ยนแป็ลงที่างความคิด้ที่่�ส่งผลตี่อโครงสร้างที่างสังคมควรเป็็นสิ�งที่่�ค่อยเป็็นค่อยไป็ ตี่างจัากกรณ่น่�ที่่�รูป็
แบบความคดิ้เป็ดิ้กวา้งและการฟ้งัข้ั�นละเอย่ด้สง่ผลตีอ่การพิฒัินาแบบแผนด้นตีรไ่ที่ยในราชสำนกัอยา่งรวด้เรว็
จัากป็จััจัยัแวด้ลอ้มที่่�เรง่เรา้ ชวนใหค้ดิ้วา่ป็จััจัยัใด้ที่่�มพ่ิลงัมากพิอเรง่เรา้ใหก้ระบวนการคิด้และที่ศัึนะตีอ่ด้นตีร่
ข้องราชสำนกัสยามเป็ล่�ยนแป็ลงอยา่งรวด้เรว็เมื�อเข้้าสูต่ีน้รตัีนโกสนิที่ร ์ทัี่�งท่ี่�ผา่นชว่งเวลาสงครามและความ
วุ่นวายที่างการเมืองมาไม่นานนัก และคำตีอบส่วนหนึ�งที่่�มักถึูกใช้คือ “บริบที่จัากสังคมที่่�เป็ล่�ยนแป็ลง” อัน
นำไป็สู่คำถึามต่ีอไป็ว่า สังคมลักษณะใด้ที่่�สร้างความเป็ล่�ยนแป็ลงที่างความคิด้อย่างมหาศึาลและส่งผลต่ีอ
มุมมองที่างวัฒินธุ์รรมด้นตีร่อันผูกพิันกับความเชื�อที่่�แนบแน่นมาก่อน

การตีั�งคำถึามกบัแนวคดิ้อก่ป็ระการหนึ�งที่่�พิอแสด้งใหเ้หน็ป็จััจัยัที่่�เข้า้มาเรง่เรา้ใหเ้กดิ้การเป็ล่�ยนแป็ลง
จัากคำถึามข้้างต้ีนได้้ คือการกลับไป็มองว่าผู้คนท่ี่�ใช้ด้นตีร่เพิื�อพิิธุ์่กรรมความเชื�อได้้เริ�มหันมาฟั้งด้นตีร่ข้ั�น
ละเอ่ยด้ได้้ด้้วยกรณ่ใด้บ้าง ซึ่ึ�งจัากข้้อมูลที่่�ช่�ให้เห็นว่าสังคมตี้นรัตีนโกสินที่ร์เกิด้การเป็ล่�ยนแป็ลงไป็แล้วนั�น 
การฟ้งัด้นตีรอ่ยา่งป็ระณต่ีได้ย้อ่มตีอ้งมเ่วลาและสภาพิที่่�พิรอ้ม การที่่�ราชสำนกัสยามเริ�มใสใ่จัฟ้งัด้นตีรอ่ยา่ง
ป็ระณ่ตีและสนใจัรายละเอ่ยด้ได้้มากข้ึ�นย่อมม่พิื�นฐานที่างการเมืองท่ี่�มั�นคงระด้ับหนึ�ง ข้้อน่�สำราญ ผลด่้ 
อธุ์ิบายสภาพิบ้านเมืองเมื�อเข้้าสู่ตี้นรัตีนโกสินที่ร์ว่า ผู้คนม่การใช้ช่วิตีริมน�ำที่่�ผู้พิันกับการค้าข้าย ที่ำให้รัฐม่
ความมั�งคั�งมากข้ึ�น23 ซึ่ึ�งส่งผลตี่อการป็กครองข้องราชวงศึ์จัักร่ในช่วงน่�ที่่�เริ�มมั�นคงและมั�งคั�งจัากการค้าข้าย
และมุ่งไป็สู่รัฐแบบใหม่ตีามกระแสโลกเช่นเด้่ยวกัน ข้ณะที่่�เมืองตี่าง ๆ โด้ยรอบที่่�เคยสู้รบกันมาก่อนหน้า
กำลังอยู่ในสภาวะอ่อนแอจัากสงครามและการแที่รกแซึ่งข้องเจั้าอาณานิคมตีะวันตีก ความสงบภายนอก
เหล่าน่�ที่ำให้ราชสำนักสยามมเ่วลาจัดั้การกับสภาพิการเมืองภายในข้องตีนเองให้มเ่สถึย่รภาพิไป็พิร้อม ๆ กบั
การเร่ยนรู้เรื�องการค้าข้ายกับตี่างชาตีิที่่�สืบที่อด้มาตีั�งแตี่ป็ลายกรุงศึร่อยุธุ์ยา 

การเตีิบโตีที่างเศึรษฐกิจัไม่ได้้ข้ยายตีัวเฉพิาะภายในราชสำนัก หากแตี่ม่การกระจัายความมั�งคั�งไป็สู่
ข้นุนางมากข้ึ�น ด้งัป็รากฏการคา้ข้ายเมื�อเข้า้สูร่ชัสมยัพิระบาที่สมเด้จ็ัพิระนั�งเกลา้เจัา้อยูห่วัที่่�แที่บจัะเป็ดิ้เสร่
ให้แก่ขุ้นนางด้้วย ความมั�งคั�งเหล่าน่�นอกจัากสร้างเสถึ่ยรภาพิภายในสยามแล้ว ยังส่งผลให้เกิด้การข้ยายตีัว
ข้องชนชั�นกระฎุุมพิ่ด้้วย24 ทัี่�งหมด้น่�ส่งผลเรื�องอำนาจัภายในที่่�ค่อนข้้างมั�นคงและมั�งคั�ง อันเป็็นส่วนหนึ�งท่ี่�

22 พิรรณระพิ่ บุญเป็ล่�ยน และป็ราโมที่ ด้่านป็ระด้ิษฐ์, “การเร่ยบเร่ยงและการถึ่ายที่อด้ที่างเด้่�ยวฆ้องวงใหญ่เพิลงแป็๊ะ สามชั�น,” วิารสาร
วิิชาการศรีปทุม ชลบุรี ป็ีที่่� 17, ฉบับที่่� 2 (ตีุลาคม-ธุ์ันวาคม 2563): 77.
23 สำราญ ผลด้่, “บางกอกในสมัยตี้นกรุงรัตีนโกสินที่ร์: วิถึ่ริมน�ำข้องชาวสยามจัากมุมมองข้องชาวตีะวันตีก,” วิารสารวิิชาการมหัาวิิทยาลัย

ธํนบุรี ป็ีที่่� 11, ฉบับที่่� 25 (พิฤษภาคม-สิงหาคม 2560): 172-181.
24 นิธุ์ิ เอ่ยวศึร่วงศึ์, ปากไก�และใบเรือ (นนที่บุร่ : ฟ้้าเด้่ยวกัน, 2555), 69-97.
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ที่ำให้คนในราชสำนักมุ่งความสนใจัไป็ที่่�ศึิลป็ะและด้นตีร่ได้้เพิิ�มข้ึ�น
ข้ณะท่ี่�สังคมเตีิบโตีจัากการค้าข้าย ได้้ม่การนำพิาคนนานาชาติีที่่�เตี็มไป็ด้้วยมุมมองความคิด้แป็ลก

แตีกตี่างมากมายโด้ยเฉพิาะชาวตีะวันตีกที่่�ม่ความคิด้เก่�ยวกับการฟ้ังด้นตีร่มาก่อนแล้ว จัึงไม่อาจัป็ฏิเสธุ์ได้้
เลยวา่ความคดิ้เรื�องการฟ้งัด้นตีรข่้ั�นละเอย่ด้ที่่�เกดิ้ข้ึ�นในราชสำนกัสว่นหนึ�งเป็็นผลจัากการตีดิ้ตีอ่กับชาวตีะวนั
ตีกน่�เอง เมื�อการตีดิ้ตีอ่คา้ข้ายเก่�ยวเนื�องกบัความสมัพินัธุ์ท์ี่่�มก่ารจัดั้งานเล่�ยงตีอ้นรบั ด้นตีรแ่ละการแสด้งจังึ
เป็น็สว่นหนึ�งที่่�ถึกูใชแ้ละการใส่ใจัในการฟั้งด้นตีร่ก็คอืสว่นหนึ�งที่่�สง่ผา่นจัากความคิด้แบบตีะวันตีก ไม่เฉพิาะ
แตีเ่พิย่งสงัคมในราชสำนกัเที่า่นั�นที่่�รบัความคิด้เก่�ยวกบัการฟั้งข้ั�นละเอย่ด้เหลา่น่�เข้า้มา หากแตีใ่นกลุม่ชนชั�น
กระฎุุมพิ่ที่่�กำลังข้ยายตีัวจัากการค้าข้ายก็เกิด้ลักษณะไม่ตี่างกันเมื�อม่การค้าข้ายกับชาวตีะวันตีกมากข้ึ�น

การสง่ตีอ่ความคดิ้จัากคนนานาชาตีทิี่่�ด้ำเนนิไป็พิรอ้มกบัการคา้ข้ายน่�เองที่่�เป็น็ป็จััจัยับม่เพิาะสำนกึรู้ 
เรื�องการฟ้งัและความตีอ้งการความป็ระณ่ตี การใชข้้องด้ม่ากข้ึ�นตีามกำลงัที่รพัิยท์ี่่�เพิิ�มข้ึ�น ข้นุนางและคนชั�น
ลา่งลงมาเป็น็ผูไ้ด้รั้บป็ระโยชน์จัากการข้ยายตัีวข้องตีลาด้เชน่เด้ย่วกันและเมื�อคนเหล่าน่�ร�ำรวยข้ึ�นจึังมโ่อกาส
และอำนาจัต่ีอรองมากข้ึ�น ชนชั�นกระฎุุมพิ่ในสยามข้ยายตัีวรวด้เร็วพิร้อมกับการค้าที่่�เติีบโตีต่ีอเนื�อง 
การเตีิบโตีข้องชนชั�นกระฎุุมพิ่ที่ำให้รสนิยมและวรรณกรรมชาวบ้านแพิร่หลาย ข้ณะที่่�ราชสำนักก็ผ่อนป็รน
ข้อ้หา้มเก่�ยวกบัด้นตีรแ่ละการละเลน่ด้ว้ยเชน่เด้ย่วกนั ด้งัป็รากฏวา่เมื�อเข้า้สูรั่ชสมยัพิระบาที่สมเด็้จัพิระจัอมเกลา้
เจัา้อยูห่วัม่การยกเลกิกฎหา้มมล่ะครผู้หญงิ ด้ว้ยกฎด้งักลา่วที่ำใหช้นชั�นกระฎุมุพิท่ี่่�มฐ่านะพิอสามารถึมล่ะคร 
(ซึ่ึ�งอาจัม่ด้นตีร่ด้้วย) ข้องตีนเองได้้ ที่ั�งหมด้น่�เป็็นส่วนหนึ�งข้องการผลักดั้นรสนิยมใหม่ที่่�เชื�อมโยงส่งต่ีอกัน
ระหว่างราชสำนักและคนภายนอก ที่ำให้กระฎุุมพิ่เหล่าน่�ม่ลักษณะเป็็น “ผู้ด้่ใหม่” ที่่�ม่ส่วนในการผลักด้ัน
ความคิด้และความนิยมด้นตีร่ อันนำไป็สู่การพัิฒินาด้นตีร่ไที่ยแบบแผนท่ี่�เกิด้ข้ึ�นพิร้อมกับแนวคิด้เรื�องการ
ยอมรับป็รับใช้ที่่�มากข้ึ�นด้้วย

บที่สรุปและข้อเสนอแนะ
พิลังผลกัด้นัจัากชนชั�นกระฎุุมพิท่่ี่�มอ่ำนาจัต่ีอรองและนำเสนอตีวัตีนมากข้ึ�น กระที่ั�งเตีบิโตีเป็น็ผูด้้ใ่หม่

นอกราชสำนกัที่่�สามารถึเชื�อมโยงกบัชาวบ้าน คนนานาชาตี ิและราชสำนกัเข้า้ด้ว้ยกนั สง่ผลตีอ่การเชื�อมโยง
เข้้าหากันระหว่างวรรณกรรมด้นตีร่ราชสำนัก ชาวบ้าน และคนนานาชาตีิมากข้ึ�น จัึงป็ฏิเสธุ์ไม่ได้้ว่าคนกลุ่ม
น่�ม่บที่บาที่สำคัญตี่อความคิด้การพิัฒินาด้นตีร่ไที่ยช่วงตี้นรัตีนโกสินที่ร์ที่่�ส่งตี่อไป็ยังราชสำนักให้มองด้นตีร่
เป็ล่�ยนไป็จัากเครื�องป็ระโคมเฉพิาะพิิธุ์่กรรมมาให้เป็็นส่วนหนึ�งข้องการฟั้งและการละเล่นท่ี่�สามารถึใช้ร่วม
กนัได้ ้ข้ณะเด้ย่วกนักเ็ป็น็ผูน้ำความคดิ้ วธิุ์ก่าร ผลผลติีที่างด้า้นวฒัินธุ์รรมด้นตีรจ่ัากราชสำนกัสง่ผา่นกระจัาย
ออกมาภายนอกด้้วย กระฎุุมพิ ่- ผูด่้้ใหมจ่ังึเป็น็เสมอืนตีวักลางระหวา่งราชสำนกักบัราษฎรในแงข่้องตีวักลาง
ที่างวฒัินธุ์รรมที่่�ที่ำใหด้้นตีรร่าษฎร ด้นตีรห่ลวง และแนวคดิ้แบบนานาชาตีมิาบรรจับกนั อนัเป็น็สว่นสำคญั
ในการพิัฒินาด้นตีร่ไที่ยแบบแผนราชสำนักสยามที่่�ค่อย ๆ สถึาป็นาจันมั�นคงในเวลาตี่อมา

อย่างไรก็ตีาม ข้้อมูลและข้้อวิเคราะห์ในบที่ความฉบับน่�เป็็นเพิ่ยงข้้อเสนอที่างแนวคิด้ที่่�พิยายามมุ่ง
เสนอป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยในลักษณะที่่�ตี่างไป็จัากข้นบเด้ิมซึ่ึ�งเน้นเรื�องราวข้องเหตีุการณ์ หากแตี่กระบวนการ
ที่างความคดิ้และโครงสรา้งสงัคมกเ็ป็็นสว่นหนึ�งในเหตีผุลสำหรบัอธุ์บิายใหม้ค่วามนา่เชื�อถึอืมากข้ึ�น บที่ความ
น่�จังึหยิบยกชุด้ข้อ้มลูพิื�นฐานมาช่�ใหเ้หน็ลกัษณะแนวคดิ้ที่่�สมัพินัธุ์ก์บัสงัคม ด้งัป็รากฏผลที่่�วา่ชนชั�นกระฎุมุพิ่
และผู้ด่้ใหม่ที่่�ข้ยายตีัวเพิิ�มมาข่้�นในตี้นรัตีนโกสินที่ร์เป็็นที่ั�งตีัวกลางและป็ัจัจััยเร่งเร้าให้ด้นตีร่ไที่ยแบบแผน
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ราชสำนกัสยามพิฒัินาอยา่งกา้วกระโด้ด้และรวด้เรว็ หากพิจิัารณาอยา่งถึ่�ถึว้นจัะพิบวา่ยงัคงมข้่้อมลูอ่กจัำนวน
มากที่่�จัำเป็น็ตีอ้งยกมาพิจิัารณาและใหเ้หตีผุลเพิิ�มเตีมิ ซึ่ึ�งไมส่ามารถึแสด้งรายละเอย่ด้ได้เ้พิย่งพิอในบที่ความ
ฉบับน่�ด้้วยข้้อจัำกัด้ที่ั�งเวลาและข้นาด้ความยาว กระนั�น ผู้เข่้ยนมุ่งหวังเพ่ิยงนำเสนอการศึึกษาป็ระวัตีิ
ด้นตีร่ไที่ยในแง่มุมที่่�แตีกต่ีางและเป็็นส่วนหนึ�งในการศึึกษาป็ระวัติีด้นตีร่ไที่ยที่่�นำเสนอมุมมองหลากหลาย 
เพิื�อให้การที่ำความเข้้าใจัป็ระวัตีิด้นตีร่ไที่ยสมบูรณ์มากข้ึ�นในอนาคตี
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MUSIC SCHOOL
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บที่ค์ัดย่อ
สำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) เป็็นสำนักความรู้ซึ่อสามสายที่่�สืบสานองค์ความรู้ ผลิตีซึ่�ำและ

สร้างสรรค์ความรู้เก่�ยวกับซึ่อสามสาย โด้ยม่พิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) เป็็นผู้บุกเบิกรวบรวมองค์
ความรูต่้ีาง ๆ ที่่�มอ่ยูเ่ดิ้มตีั�งแต่ีตีน้รัตีนโกสินที่ร์ ป็ระดิ้ษฐแ์ละพัิฒินาความรูใ้หม่ที่ั�งการป็ฏิบัตีแิละงานวิชาการ 
จันกลายเป็็นแนวคิด้ข้องสำนักที่่�ส่งตี่อมายังที่ายาที่และลูกศึิษย์ ที่่�ป็ัจัจัุบันยังคงสงวนรักษาและพิัฒินาความ
รู้สืบตี่อมา ด้ังป็รากฏการแพิร่กระจัายข้ององค์ความรู้ซึ่อสามสายสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จิัตีร จัิตีตีเสว่) 
อยู่ในหลายลักษณะ ที่ั�งองค์ความรู้ที่างด้นตีร่แบบจัาร่ตีสำหรับหน่วยงานผู้ป็ฏิบัตีิงาน องค์ความรู้ที่างด้นตีร่
ในสถึาบันการศึึกษา งานสร้างสรรค์ที่างดุ้ริยางคศึิลป็์ และงานเข้่ยนที่างวิชาการ 

ค์ำสำค์ัญ : ด้นตีร่ไที่ย/ องค์ความรู้/ ซึ่อสามสาย/ สำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่)

* ครู คศึ.1 กลุ่มสาระการเร่ยนรู้ศึิลป็ะ โรงเร่ยนกาญจันานุเคราะห์ สำนักงานเข้ตีพิื�นที่่�การศึึกษามัธุ์ยมศึึกษากาญจันบุร่
* Practitioner Level Teacher of Kanchananukroh School, The Secondary Educational Service Area Office Kanchanaburi
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Abstract
Phraya Phumisewin (Jit Jittasevee) music school is the school of knowledge that 

inherits reproduce and create the knowledge of Saw Sam Sai since the beginning of 
Rattanakosin period. Phraya Phumisewin (Jit Jittasevee) was the pioneer of collecting various 
knowledge. existing invent and develop new knowledge both practical and academic until 
it became the concept that passed on to the heirs and students which at present still 
maintains and develops knowledge later. As it turns out, the spread of the knowledge of 
the Saw Sam Sai of Phraya Phumisewin (Jit Jittasevee) is in many ways. both traditional 
music knowledge for the working unit Music knowledge in educational institutions Creative 
music and Academic writing.

Keywords : Thai Music/ Knowledge/ Saw Sam Sai/ Phraya Phumisewin (Jit Jittasevee) 
 Music School

บที่นำ
ซึ่อสามสาย เครื�องด้นตีรป่็ระเภที่เครื�องส ่3 สาย มค่นัชกัอสิระจัากตีวัซึ่อ ได้ร้บัการยอมรบัจัากที่ั�งนกั

ด้นตีร่ไที่ยและกลุ่มผู้ฟั้งด้นตีร่ว่า เป็็นเครื�องด้นตีร่ไที่ยที่่�ม่รูป็ลักษณ์งด้งามเฉพิาะตีัว ม่เส่ยงไพิเราะเป็็น
เอกลักษณโ์ด้ยเฉพิาะเสย่งคูป่็ระสาน สนันษิฐานวา่ได้รั้บอทิี่ธุ์พิิลมาจัากป็ระเที่ศึกลุม่อาหรับเป็อรเ์ซึ่ย่ ป็รากฏ
หลักฐานว่าม่ใช้ในดิ้นแด้นสุวรรณภูมิมาตัี�งแต่ีสมัยอาณาจัักรสุโข้ที่ัยเป็็นราชธุ์าน่จันกระที่ั�งถึึงปั็จัจุับัน และ
หากจัะกล่าวถึึงสำนักซึ่อสามสายที่่�ม่ความเก่าแก่ ก็เห็นจัะไม่พิ้น “สำนักพิระยาภูม่เสวิน (จิัตีร จัิตีตีเสว่)” 
สำนกัซึ่อสามสายท่ี่�มป่็ระวตัีศิึาสตีร์การสืบที่อด้มาจัากครซูึ่อสามสายตีั�งแตีต่ีน้กรงุรตัีนโกสนิที่ร ์มก่ารรวบรวม
องค์ความรู้ทัี่�งจัากครูซึ่อสามสายที่่�เป็็นสตีร่ในราชสำนักฝ่่ายในและจัากครูซึ่อสามสายที่่�เป็็นขุ้นนาง
ข้้าราชสำนักรับราชการฝ่่ายหนา้ ตีั�งแตี่รัชสมัยพิระบาที่สมเด้็จัพิระพิุที่ธุ์เลิศึหล้านภาลัยสบืเนื�องตี่อกนัมาไม่
ข้าด้สายจันกระที่ั�งถึึงป็ัจัจัุบัน โด้ยหนึ�งในผู้ที่่�ม่บที่บาที่สำคัญในการรวบรวม ตี่อยอด้ และเผยแผ่องค์ความรู้
ซึ่อสามสายจันเป็็นที่่�นิยมแพิร่หลายก็คือ พิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่)

ภู้มิค์วัามร้้ของพิระยาภู้ม่เสวัิน (จ้ิตร จ้ิตตเสวั่)

พิระยาภูม่เสวิน ม่นามเด้ิมว่า จัิตีร เป็็นบุตีรชายคนท่ี่� 2 ในบรรด้าพิ่�น้องจัำนวน 5 คน ข้อง
หลวงคนธุ์รรพิวาที่่ (จ่ัาง จัิตีตีเสว่) และนางเที่่ยบ เกิด้เมื�อวันที่่� 13 มิถึุนายน พิ.ศึ. 2423 ตีรงกับวันพิุธุ์ 
ข้ึ�น 10 ค�ำ เด้ือน 7 ป็ีมะเม่ย ณ ตีำบลคลองชักพิระ อำเภอตีลิ�งชัน จัังหวัด้ธุ์นบุร่ ม่พิื�นฐานที่างด้นตีร่จัาก
การฝ่กึหดั้ซึ่อด้ว้งกับบดิ้าจันสามารถึบรรเลงร่วมวงได้ ้ข้ณะที่่�ชว่ติีราชการเริ�มตีน้ด้ว้ยการรับราชการในตีำแหน่ง
มหาด้เล็กหอ้งที่่�พิระบรรที่มพิระบาที่สมเด้จ็ัพิระมงกฎุเกลา้เจัา้อยูหั่ว โด้ยที่รงพิระเมตีตีาพิระราชที่านชั�นยศึ
ให้เจัริญรุด้หน้าที่างตีำแหน่งราชการในกรมมหาด้เล็ก จัากมหาด้เล็กวิเศึษ นายรองพิิจิัตีรสรรพิการ 
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นายกวด้ หุ้มแพิร นายจ่ัารง หลวงสิที่ธุ์ิ�นายเวร เจั้าหมื�นไวยวรนาถึ จันได้้รับพิระราชที่านบรรด้าศัึกด้ิ�เป็็น
พิระยามานพินริศึร์ และพิระยาภูม่เสวิน ตีามลำด้ับ 

เมื�อที่า่นรบัราชการในตีำแหนง่มหาด้เลก็วเิศึษ ใน พิ.ศึ. 2449 ได้ม้โ่อกาสฝ่ากตีวัเป็น็ศึษิยข์้องพิระยา
ป็ระสานดุ้ริยศึัพิที่์ (แป็ลก ป็ระสานศึัพิที่์) ซึ่ึ�งข้ณะนั�นม่บรรด้าศึักด้ิ�เป็็นขุ้นป็ระสานดุ้ริยศึัพิที่์ ก็ได้้รับความ
เมตีตีาป็ระสาที่วิชาความรูต้ีา่ง ๆ เป็็นอยา่งมาก เนื�องจัากเป็น็ศึษิยท์ี่่�ม่ความข้ยันหมั�นเพิ่ยร เป็น็ผูม้ฝ่่ีมอืและ
สตีิป็ัญญาเฉล่ยวฉลาด้ในที่างด้นตีร่อย่างด้่เย่�ยม ที่ั�งยังได้้แนะนำเชิงข้อร้องให้ที่่านไป็เร่ยนวิชาซึ่อสามสาย
เพิิ�มเตีิมกับเจั้าเที่พิกัญญา บูรณะพิิมพิ์ (ณ เช่ยงใหม่) พิระญาตีิคนสนิที่ข้องพิระราชชายา เจั้าด้ารารัศึม่ ผู้ได้้
รับการถ่ึายที่อด้ความรู้ซึ่อสามสายจัากหม่อมผิว มานิตียกุล ศึิษย์ซึ่อสามสายที่่�สืบที่อด้องค์ความรู้จัาก
หม่อมสุด้ บุนนาค ด้ังนั�นที่ั�งพิระยาป็ระสานดุ้ริยศึัพิที่์ (แป็ลก ป็ระสานศึัพิที่์) และเจั้าเที่พิกัญญา บูรณพิิมพิ์ 
(ณ เช่ยงใหม่) ตี่างก็ช่วยกันถึ่ายที่อด้วิชาซึ่อสามสายให้แก่ที่่าน โด้ยพิระยาป็ระสานดุ้ริยศึัพิท์ี่ (แป็ลก 
ป็ระสานศึัพิท์ี่) ได้้เคยกล่าวกับที่่านไว้ว่า “ถึ้าไม่เร่ยนซึ่อสามสายไว้ ตี่อไป็อาจัจัะสูญ คุณหลวงนายม่นิสัย
สุภาพิและม่ความพิยายามด้่ ที่ั�งเป็็นผู้ที่่�ม่ความกตีัญญููกตีเวที่่เคารพิครูอาจัารย์เป็็นอย่างสูง ข้อให้เร่ยน
ซึ่อสามสายไว้ เพิื�อจัะได้้สั�งสอนอนุชนรุ่นหลังตี่อไป็”1 

ภูาพิที่่� 1 พิระยาภู้ม่เสวัิน (จ้ิตร จ้ิตตเสวั่)
ที่่�มา : ศึาสตีราจัารย์พิงษ์ศึิลป็์ อรุณรัตีน์

1 “ป็ระวัตีิช่วิตี พิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่),” ใน อนุสรณีในงานพระราชทานเพลิงศพพระยาภูมีเสวิิน 20 พฤษภาคม 2519 (กรุงเที่พิฯ 
: ม.ป็.ที่., 2519), 7.
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ด้ังนั�น “ต้ีนทุี่น” องค์ความรู้เพิลงเด่้�ยวซึ่อสามสายข้องสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จิัตีร จัิตีตีเสว่) 
อันเกิด้จัากการสืบที่อด้จัากเจั้าเที่พิกัญญา บูรณะพิิมพิ์ (ณ เช่ยงใหม่) เห็นจัะม่เพิ่ยงที่างเด้่�ยวซึ่อสามสาย 
เพิลงเชิด้นอกและที่างเด้่�ยวซึ่อสามสายเพิลงที่ยอยเด้่�ยวข้องหม่อมสุด้ บุนนาค หม่อมในสมเด้็จัเจั้าพิระยา
บรมมหาศึรสุ่รยิวงศ์ึ (ช่วง บนุนาค) ซึึ่�งมค่วามเก่าแก่รว่มสมัยเด้ย่วกันกับที่างเด่้�ยวป็ี�ข้องพิระป็ระดิ้ษฐไพิเราะ 
(ม่ ดุ้ริยางกูร) ซึ่ึ�งเพิลงเด้่�ยวซึ่อสามสายที่ั�งสองเพิลงเป็็นเพิลงที่่�เร่ยกได้้ว่าเป็็น “เพิลงเด้่�ยวโด้ยกำเนิด้” 

สันนิษฐานว่าที่างเด้่�ยวซึ่อสามสายที่ั�งสองเพิลงน่� อาจัได้้รับการแนะนำกลวิธุ์่การป็ระด้ิษฐ์ที่างเด่้�ยว
จัากพิระป็ระด้ษิฐไพิเราะ (ม ่ด้รุยิางกรู) เมื�อครั�งที่่�ที่า่นเข้้าไป็สอนด้นตีรไ่ที่ยท่ี่�บา้นสมเด้จ็ัเจัา้พิระยาบรมมหา
ศึรสุ่รยิวงศ์ึ (ช่วง บนุนาค) เนื�องจัากกระแสความนิยมในการป็ระดิ้ษฐท์ี่างเด้่�ยวที่่�ได้ร้บัอทิี่ธุ์พิิลจัากการวิวฒัิน์
ข้ึ�นข้องเพิลงที่ยอยเด่้�ยวข้องพิระป็ระดิ้ษฐไพิเราะ (ม่ ดุ้ริยางกูร) ที่่�กำลังม่ชื�อเส่ยงอย่างมากในข้ณะนั�น 
นบัได้ว้า่เป็น็องคค์วามรู้เพิลงเด้่�ยวซึ่อสามสายที่่�เก่าแก่และเป็็นที่างเด่้�ยวซึ่อสามสายที่่�เป็็นรากฐานสำคัญข้อง
สำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ซึ่ึ�งตีกที่อด้มาถึึงหม่อมผิว มานิตียกุล และเจั้าเที่พิกัญญา บูรณะพิิมพิ์ 
(ณ เช่ยงใหม่) และได้้กลายเป็็นภูมิความรู้ชั�นยอด้ข้องการบรรเลงเด้่�ยวซึ่อสามสายในราชสำนัก

การที่่�พิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ได้้บ่มเพิาะความรู้ด้นตีร่จัากพิระยาป็ระสานดุ้ริยศึัพิที่์ (แป็ลก 
ป็ระสานศัึพิท์ี่) และต่ีอยอด้ความรู้ซึ่อสามสายจัากเจัา้เที่พิกัญญา บรูณะพิมิพ์ิ (ณ เชย่งใหม)่ อยูถ่ึงึ 9 ป็ ีที่ำให้
ที่่านได้้นำความรู้จัากที่ั�งสองส่วนมาบูรณาการกันและข้ยายองค์ความรู้ ด้้วยการป็ระดิ้ษฐ์ที่างเด่้�ยว
ซึ่อสามสายข้ึ�นใหม่ภายใต้ีการกำกับดู้แลและแนะนำข้องพิระยาป็ระสานดุ้ริยศึัพิที่์ (แป็ลก ป็ระสานศึัพิที่์) 
จัำนวน 13 เพิลง ได้้แก่ 1) เพิลงข้ับไม้บัณเฑาะว์ 2) เพิลงตี้นเพิลงฉิ�ง สามชั�น 3) เพิลงนกข้มิ�น สามชั�น 
4) เพิลงหกบที่ สองชั�น 5) เพิลงบุหลนัลอยเลื�อน สองชั�น 6) เพิลงที่ะแย สามชั�น 7) เพิลงบรรที่มไพิร สามชั�น 
8) เพิลงป็ลาที่อง สามชั�น 9) เพิลงพิญาครวญ สามชั�น 10) เพิลงพิญาโศึก สามชั�น 11) เพิลงแสนเสนาะ 
สามชั�น 12) เพิลงลาวแคน และ 13) เพิลงกราวใน เถึา

นอกจัากโอกาสในการเร่ยนรู้และได้้รับสนับสนุนอย่างใกล้ชิด้จัากครูด้นตีร่คนสำคัญอย่างพิระยา
ป็ระสานด้รุยิศัึพิที่ ์(แป็ลก ป็ระสานศึพัิที่)์ ที่่�ที่ำใหก้ารป็ระพัินธุ์เ์พิลงเด้่�ยวข้องพิระยาภมูเ่สวนิ (จิัตีร จัติีตีเสว)่ 
ถึกูผลติีข้ึ�นอยา่งตีอ่เนื�องแลว้ การมช่ว่ติีราชการที่่�มโ่อกาสในการรบัได้ใ้ชใ้กลช้ดิ้กบั “สมเด้จ็ัพิระมหาธุ์ร่ราชเจัา้” 
หรอืพิระบาที่สมเด้จ็ัพิระมงกฎุเกลา้เจัา้อยูห่วั ยงัสง่อทิี่ธุ์พิิลใหท้ี่า่นได้ซ้ึ่มึซึ่บั “ลกัษณะข้องความเป็น็ป็ราชญ”์ 
จัากพิระองค์ที่่านอ่กด้้วย ด้ังจัะสังเกตีได้้จัากอุป็นิสัยรักการเร่ยนรู้ หมั�นค้นคว้า และยังพิบว่านอกจัากที่าง
เด้่�ยวซึ่อสามสายที่่�พิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ได้้สร้างสรรค์ข้ึ�นมาใหม่แล้ว ที่่านยังม่ความสนใจัที่่�จัะ
ศึึกษาองค์ความรู้อื�น ๆ ที่่�ม่ความเก่�ยวข้้องกับซึ่อสามสายด้้วย เช่น การค้นคว้าที่ำนองเห่กล่อมพิระบรรที่ม 
ที่่�เกือบจัะสูญสิ�นไป็จัากแผ่นด้ินให้กลับฟ้้�นคืนมาอ่กครั�ง ตีลอด้จันงานเข้่ยนบที่ความวิชาการที่่�เก่�ยวข้้องกับ
ด้นตีร่จัำนวนมากลงในวารสารศึิลป็วัฒินธุ์รรม ด้ังตีัวอย่างงานเข้่ยนข้องพิระยาภูม่เสวิน (จิัตีร จัิตีตีเสว่) 
ตี่อไป็น่� 1) ลักษณะข้องผู้ที่่�เป็็นนักด้นตีร่ 2) ข้ลุ่ย 3) หลักการจัับเลาข้ลุ่ยและการป็ิด้-เป็ิด้นิ�ว 4) หลักการส่
ซึ่อสามสาย 5) ผู้เช่�ยวชาญซึ่อสามสายในสมัยกรุงรัตีนโกสินที่ร์ 6) หลักการส่ซึ่อด้้วง 7) พิระราชพิิธุ์่เห่กล่อม 
เป็็นตี้น และจัากการที่่�ที่่านได้้รับราชการในตีำแหน่งหัวหน้าแผนกและตีำราข้องกรมศึิลป็ากรในช่วง พิ.ศึ. 
2479 - พิ.ศึ. 2484 ที่ำใหท้ี่า่นได้ว้างแนวที่างข้องการที่ำงานด้นตีรไ่ที่ยภาควชิาการเอาไวใ้หล้กูศึษิยใ์นสำนกั
ข้องที่่านอ่กด้้วย จัึงถึือได้้ว่าพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) เป็็นป็ัญญาชนผู้บุกเบิกด้นตีร่ไที่ยภาควิชาการ
ในยุคแรกเริ�ม
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“พิระยาภูมเ่สวนิ ตีอ่ไป็จัะหน่การเป็น็ครไูมพ่ิน้ และวชิาที่่�จัะด้ำรงไว้กเ็ฉพิาะซึ่อสามสายและข้ลุย่ ซึ่ึ�ง
จัะที่ำให้ม่ชื�อเส่ยงแก่ตีนในเบื�องหน้า” ถึ้อยความจัากพิระยาป็ระสานดุ้ริยศึัพิที่์ (แป็ลก ป็ระสานศึัพิที่์) ที่่�ม่
ตีอ่พิระยาภมูเ่สวนิ (จัติีร จัติีตีเสว)่ ท่ี่�หมายกระตีุน้ใหท้ี่า่นสง่ตีอ่ความรูไ้ป็สูผู้่อื�นเป็น็เพิย่งหนึ�งในบคุคลที่่�ที่ำให้
พิระภูม่เสวิน (จิัตีร จัิตีตีเสว่) ได้้ตีระหนักถึึงคุณค่าข้องความเป็็นครู จันเมื�อพิระยาอนุมานราชธุ์น (ยง 
เสฐย่รโกเศึศึ) ได้้พิบที่า่นครั�งใด้กม็กัจัะกลา่ววา่ “มว่ชิาไมถ่่ึายที่อด้ใหแ้กล่กูศึษิยน์ั�นเป็น็บาป็กรรมนะ” พิรอ้ม
ทัี่�งออกกศุึโลบายด้ว้ยการเลา่นทิี่านซึึ่�งที่า่นได้แ้ต่ีงเองให้แกพ่ิระยาภมูเ่สวิน (จัติีร จัติีตีเสว)่ ฟ้งัวา่ “มค่รดู้นตีร่
ผู้หนึ�ง ไม่ยอมถึ่ายที่อด้วิชาให้แก่ผู้ใด้เลย ครั�นเมื�อถึึงแก่กรรมไป็แล้ว วิญญาณข้องที่่านผู้นั�นก็ไป็สิงอยู่ที่่�ตี้น
อโศึกตี้นหนึ�ง บังเอิญม่ชายคนหนึ�งเด้ินมานั�งเป็่าป็ี�อยู่ที่่�ใตี้ตี้นอโศึกนั�น ก็เป็่าผิด้บ้างถึูกบ้าง ไม่ม่ความไพิเราะ
เอาเสย่เลย ที่ำให้วญิญาณข้องครูด้นตีรผู่น้ั�นหาความสุข้มไิด้ ้ตีอ้งหนไ่ป็อยูท่ี่่�อื�น” และได้้ย�ำกับพิระยาภูมเ่สวนิ 
(จัิตีร จัิตีตีเสว่) เสมอว่า “ระวังอย่าเป็็นอย่างนั�นนะ” จัากนั�นเป็็นต้ีนมา ที่่านก็ยอมรับคำเชิญจัากสถึาบัน
การศึึกษาตี่าง ๆ 

บที่บาที่ค์วัามเป็นค์ร้และพิันธกิจ้ในการผลิตองค์์ค์วัามร้้ของพิระยาภู้ม่เสวัิน (จ้ิตร จ้ิตตเสวั่)

ถึอ้ยความข้องบุคคลสำคญัที่ั�ง 2 ที่า่น มอ่ทิี่ธุ์พิิลอยา่งยิ�งตีอ่มมุมองด้า้นการถึา่ยที่อด้ความรูข้้องพิระยา
ภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ที่่�ม่อยู่เด้ิม เมื�อที่่านได้้อุที่ิศึแรงกายและกำลังในการถึ่ายที่อด้ความรู้ซึ่อสามสายให้
แกท่ี่ายาที่และลกูศึษิย์ รวมที่ั�งการยอมรับคำเชญิจัากสถึาบนัการศึกึษาตีา่ง ๆ ไป็ช่วยฝึ่กสอนด้นตีร่ใหแ้กเ่ด้ก็ 
ๆ อาที่ ิโรงเรย่นสตีรม่หาพิฤฒิาราม โรงเรย่นเพิาะชา่ง ครุุสภา วทิี่ยาลยัวชิาการศึกึษา (ป็ระสานมติีร, ป็ที่มุวนั) 
เป็น็ต้ีน ถึอืว่าการตัีด้สินใจัข้องพิระยาภูมเ่สวิน (จิัตีร จัติีตีเสว)่ ที่่�ได้รั้บอิที่ธุ์พิิลจัากที่ั�งพิระยาป็ระสานดุ้รยิศัึพิที่์ 
(แป็ลก ป็ระสานศึพัิที่)์ ผูเ้ป็น็คร ูและนทิี่านข้องพิระยาอนมุานราชธุ์น (ยง เสฐย่รโกเศึศึ) ที่ำใหเ้กดิ้จัดุ้เป็ล่�ยน
สำคัญตี่อองค์ความรู้ซึ่อสามสาย เพิราะหากที่่านเลือกที่่�จัะไม่ถึ่ายความรู้ที่างด้นตีร่ให้แก่ผู้ใด้แล้ว ความรู้ก็
จัะตีายไป็กับตีัวข้องท่ี่าน คุณูป็การและองค์ความรู้ที่่�จัะเกิด้ในภายภาคหน้านั�น ก็จัะไม่ป็รากฏให้เราท่ี่าน
ที่ั�งหลายได้้เห็นด้ังเช่นในป็ัจัจัุบัน นับว่าที่่านคือตี้นกำเนิด้องค์ความรู้ซึ่อสามสายสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร 
จัิตีตีเสว่) อย่างแที่้จัริง

หลักสูตีรการถึ่ายที่อด้องค์ความรู้ซึ่อสามสายข้องสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) เป็็นลักษณะ
ข้องการเร่ยนเพิลงเด้่�ยวโด้ยเฉพิาะ โด้ยเริ�มเร่ยนจัากที่่านั�ง การป็ักซึ่อ การคอนซึ่อ การจัับคันชัก การพิาด้
คันชัก การใช้นิ�วและคันชักที่่�เป็็นระบบ โด้ยม่ข้ั�นตีอนในการถึ่ายที่อด้ 5 ข้ั�นตีอน ได้้แก่ ข้ั�นที่่� 1 ข้ั�นก่อนสอน 
ข้ั�นที่่� 2 ข้ั�นถึ่ายที่อด้เพิลงพิื�นฐานการบรรเลง ข้ั�นที่่� 3 ข้ั�นป็ระเมินผล ข้ั�นที่่� 4 ข้ั�นตี่อเพิลงเด้่�ยวข้ั�นกลาง ข้ั�นที่่� 
5 ข้ั�นตี่อเพิลงเด้่�ยวข้ั�นสูง2 

สำหรบัเพิลงเด้่�ยวข้ั�นพิื�นฐานนั�นมท่ี่ำนองไมซ่ึ่บัซึ่อ้น มก่ลวธิุ์พ่ิเิศึษในการบรรเลงไมม่าก เมื�อมพ่ิื�นฐาน
ที่่�ด้่แล้วจัึงเริ�มเร่ยนเพิลงเด้่�ยวที่่�ม่กลวิธุ์่ซึ่ับซึ่้อนข้ึ�น จันกระที่ั�งถึึงเพิลงเด้่�ยวข้ั�นสูงอย่างเพิลงที่ยอยเด้่�ยว 
เพิลงเชิด้นอก และเพิลงกราวในได้้ ด้ังนั�น ลักษณะพิิเศึษอ่กอย่างหนึ�งข้องสำนักซึ่อสามสายสำนักน่�ก็คือ 
“องค์ความรู้ที่่�ถึ่ายที่อด้จัะเป็็นเพิลงเด้่�ยวที่ั�งสิ�น” หลักสูตีรการเร่ยนการสอนซึ่อสามสายก็จัะเป็็นเพิลงเด้่�ยว
อวด้ทัี่กษะข้องผูบ้รรเลง อาจัเนื�องมาจัากหนา้ที่่�ซึ่อสามสายแตีเ่ดิ้มนั�นเป็น็เครื�องด้ำเนนิที่ำนองหลกัในวงมโหร่

2 สุรพิงษ์ บ้านไกรที่อง, “การถิ�ายทอดุ้ซัอสามสายสำนักพระยาภูมีเสวิิน (จัิตร จัิตตเสวิี)” (วิที่ยานิพินธุ์์ระด้ับป็ริญญามหาบัณฑิตี, 
จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย, 2555), บที่คัด้ย่อ.
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และวงด้นตีร่พิระราชพิิธุ์่อย่างวงข้ับไม้ ที่่วงที่ำนองที่่�สั�งสมและถึ่ายที่อด้ตี่อ ๆ กันมานั�นจัึงม่ลักษณะเฉพิาะ 
รวมที่ั�งการนำซึ่อสามสายมาป็ระสมกับวงอื�น ๆ เกิด้ขึ้�นจัากการป็ระสมวงด้นตีร่อย่างใหม่เพิื�อบรรเลงตีาม
ความนิยมแบบเพิลงเสภา ที่่�ที่ำให้บที่บาที่ หน้าที่่� และสถึานะข้องซึ่อสามสายม่ลักษณะเป็็นแบบกึ�ง
การบรรเลงเด้่�ยวเช่นกัน ด้ังนั�น องค์ความรู้ข้องสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) จัึงเป็็นหลักสูตีรการ
ถึ่ายที่อด้เพิื�อตี่อยอด้สำหรับเพิลงเด้่�ยวที่ั�งสิ�น แตี่ในข้ณะเด้่ยวกันหากตี้องบรรเลงรวมวงป็ระเภที่ตี่าง ๆ ใน
เพิลงที่ั�วไป็ ก็สามารถึป็ระยุกตี์ใช้หลักการพิื�นฐานข้องการบรรเลงซึ่อสามสายที่่�ได้้รับการถึ่ายที่อด้มาได้้
โด้ยสะด้วก

การขยายขอบเขตค์วัามร้้ของสำนักพิระยาภู้ม่เสวัิน (จ้ิตร จ้ิตตเสวั่)
การสิ�นช่วิตีข้องพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) มิได้้เป็็นอุป็สรรคหรือการสิ�นสุด้ความรู้เก่�ยวกับ

ซึ่อสามสายที่่�ท่ี่านได้ว้างแนวที่างไวแ้ตีอ่ยา่งใด้ เพิราะเสย่งซึ่อสามสายข้องสำนักพิระยาภูมเ่สวิน (จิัตีร จัติีตีเสว)่ 
ยังคงดั้งก้องกังวานแที่รกซึ่ึมอยู่ในสังคมและวัฒินธุ์รรมด้นตีร่ไที่ยมาอย่างยาวนานจันถึึงป็ัจัจัุบัน โด้ยอาศึัย
ลูกศึิษย์คนสำคัญหลายที่่านเป็็นสื�อกลางในการเผยแผ่องค์ความรู้ซึ่อสามสาย อาที่ิ 

1) ครูศึิริพิันธ์ุุ์ ป็าลกะวงศึ์ ณ อยุธุ์ยา หลานตีาข้องพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ท่ี่�แม้อายุจัะ
ผันผ่านตีามกาลเวลาด้้วยวัยที่่�ล่วงเลยถึึง 76 ป็ีแล้ว แตี่ก็ยังม่ความตีั�งใจัที่ำหน้าที่่�ถึ่ายที่อด้องค์ความรู้
ซึ่อสามสายให้แก่ผู้สนใจัในป็ัจัจัุบัน ลูกศึิษย์ที่่�สำคัญ ได้้แก่ 1) ผู้ช่วยศึาสตีราจัารย์สิที่ธุ์ิศึักด้ิ� จัรรยาวุฒิิ 
2) ว่าที่่�ร้อยตีร่ บุญธุ์นา จัำพิรตี 3) นางสาวป็าลิตีา ป็าลกะวงศึ์ ณ อยุธุ์ยา เป็็นตี้น

ภูาพิที่่� 2 ค์ร้ศิิริพิันธุ์ ปาลกะวังศิ์ ณ อยุธยา และล้กศิิษย์
ที่่�มา : ว่าที่่�ร้อยตีร่ บุญธุ์นา จัำพิรตี
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2) ศึาสตีราจัารย์ ด้ร.อุที่ศิึ นาคสวัสด้ิ� ผูท่้ี่�ชื�นชอบและหลงใหลในเสย่งซึ่อสามสาย ได้ส่้งต่ีอองค์ความรูใ้ห้
แก่ศึิษย์ซึ่อสามสายที่่�ม่ชื�อเส่ยง อาที่ิ ครูจัักร่ มงคล เป็็นตี้น

3) ครูเจัริญใจั สุนที่รวาที่ิน (ศึิลป็ินแห่งชาตีิ) บุตีร่ข้องพิระยาเสนาะดุ้ริยางค์ (แช่ม สุนที่รวาที่ิน) อด้่ตี
เจั้ากรมพิิณพิาที่ย์หลวงในสมัยรัชกาลที่่� 5 ได้้ที่ำหน้าที่่�ถึ่ายที่อด้องค์ความรู้ส่งตี่อมายังนิสิตีจัุฬาลงกรณ์
มหาวิที่ยาลัย เป็็นระยะเวลาหลายป็ีจันม่ลูกศึิษย์มากหลาย 

4) ครูเฉลิม ม่วงแพิรศึร่ (ศึิลป็ินแห่งชาตีิ) ส่งตี่อองค์ความรู้ให้แก่นักเร่ยน นักศึึกษา ในหลายสถึาบัน 
เช่น วิที่ยาลัยนาฏศิึลป็ สถึาบันบัณฑิตีพิัฒินศิึลป็์ กระที่รวงวัฒินธุ์รรม และนิสิตีคณะศิึลป็กรรมศึาสตีร์ 
มหาวทิี่ยาลยัศึรน่ครนิที่รวโิรฒิ เป็น็ตีน้ ที่ั�งยงัได้น้ำองคค์วามรูท้ี่่�ได้ร้บัการถึา่ยที่อด้จัากพิระยาภมูเ่สวนิ (จัติีร 
จัิตีตีเสว่) มาป็ระด้ิษฐ์เป็็นที่างเด้่�ยวซึ่อสามสายให้ม่อัตีลักษณ์เฉพิาะตีน เป็็นที่่�ป็ระจัักษ์จันได้้รับการยกย่อง
ให้เป็็นศึิลป็ินแห่งชาตีิ สาข้าศึิลป็ะการแสด้ง (ด้นตีร่ไที่ย) ป็ระจัำป็ี พิ.ศึ. 2556 

5) ครเูตีอืน พิาที่ยกลุ (ศึลิป็นิแหง่ชาตี)ิ ศึษิยซ์ึ่อสามสายคนสดุ้ที่า้ยข้องพิระยาภมูเ่สวนิ (จัติีร จัติีตีเสว)่ 
ที่่�ได้้รับการถึ่ายที่อด้องค์ความรู้เพิลงเด้่�ยวซึ่อสามสายจันถึึงเพิลงเด้่�ยวข้ั�นสูงอย่างเพิลงที่ยอยเด้่�ยว 

6) ศึาสตีราจัารย์อุด้ม อรุณรัตีน์ ศึิษย์ซึ่อสามสายที่่�ได้้รับการยอมรับจัากที่ายาที่และบรรด้าศิึษย์
ซึ่อสามสายข้องพิระยาภูม่เสวิน (จิัตีร จัิตีตีเสว่) ว่าเป็็นผู้ได้้รับการถึ่ายที่อด้องค์ความรู้และจัิตีวิญญาณ
ซึ่อสามสายจัากพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ไว้มากที่่�สุด้

ศึิษย์ซึ่อสามสายข้องพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ตี่างที่ำหน้าที่่�ถึ่ายที่อด้องค์ความรู้ตีามข้่ด้ความ
สามารถึที่่�ได้้รับการถ่ึายที่อด้ไป็ โด้ยศึาสตีราจัารย์อุด้ม อรุณรัตีน์ นั�น ม่ผลงานการต่ีอยอด้องค์ความรู้
ซึ่อสามสายให้ป็รากฏเด้่นชัด้ที่ั�งความรู้ในเชิงที่ฤษฎ่ ความรู้เชิงที่ักษะป็ฏิบัตีิ ตีลอด้จันผลงานวิชาการ จันถึือ
เป็็นเสาหลักข้ององค์ความรู้ซึ่อสามสายข้องสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ในยุคตี่อมา

ภูาพิที่่� 3 ศิาสตราจ้ารย์อุดม อรุณรัตน์
ที่่�มา : ศึาสตีราจัารย์พิงษ์ศึิลป็์ อรุณรัตีน์
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ศึาสตีราจัารย์อุด้ม อรุณรัตีน์ ชาวอำเภอที่่าเรือ จัังหวัด้พิระนครศึร่อยุธุ์ยา ที่่�เด้ินที่างมาศึึกษาตี่อใน
กรงุเที่พิมหานคร มโ่อกาสได้พ้ิบกบัพิระยาภมูเ่สวนิ (จัติีร จัติีตีเสว)่ ที่่�ชมรมด้นตีรไ่ที่ย วทิี่ยาลยัวชิาการศึกึษา 
(ป็ทุี่มวัน) มค่วามสนใจัและได้ติ้ีด้ตีามไป็เรย่นกับท่ี่านต่ีอท่ี่�บ้าน ด้้วยความรักในด้นตีร่ ป็ระกอบกับความเพิย่ร 
และสติีป็ัญญาข้องศึาสตีราจัารย์อุด้ม อรุณรัตีน์ ที่ำให้ที่่านได้้รับการถ่ึายที่อด้องค์ความรู้ซึ่อสามสายจัาก
พิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ไว้มากที่่�สุด้ 

ศึาสตีราจัารย์อุด้ม อรุณรัตีน์ ได้้นำองค์ความรู้เพิลงเด่้�ยวซึ่อสามสายมาต่ีอยอด้ด้้วยการป็ระดิ้ษฐ์
ที่างเด้่�ยวซึ่อสามสายอก่ จัำนวน 9 เพิลง ได้้แก ่1) เพิลงจัระเข้ห้างยาว สามชั�น 2) เพิลงตีวงพิระธุ์าตี ุสามชั�น 
3) เพิลงเข้มรปี็�แก้ว ที่างศัึกรวา 4) เพิลงมอญแป็ลง สองชั�น 5) เพิลงสุด้สงวน สามชั�น 6) เพิลงพิญารำพึิง สามชั�น 
7) เพิลงจัันที่ราหู สามชั�น 8) เพิลงลาวแคน 9) เพิลงรามจัิตีตีิรำลึก ที่ั�งน่�ที่างเด้่�ยวซึ่อสามสายที่่�ป็ระด้ิษฐ์ข้ึ�น
มาใหม ่บางบที่เพิลงได้ท้ี่ำที่างเด้่�ยวข้ึ�นในข้ณะที่่�พิระยาภมูเ่สวนิ (จัติีร จัติีตีเสว่) ยงัมช่ว่ติีอยู ่จังึได้ร้บัคำแนะนำจัาก
ที่่านด้้วย อาที่ิ เพิลงจัะเข้้หางยาว สามชั�น เพิลงตีวงพิระธุ์าตีุ สามชั�น เพิลงพิญารำพิึง สามชั�น เป็็นตี้น

ภาควิชานาฏยสังค่ตี คณะอักษรศึาสตีร์ มหาวิที่ยาลัยศิึลป็ากร วิที่ยาเข้ตีพิระราชวังสนามจัันที่ร์ 
สถึานที่่�ป็ฏบิตัีงิานในตีำแหนง่อาจัารยป์็ระจัำอยูท่ี่่�สาข้าสงัคต่ีศึลิป็ไ์ที่ยข้องศึาสตีราจัารยอ์ดุ้ม อรณุรตัีน ์เป็น็
พิื�นที่่�สำคัญให้เกิด้การเผยแพิร่องค์ความรู้เพิลงเด้่�ยวซึ่อสามสายสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ที่ั�งใน
ชั�นเร่ยนและในรูป็แบบข้องแถึบบันทึี่กเส่ยงเพิื�อเผยแพิร่เป็็นสาธุ์ารณะป็ระโยชน์แก่ผู้สนใจั ซึ่ึ�งปั็จัจุับันเป็็น
ฐานข้้อมูลเส่ยงชุด้สำคัญข้องสำนักหอสมุด้กลาง มหาวิที่ยาลัยศิึลป็ากร วิที่ยาเข้ตีพิระราชวังสนามจัันที่ร์ 
จังัหวดั้นครป็ฐม จัำนวน 18 เพิลง ได้แ้ก ่1) เพิลงข้บัไมบ้ณัเฑาะว ์2) เพิลงหกบที่ สองชั�น 3) เพิลงตีน้เพิลงฉิ�ง 
สามชั�น 4) เพิลงจัระเข้้หางยาว สามชั�น 5) เพิลงตีวงพิระธุ์าตีุ สามชั�น 6) เพิลงนกข้มิ�น สามชั�น 7) เพิลง
บุหลันลอยเลื�อน สองชั�น 8) เพิลงแสนเสนาะ สามชั�น 9) เพิลงบรรที่มไพิร สามชั�น 10) เพิลงที่ะแย สามชั�น 
11) เพิลงสุด้สงวน สามชั�น 12) เพิลงป็ลาที่อง สามชั�น 13) เพิลงสุรินที่ราหู สามชั�น 14) เพิลงพิญารำพิึง 
สามชั�น 15) เพิลงพิญาครวญ สามชั�น 16) เพิลงพิญาโศึก สามชั�น 17) เพิลงที่ยอยเด่้�ยว 18) เพิลงเข้มรป็ี�แกว้ 
ที่างศึักรวา นับได้้ว่าเป็็นความคิด้ที่่�เป็ิด้กว้างอย่างมากในช่วงเวลานั�น ที่่�แนวคิด้เรื�องการเผยแพิร่ที่าง
เพิลงเด้่�ยวเครื�องด้นตีร่ชิ�นตี่าง ๆ ยังไม่ป็รากฏการเผยแพิร่ในรูป็แบบข้องสื�อบันที่ึกเพิื�อสาธุ์ารณะอย่าง
แพิร่หลาย

ภายหลงัจัากที่่�พิระยาภูม่เสวนิ (จัติีร จัติีตีเสว่) ได้ถ้ึงึแกก่รรมลงแลว้ ศึาสตีราจัารย์อุด้ม อรณุรัตีน ์ยงั
ได้้รับการถ่ึายที่อด้ที่างเด่้�ยวซึ่อสามสายเพิิ�มจัากอาจัารย์ภาวาส บุนนาค อด้่ตีรองราชเลข้าธิุ์การสำนัก
พิระราชวัง อ่กจัำนวน 3 เพิลง คือ 1) เพิลงแข้กมอญ สามชั�น 2) เพิลงสุรินที่ราหู สามชั�น และ 3) เพิลง
กระบองกณัฑ ์อนัเป็น็ที่างเด้่�ยวซึ่อสามสายเกา่แกข่้องบา้นพิาที่ยโกศึล ซึ่ึ�งแสด้งใหเ้หน็ว่า ศึาสตีราจัารยอุ์ด้ม 
อรณุรตัีน ์เองก็ไมไ่ด้ยึ้ด้ตีดิ้กบัที่างเพิลงข้องสำนกัพิระยาภมู่เสวนิ (จิัตีร จัติีตีเสว)่ เพิย่งสำนกัเด้ย่วเที่า่นั�น แต่ี
การสืบที่อด้ที่างเด้่�ยวซึ่อสามสายที่ั�งสามเพิลงที่่�มาเพิิ�มเตีิมไว้นั�น เป็็นการรวบรวมองค์ความรู้ซึ่อสามสายที่่�ม่
คุณค่าเข้้าไว้ด้้วยกัน ที่ั�งน่�ก็เนื�องจัากตี้นที่างข้ององค์ความรู้ซึ่อสามสายนั�นล้วนมาจัากจัุด้กำเนิด้เด้่ยวกัน ส่ง
ผลให้สำนักซึ่อสามสายพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ม่ความเป็็นป็ึกแผ่น มั�นคง ที่ั�งศึาสตีร์และศึิลป็์ รู้ลึก 
รู้กว้าง และรู้รอบ

นอกจัากการป็ระดิ้ษฐ์ที่างเด่้�ยวข้ึ�นใหม่แล้ว ศึาสตีราจัารย์อุด้ม อรุณรัตีน์ ท่ี่�อด้่ตีเคยที่ำหน้าท่ี่�เป็็น
ผู้ช่วยข้องพิระยาภูมเ่สวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ในการเข้่ยนบที่ความวิชาการด้นตีร่ไที่ยลงวารสาร ป็ระกอบกับ
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สถึานะข้องความเป็็นอาจัารย์ในสถึาบันอุด้มศึึกษา ที่ำให้ที่่านสนใจัศึึกษาค้นคว้าความรู้ที่่�เก่�ยวข้้องกับ
ซึ่อสามสายและด้นตีร่อื�น ๆ เพิิ�มเตีิมออกมาอ่กในรูป็แบบงานวิชาการที่่�หลากหลาย ได้้แก่ หนังสือ 
(ดุ้ริยางคด้นตีร่จัากพิระพิุที่ธุ์ศึาสนา ที่ฤษฎ่เพิลงเถึา ที่ฤษฎ่ซึ่อสามสาย) งานวิจััย (กลวิธุ์่การสร้างกะโหลก
ซึ่อสามสาย) บที่ความ (เพิลงฝ่รั�งองักฤษ มรด้กข้องบรรพิชน ด้นตีรเ่ป็อร์เซึ่ย่และไที่ยอยุธุ์ยา วมิงัสาเพิลงมอญ 
สังค่ตีศึิลป็์ไที่ย พิระนาที่) เป็็นตี้น3 หลักฐานเชิงป็ระจัักษ์เหล่าน่�ย่อมแสด้งให้เห็นว่า นอกจัากที่่านจัะได้้รับ
การถึา่ยที่อด้องคค์วามรูท้ี่กัษะป็ฏบิตัีดิ้นตีรซ่ึ่อสามสายจัากพิระยาภูมเ่สวนิ (จิัตีร จัติีตีเสว)่ แล้ว ยงัได้รั้บการ
ถึ่ายที่อด้แนวคิด้ข้องความเป็็นนักวิชาการมาอ่กด้้วย

ศึาสตีราจัารย์อุด้ม อรุณรัตีน์ ได้้ที่ำหน้าท่ี่�ส่งตี่อองค์ความรู้ซึ่อสามสายสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร 
จัติีตีเสว)่ ให้แก่นกัศึึกษาคณะอักษรศึาสตีร์ มหาวิที่ยาลัยศิึลป็ากร วทิี่ยาลัยดุ้รยิางคศิึลป์็ มหาวิที่ยาลัยมหิด้ล 
และกลุ่มลูกศิึษย์ที่่�มาเร่ยนเพิิ�มเตีิมที่่�บ้านอ่กหลายที่่าน ลูกศิึษย์คนสำคัญ ได้้แก่ ศึาสตีราจัารย์ ด้ร.ณัชชา 
พินัธุ์ุเ์จัรญิ อาจัารย์สพุิร ชนะพัินธุ์ุ ์อาจัารย์กฤษณ ์พิทุี่ธุ์กลู อาจัารย์เอกวทิี่ย ์ศึรส่ำอางค์ ผูช้ว่ยศึาสตีราจัารย์บณุฑรกิา 
เจัริญชินวุฒิิ อาจัารย์บุญเตืีอน ศึร่วรพิจัน์ อาจัารย์เลิศึชาย สุข้ไพิศึาล เป็็นต้ีน โด้ยผู้ท่ี่�ได้้รับการถ่ึายที่อด้
มรด้กองค์ความรู้เด้่�ยวซึ่อสามสายไว้มากที่่�สุด้ก็คือ ศึาสตีราจัารย์พิงษ์ศึิลป็์ อรุณรัตีน์ ซึึ่�งเป็็นบุตีรชายข้อง
ที่่านเอง นับได้้ว่า ศึาสตีราจัารย์พิงษ์ศึิลป็์ อรุณรัตีน์ เป็็นบุคคลสำคัญอ่กที่่านหนึ�งที่่�ม่บที่บาที่สำคัญในการ
สงวนรักษา สืบสาน ตี่อยอด้ และถึ่ายที่อด้องค์ความรู้ซึ่อสามสายสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ใน
เวลาตี่อมาจันกระที่ั�งถึึงป็ัจัจัุบัน หลังจัากที่่�บิด้าได้้ถึึงแก่กรรมลง 

ภารกิจัในการธุ์ำรงความรู้ซึ่อสามสายข้องศึาสตีราจัารย์อุด้ม อรุณรัตีน์ นอกจัากการถึ่ายที่อด้ความรู้
ให้แก่ลูกศึิษย์แล้ว ยังพิบว่าม่การตี่อยอด้องค์ความรู้เด้่�ยวซึ่อสามสายในกลุ่มลูกศึิษย์ข้องศึาสตีราจัารย์อุด้ม 
อรุณรัตีน์ ในวิที่ยานิพินธุ์์หลักสูตีรศึิลป็ศึาสตีรมหาบัณฑิตี สาข้าด้นตีร่ วิที่ยาลัยดุ้ริยางคศึิลป็์ มหาวิที่ยาลัย
มหดิ้ล โด้ยม่ศึาสตีราจัารย์อดุ้ม อรุณรตัีน ์เป็น็ที่่�อาจัารย์ป็รกึษาหลายเล่ม ได้แ้ก่ การที่ำที่างเด่้�ยวซึ่อสามสาย
เพิลงแข้กมอญ สามชั�น ข้อง เอกวิที่ย์ ศึร่สำอางค์ การที่ำที่างเด้่�ยวซึ่อสามสายเพิลงด้อกไม้ไที่ร เถึา ข้อง 
บณุฑรกิา คงเพิชร และการที่ำที่างเด่้�ยวซึ่อสามสายเพิลงลมพัิด้ชายเข้า เถึา ข้อง กฤษณ์ พิทุี่ธุ์กลู ถึอืเป็น็การ
สร้างสรรค์ผลงานเด้่�ยวซึ่อสามสายใหม่ที่่�ม่คุณค่าฝ่ากไว้ในแผ่นดิ้นต่ีอมา แม้ว่าเพิลงเด่้�ยวที่่�เกิด้ข้ึ�นจัากการ
ค้นคว้าและสร้างสรรค์เหล่าน่�จัะมิได้้ถึูกกำหนด้ไว้ในกรอบความรู้เพิลงเด้่�ยวสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร 
จัิตีตีเสว่) ก็ตีาม

เช่นเด้่ยวกันกับภารกิจัที่างวิชาการข้องศึาสตีราจัารย์พิงษ์ศึิลป็์ อรุณรัตีน์ อาจัารย์ป็ระจัำสาข้าสังค่ตี
ศึิลป็์ไที่ย ภาควิชานาฏยสังค่ตี คณะอักษรศึาสตีร์ มหาวิที่ยาลัยศึิลป็ากร ป็ัจัจัุบันอายุ 54 ป็ี ยังคงที่ำหน้าที่่�
ถึ่ายที่อด้องค์ความรู้ซึ่อสามสายสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) โด้ยได้้ตี่อยอด้องค์ความรู้เพิลงเด้่�ยว
ซึ่อสามสายข้องสำนกัพิระยาภูมเ่สวนิ (จัติีร จัติีตีเสว)่ ใน 2 ลกัษณะ คอื 1) การสรา้งสรรคท์ี่างเด้่�ยวซึ่อสามสาย 
จัำนวน 2 เพิลง ได้้แก่ (1) เพิลงนาคบริพิัตีร สองชั�น และ (2) เพิลงด้อกไม้ไที่ร สองชั�น โด้ยใช้เป็็นเพิลงเสริม
ที่กัษะเพิิ�มเตีมิให้แกผู่เ้รย่นซึ่อสามสายที่่�ยังไมแ่ข้ง็แรง และ 2) งานวจิัยัเพิลงเด่้�ยวซึ่อสามสาย ได้แ้ก่ โครงการ
วิจััยสร้างสรรค์ เส่ยงเสนาะซึ่อสามสาย : การบันที่ึกเส่ยงพิร้อมบที่วิเคราะห์และโน้ตีสากล (Melodious 
Sound of Saw Sam Sai : Recording, Analytical Program Notes and Music Notation) เป็็นการ
เสนอผลงานสร้างสรรค์ดุ้ริยางคศึิลป็์เชิงอนุรักษ์ ได้้รับทีุ่นสนับสนุนจัากสำนักงานคณะกรรมการวิจััย
3 ณัชชา โสคตีิยานุรักษ์ และคณะ, ศาสตราจัารยอุดุ้ม อรุณีรัตน (กรุงเที่พิฯ : ม.ป็.ที่., 2549), 31.
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แห่งชาตีิ (วช.) และสำนักงานกองทีุ่นสนับสนุนการวิจััย (สกว.) ที่่�ม่วัตีถึุป็ระสงค์เพิื�อสร้างองค์ความรู้เก่�ยว
กับเพิลงซึ่อสามสายอย่างสร้างสรรค์ในระด้ับสากล รวมถึึงที่ำให้องค์ความรู้ด้้านซึ่อสามสายเป็็นมรด้กที่าง
วฒัินธุ์รรมข้องชาติีอย่างยั�งยืน4 นอกจัากน่�ยงัมผ่ลงานการเข่้ยนตีำราอก่จัำนวน 4 เล่ม ได้แ้ก่ 1) ด้นตีรเ่ผ่าพัินธ์ุุ์ 
2) ป็ฐมบที่ด้นตีร่ไที่ย 3) สังค่ตีสมัย และ 4) มโหร่วิจัักษณ์ 

ป็ัจัจุับัน ศึาสตีราจัารย์พิงษ์ศึิลป์็ อรุณรัตีน์ ยังคงถ่ึายที่อด้องค์ความรู้เด่้�ยวซึ่อสามสายให้แก่นิสิตี
นักศึึกษาในสถึาบันการศึึกษาหลายแห่ง ได้้แก่ สาข้าสังค่ตีศึิลป็์ไที่ย ภาควิชานาฏยสังค่ตี คณะอักษรศึาสตีร์ 
มหาวทิี่ยาลยัศึลิป็ากร คณะศึลิป็กรรมศึาสตีร์ มหาวทิี่ยาลยัข้อนแกน่ คณะครศุึาสตีร ์จัฬุาลงกรณม์หาวทิี่ยาลยั 
เป็็นตี้น นอกจัากน่�ยังได้้ถึ่ายที่อด้องค์ความรู้ซึ่อสามสายเป็็นพิิเศึษให้แก่กลุ่มลูกศึิษย์ “ศึิษย์เสาร์ห้า” ได้้แก่ 
1) นายวัชรวิชญ์ ที่ัศึนเรืองรอง ผู้อำนวยการฝ่่ายป็ฏิบัติีงานและที่รัพิยากรบุคคล บริษัที่สเวนเซึ่่นส์ (ไที่ย) 
จัำกัด้ 2) ผูช่้วยศึาสตีราจัารย์ ด้ร.สปิ็ป็วิชญ ์กิ�งแก้ว หวัหน้าภาควิชานาฏยสังคต่ี คณะอักษรศึาสตีร์ มหาวิที่ยาลัย
ศึิลป็ากร 3) ผู้ช่วยศึาสตีราจัารย์สุธุ์่ จัันที่ร์ศึร่ อาจัารย์ป็ระจัำ วิที่ยาลัยการด้นตีร่ มหาวิที่ยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด้็จัเจั้าพิระยา 4) นายอาที่ิตีย์ จัิตีรมั�น รองผู้อำนวยการโรงเร่ยนวัด้ราชโอรส กรุงเที่พิมหานคร 
5) ผู้ช่วยศึาสตีราจัารย์ ด้ร.สุรพิงษ์ บ้านไกรที่อง อาจัารย์ป็ระจัำ วิที่ยาลัยการด้นตีร่ มหาวิที่ยาลัยราชภัฏ
บ้านสมเด้็จัเจั้าพิระยา และ 6) นายสถึิตีย์สถึาพิร สังกรณ่ย์ ครู คศึ.1 โรงเร่ยนกาญจันานุเคราะห์ สำนักงาน
เข้ตีพิื�นที่่�การศึึกษามัธุ์ยมศึึกษากาญจันบุร่ 

การถึ่ายที่อด้องค์ความรู้ซึ่อสามสายข้องศึาสตีราจัารย์พิงษ์ศึิลป็์ อรุณรัตีน์ ยังคงยึด้ตีามแนวที่างที่่�
พิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) และศึาสตีราจัารย์อุด้ม อรุณรัตีน์ ได้้วางรากฐานและแนวที่างไว้อย่างมั�นคง 
กล่าวคือ เริ�มจัากเพิลงเด้่�ยวข้ั�นตี้น เพิลงเด้่�ยวข้ั�นกลาง และเพิลงเด้่�ยวข้ั�นสูง เป็็นการจััด้การเร่ยนการสอนที่่�
เนน้คณุภาพิมากกวา่ป็รมิาณ ไมมุ่ง่ที่่�จัะมล่กูศึษิยจ์ัำนวนมากแตีค่ณุภาพิข้องความรูใ้นการป็ฏบิตัีซิึ่อสามสาย
ตี้องครบถึ้วน นอกจัากการป็ฏิบัตีิหน้าที่่�ในระบบมหาวิที่ยาลัยแล้ว ศึาสตีราจัารย์พิงษ์ศึิลป็์ อรุณรัตีน์ ยังได้้
ถึ่ายที่อด้องค์ความรู้เพิลงสำคัญในพิระราชพิิธุ์่ คือ เพิลงช้าลูกหลวง กล่อมพิระบรรที่ม ซึ่ึ�งเป็็นเพิลงที่่�ใช้
สำหรับบรรเลงในพิระราชพิิธุ์่สมโภชเด้ือนข้ึ�นพิระอู่ อันเป็็นผลงานการค้นคว้าข้องพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร 
จัิตีตีเสว่) ให้แก่ดุ้ริยางคศึิลป็ิน สำนักการสังค่ตี กรมศึิลป็ากร เพิื�อให้ด้ำรงอยู่เป็็นมรด้กภูมิป็ัญญาข้องชาตีิ
สืบไป็ และด้ว้ยความสามารถึด้้านที่ักษะป็ฏิบัตีิซึ่อสามสายที่่�เป็็นเลิศึและผลงานวิชาการที่่�ม่คณุภาพิโด้ด้เด้น่ 
สภามหาวิที่ยาลัยข้อนแก่นจัึงม่มตีิมอบป็ริญญาดุ้ริยางคศึาสตีรดุ้ษฎ่บัณฑิตีกิตีตีิมศึักด้ิ� (ด้นตีร่ไที่ย) แด้่
ศึาสตีราจัารยพ์ิงษศิ์ึลป็ ์อรณุรตัีน ์เมื�อวนัที่่� 1 กนัยายน พิ.ศึ. 2564 อก่ด้้วย นบัเป็น็ความภาคภมูใิจัข้องสำนกั
พิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) 

4 พิงษ์ศึิลป็์ อรุณรัตีน์, เสียงเสนาะซัอสามสาย (กรุงเที่พิฯ : อัพิบ่ที่คร่เอชั�น, 2559), iii. 
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ภูาพิที่่� 4 ศิาสตราจ้ารย์พิงษ์ศิิลป์ อรุณรัตน์ และศิิษย์ซอสามสาย
ที่่�มา : ศึาสตีราจัารย์พิงษ์ศึิลป็์ อรุณรัตีน์

นอกจัากการสบืที่อด้และเผยแพิรค่วามรูท้ี่กัษะซึ่อสามสายและเพิลงสำคญัข้องสำนกัพิระยาภมูเ่สวนิ 
(จัติีร จัติีตีเสว)่ ในลกัษณะการป็ฏบิตัีใินกลุม่ลกูศึษิยแ์ลว้ ยงัพิบวา่มก่ารศึกึษาองคค์วามรูซ้ึ่อสามสายที่่�ข้ยาย
วงกวา้งออกไป็ ซึ่ึ�งสว่นมากเป็น็งานคน้คว้าข้องกลุม่ลกูศึษิยซ์ึ่อสามสายในสำนกัพิระยาภมูเ่สวนิ (จัติีร จัติีตีเสว)่ 
อาที่ิ 1) วิที่ยานิพินธุ์์ศึิลป็ศึาสตีรมหาบัณฑิตี คณะศิึลป็กรรมศึาสตีร์ จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย เรื�อง การ
ถึ่ายที่อด้วิธุ์่การบรรเลงซึ่อสามสาย สำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ข้อง สุรพิงษ์ บ้านไกรที่อง 
2) วิที่ยานิพินธุ์์ศึิลป็ศึาสตีรมหาบัณฑิตี คณะศึิลป็กรรมศึาสตีร์ จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย เรื�อง ที่างเด้่�ยวซึ่อ
สามสายเพิลงที่ยอยเด้่�ยวข้องพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ข้อง สถึิตีย์สถึาพิร สังกรณ่ย์ 3) วิที่ยานิพินธุ์์
ศึิลป็ศึาสตีรมหาบัณฑิตี คณะศึิลป็กรรมศึาสตีร์ จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย เรื�อง หลักและวิธุ์่การบรรเลง
ซึ่อสามสายข้องครูศึิริพิันธุ์ุ์ ป็าลกะวงศึ์ ณ อยุธุ์ยา ข้อง วัชรคม โสภณด้ิลก 4) วิที่ยานิพินธุ์์ดุ้ริยางคศึาสตีร
มหาบัณฑิตี คณะศึิลป็กรรมศึาสตีร์ มหาวิที่ยาลัยข้อนแก่น เรื�อง การศึึกษาเพิลงแสนเสนาะ สามชั�น 
ที่างพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) กรณ่ศึึกษาอาจัารย์เลอเก่ยรตีิ มหาวินิจัฉัยมนตีร่ ข้อง ฐิตีิกิตีิ� ไชยวงษา 
เป็็นตี้น 
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องค์์ค์วัามร้้เพิลงเด่�ยวัซอสามสายสำนักพิระยาภู้ม่เสวัิน (จ้ิตร จ้ิตตเสวั่)

ป็ัจัจัุบันองค์ความรู้เพิลงเด้่�ยวซึ่อสามสายข้องสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ม่ที่ั�งที่่�เป็็น
องค์ความรู้หลักที่่�ได้้รับการสืบที่อด้มาจัากครูโบราณข้องพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ศึาสตีราจัารย์อุด้ม 
อรุณรัตีน์ และการแตีกยอด้องค์ความรู้การป็ระด้ิษฐ์ที่างเด้่�ยวซึ่อสามสายในกลุ่มลูกศึิษย์ชั�นหลัง ที่่�ผู้เข้่ยนได้้
รวบรวมได้้ในป็ัจัจัุบัน ม่จัำนวน 32 เพิลง ด้ังน่�

องคค์วามรู้เพิลงเด้่�ยวซึ่อสามสายโบราณข้องหมอ่มสุด้ บนุนาค จัำนวน 2 เพิลง คอื 1) เพิลงเชิด้นอก 
และ 2) เพิลงที่ยอยเด้่�ยว 

องค์ความรู้เพิลงเด้่�ยวซึ่อสามสายที่่�พิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) สร้างสรรค์ข้ึ�น จัำนวน 13 เพิลง 
ได้แ้ก ่1) เพิลงข้บัไมบ้ณัเฑาะว ์2) เพิลงตีน้เพิลงฉิ�ง สามชั�น 3) เพิลงนกข้มิ�น สามชั�น 4) เพิลงหกบที่ สองชั�น 
5) เพิลงบุหลันลอยเลื�อน สองชั�น 6) เพิลงที่ะแย สามชั�น 7) เพิลงบรรที่มไพิร สามชั�น 8) เพิลงป็ลาที่อง 
สามชั�น 9) เพิลงพิญาครวญ สามชั�น 10) เพิลงพิญาโศึก สามชั�น 11) เพิลงแสนเสนาะ 12) เพิลงลาวแคน 
และ 13) เพิลงกราวใน เถึา

องคค์วามรูเ้พิลงเด่้�ยวซึ่อสามสายที่่�ศึาสตีราจัารย์อดุ้ม อรุณรตัีน์ สร้างสรรค์ข้ึ�น จัำนวน 9 เพิลง ได้แ้ก่ 
1) เพิลงจัระเข้ห้างยาว สามชั�น 2) เพิลงตีวงพิระธุ์าตุี สามชั�น 3) เพิลงเข้มรป็ี�แกว้ ที่างศึกัรวา 4) เพิลงมอญแป็ลง 
สองชั�น 5) เพิลงสุด้สงวน สามชั�น 6) เพิลงพิญารำพิึง สามชั�น 7) เพิลงจัันที่ราหู สามชั�น 8) เพิลงลาวแคน 
และ 9) เพิลงรามจัิตีตีิรำลึก 

องค์ความรูเ้พิลงเด่้�ยวซึ่อสามสายที่่�ศึาสตีราจัารย์อดุ้ม อรณุรตัีน ์รบัเพิิ�มมาจัากสำนักด้นตีรพ่ิาที่ยโกศึล 
จัำนวน 3 เพิลง ได้้แก่ 1) เพิลงสุรินที่ราหู สามชั�น 2) เพิลงแข้กมอญ สามชั�น และ 3) เพิลงกระบองกัณฑ์

องคค์วามรูเ้พิลงเด้่�ยวซึ่อสามสายในกลุ่มศึษิยข์้องศึาสตีราจัารยอุ์ด้ม อรณุรตัีน ์จัำนวน 3 เพิลง ได้้แก่ 
1) เพิลงแข้กมอญบางช้าง สามชั�น 2) เพิลงด้อกไม้ไที่ร เถึา และ 3) เพิลงลมพิัด้ชายเข้า เถึา 

องค์ความรู้เพิลงเด่้�ยวซึ่อสามสายข้องศึาสตีราจัารย์พิงษ์ศึิลป็์ อรุณรัตีน์ จัำนวน 2 เพิลง ได้้แก่ 
1) เพิลงด้อกไม้ไที่ร สองชั�น และ 2) เพิลงนาคบริพิัตีร สองชั�น

 
การดำรงอย้่ขององค์์ค์วัามร้้ซอสามสายสำนักพิระยาภู้ม่เสวัิน (จ้ิตร จ้ิตตเสวั่) ในปจ้จุ้บัน

องค์ความรู้ซึ่อสามสายสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ในป็ัจัจัุบันแพิร่กระจัายอยู่ในหน่วยงาน
และสถึาบนัการศึกึษาหลายแหง่ อาที่ ิคณะอกัษรศึาสตีร ์มหาวทิี่ยาลยัศึลิป็ากร วทิี่ยาลยัการด้นตีร ่มหาวทิี่ยาลยั
ราชภัฏบ้านสมเด้็จัเจั้าพิระยา คณะศิึลป็กรรมศึาสตีร์ มหาวิที่ยาลัยศึร่นครินที่รวิโรฒิ สำนักการสังค่ตี 
กรมศึลิป็ากร เป็น็ตีน้ เป็น็ผลสบืเนื�องข้องกลุ่มลกูศึษิย์ผูส้บืสานความรูซ้ึ่อสามสายข้องพิระยาภูม่เสวนิ (จัิตีร 
จัิตีตีเสว่) ที่่�เป็็นแรงกำลังข้ับเคลื�อนในการสร้างรากฐานความรู้เก่�ยวกับความรู้ซึ่อสามสายตีามแนวที่างข้อง
สำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ให้มั�นคง

อยา่งไรกต็ีาม องคค์วามรูซ้ึ่อสามสายข้องสำนกัพิระยาภมูเ่สวนิ (จัติีร จัติีตีเสว)่ ที่่�มก่ารตีกที่อด้กนัมา
อย่างยาวนาน กลับไม่ได้้ผูกตีิด้อยู่กับข้นบธุ์รรมเน่ยมด้นตีร่ไที่ยแบบโบราณท่ี่�เป็็นความรู้ที่่�ไม่นิยมการป็รับ
หรือเป็ล่�ยนแป็ลงกับความรู้ดั้�งเดิ้มท่ี่�ตีกที่อด้มา กล่าวคือ องค์ความรู้ซึ่อสามสายข้องสำนักพิระยาภูม่เสวิน 
(จัติีร จัติีตีเสว)่ มก่ารป็รับตีวัเป็ล่�ยนแป็ลงอยู่ตีลอด้เวลา ด้ว้ยแนวความคดิ้ที่่�มิได้ม้องด้นตีร ่(ซึ่อสามสาย) เป็น็
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เพิย่งงานที่างศิึลป็ะ แต่ีมองว่าซึ่อสามสายเป็น็ชุด้ความรู ้เป็็นองค์ความรูอ้ย่างหนึ�งที่่�สามารถึสั�งสมและเพิิ�มพูิน
องค์ความรู้ใหม่ ๆ ตีามยุคสมัยและการเป็ล่�ยนแป็ลงที่างสังคม ยึด้หลักการสำคัญข้องโบราณจัารย์ที่่�ได้้ให้
แนวที่างเอาไว้ โด้ยไม่นิยมสร้างสรรค์ที่างเด้่�ยวซึ่อสามสายใหม่ ๆ ซึ่�ำกับที่างเพิลงที่่�ครูโบราณได้้ที่ำมาด้่แล้ว 

ลักษณะพิิเศึษอก่ป็ระการหนึ�งที่่�ป็รากฏเฉพิาะสำนักซึ่อสามสายแห่งน่�เท่ี่านั�น คือ แนวคิด้เก่�ยวกับ
เพิลงที่ยอยเด้่�ยว ตีามที่่�สงัคมด้นตีรไ่ที่ยใหก้ารยกยอ่งเพิลงที่ยอยเด้่�ยววา่เป็น็เพิลงสงูสดุ้ข้องการบรรเลงด้นตีร่
ไที่ย เป็็นเพิลงที่่�รวบรวมองค์ความรู้ข้องการบรรเลงไว้อย่างครบครันภายในเพิลงเด้่ยว ม่เงื�อนไข้นานัป็การ 
ที่ั�งพิธิุ์ก่รรม การถึา่ยที่อด้ การบรรเลง ฯลฯ แตีส่ำหรบัที่างเด้่�ยวซึ่อสามสายเพิลงที่ยอยเด้่�ยวในสำนกัพิระยา
ภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ซึ่ึ�งเป็็นที่างข้องหม่อมสุด้ บุนนาค ที่่�สันนิษฐานว่าป็ระด้ิษฐ์ข้ึ�นร่วมสมัยกับที่างเด้่�ยว
ป็ี�ข้องพิระป็ระด้ิษฐไพิเราะ (ม่ ดุ้ริยางกูร) ที่่�ตีกที่อด้กันในสำนักซึ่อสามสายพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) 
กลับม่มุมมองที่่�ตี่างออกไป็ คือ เมื�อการศึึกษาศึิลป็วิที่ยาการตี่าง ๆ ม่ความเจัริญรุด้หน้า ย่อมส่งผลตี่อการ
เกิด้ข้ึ�นองค์ความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ ด้ังนั�นเมื�อองค์ความรู้ในการป็ฏิบัตีิซึ่อสามสายม่ความซึ่ับซึ่้อนข้ึ�นจัากเด้ิม 
ความสำคัญอันเกิด้จัากความศึักด้ิ�สิที่ธุ์ิ�ข้องเพิลงจัึงสามารถึยืด้หยุ่นได้้ เพิราะคุณค่าและความสำคัญข้องงาน
ด้นตีร่คือการตีกผลึกองค์ความรู้

กรณ่ตีวัอยา่งข้องที่างเด้่�ยวซึ่อสามสายเพิลงที่ยอยเด้่�ยวที่่�มก่ารเรย่บเรย่งป็ระกอบสรา้งใหมโ่ด้ยพิระยา
ภมูเ่สวนิ (จัติีร จัติีตีเสว)่ โด้ยนำที่ำนอง “ตีน้ที่ยอยเด้่�ยว” ที่่�ได้ร้บัการถึา่ยที่อด้มาจัากพิระยาป็ระสานด้รุยิศึพัิที่์ 
(แป็ลก ป็ระสานศึัพิที่์) มารวมกับที่างเด้่�ยวซึ่อสามสายเพิลงที่ยอยเด้่�ยวข้องหม่อมสุด้ บุนนาค ที่่�ที่่านได้้รับ
การถ่ึายที่อด้มาจัากเจั้าเที่พิกัญญา บูรณะพิิมพ์ิ (ณ เช่ยงใหม่) เสริมด้้วยกลวิธุ์่พิิเศึษในการบรรเลงซึ่อสาม
สายข้ั�นสงูอยา่ง “นิ�วชั�ง” ที่่�ได้้รบัการถ่ึายที่อด้มาจัากเจัา้จัอมป็ระคอง อมาตียกลุ เพิื�อรวบรวมและเรย่บเรย่ง
องค์ความรู้เพิลงที่ยอยเด่้�ยวให้บที่เพิลงม่ความสมบูรณ์มากยิ�งข้ึ�น จัึงเป็็นตัีวอย่างสำคัญที่่�สะท้ี่อนให้เห็นว่า 
พิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ให้ความสำคัญกับการสงวนรักษาและพิัฒินาองค์ความรู้บนพิื�นฐานข้องการ
ยกย่ององค์ความรู้ด้ั�งเด้ิม เหนือกว่าวาที่กรรมที่างความเชื�อที่่�ถึูกข้ยายความไป็มากมาย5 

เช่นเด้่ยวกันกับกรณ่ “เพิลงลาวแคน” ที่่�ศึาสตีราจัารย์อุด้ม อรุณรัตีน์ ได้้เร่ยบเร่ยงข้ึ�นใหม่จัากที่าง
เด้่�ยวซึ่อสามสายที่่�พิระยาภูม่เสวิน (จิัตีร จัิตีตีเสว่) ได้้ป็ระดิ้ษฐ์ไว้แต่ีเดิ้ม ซึึ่�งสามารถึที่ำได้้ ตีราบที่่�การ
เร่ยบเร่ยงและป็ระด้ิษฐ์ที่่วงที่ำนองในเพิลงเด้่�ยวนั�น มิได้้ลด้ที่อนองค์ความรู้ท่ี่�ม่อยู่เด้ิมให้หายไป็หรือด้้อย
คุณค่าข้องบที่เพิลงลงไป็แม้แตี่น้อย ข้้อมูลที่่�ผู้เข้่ยนได้้เร่ยบเร่ยงครั�งน่�แสด้งให้เห็นว่าองค์ความรู้ซึ่อสามสาย
ข้องสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จิัตีร จัิตีตีเสว่) เป็็นความรู้ที่่�ม่พิลวัตีอยู่เสมอ แม้จัะเป็็นความรู้ที่่�ตีกที่อด้มาแต่ี
โบราณ แต่ีไม่ได้อ้ยูใ่นสภาพิข้องความรูท้ี่่�ถูึกแชแ่ข้ง็หรือปิ็ด้กั�นความคิด้ในการพัิฒินาด้นตีรนิ่พินธ์ุ์ที่่�ตีกที่อด้มา 
กระที่ั�งสร้างสรรค์ให้เกิด้งานใหม่ ม่เพิ่ยงหลักการสำคัญในการที่ำงานสร้างสรรค์ คือ ความเคารพิตี่อความรู้
ที่่�สะท้ี่อนให้เห็นถึึงการเข้้าถึึงองค์ความรู้อย่างลึกซึ่ึ�ง ควบคู่กับการเข้้าใจัจัิตีวิญญาณข้องซึ่อสามสายอย่าง
แที่้จัริง 

กระนั�นบที่ความเรื�ององค์ความรู้ซึ่อสามสายสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) น่� ไม่ได้้มุ่งหวังที่่�
จัะแสด้งให้เห็นว่าสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ม่เพิลงเด้่�ยวจัำนวนมากน้อยเที่่าใด้ หรือม่คุณค่าใน
ที่างความรูเ้หนอืองคค์วามรูท้ี่างด้นตีรอ่ื�น ๆ แตีอ่งค์ความรูเ้พิลงเด้่�ยวซึ่อสามสายสำนกัพิระยาภมูเ่สวนิ (จัติีร 

5 สถึิตีย์สถึาพิร สังกรณ่ย์, “ทางเดุ้ี�ยวิซัอสามสายเพลงทยอยเดุ้ี�ยวิของพระยาภูมีเสวิิน (จัิตร จัิตตเสวิี)” (วิที่ยานิพินธุ์์ระด้ับป็ริญญามหา
บัณฑิตี, จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย, 2564), 48. 
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จัิตีตีเสว่) เป็็นภาพิสะท้ี่อนการสั�งสมองค์ความรู้ การต่ีอยอด้องค์ความรู้ การเผยแผ่ข้ยายองค์ความรู้เพิื�อ
รับใช้สังคมในปั็จัจุับัน ท่ี่�ผสานแนวคิด้ วิธุ่์คิด้ข้องคนในสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จิัตีร จัิตีตีเสว่) รุ่นต่ีาง ๆ ที่่�
สั�งสม ตี่อยอด้ และนำมาถึ่ายที่อด้จันผลิด้อกออกผลอย่างงด้งามแบบค่อยเป็็นค่อยไป็ กลายเป็็นสำนัก
ซึ่อสามสายที่่�บริบูรณ์พิร้อมที่ั�งศึาสตีร์และศึิลป็์ข้องความเป็็นด้นตีร่ไที่ยอย่างสมบูรณ์

บที่สรุป 
องค์ความรู้ซึ่อสามสายสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จิัตีร จัิตีตีเสว่) ม่ป็รากฏให้เห็นใน 2 ลักษณะ คือ 

1) ที่ักษะป็ฏิบัติีเพิลงเด่้�ยวซึ่อสามสาย และ 2) งานวิชาการ โด้ยพิระยาภูม่เสวิน (จิัตีร จัิตีตีเสว่) ได้้ริเริ�ม
ตีอ่ยอด้องค์ความรูจ้ัากเพิลงเด่้�ยวโบราณที่่�ได้รั้บการถ่ึายที่อด้มาด้ว้ยการป็ระดิ้ษฐ์ที่างเด่้�ยวซึ่อสามสายใหม่ ๆ 
โด้ยริเริ�มค้นคว้าและอธิุ์บายองค์ความรู้ซึ่อสามสาย นำเสนอในรูป็แบบบที่ความวิชาการที่างด้นตีร่เพิื�อเผย
แพิร่ลงวารสารศึิลป็วัฒินธุ์รรม ซึ่ึ�งต่ีอมาลูกศึิษย์คนสำคัญอย่างศึาสตีราจัารย์อุด้ม อรุณรัตีน์ ที่่�ได้้รับการ
ถึ่ายที่อด้ที่ั�งองค์ความรู้และจัิตีวิญญาณที่างด้นตีร่จัากพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ไว้มากที่่�สุด้นั�น 
ได้้ต่ีอยอด้องค์ความรู้ในรูป็แบบเด้่ยวกัน ที่ั�งการป็ระดิ้ษฐ์ที่างเด่้�ยวใหม่ การสร้างสรรค์งานวิชาการออกสู่
ตีลาด้วชิาการ และที่ำหนา้ที่่�ถึา่ยที่อด้องคค์วามรู้ตีามสถึาบนัอดุ้มศึกึษา สรา้งความมั�นคงใหแ้กส่ำนกัพิระยา
ภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ซึ่ึ�งแนวคิด้ อุด้มการณ์ และองค์ความรู้เพิลงเด้่�ยวซึ่อสามสายที่ั�งหมด้ได้้ถึูกส่งตี่อให้
แกบุ่ตีรชายคนสุด้ที่้องคือ ศึาสตีราจัารย์พิงษศ์ึิลป็์ อรุณรัตีน์ ที่่�สร้างสรรค์ที่างเด้่�ยวซึ่อสามสาย ม่ผลงานวิจัยั 
หนังสือ ตีำรา งานวิชาการอื�น ๆ มากมายและเป็็นที่่�ยอมรับในวงวิชาการ นอกจัากน่�ยังม่บรรด้าลูกศึิษย์ 
หลานศึิษย์ ที่่�ได้้ที่ำหน้าที่่�แผ่ข้ยายองค์ความรู้ออกไป็ในรูป็แบบตี่าง ๆ กอป็รกับการศึึกษาองค์ความรู้
ซึ่อสามสายสำนักพิระยาภูม่เสวิน (จัิตีร จัิตีตีเสว่) ในแง่มุมที่่�หลากหลายด้้วยการบูรณาการศึาสตีร์และศึิลป็์
แข้นงอื�น ๆ เพิื�อที่ำให้การศึึกษาองค์ความรู้ม่ความลุ่มลึกมากยิ�งข้ึ�น ทัี่�งในรูป็แบบโครงการวิจััย บที่ความ
วิชาการ วิที่ยานิพินธุ์์ระด้ับมหาบัณฑิตี เป็็นส่สันข้องงานวิชาการในยุคป็ัจัจัุบันที่่�ที่ำให้คนที่ั�งในแวด้วงด้นตีร่
ไที่ยและคนที่ั�วไป็ที่่�สนใจัซึ่อสามสายได้รั้บรู ้เข้า้ใจั ถึงึจิัตีวญิญาณและแนวคิด้ข้องสำนักพิระยาภูมเ่สวนิ (จิัตีร 
จัติีตีเสว)่ ในหลายมติีมิากยิ�งข้ึ�น ป็จััจุับันองคค์วามรูซ้ึ่อสามสายสำนกัพิระยาภมูเ่สวนิ (จัติีร จัติีตีเสว)่ ได้แ้พิร่
กระจัายหยั�งรากลึกสู่สังคมด้นตีร่ไที่ย ที่ั�งในสถึาบันการศึึกษา โรงเร่ยน มหาวิที่ยาลัย ตีลอด้จันหน่วยงาน
ราชการที่่�เก่�ยวข้้องกับศึิลป็วัฒินธุ์รรมข้องชาตีิ อย่างสำนักการสังค่ตี กรมศึิลป็ากร อ่กด้้วย 
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บที่ค์ัดย่อ
“ลาวเชิญผ่” เป็็นชื�อเพิลงไที่ยสำเน่ยงลาวเพิลงหนึ�ง อัตีราสองชั�น นิยมนำมาใช้บรรจัุใน บที่ข้ับร้อง

ป็ระกอบการแสด้งละครและการแสด้งเบด็้เตีลด็้ในบที่ป็ระพินัธุ์ท์ี่่�กลา่วถึงึการอธุ์ษิฐานหรอืการข้อพิรจัากสิ�ง
ศึักด้ิ�สิที่ธุ์ิ� จัากการศึึกษาพิบว่า เพิลงลาวเชิญผ่ เป็็นเพิลงที่่�ม่ความยาว 4 หน้าที่ับ ม่บันได้เส่ยงข้องเพิลงอยู่
ในกลุม่เสย่งที่างเพิย่งออล่าง ไมม่ก่ารเป็ล่�ยนกลุม่เส่ยงในระหวา่งที่ำนอง ป็รากฏการด้ำเนนิที่ำนองแบบบังคับ
ที่างและป็รากฏหลักฐานในการบันทึี่กเสย่งการบรรเลงและข้ับร้องเพิลงลาวเชิญผ่ ลงในแผ่นเสย่งตีราสุนัข้ 
หน้าส่เหลือง จัากการแสด้งละครเรื�องพิระลอ ข้ับร้องโด้ยหม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธุ์ยา และแม่ที่รัพิย์ 
นอกจัากน่�ยงัพิบวา่เพิลงลาวเชญิผไ่ด้้ถึกูนำไป็ใชบ้รรจัคุำรอ้งอยูใ่นการแสด้งละครที่ั�งหมด้ 3 เรื�อง ในบที่ที่่�ตีวั
ละครตี้องอธุ์ิษฐานข้อพิรตี่อสิ�งศึักด้ิ�สทิี่ธุ์ิ�และการเชิญคนโด้ยที่ั�วไป็ ได้้แก่ 1) ละครเรื�องพิระลอ พิระนิพินธุ์์ใน
พิระเจัา้บรมวงศึเ์ธุ์อ กรมพิระนราธุ์ปิ็ป็ระพินัธ์ุ์พิงศึ ์ตีอนตีน้ ฉากที่่� 1 ป็ูเ่จัา้เข้า้วงั 2) ละครรอ้ง เรื�องสาวเครอื
ฟ้้า พิระนิพินธุ์์ในพิระเจั้าบรมวงศึ์เธุ์อ กรมพิระนราธุ์ิป็ป็ระพิันธุ์์พิงศึ์ ชุด้ที่่� 2 วิวาห์ และ 3) การแสด้งละคร
พิันที่าง เรื�องพิญาผานอง กรมศึิลป็ากรสร้างบที่ใหม่ องก์ 2 ศึุภนิมิตี ป็ัจัจัุบันแม้ว่าการตี่ความคำว่า “ผ่” ใน
สังคมไที่ย ม่ความหมายที่ั�งในเชิงวิญญาณหรือกลับกลายเป็็นสัญลักษณ์ในเชิงไม่เป็็นมงคล แตี่ในอ่กแง่หนึ�ง
นั�น คำว่า “ผ่” ในอด้่ตีกลับให้ความหมายเชิงลึก สะท้ี่อนถึึงความเชื�อที่่�แสด้งความหมายข้องเที่พิหรือสิ�ง
ศึกัด้ิ�สทิี่ธุ์ิ�ในศึาสนาโบราณที่่�มค่วามสำคัญและมอิ่ที่ธุ์พิิลต่ีอวถ่ิึการด้ำเนินชวิ่ตีข้องมนุษย์ ด้ว้ยเหตุีน่�ความหมาย
ข้องเพิลงลาวเชญิผใ่นอก่มิตี ิจังึสามารถึแสด้งให้เหน็ถึงึสัญญะข้องคำว่า “ผ”่ ในฐานะเที่วด้าหรือเที่พิที่่�แสด้ง
ถึึงความเป็็นมงคลได้้ด้้วยเช่นกัน
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Abstract
“Lao chuen phi” is the name of a Lao accent Thai song with a double rate tempo 

(Song chan) and is commonly performed in a praying or blessing scene of theaters or 
performances. Through qualitative research, the study revealed that lao chuen phi has the 
length of 4 measures played in the low musical scale (Thang phiang o lang) without 
transposition. This musical pattern and traditional practice are in several records, texts, 
theaters. Lao chuen phi is used in praying or requesting the presence of deities in theaters 
such as theater plays written by H.R.H. Prince Naradhip Prabandhbongs, Lakon Phra Lor 
(Act I, The Royal Grandfather Enters the Palace) and Sao Krua Fah A Musical (The Wedding 
Scene); and the play written by members of The Royal Fine Arts department, Lakon Pantang 
Phya Phanon (Act II, Favourable Omen). Moreover, the study showed that the interpretation 
of the word ghost or “phi” in the olden Thai society has a different meaning from today. 
While this generation regarded “phi” as a ghost or an unholy symbolic, in the olden days, 
“phi” had a meaning of gods or sacred things and holy beings in ancient religions. 

Keywords : Lao Accent Thai Song/ Lao Chuen Phi/ Traditional Thai Drama Music
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บที่นำ
เมื�อกล่าวถึึงคำว่า “ผ่” บุคคลที่ั�วไป็ในป็ัจัจัุบันมักเข้้าใจัและถึูกป็ลูกฝ่ังความเชื�อเก่�ยวกับคำน่�มาโด้ย

ตีลอด้ ว่าเป็็นสิ�งที่่�น่าเกล่ยด้น่ากลัวและตี่ความหมายไป็ที่างอัป็มงคลมากกว่ามงคล ในข้ณะท่ี่�พิจันานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตียสถึาน พิุที่ธุ์ศึักราช 2554 ได้้อธุ์ิบายความหมายข้องคำว่า “ผ่” ไว้ว่า “ผ่ น. สิ�งที่่�มนุษย์เชื�อ
ว่าเป็็นสภาพิลึกลับ มองไม่เห็นตีัว แต่ีอาจัป็รากฏเหมือนม่ตัีวตีนได้้ อาจัให้คุณหรือโที่ษได้้ ม่ที่ั�งด้่และร้าย 
เช่น ผ่ป็ู่ย่าตีายาย ผ่เรือน ผ่ห่า, เร่ยกคนที่่�ตีายไป็แล้ว”1 ส่วนคำว่า “ผ่” ในความเชื�อข้องคนภาคตีะวันออก
เฉ่ยงเหนือหรือคนบางกลุ่มนั�น อาจัม่ความเชื�อที่่�ตี่างออกไป็ ซึ่ึ�งดู้เหมือนจัะเป็็นไป็ในที่างที่่�กล่าวถึึง “ผ่” ใน
ฐานะที่่�เป็น็สัญลกัษณแ์ที่นอำนาจัข้องสิ�งที่่�เหนอืธุ์รรมชาติีและอาจัหมายรวมถึงึเที่วด้าผูม้โ่ที่ษและมคุ่ณ ด้งัที่่� 
สุจัิตีตี์ วงษ์เที่ศึ ได้้อธุ์ิบายถึึงเรื�อง ผ่ฟ้้า ไว้ว่า

ผู้ฟี้า้ หัมายถิงึผูู้เปน็ใหัญ�บนฟ้า้ บางทเีรยีกเจัาแหั�งฟ้า้หัรอืเจัาฟ้า้ มอีำนาจัเหันอืธํรรมชาตสิงูสดุุ้
อยู�บนฟ้้า เป็นแหัล�งขวิัญชนชั�นนำที�ตายแลวิของเผู้�าพันธํุ ถิูกส�งขึ�นฟ้้ารวิมพลังเป็นหันึ�งเดุ้ียวิ
กับผู้ีฟ้้าเพื�อปกป้องคุมครองคนที�ยังไม�ตายอยู�ในชุมชนใหัมีควิามอุดุ้มสมบูรณี 2

จัากข้้อมูลข้้างตี้นแสด้งให้เห็นว่า ความเชื�อเรื�องผ่นั�น อาจัส่งผลตี่อการด้ำเนินช่วิตีและความเป็็นอยู่
ข้องมนุษย์ได้้ ด้้วยมนุษย์บางกลุ่มม่ความเชื�อว่า “ผ่” สามารถึบันด้าลได้้ที่ั�งความอุด้มสมบูรณ์และสามารถึ
ป็กป้็องคุ้มครองมนุษย์ได้้ ด้ังจัะเห็นได้้จัากป็ระเพิณ่การข้อฝ่นในแถึบภาคตีะวันออกเฉ่ยงเหนือที่่�ยังคงม่
ป็ระเพิณ่การข้อฝ่นจัากผ่ฟ้้าพิญาแถึน ฯลฯ มาจันถึึงป็ัจัจัุบัน 

ค์วัามเช่่�อเร่�อง “ผ่” ในสังค์มไที่ยส้่วััฒนธรรมบันเที่ิง

ความเชื�อในเรื�องข้อง “ผ”่ นอกจัากจัะส่งผลใหเ้กดิ้ป็ระเพิณดั่้งที่่�ได้ย้กตีวัอยา่งมาข้า้งตีน้แลว้ “ผ”่ ยงั
ส่งผลให้เกิด้วัฒินธุ์รรมบันเที่ิงบางป็ระการข้ึ�นมาอ่กด้้วย ด้ังจัะเห็นได้้ว่าในแถึบภาคตีะวันออกเฉ่ยงเหนือนั�น 
ม่การร้องเพิลงพิื�นบ้านป็ระเภที่หมอลำอยู่ในพิิธุ์่กรรมที่่�เก่�ยวกับผ่ในหลาย ๆ พิิธุ์่กรรม อาที่ิ พิิธุ์่กรรมลำผ่ฟ้้า 
ฯลฯ เป็็นตี้น ด้ังที่่� สันดุ้สิที่ธุ์ิ� บริวงษ์ตีระกูล ได้้อธุ์ิบายถึึงเรื�องหมอลำว่าม่พิัฒินาการมาจัากการลำส่อง การ
ลำส่ง ในพิิธุ์่กรรมลำผ่ฟ้้า ความว่า 

1 ราชบัณฑิตียสถึาน, พจันานุกรมฉับับราชบัณีฑิิตยสถิาน พ.ศ. 2544 (กรุงเที่พิฯ : นานม่บุ๊คส์พิับลิเคชั�นส์ จัำกัด้, 2556), 781.
2 สุจัิตีตี์ วงษ์เที่ศึ, “‘ศึาสนาผ่’ ที่่�สุด้ในโลก ยัง ‘เฮ่�ยน’ ที่่�สุด้ที่ั�วไที่ย,” มติชนสุดุ้สัปดุ้าหั ป็ีที่่� 41, ฉบับที่่� 2146 (1-7 ตีุลาคม 2564): 68.
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สื�อพื�นบานหัมอลำ พัฒนามาจัากควิามเชื�อเรื�องผู้ีฟ้้า ผู้ีแถิน และผู้ีบรรพบุรุษ ชาวิบานเชื�อวิ�า
สิ�งเหัล�านี�มีพลังอำนาจัสามารถิบันดุ้าลใหัเกิดุ้สิ�งต�าง ๆ ไดุ้ จัึงมีพิธํีกรรมลำผู้ีฟ้้าเพื�อรักษาโรค
ขึ�น โดุ้ยมีการขับลำเป็นองคประกอบในพิธํ ีเช�น การลำส�อง การลำทรง ซัึ�งไดุ้พัฒนาเป็นหัมอลำ
ประเภทต�าง ๆ ในปัจัจัุบัน 3 

นอกจัากความเชื�อในเรื�องข้อง “ผ่” จัะส่งผลให้เกิด้ป็ระเพิณ่และวัฒินธุ์รรมบันเทิี่งในแถึบภาค
ตีะวันออกเฉ่ยงเหนือแล้ว ในแถึบภาคเหนือข้องป็ระเที่ศึไที่ยนั�น ยังป็รากฏวัฒินธุ์รรมบันเทิี่งในป็ระเพิณ่ท่ี่�
เก่�ยวข้้องกับผ่เช่นเด้่ยวกันอ่กด้้วย ด้ังป็รากฏว่าในพิิธุ์่กรรมฟ้้อนผ่มด้บ้านด้อกบัว ณ จัังหวัด้ลำป็างนั�น จัะ
ตีอ้งมว่งด้นตีรเ่ข้า้ไป็มส่่วนในพิธิุ์ก่รรมน่�ด้ว้ยเชน่กนั ซึ่ึ�งณัฐภทัี่ร์ สรุนิที่ร์วงศ์ึ และบารน ่บญุที่รง ได้อ้ธิุ์บายไวว่้า

ดุ้นตรีมีควิามสำคัญในการเชิญผู้ีปู�ย�ามาเขาทรงร�างของมาขี� ในการประกอบพิธํีกรรมทุกครั�ง
ตองมีเสยีงดุ้นตรบีรรเลง ทั�งในเวิลาเชญิผู้ปีู�ย�า บรรเลงขับกล�อมใหัผีู้ปู�ย�าฟ้อ้นรำระหัวิ�างพธิํกีรรม
และส�งผู้ีปู�ย�าหัลังจัากเสร็จัพิธํีกรรม 4 

สำหรับในวัฒินธุ์รรมบันเที่ิงข้องด้นตีร่ไที่ยในภาคกลางเอง ยังป็รากฏเพิลงไที่ยโบราณอยู่เพิลงหนึ�ง 
ซึ่ึ�งม่ชื�อและความหมายข้องเพิลงท่ี่�เก่�ยวข้้องกับคำว่า “ผ่” และม่วัตีถึุป็ระสงค์ข้องการนำเพิลงน่�มาใช้ใน
ลักษณะที่่�คล้ายกับที่ั�งวัฒินธุ์รรมในภาคตีะวันออกเฉ่ยงเหนือและภาคเหนืออ่กด้้วย นั�นคือ “เพิลงลาวเชิญ
ผ่” เพิลงไที่ยสำเน่ยงลาว อัตีราสองชั�น หน้าที่ับลาว สันนิษฐานว่าเป็็นเพิลงไที่ยที่ำนองเก่าที่่�ม่มาแตี่โบราณ
สมัย ด้ังที่่� ณรงค์ชัย ป็ิฎกรัชตี์ ได้้อธุ์ิบายถึึงเพิลงน่�ไว้ว่า “ลาวเชิญผ่ เพิลงที่ำนองเก่าสมัยอยุธุ์ยา ใช้ป็ระกอบ
การแสด้งละครในบที่ที่่�ตี้องการความข้ลังศึักด้ิ�สิที่ธุ์ิ�”5 สำหรับความหมายข้องเพิลงลาวเชิญผ่และบริบที่ข้อง
การนำไป็ใช้นั�น พิบว่าเพิลงน่�ม่ความหมายไป็ในที่างข้อพิรตี่อเที่วด้า เที่พิเจั้า หรือสิ�งศึักด้ิ�สิที่ธุ์ิ� และนิยมนำ
มาบรรจัุเป็็นที่ำนองร้องป็ระกอบการแสด้งละครในช่วงที่่�ตีัวละครอธุ์ิษฐานข้อพิรตี่อสิ�งศึักด้ิ�สิที่ธุ์ิ� และในบาง
ครั�งยังสามารถึนำไป็ใช้บรรจัุเป็็นที่ำนองร้องในช่วงที่่�ตีัวละครเชิญคนโด้ยที่ั�วไป็ได้้อ่กด้้วย

นอกจัากน่�ยังป็รากฏหลักฐานว่า เพิลงลาวเชิญผ่สามารถึนำไป็ใช้บรรจุัเพิลงอยู่ในการแสด้งระบำ
เบ็ด้เตีล็ด้ที่่�ม่บที่ป็ระพัินธ์ุ์กล่าวถึึงการอัญเชิญเที่วด้าและบูชาสิ�งศึักด้ิ�สิที่ธุ์ิ� รวมถึึงข้อพิรจัากเที่วด้า หรือสิ�ง
ศึกัด้ิ�สทิี่ธุ์ิ� ใหช่้วยคุม้ครองและถึวายพิระพิรแด้พ่ิระบรมวงศึานวุงศึแ์ละอำนวยพิรใหแ้กป่็ระเที่ศึชาตีไิด้อ้ก่ด้ว้ย 
ซึ่ึ�งสอด้คล้องกับความเห็นข้องไชยยะ ที่างม่ศึร่ ที่่�ได้้อธุ์ิบายถึึงการนำเพิลงลาวเชิญผ่มาใช้บรรจัุในการแสด้ง
ละครและการแสด้งระบำเบ็ด้เตีล็ด้ชุด้ตี่าง ๆ ความว่า 

3 สันดุ้สิที่ธุ์ิ� บริวงษ์ตีระกูล, “การสืบที่อด้สื�อพิื�นบ้าน หมอลำเรื�องตี่อกลอน,” วิารสารกระแสวิัฒนธํรรม ป็ีที่่� 18, ฉบับที่่� 34 (กรกฎาคม-
ธุ์ันวาคม 2560): 81-90.
4 ณัฐภัที่ร์ สุรินที่ร์วงศึ์ และบารน่ บุญที่รง, “พิิธุ์่กรรมฟ้้อนผ่มด้ : การสื�อสารระหว่างมิตีิในมุมมองคตีิชนวิที่ยา,” วิารสารวิิชาการนวิัตกรรม

สื�อสารสังคม ป็ีที่่� 5, ฉบับที่่� 1 (9) (มกราคม-มิถึุนายน 2560): 77.
5 ณรงค์ชัย ป็ิฎกรัชตี์. สารานุกรมเพลงไทย (กรุงเที่พิฯ : เรือนแก้วการพิิมพิ์, 2542), 385.
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เพลงลาวิเชิญผู้ี เป็นเพลงไทยของเก�า ไม�ทราบที�มาและไม�ทราบนามผูู้แต�ง นิยมนำมาบรรจุั
ประกอบการแสดุ้งละคร ในบทขับรองที�มคีวิามหัมายไปในทางรำพึงรำพันและอธิํษฐานขอพร
ต�อสิ�งศกัดุ้ิ�สทิธํิ� นอกจัากนี�ยงัสามารถินำไปใชบรรจัใุนการแสดุ้งระบำเบด็ุ้เตลด็ุ้ที�มคีวิามหัมาย
ไปทางอวิยพรไดุ้ดุ้วิยเช�นกัน6 

จัากข้้อมูลที่่�กล่าวมาที่ั�งหมด้ในข้้างตี้น จัึงแสด้งให้เห็นว่า คำว่า “เชิญผ่” ที่่�ป็รากฏในชื�อเพิลงน่� ไม่ใช่ 
“ผ”่ ที่่�มค่วามหมายไป็ในที่างที่่�ไมด่้ ่ในที่างชั�วรา้ย หรอืความอปั็มงคลแตีอ่ยา่งใด้ หากแตีค่ำวา่ “เชญิผ”่ ในชื�อข้อง
เพิลงน่� หมายถึึง “ผ่” ที่่�เป็็นเที่วด้าหรือสิ�งศึักด้ิ�สิที่ธุ์ิ� ด้้วยเหตีุน่�จัึงกล่าวได้้ว่า เพิลงลาวเชิญผ่ เป็็นเพิลงที่่�ม่
ความหมายไป็ในที่างที่่�มงคลและเหมาะแก่การนำมาใช้อธุ์ิษฐานข้อพิรตี่อ สิ�งศึักด้ิ�สิที่ธุ์ิ�มากกว่า 

ที่ำนองข้องเพิลงลาวเชญิผ่นั�น จัากการศึกึษาพิบว่าเป็น็เพิลงไที่ยที่่�มค่วามยาว 4 หน้าที่บั อตัีราสองชั�น 
สามารถึวิเคราะห์ที่ำนองข้องเพิลงได้้ ด้ังน่�

ที่ำนอง - - - รํ - - - รํ - - - ซ - - ที่ ล - - ซ ม - - ซ ล - - ซ ที่ - - ลซ

จัังหวะฉิ�ง  - - - ฉิ�ง  - - - ฉับ  - - - ฉิ�ง  - - - ฉับ  - - - ฉิ�ง  - - - ฉับ  - - - ฉิ�ง  - - - ฉับ

หน้าที่ับ - ตีิง - โจั๊ะ - ตีิง - ตีิง - - ตีิง ที่ั�ง - - ตีิง ที่ั�ง - ตีิง - โจั๊ะ - ตีิง - ตีิง - - ตีิง ที่ั�ง - - ตีิง ที่ั�ง

ที่ำนอง - - ซ ม - - ร ซ - - ล ที่ - - ซ ล - - ซ ม - - ซ ล - - ซ ที่ - - ลซ

จัังหวะฉิ�ง  - - - ฉิ�ง  - - - ฉับ  - - - ฉิ�ง  - - - ฉับ  - - - ฉิ�ง  - - - ฉับ  - - - ฉิ�ง  - - - ฉับ

หน้าที่ับ - ตีิง - โจั๊ะ - ตีิง - ตีิง - - ตีิง ที่ั�ง - - ตีิง ที่ั�ง - ตีิง - โจั๊ะ - ตีิง - ตีิง - - ตีิง ที่ั�ง - - ตีิง ที่ั�ง

ตัวัอย่างที่่� 1 ที่ำนองเพิลงลาวัเช่ิญผ่ สองช่ั�น หน้าที่ับลาวั
ที่่�มา : ผู้เข้่ยน

จัากที่ำนองข้องเพิลงลาวเชิญผ่ข้้างตี้น สามารถึวิเคราะห์ได้้ว่า เพิลงน่�เป็็นเพิลงไที่ยที่่�ม่บันได้เส่ยงอยู่
ในกลุ่มเส่ยงที่างเพิ่ยงออล่าง (กลุ่มเส่ยงป็ัญจัมูลที่่� 7 ซึ่ ล ที่ X ร ม X) ซึ่ึ�งเป็็นกลุ่มเส่ยงโบราณ ที่่�นิยมใช้ใน
เพิลงไที่ยที่ั�วไป็และไม่ม่การเป็ล่�ยนกลุ่มเส่ยงในระหว่างที่ำนอง ส่วนการด้ำเนินที่ำนองข้องเพิลงนั�น พิบว่าม่
ลักษณะการด้ำเนินที่ำนองแบบบังคับที่าง

สว่นรปู็แบบกระสวนที่ำนองที่่�ป็รากฏในเพิลงลาวเชญิผ่นั�น พิบที่ั�งสิ�น 2 รปู็แบบกระสวนที่ำนอง ด้งัน่�

กระสวนที่ำนองที่่� 1

- - - X - - - X - - - X - - XX

6 ไชยยะ ที่างม่ศึร่, “เพิลงลาวเชิญผ่,” สัมภาษณ์โด้ย ธุ์ำมรงค์ บุญราช, 8 กุมภาพิันธุ์์ 2565.
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กระสวนที่ำนองที่่� 2

- - XX - - XX - - XX - - XX

เมื�อนำที่ำนองเพิลงลาวเชญิผม่าถึอด้เป็น็กระสวนที่ำนองแลว้ พิบวา่เพิลงน่�มก่ระสวนที่ำนองที่ั�งสิ�น 2 
ลักษณะ คือ 

1) กระสวนที่ำนองที่่� 1 พิบเฉพิาะตีอนตี้นเพิลง สำหรับเป็็นตีัวเป็ิด้ที่ำนองข้องเพิลง 
2) กระสวนที่ำนองที่่� 2 สามารถึพิบได้้ตีลอด้ที่ั�งเพิลง ซึ่ึ�งสรุป็ได้้ว่าเป็็นลักษณะที่่�ที่ำให้เพิลงน่�ม่

อัตีลักษณ์เฉพิาะ 
สำหรับที่างร้องเพิลงลาวเชิญผ่นั�น สามารถึแบ่งคำร้องและม่วิธุ์่การแบ่งเอื�อนได้้ตีามลักษณะข้อง

ฉันที่ลักษณ์ในการป็ระพิันธุ์์ ซึ่ึ�งจัากการศึึกษาพิบว่า ม่ฉันที่ลักษณ์ที่่�ถึูกนำมาใช้สำหรับบรรจัุคำร้องในเพิลง
ลาวเชิญผ่ที่ั�งหมด้ 3 ฉันที่ลักษณ์ ด้ังน่�

1) กลอนลำนำ ป็รากฏอยูใ่นการแสด้งละคร เรื�องพิระลอ พิระนิพินธุ์ใ์นพิระเจัา้บรมวงศึเ์ธุ์อ กรมพิระ
นราธุ์ิป็ป็ระพิันธุ์์พิงศึ์ ม่วิธุ์่แบ่งคำร้องและม่วิธุ์่การแบ่งเอื�อน ซึ่ึ�งถึอด้มาจัากหลักฐานการบรรเลงและข้ับร้อง
เพิลงลาวเชิญผ่ในการแสด้งละคร เรื�องพิระลอ จัากแผ่นเส่ยงตีราสุนัข้ หน้าส่เหลือง ซึ่ึ�งข้ับร้องโด้ยหม่อม
มาลัย กุญชร ณ อยุธุ์ยา และแม่ที่รัพิย์ ด้ังน่�

- - - เชิญ - - - เอ๋ย - - - เชิญ - ฮึ - ลง - อือ - เชิญ - - - องค์ - - พิระ อัย - ยะ - กา

- - - รํ - - - รํ - - - ซึ่ - ที่ - ล - ซึ่ - ม - - - ล - - ซึ่ ที่ - ล - ซึ่

- - - ศึักด้ิ� - อื�อ - สิที่ธุ์ิ� - - - ฤที่ธุ์ิ� - อื�อ - ธุ์า - - สะ เด้็ด้ - อือ - มา - - ถึะ เหลิง ฮึอืออือ อาด้

- - - ม - ร - ซึ่ - - - ที่ - ซึ่ - ล - - ซึ่ ม - ซึ่ - ล - - ซึ่ ที่ ร ที่ ล ซึ่

ตัวัอย่างที่่� 2 ที่างร้องเพิลงลาวัเช่ิญผ่ สำหรับกลอนลำนำ
ที่่�มา : ผู้เข้่ยน

2) กลอนบที่ละคร ป็รากฏอยูใ่นการแสด้งละครร้อง เรื�องสาวเครือฟ้า้ พิระนิพินธ์ุ์ในพิระเจัา้บรมวงศ์ึเธุ์อ 
กรมพิระนราธุ์ิป็ป็ระพิันธุ์์พิงศึ์ ม่วิธุ์่แบ่งคำร้องและม่วิธุ์่การแบ่งเอื�อน ด้ังน่�

- - - - - พิ่อเฒิ่าสน - - ถึะเหลือก - - ถึะหลน - อือ - เออ - เอ่อ - เออ - - แล่นไป็ ฮึอืออือ รบ

- - - - - รํ รํ รํ - - ล ซึ่ - - ที่ ล - ซึ่ - ม - ซึ่ - ล - - ซึ่ ที่ ร ที่ ล ซึ่

- - - เชิญ -พิระ-ราม - - ตีามข้ึ�น - เคหากลาง อือ - - ข้น - - ข้ันหมาก - ตี่าง- ตี่าง - ตีามป็ระเด้

- - - ซึ่ -  ล - ซึ่ - - ล ซึ่ - ล ที่ ล - ซึ่ - ม - - ซึ่ ล - ซึ่ - ที่ - ที่ ล ซึ่

ตัวัอย่างที่่� 3 ที่างร้องเพิลงลาวัเช่ิญผ่ สำหรับกลอนบที่ละค์ร
ที่่�มา : ผู้เข้่ยน
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3) กาพิย์ยาน่ 11 ป็รากฏอยู่ในการแสด้งการแสด้งละครพิันที่าง เรื�องพิญาผานอง และในการแสด้ง
ระบำเบ็ด้เตีล็ด้ ซึ่ึ�งม่วิธุ์่แบ่งคำร้องและม่วิธุ์่การแบ่งเอื�อน ด้ังน่�

- - - - -นบ - เอ๋ย - - ฮึ อือ - นบ - เกศึ - อือ - ไหว้ - เที่ - เวศึ - - ทีุ่ก ที่ิ ฮึอื�ออือศึา

- - - - - ร - ร - ม - ร - ที่ - ซึ่ - ล - ซึ่ม - ซึ่ - ล - ซึ่ - ที่ ร ที่ ล ล

ฮืออืออื�อที่ั�ว - - สวรรค์ - ฮึ - ชั�น - อื�อ - ฟ้้า อือ- ที่ั�งเจั้า - อือ - ป็่า - - - ทีุ่ก ฮึอือตีำบล

ที่ ล ซึ่ ซึ่ม - - ร ซึ่ - ร - ลที่ - ซึ่ - ลที่ ล - ซึ่ ม - ร - ซึ่ - - - ที่ ร ที่ ล ซึ่

ตัวัอย่างที่่� 4 ที่างร้องเพิลงลาวัเช่ิญผ่ สำหรับกาพิย์ยาน่ 11
ที่่�มา : ผู้เข้่ยน

เพิลง “ลาวัเช่ิญผ่” ในฐานะเพิลงประกอบการแสดง

การนำเพิลงลาวเชิญผ่มาใช้บรรจัุในบที่การแสด้งนั�น พิบว่ามิได้้ถึูกนำมาใช้บ่อยครั�งนัก ที่ั�งน่�อาจัด้้วย
เพิราะว่าเพิลงน่�เป็็นเพิลงไที่ยที่่�ม่สำเน่ยงลาว จัึงเหมาะที่่�จัะนำมาใช้บรรจัอุยู่แตี่ในการแสด้งละครที่่�ม่เนื�อหา
และตีัวละครที่่�เก่�ยวข้้องกับวัฒินธุ์รรมลาวเที่่านั�น จัากการค้นคว้าข้้อมูลเก่�ยวกับการนำเพิลงลาวเชิญผ่ไป็ใช้
ในการแสด้งละคร พิบว่าม่การนำเพิลงน่�ไป็บรรจุัอยู่ในการแสด้งละคร เรื�องพิระลอ พิระนิพินธุ์์ในพิระเจั้า
บรมวงศึ์เธุ์อ กรมพิระนราธุ์ิป็ป็ระพิันธุ์์พิงศึ์ ข้องคณะละครป็ร่ด้าลัย ด้ังป็รากฏหลักฐานอยู่ในบที่การแสด้ง 
ตีอนตี้น ฉากที่่� 1 ป็ู่เจั้าเข้้าวัง ซึ่ึ�งเป็็นตีอนที่่�กล่าวถึึง พิระเพิื�อน พิระแพิง นางรื�น และนางโรย กล่าวอัญเชิญ
ป็ู่เจั้าสมิงพิราย ซึ่ึ�งเป็็นเที่วด้าให้มาป็รากฏกายและช่วยเหลือพิระเพิื�อน พิระแพิง โด้ยใช้ฉันที่ลักษณ์ในการ
ป็ระพิันธุ์์ด้้วยกลอนลำนำและร้องด้้วยที่ำนองเพิลงลาวเชิญผ่ ด้ังน่�

- ร้้องเพลงลาวเชิิญผีี -

เชิญเอ๋ยเชิญลง เชิญองคพระอัยกา ศักดุ้ิ�สิทธิํ�ฤทธํา เสดุ้็จัมาเถิลิงอาสน ซัึ�งเผู้ือแต�งตั�งถิวิาย สำแดุ้ง
พระกายก�องโอภาส ใหัเผู้ือบังคมบรมบาท สมศิโรกาสนมัสการ ฯ

เชญิเอย๋เชญิพระปู� เชญิเสดุ้จ็ัสู�สทุธําคาร เหัมอืนทรงพระสงสาร ใหัสองพระหัลานพลกีรรม สถิติมณีฑิล
มงคลอะเคื�อ รับสังเวิยเผู้ือเผู้ดุ้ียงขวิัญ ขอชมพระโฉัมโนมพรรณี ลางวิิโยคโศกศัลย อุปัททวิันตรายวิาย ฯ

เชิญเอ๋ยเชิญพ�อเจัา พระปู�เฒ�าสมิงพราย โปรดุ้เหั็นพระรูปพระกาย โปรดุ้ใหัเผู้ือถิวิายวิันทนา โปรดุ้
สังเวิชขานอยสำออยทูล โปรดุ้เอื�อนุกุลสองนัดุ้ดุ้า โปรดุ้ถิั�งทิพะเล�หัเทวิะกะถิา โปรดุ้ทรง พระกรุณีาเผืู้อ 
เทอญ ฯ

สำหรับบที่ข้ับร้องเพิลงลาวเชิญผ่ ที่่�ป็รากฏอยู่บที่ละครเรื�อง พิระลอ พิระนิพินธุ์์ในพิระเจั้าบรมวงศึ์
เธุ์อ กรมพิระนราธุ์ิป็ป็ระพิันธุ์์พิงศึ์ นอกจัากจัะม่หลักฐานป็รากฏอยู่ในบที่การแสด้งข้องเก่าแล้ว ยังป็รากฏ
หลักฐานการบรรเลงและข้ับร้องอยู่ในแผ่นเส่ยงตีราสุนัข้ หน้าส่เหลือง ซึ่ึ�งข้ับร้องโด้ยหม่อมมาลัย กุญชร ณ 
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อยุธุ์ยา และแม่ที่รัพิย์ โด้ยพิบหลักฐานจัากห้องสมุด้ด้นตีร่สมเด็้จัพิระเที่พิรัตีน์ ในไฟ้ล์เส่ยงตีอนที่่� 89 ซึึ่�ง
กล่าวถึึงป็ระวัตีิและผลงานหม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธุ์ยา อด้่ตีนักร้องข้องวังบ้านหม้อ พิร้อมที่ั�งการข้ับร้อง
เพิลงสาลกิาแก้วสองชั�นและเพิลงลาวเชิญผ่ โด้ยสันนิษฐานว่าเพิลงลาวเชิญผ่น่� น่าจัะบันที่ึกเส่ยงราวรชัสมยั
พิระบาที่สมเด้็จัพิระมงกุฎเกล้าเจั้าอยู่หัว ถึือเป็็นหลักฐานการบรรเลงและข้ับร้องเพิลงลาวเชิญผ่ที่่�เก่าที่่�สุด้
ที่่�สามารถึสืบค้นได้้ 

ภูาพิที่่� 1 แผ่นเส่ยงตราสุนัข หน้าส่เหล่อง ซึ�งบันที่ึกเพิลงจ้ากการแสดงละค์ร เร่�องพิระลอ 
ขับร้องโดยหม่อมมาลัย กุญช่ร ณ อยุธยา และแม่ที่รัพิย์

ที่่�มา : ภาพิถึ่ายส่วนบุคคล ศึาสตีราจัารย์เก่ยรตีิคุณ นายแพิที่ย์พิูนพิิศึ อมาตียกุล

การแสด้งละครรอ้ง เรื�องสาวเครอืฟ้า้ พิระนพิินธุ์ใ์นพิระเจัา้บรมวงศึเ์ธุ์อ กรมพิระนราธุ์ปิ็ป็ระพินัธุ์พ์ิงศึ์ 
เป็น็บที่ละครร้องอ่กเรื�องหนึ�งข้องคณะละครป็รด่้าลัย ที่่�ป็รากฏหลักฐานจัากบที่ละครเก่าว่า ได้ม้ก่ารนำเพิลง
ลาวเชิญผ่มาบรรจัุอยู่ในการแสด้งด้้วย โด้ยป็รากฏเพิลงน่�อยู่ในบที่ข้ับร้อง ชุด้ที่่� 2 วิวาห์ ช่วงที่่�พิ่อเฒิ่าเชิญ
ข้บวนข้ันหมากข้องร้อยตีร่พิร้อม พิระเอกข้องเรื�องให้ขึ้�นมาบนเรือน ซึึ่�งใช้ฉันที่ลักษณ์ในการป็ระพิันธุ์์ด้้วย
กลอนบที่ละครและบรรจัุคำร้องด้้วยที่ำนองเพิลงลาวเชิญผ่ ด้ังน่�
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- ร้้องเพลงลาวเชิิญผีี -

 (ลูกคู�) พ�อเฒ�าสน เถิลือกถิลน แล�นไปรับ ของคำนับ เมี�ยงหัมาก อยากทุกอย�าง
เชิญพระราม ตามขึ�น เคหัากลาง ขนขันหัมาก ต�างต�าง ตามประเดุ้ ฯ 

ตี่อมาในพิุที่ธุ์ศึักราช 2501 กรมศึิลป็ากรได้้สร้างการแสด้งละครพิันที่าง เรื�องพิญาผานอง ข้ึ�น โด้ยผู้
ที่่�บรรจุัเพิลงในบที่ละครเรื�องน่� คอื นายมนตีร่ ตีราโมที่ ศึลิป็นิแห่งชาตี ิสำหรบัการแสด้งละครพินัที่างเรื�องน่� 
ได้้ป็รากฏหลักฐานจัากบที่ละครว่าม่การนำเพิลงลาวเชิญผ่มาบรรจัุอยู่ในบที่ข้ับร้อง ช่วงที่่�นางพิญา
คำปิ็นข้อฝ่นจัากเที่วด้า เจัา้ป่็า เจัา้เข้า และพิระวรุณราช เที่วด้าแห่งสายฝ่น ซึึ่�งใชฉั้นที่ลักษณ์ในการป็ระพัินธ์ุ์
บที่น่�ด้้วยกาพิย์ยาน่ 11 ด้ังป็รากฏอยู่ในองก์ 2 ศึุภนิมิตี ป็ระพิันธุ์์โด้ย นางพินิด้า สิที่ธุ์ิวรรณ ด้ังน่�

- ร้้องเพลงลาวเชิิญผีี -

 นบเอ๋ย นบเกศ ไหัวิเทเวิศร ทุกทิศา
ทั�วิสวิรรค ชั�นฟ้้า ทั�งเจัาป�า ทุกตำบล
 ไหัวิพระ วิรุณีราช ผูู้ประสาท หัลั�งสายฝัน
หัากโอรส จัะยืนชนม ดุ้ำรงรัฐ สวิัสดุ้ี
 โปรดุ้เอ๋ย โปรดุ้ประทาน ดุ้ลบันดุ้าล ดุ้วิยฤทธํี
ทรงเมตตา โปรดุ้ปรานี แก�ขานอย และกุมาร
 โปรดุ้ดุ้ล ใหัฝันถิั�ง ตกไหัลหัลั�ง ดุ้ั�งท�อธําร
โปรยปราย ใหัสำราญ ไดุ้อาบกิน สิ�นทุกขภัย

- ปี่่�พาทย์์ทำเพลงลาวเชิิญผีี -

ภูาพิที่่� 2 บที่การแสดงต้นฉบับ การแสดงละค์รพิันที่าง เร่�องพิญาผานอง องก์ 2 ศิุภูนิมิตร
ในช่่วังนางพิญาค์ำปินขอฝนจ้ากพิระวัรุณ (เที่วัดาแห่งสายฝน)

ที่่�มา : ผู้เข้่ยน
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ภูาพิที่่� 3 การแสดงละค์รพิันที่าง เร่�องพิญาผานอง องก์ 2 ศิุภูนิมิตร
ในช่่วังนางพิญาค์ำปินขอฝนจ้ากพิระวัรุณ (เที่วัดาแห่งสายฝน)

ที่่�มา : ผู้เข้่ยน

จัากหลักฐานการนำเพิลงลาวเชิญผ่มาใช้บรรจัุอยู่ในบที่การแสด้งละครที่ั�ง 3 เรื�อง ได้้แก่ 1) พิระลอ 
2) สาวเครือฟ้้า และ 3) พิญาผานอง นั�น จัะสังเกตีได้้ว่า เพิลงน่�ได้้ถึูกนำมาบรรจัุอยู่ในการแสด้งละครที่่�ม่
เนื�อหาข้องบที่ละครและตัีวละครที่่�เก่�ยวข้้องกับวัฒินธุ์รรมลาวที่ั�งสิ�น ส่วนเรื�องข้องการนำที่ำนองเพิลงลาว
เชญิผม่าบรรจุัคำร้องเพิื�อใชส้ื�อความหมายข้องบที่ป็ระพัินธ์ุ์นั�น พิบว่า ในบที่ละคร เรื�องพิระลอ และบที่ละคร 
เรื�องพิญาผานอง ได้้นำเพิลงลาวเชิญผ่มาใช้ในบริบที่และความหมายเด้่ยวกัน กล่าวคือ เพิื�อสื�อความหมาย
ถึงึการอญัเชญิเที่วด้าและเที่พิเจัา้ใหม้าอำนวยพิรตีามคำอธุ์ษิฐาน สว่นในบที่ละครรอ้ง เรื�องสาวเครอืฟ้า้ นั�น 
ได้้นำเพิลงลาวเชิญผ่มาใช้เพิื�อสื�อความหมายถึึงการเชิญมนุษย์ธุ์รรมด้าเท่ี่านั�น ไม่ใช่เที่วด้าหรือสิ�งศัึกด้ิ�สิที่ธุ์ิ�
แตี่อย่างใด้ ที่ั�งหมด้น่�จัึงแสด้งให้เห็นว่าเพิลงลาวเชิญผ่นั�น สามารถึนำมาใช้บรรจัุในบที่ละครได้้ที่ั�งในตีอน
อัญเชิญตีัวละครที่่�เป็็นเที่พิเจั้าหรือเที่วด้าให้มาอวยพิรและใช้สำหรับเชิญตีัวละครที่่�เป็็นมนุษย์ได้้ด้้วยเช่นกัน 
ป็จััจุับนัการนำที่ำนองเพิลงลาวเชญิผม่าใชใ้นการแสด้งละครนั�น ป็รากฏอยูแ่ตีเ่พิย่งในการแสด้งละครพินัที่าง 
เรื�องพิญาผานอง ฉากนางพิญาคำป็ินข้อฝ่นเที่่านั�น ส่วนในการแสด้งละคร เรื�องพิระลอ และการแสด้งละคร
ร้อง เรื�องสาวเครือฟ้้านั�น ไม่นิยมออกแสด้งในบที่ที่่�ป็รากฏการใช้ที่ำนองเพิลงลาวเชิญผ่แล้ว

เพิลงลาวเชิญผ่ นอกจัากจัะถึูกนำมาบรรจัุอยู่ในการแสด้งละครแล้ว ยังป็รากฏหลักฐาน การนำมาใช้
ในบริบที่ข้องการบรรจัุเพิลงป็ระกอบการแสด้งระบำเบ็ด้เตีล็ด้ที่่�เป็็นการถึวายพิระพิรหรือสำนึกในพิระ
มหากรุณาธุ์ิคุณหรือพิระกรุณาคุณข้องพิระบรมวงศึานุวงศึ์อ่กด้้วย จัากการค้นคว้าข้้อมูลการบรรจัุเพิลงใน
บที่รำอาศึริวาที่ข้องสำนกัการสงัคต่ี กรมศึลิป็ากร พิบวา่ม่การใชท้ี่ำนองเพิลงลาวเชญิผ่อยูใ่นบที่รำอาศิึรวาที่
ชุด้ “รำข้อพิรจัากสิ�งศึักด้ิ�สิที่ธุ์ิ�ที่ั�วสากลโลก” ซึ่ึ�งป็ระพิันธุ์์โด้ยที่่านผู้หญิงแผ้ว สนิที่วงศึ์เสน่ ศึิลป็ินแห่งชาตีิ 
และช่วยป็ระพัินธ์ุ์บที่โด้ย นายปั็ญญา นติียสุวรรณ ใชฉ้นัที่ลักษณ์ในการป็ระพัินธ์ุ์ด้ว้ยกาพิย์ยาน ่11 มเ่นื�อหา
ข้องบที่ป็ระพิันธุ์์ ด้ังน่�
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บทขัับร้้องการ้แสดงชิุด “ร้ำขัอพร้จากสิ�งศัักดิ�สิทธิ์ิ�ทั�วสากลโลก”

- ร้้องเพลงลาวเชิิญผีี -

 วิันเอย วิันทา เชิญเทวิา ทุกสารทิศ
องคใดุ้ ที�เรืองฤทธํิ� สิงสถิิต ใหับูชา
 ดุ้วิยธํูปเทียน และดุ้อกไม เทิดุ้ทูนไวิ เหันือเกศา
นอมจัิต ตั�งสัจัจัา แดุ้�เทพยดุ้า ทุกองคไป
 จังคุมครอง ผู้องพิบัติ โปรดุ้กำจััดุ้ สรรพภัย
พระราชา ราชินีไทย โอรสไท แลธํิดุ้า
 มวิลเหัล�า ประชาราษฎีร จังสมมาดุ้ ปรารถินา
ประเทศชาติ วิัฒนา คงคู�ฟ้้านิรันดุ้ร

- ปี่่�พาทย์์ทำเพลงลาวเชิิญผีี -

ภูาพิที่่� 4 ต้นฉบับบที่ขับร้องการแสดงชุ่ด “รำขอพิรจ้ากสิ�งศิักดิ�สิที่ธิ�ที่ั�วัสากลโลก”
ที่่�มา : เอกสารส่วนบุคคล ที่่านผู้หญิงแผ้ว สนิที่วงศึ์เสน่ ศึิลป็ินแห่งชาตีิ
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นอกจัากบที่รำอาศึริวาที่ชดุ้ “รำข้อพิรจัากสิ�งศึกัด้ิ�สทิี่ธุ์ิ�ที่ั�วสากลโลก” ซึ่ึ�งป็ระพินัธุ์โ์ด้ยที่า่นผูห้ญงิแผ้ว 
สนิที่วงศึ์เสน่ ศึิลป็ินแห่งชาตีิ ที่่�ป็รากฏการใช้ที่ำนองเพิลงลาวเชิญผ่ป็ระกอบการข้ับร้องแล้ว ตี่อมานาย
ธุ์ำมรงค์ บุญราช นักวิชาการละครและด้นตีร่ป็ฏิบัตีิการ สำนักการสังค่ตี กรมศึิลป็ากร ยังได้้นำที่ำนองเพิลง
ลาวเชญิผม่าบรรจัใุนบที่บที่การแสด้งชดุ้ “บวรราชนาถึบด้จั่ักรว่งศึ”์ เพิื�อเตีรย่มใชอ้อกแสด้งในรายการแสด้ง
ด้นตีรส่ำหรบัป็ระชาชน ป็ทีี่่� 65 ครั�งที่่� 4 การแสด้งวพิิิธุ์ที่ศัึนา “ชมละครพิระบวรราชนพิินธุ์”์ ณ สงัคต่ีศึาลา 
บริเวณพิิพิิธุ์ภัณฑสถึานแห่งชาตีิ พิระนคร อ่กด้้วย 

สำหรับการแสด้งชุด้น่� เป็น็การแสด้งนาฏยศิึลป์็ไที่ยเชงิอนุรักษ์ ซึ่ึ�งป็ระพัินธ์ุ์บที่และบรรจุัเพิลงข้ึ�นใหม่ 
โด้ยใชฉ้นัที่ลกัษณใ์นการป็ระพินัธุ์ด์้ว้ยกาพิยย์าน ่11 และบรรจัทุี่ำนองรอ้งด้ว้ยเพิลงลาวเชญิผ ่มจ่ัดุ้มุง่หมาย
เพิื�อเที่ิด้พิระเก่ยรตีิคุณและรำลึกถึึงพิระมหากรุณาธุ์ิคุณข้องกรมพิระราชวังบวรสถึานมงคลทุี่กพิระองค์ 
ด้ังป็รากฏอยู่ในบที่ข้ับร้องข้องการแสด้งชุด้น่� ความหมายข้องบที่ป็ระพิันธุ์์นั�นกล่าวถึึงพิระราชกรณ่ยกิจัอัน
โด้ด้เด้่นข้องกรมพิระราชวังบวรสถึานมงคลแตี่ละพิระองค์ ได้้แก่ สมเด้็จัพิระบวรราชเจั้ามหาสุรสิงหนาถึ 
พิระองค์ที่รงพิระป็ร่ชาสามารถึในด้้านการที่ำศึึกสงครามและที่รงช่วยกอบกู้เอกราชให้ชาตีิไที่ย พิระบาที่
สมเด็้จัพิระพุิที่ธุ์เลิศึหล้านภาลัย (สมเด็้จัพิระเจั้าลูกยาเธุ์อ เจั้าฟ้้าฯ กรมหลวงอิศึรสุนที่ร) พิระองค์ที่รง
พิระป็รช่าสามารถึในด้า้นกวศ่ึลิป็ ์นาฏยศึลิป็ ์ด้ริุยางคศึลิป็ ์และศึลิป็กรรม สมเด้จ็ัพิระบวรราชเจัา้มหาเสนา
นุรักษ์ พิระองค์ที่รงพิระป็ร่ชาสามารถึในด้้านการที่ำศึึกสงคราม สมเด็้จัพิระบวรราชเจั้ามหาศัึกดิ้พิลเสพิ 
พิระองค์ที่รงที่ำนุบำรุงพิระอารามตี่าง ๆ โป็รด้ให้สร้างวัด้บวรสถึานสุที่ธุ์าวาส ที่รงจััด้ตัี�งคณะละครและ
พิระราชนิพินธุ์ว์รรณกรรมรวมถึงึบที่ละครต่ีาง ๆ ไวห้ลายเรื�อง พิระบาที่สมเด็้จัพิระป็ิ�นเกลา้เจัา้อยูหั่ว พิระองค์
ที่รงพิระป็ร่ชาสามารถึในด้้านการที่หารเรือ รวมถึึงโป็รด้การด้นตีร่ไที่ยและการแอ่วแคนเป็็นอย่างยิ�ง 
นอกจัากน่�ยงัที่รงอุป็ถัึมภ์นกัด้นตีรไ่ที่ยที่่�มากด้ว้ยฝี่มอื อาทิี่ พิระป็ระดิ้ษฐไพิเราะ (ม่ ด้ริุยางกูร) ผูซึ้ึ่�งป็ระพัินธ์ุ์
เพิลงเชดิ้จัน่ และที่รงม่พิระราชด้ำริใหส้รา้งระนาด้ทีุ่ม้เหล็กข้ึ�นอก่ด้ว้ย กรมพิระราชวังบวรวไิชยชาญ พิระองค์
ที่รงพิระป็ร่ชาสามารถึในด้้านการที่หาร รวมถึึงที่รงพิระนิพินธุ์์บที่ละคร สร้างหุ่นละครเล็ก สร้างหุ่นจั่น 
และโป็รด้ให้ม่การฝึ่กหัด้งิ�วในพิระราชวังบวรสถึานมงคล สำหรับวงด้นตีร่ที่่�ใช้ป็ระกอบการแสด้งชุด้น่�
ได้ก้ำหนด้ใหใ้ชแ้คนวงบรรเลงป็ระกอบการแสด้ง ที่ั�งน่�ด้ว้ยแคนวงนั�นเป็น็วงด้นตีรพ่ิื�นเมอืงที่่�ใหก้ลิ�นอายข้อง
เพิลงลาวเชิญผ่ ซึ่ึ�งเป็็นเพิลงไที่ยสำเน่ยงลาวได้้อย่างด้่ยิ�ง 
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บทขัับร้้องการ้แสดงชิุด “บวร้ร้าชินาถบดีจักร้ีวงศั์”

ธิ์ำมร้งค์์ บุญร้าชิ ปี่ร้ะพันธิ์์บท/บร้ร้จุเพลง

…………………………………..

- แค์นวงทำเพลงลาวเชิิญผีี นำ 1 เที�ย์ว -

(ผูู้แสดุ้งฟ้้อนออกตามกระบวินท�า)

- ร้้องเพลงลาวเชิิญผีี -

 นอมเอย นอมบังคม กรประนม กมเกศี
บวิรราช นาถิบดุ้ี บรมจัักรี ราชวิงศ
 ธํานี ไดุ้มีสุข ทรงทำนุก ใหัยืนยง
กอบกู ชาติธํำรง สถิิตไวิ สถิาวิร
 บำรุง พระอาราม ตระการงาม ประภัสสร 
พระราช- วิังบวิร สุดุ้เพริศพิศ พิไลตา
 นิพนธํ วิรรณีกรรม ประดุ้ิษฐคำ ล�ำนักหันา
หัุ�นงิ�วิ แสนโสภา โขนละคร กองเกรียงไกร 
 ดุ้นตรี ป่�เสนาะ ทุมเหัล็กเพราะ จัะหัาไหัน
เชิดุ้จัีน ฉัับจัับใจั แอ�วิลาวิแคน สำราญครัน
 พระเอย พระมหัา - กรุณีา- ธํิคุณีอนันต
ควิรเทิดุ้ พระคุณีสรรพ สถิิตใน ใจัประชา
 อัญเชิญ บวิรเดุ้ช ไทเทเวิศร เขตวิังหันา
คุมครอง ป้องพารา ราษฎีรหัรรษา ทิวิาวิาร
 โปรดุ้ดุ้ล สยามรัฐ เจัิดุ้จัำรัส นิรันดุ้รกาล
ปรีดุ้ิ�เปรม เกษมศานต บันดุ้าลดุ้วิย สวิัสดุ้ี

- แค์นวงทำเพลงซุุ้้ม -

(ผูู้แสดุ้งฟ้้อนตามกระบวินท�าจันจับ แลวิเขาโรง)

จบการ้แสดง
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นอกจัากน่� นายธุ์ำมรงค ์บญุราช นกัวชิาการละครและด้นตีรป่็ฏบิตัีกิาร สำนกัการสงัคต่ี กรมศึลิป็ากร 
ยังได้้นำที่ำนองเพิลงลาวเชิญผ่มาบรรจัุอยู่ในการแสด้งชุด้ “สำนึกพิระกรุณาเที่ิด้พิระนามาวไลยอลงกรณ์” 
อ่กด้้วย ซึึ่�งเป็็นการแสด้งนาฏยศิึลป็์ไที่ยเชิงอนุรักษ์ ป็ระพัินธุ์์บที่ขึ้�นใหม่โด้ยใช้ฉันที่ลักษณ์ในการป็ระพัินธุ์์
ด้้วยกาพิย์ยาน่ 11 และบรรจัุที่ำนองร้องด้้วยเพิลงลาวเชิญผ่ เพิื�อมอบให้แก่สาข้าวิชาศึิลป็ะการแสด้ง คณะ
มนษุยศึาสตีรแ์ละสงัคมศึาสตีร ์มหาวทิี่ยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพิระบรมราชปู็ถึมัภ ์โด้ยมจ่ัดุ้มุง่หมาย
เพิื�อเที่ิด้พิระเก่ยรตีิคุณและสำนึกพิระกรุณาคุณข้องสมเด้็จัพิระราชป็ิตีุจัฉา เจั้าฟ้้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวง
เพิชรบุร่ราชสิรินธุ์ร ที่่�ได้้ป็ระที่านที่่�ด้ินสำหรับก่อตีั�งมหาวิที่ยาลัย และข้อป็ระที่านพิรจัากพิระองค์ที่่านให้
คุ้มครองมหาวิที่ยาลัยและบุคลากรในมหาวิที่ยาลัย ด้ังป็รากฏในบที่ข้ับร้อง ด้ังน่�

บทขัับร้้องการ้แสดงชิุด “สำนึกพร้ะกรุ้ณาเทิดพร้ะนามาวไลย์อลงกร้ณ์”

ธิ์ำมร้งค์์ บุญร้าชิ ปี่ร้ะพันธิ์์บท/บร้ร้จุเพลง

.......................................

- ปี่่�พาทย์์ทำเพลงลาวเชิิญผีี -

(นักแสดุ้งฟ้้อนออกตามกระบวินท�า)

- ร้้องลาวเชิิญผีี -

 นบเอ๋ย นบพระเดุ้ช โปรดุ้ปกเกศ ขานิกร
โปรดุ้ทรง เอื�ออาทร หัลั�งพระพร คุมครองขา
 ต�างเอ๋ย ต�างสำนึก ดุ้วิยรฦก กรุณีา
ประทาน ที�ดุ้ินมา เป็นมหัา วิิทยาลัย
 โปรดุ้เอ๋ย โปรดุ้ประทาน ดุ้ลบันดุ้าล ใหัมีชัย
ควิามรู เกริกเกรียงไกร ปัญญาไซัร สถิาวิร
 คุมครอง ราชภัฏ โสตถิิ�สวิัสดุ้ิ� นิรันดุ้ร
นามวิไลย อลงกรณี สุขสมร จัีรังกาล 

- ปี่่�พาทย์์ทำเพลงลาวเชิิญผีี -

(นักแสดุ้งฟ้้อนเขาตามกระบวินท�า)

จบการ้แสดง

การนำที่ำนองเพิลงลาวเชิญผ่มาบรรจัุในบที่ป็ระพิันธ์ุ์สำหรับการแสด้งระบำเบ็ด้เตีล็ด้ที่่�เป็็นรำถึวาย
พิระพิรหรือรำสำนึกพิระมหากรุณาธุ์ิคุณ/พิระกรุณาคุณข้องพิระบรมวงศึานุวงศึ์ ด้ังที่่�ได้้ยกตีัวอย่างมาแล้ว
ที่ั�ง 3 ชุด้นั�น แสด้งให้เห็นอย่างชัด้เจันว่า เพิลงลาวเชิญผ่น่�สามารถึนำมาใช้บรรจัุคำร้องเพิื�อสื�อความหมาย
ไป็ในที่างมงคลได้้หลายป็ระการ อาที่ิ การอัญเชิญสิ�งศัึกด้ิ�สิที่ธิุ์� การบูชาเที่วด้าหรือเที่พิเจั้า การข้อพิรจัาก
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เที่วด้าให้ช่วยคุ้มครอง รวมถึึงการถึวายพิระพิรแด้่พิระบรมวงศึานุวงศึ์และการอำนวยพิรให้แก่ป็ระเที่ศึชาตีิ
ได้้เช่นเด้่ยวกับเพิลงที่่�ม่ความหมายในที่างมงคลเพิลงอื�น ๆ ที่่�นิยมใช้โด้ยที่ั�วไป็ ป็ัจัจัุบันการนำที่ำนองเพิลง
ลาวเชิญผ่มาใช้บรรจัุคำร้องในการแสด้งระบำเบ็ด้เตีล็ด้ที่่�เป็็นการถึวายพิระพิรหรืออวยพิรนั�น ยังไม่ป็รากฏ
ว่าเป็็นที่่�นิยมอย่างแพิร่หลายเที่่าไรนัก ที่ั�งน่�อาจัด้้วยเพิราะชื�อข้องเพิลงที่่�ใครหลาย ๆ คน ยังเข้้าใจัว่าเป็็นไป็
ในที่างที่่�ไม่ด้่เป็็นอัป็มงคลนั�นเอง 

บที่สรุป
จัากที่่�กล่าวมาที่ั�งหมด้จัึงสามารถึสรุป็ได้้ว่า “เพิลงลาวเชิญผ่” เป็็นเพิลงไที่ยสำเน่ยงลาวเพิลงหนึ�ง ที่่�

นอกจัากจัะมค่วามไพิเราะและเหมาะสำหรับนำมาใชข้้บัรอ้งป็ระกอบการแสด้งละครและการแสด้งรำเบ็ด้เตีลด็้
แล้ว ในด้้านความหมายข้องเพิลงลาวเชิญผ่นั�น ยังม่ความหมายที่่�เป็็นไป็ในที่างมงคลอ่กด้้วย ซึ่ึ�งความหมาย
ข้องเพิลงนั�น มิได้้หมายถึึงสิ�งล่�ลับ สิ�งชั�วร้าย หรือความอัป็มงคลแตี่อย่างใด้ หากแตี่คำว่า “เชิญผ่” ในที่่�น่� 
หมายถึงึ การอญัเชญิสิ�งศึกัด้ิ�สทิี่ธุ์ิ� การอธุ์ษิฐานข้อพิรจัากสิ�งศึกัด้ิ�สทิี่ธุ์ิ�และเที่วด้าใหม้าป็ระสาที่พิรและอำนวย
พิรให้ ซึ่ึ�งความหมายน่�ม่ความสอด้คล้องกับความเชื�อเก่�ยวกับเรื�อง “ผ่” ในวัฒินธุ์รรมข้องคนไที่ยแถึบภาค
ตีะวันออกเฉ่ยงเหนือและภาคเหนือเช่นเด้่ยวกัน ด้ังจัะเห็นได้้ว่า ทีุ่กครั�งที่่�ม่การนำเพิลงลาวเชิญผ่ไป็ใช้บรรจัุ
คำร้องในบที่การแสด้งทีุ่ก ๆ ครั�งแตี่โบราณสมัยนั�น ล้วนแล้วแตี่เป็็นไป็ในที่างมงคลที่ั�งสิ�น 
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ชุ้ดกิจิกรรมิดนิตรีเพี่�อเสริมิสร้างควิามิคิดสร้างสรรค ์
สำหรับเด็กปัฐมิวิัย ระดับช้ั�นิอนิุบาล 1 โรงเรียนิวิัดด่านิสำโรง
MUSIC ACTIVITY PACKAGE FOR PROMOTING CREATIVE THINKING 

FOR KINDERGARTEN LEVEL 1, WATDANSAMRONG SCHOOL

ช่าธิษากมณฐ์ ธิติกุลธรณ์*, ธันยาภูรณ์ โพิธิกาวัิน** , ปร่ญานันที่์ พิร้อมสุขกุล***

Chathisakamon Thitikultorn*, Dhanyaporn Phothikawin**, Preeyanun Promsukkul***

บที่ค์ัดย่อ
 การวิจัยัครั�งน่�เป็็นส่วนหนึ�งข้องสารนิพินธุ์ ์เรื�อง “ชุด้กจิักรรมด้นตีรเ่พิื�อเสริมสรา้งความคิด้สรา้งสรรค์ 

สำหรับเด้็กป็ฐมวัย ระด้ับชั�นอนุบาล 1 โรงเร่ยนวัด้ด้่านสำโรง สังกัด้สำนักงานเข้ตีพิื�นท่ี่�การศึึกษาป็ระถึม
ศึึกษา สมุที่รป็ราการ เข้ตี 1” ม่วัตีถึุป็ระสงค์เพิื�อ (1) เพืิ�อสร้างชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพืิ�อเสริมสร้างความคิด้
สรา้งสรรค ์สำหรบัเด้ก็ป็ฐมวยั ระด้บัชั�นอนบุาล 1 โรงเรย่นวดั้ด้า่นสำโรง สงักดั้สำนกังานเข้ตีพิื�นที่่�การศึกึษา
ป็ระถึมศึกึษา สมทุี่รป็ราการ เข้ตี 1 (2) เพิื�อเป็รย่บเที่ย่บผลการเสรมิสรา้งความคดิ้สรา้งสรรคข์้องเด้ก็ป็ฐมวยั 
ทัี่�งกอ่นและหลงัการจัดั้ป็ระสบการณด์้นตีร ่โด้ยชดุ้กจิักรรมด้นตีรเ่พิื�อเสรมิสรา้งความคดิ้สรา้งสรรค ์สำหรบั
เด้็กป็ฐมวัย ระด้ับชั�นอนุบาล 1 โรงเร่ยนวัด้ด่้านสำโรง สังกัด้สำนักงานเข้ตีพิื�นที่่�การศึึกษาป็ระถึมศึึกษา 
สมุที่รป็ราการ เข้ตี 1 กลุ่มตีัวอย่างที่่�ใช้ในการวิจััยครั�งน่� ได้้แก่ นักเร่ยนระด้ับชั�นอนุบาล 1 โรงเร่ยนวัด้ด้่าน
สำโรง ป็ีการศึึกษา 2563 โด้ยการสุ่มตีัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) 1 ห้องเร่ยน จัำนวน 
30 คน เครื�องมอืที่่�ใชใ้นการวจิัยั ได้แ้ก ่(1) ชดุ้กจิักรรมด้นตีรเ่พิื�อเสรมิสรา้งความคดิ้สรา้งสรรค ์(2) แบบที่ด้สอบ 
ก่อนเร่ยนและแบบที่ด้สอบหลังเร่ยน (3) แบบสังเกตีแบบม่ส่วนร่วม สถึิตีิที่่�ใช้ในการวิเคราะห์ข้้อมูล ได้้แก่ 
ค่าเฉล่�ย ( ) ส่วนเบ่�ยงเบนมาตีรฐาน (SD) และสถึิตีิ t-test dependent ด้้วยโป็รแกรม excel

ผลการวจัิัย พิบวา่ (1) การสรา้งชดุ้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อเสรมิสรา้งความคดิ้สรา้งสรรค ์ได้ศ้ึกึษาหลกัสตูีร
ป็ฐมวัยการศึึกษา พิุที่ธุ์ศึักราช 2560 แนวคิด้และที่ฤษฎ่เก่�ยวกับความคิด้สร้างสรรค์ เชื�อมโยงไป็กับที่ักษะ
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ที่างด้นตีร่ที่ั�ง 6 ที่ักษะ แล้วนำมาที่ำการสร้างชุด้กิจักรรมและแผนการจััด้การเร่ยนรู้กิจักรรมตีามลำด้ับข้ั�น 
ที่ั�ง 6 กิจักรรม ได้้แก่ (1.1) กิจักรรมเส่ยงและการค้นพิบ (1.2) กิจักรรมโด้ เร ม่ ฮัมเป็็นเพิลง (1.3) กิจักรรม
มาเล่นกันเถึอะ มาข้ยับกันเถึอะ (1.4) กิจักรรมรถึบัสแห่งจัินตีนาการ (1.5) กิจักรรมพิยางค์จัังหวะ (1.6) 
กิจักรรมนิที่านเพิลงสร้างสรรค์ (2) ผลการเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ข้องเด็้กป็ฐมวัย ที่ั�งก่อนและหลัง
การจััด้ป็ระสบการณ์ด้นตีร่ โด้ยชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ สำหรับเด้็กป็ฐมวัย พิบ
ว่า ค่าเฉล่�ยข้องคะแนนที่ด้สอบหลังเร่ยน สูงกว่าค่าเฉล่�ยข้องคะแนนที่ด้สอบก่อนเร่ยนอย่างม่นัยสำคัญที่าง
สถึิตีิที่่�ระด้ับ .05

ค์ำสำค์ัญ : ชุด้กิจักรรมด้นตีร่/ ความคิด้สร้างสรรค์/ เด้็กป็ฐมวัย

Abstract
This research a part of thematic paper “Music Activity Package for Promoting Creative 

Thinking for Kindergarten Level1, Watdansamrong School Under Samut Prakarn Primary 
Education Service Area Office 1” The purposes of this study were: (1) to create a music activity 
package for creative thinking promotion for kindergarten level, (2) to compare the result 
promotion creativity of kindergarten both before and after the music experience. The sample 
group used in this research was kindergarten level 1 at Watdansamrong School in the academic 
year 2020, which was selected through simple random sampling of 1 classroom with 30 
students. Tools used in the research were (1) Sound & Found, (2) Let’s Sing with Do Re Mi, 
(3) Let’s Play, Let’s Move, 4) Imagination on the Wheels on the Bus, (5) Rhythm Syllable, (6) Music 
of Storytelling, Pre-test, and Post-test. The statistics used for data analysis were mean (M), 
standard deviation (SD), and t-test dependent statistics with excel.

The results of the research found that (1) the creation of Music Activity Package for 
promoting Creative Thinking for Kindergarten Level 1 by studying the Early Childhood Education 
Program, B.E. 2560, concepts and theories about creativity with all 6 musical skills and use 
them to create a set of activities and a lesson plan for 6 activities as follows: (1.1) Sound & 
Found (1.2) Let’s Sing with Do Re Mi (1.3) Let’s Play, Let’s Move (1.4) Imagination on the 
Wheels on the Bus (1.5) Rhythm Syllable, and (1.6) Music of Storytelling. (2) The result 
promotion creativity of kindergarten both before and after the music experience by music 
activity package for creative thinking promotion for kindergarten found that the mean of 
post-test scores was significantly higher than the mean of pre-test scores at the level of .05

Keywords : Music Activity Package/ Creative Thinking/ Early Children
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บที่นำ
ตีามท่ี่�หลกัสตูีรการศึกึษาป็ฐมวยัได้ก้ำหนด้คณุลกัษณะอนัพิงึป็ระสงคไ์วส้ำหรบันกัเรย่นระด้บัป็ฐมวัย

จัำนวน 4 คุณลักษณะ 12 มาตีรฐาน คือ พิัฒินาการที่างด้้านร่างกาย พิัฒินาการด้้านอารมณ์และจัิตีใจั 
พิฒัินาการด้า้นสงัคม พิฒัินาการด้า้นสตีปิ็ญัญา เพิื�อให้เด้ก็ที่กุคนได้ร้บัการพิฒัินาอยา่งม่คณุภาพิและตีอ่เนื�อง 
และได้ร้บัการจััด้ป็ระสบการณก์ารเรย่นรูอ้ยา่งมค่วามสขุ้ เหมาะสมตีามวยัและความสามารถึข้องแตีล่ะบคุคล1 
ซึ่ึ�งการเตีร่ยมความพิร้อมที่่�จัะเร่ยนรู้และสร้างรากฐานช่วิตีให้แก่เด็้กป็ฐมวัย ไป็สู่การพัิฒินาดั้งกล่าวได้้นั�น 
จัะตี้องม่การจััด้ป็ระสบการณ์สำคัญที่่�จัะส่งเสริมการเร่ยนรู้ให้แก่เด้็ก เพิื�อส่งเสริมพิัฒินาการเด้็กทีุ่กด้้าน ให้
เป็็นไป็ตีามจัุด้หมายข้องหลักสูตีรที่่�กำหนด้ 

การจััด้ป็ระสบการณ์สำคัญให้แก่เด้็กป็ฐมวัย จัึงควรเหมาะสมกับช่วงวัย เป็็นกิจักรรมการเร่ยนรู้จัาก
การลงมือป็ฏิบัตีิจัริง ตีามบริบที่ข้องสภาพิแวด้ล้อม เพิื�อส่งเสริมพิัฒินาการด้้านร่างกาย ด้้านอารมณ์ จัิตีใจั 
ด้้านสังคม ด้้านสตีิป็ัญญา ซึ่ึ�งแนวที่างการจััด้ป็ระสบการณ์สำคัญข้องเด้็กป็ฐมวัย สำหรับเด้็กอายุ 3-6 ป็ี จัะ
ม่หลักในการจััด้กิจักรรมป็ระจัำวันโด้ยต้ีองคำนึงถึึงการที่ำงานให้ครอบคลุมพัิฒินาการทุี่กด้้าน สามารถึ
ยืด้หยุ่นได้้ตีามความตี้องการและความสนใจั รวมไป็ถึึงทีุ่กกิจักรรมที่่�สามารถึที่ำให้เด้็กป็ฐมวัยเกิด้ความคิด้
สรา้งสรรคไ์ด้้2 ซึึ่�งการจัดั้ป็ระสบการณส์ำคญัเป็น็การสนับสนนุใหเ้ด้ก็ได้รั้บรูแ้ละเรย่นรูสิ้�งตีา่ง ๆ รอบตีวัผา่น
การม่ป็ฏิสัมพิันธุ์์กับสิ�งแวด้ล้อม บุคคล และสื�อตี่าง ๆ ด้้วยกระบวนการเร่ยนรู้ที่่�หลากหลาย เป็ิด้โอกาสให้
เด้็กพิัฒินาการใช้ภาษา จัินตีนาการความคิด้สร้างสรรค์ การแก้ป็ัญหา การคิด้เชิงเหตุีผล การคิด้รวบยอด้
เก่�ยวกับสิ�งตี่าง ๆ รอบตีัว และม่ความคิด้รวบยอด้เป็็นพิื�นฐานข้องการเร่ยนรู้ตี่อไป็ 

ความคิด้สร้างสรรค์ เกิด้ข้ึ�นจัากการเป็็นความคิด้ริเริ�ม ความคิด้คล่องตีัว ความคิด้ยืด้หยุ่น และความ
คดิ้ละเอย่ด้ลออ3 ที่่�ครูสามารถึส่งเสริมให้เกดิ้ข้ึ�นได้ ้จัากการค่อย ๆ กระตีุน้เด็้กป็ฐมวัยให้เกดิ้ที่กัษะที่างความ
คดิ้และลงมือที่ำอย่างอิสระจัากสิ�งที่่�เด็้กป็ฐมวัยสนใจั ซึ่ึ�งเด็้กป็ฐมวัยที่่�มอ่ายุ 3-6 ป็ ีคอื นกัสร้างสรรค์ มค่วาม
สนใจัในด้้านด้นตีร่ สามารถึตีอบสนองตี่อที่่วงที่ำนองและจัังหวะด้นตีร่ได้้อย่างสร้างสรรค์ ไร้ข้่ด้จัำกัด้ ม่
จัินตีนาการไป็กับเส่ยงด้นตีร่ที่่�ได้้ยิน กิจักรรมการฟ้ังถึือเป็็นกิจักรรมหลักที่่�สำคัญในวัยน่� เด้็กจัะแสด้งให้เรา
เห็นถึึงความคิด้สร้างสรรค์และความช่างคิด้ข้องเด้็ก4

การจััด้กิจักรรมเพิื�อสร้างป็ระสบการณ์ที่่�สำคัญ ในงานวิจััยชิ�นน่� ได้้นำที่ักษะที่างด้นตีร่ที่ั�ง 6 ที่ักษะ 
ได้้แก่ (1) ที่ักษะการฟ้ัง (2) ที่ักษะการร้อง (3) ที่ักษะการเล่น (4) ที่ักษะการเคลื�อนไหว (5) ที่ักษะการ
สร้างสรรค์ (6) ที่ักษะการอ่าน5 มาป็ระยุกตี์ใช้ในการสร้างกิจักรรม เนื�องจัากกิจักรรมที่่�เก่�ยวกับด้นตีร่ เป็็น
กิจักรรมที่่�สร้างความสนุกสนานเพิลิด้เพิลินที่่�สามารถึกระตีุ้นให้เด้็กป็ฐมวัยเกิด้ที่ักษะที่างความคิด้เชื�อมโยง
ไป็สู่การเกิด้จัินตีนาการและเกิด้ความคิด้สร้างสรรค์ในการแสด้งออกได้้เป็็นอย่างด้่ 

1 กระที่รวงศึึกษาธุ์ิการ, หัลักสูตรการศึกษาปฐมวิัย พุทธํศักราช 2560 (กรุงเที่พิฯ : โรงพิิมพิ์คุรุสภาลาด้พิร้าว, 2560), 6.
2 กระที่รวงศึึกษาธุ์ิการ, หัลักสูตรการศึกษาปฐมวิัย พุทธํศักราช 2560 (กรุงเที่พิฯ : โรงพิิมพิ์คุรุสภาลาด้พิร้าว, 2560), 42.
3 ป็ร่ยาพิร วงศึ์อนุตีรโรจัน์, จัิตวิิทยาการบริหัารงานบุคคล (กรุงเที่พิฯ : ศึูนย์สื�อเสริมกรุงเที่พิ, 2553), 174-175.
4 จัเร สำอางค์, ดุ้นตรีสมองแล�น Music can Change (กรุงเที่พิฯ : อมรินที่ร์พิริ�นตีิ�งแอนด้์พิับลิชชิ�ง จัำกัด้ (มหาชน), 2553), 51-52.
5 ณรุที่ธุ์์ สุที่ธุ์จัิตีตี์, กิจักรรมดุ้นตรีสำหัรับครู. พิิมพิ์ครั�งที่่� 3. (กรุงเที่พิฯ : สำนักพิิมพิ์จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย, 2540), 8-10.
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จัากการศึกึษางานวิจัยัท่ี่�เก่�ยวข้้องข้องวารุณ ่สกลุภารกัษ์6 ได้้ศึกึษาเรื�อง ด้นตีรแ่ละกิจักรรมเคลื�อนไหว
สำหรับเด็้กป็ฐมวัย ผลการวิจัยัพิบว่า ด้นตีรแ่ละกิจักรรมเคลื�อนไหวสำหรับเด็้กป็ฐมวัยเป็น็การส่งเสริมทัี่กษะ
ที่างการเคลื�อนไหวในเชิงป็ฏิบัตีิการที่่�เหมาะสมต่ีอการพัิฒินาข้องเด็้กป็ฐมวัย บที่ความน่�ม่จัุด้มุ่งหมายเพืิ�อ
จััด้ป็ระสบการณ์การสอนด้นตีร่และกิจักรรมเคลื�อนไหวสำหรับเด้็กป็ฐมวัย โด้ยการจััด้กิจักรรมการเร่ยนรู้ที่่�
ม่ความที่้าที่ายให้เด้็กฟ้ังเส่ยงตี่าง ๆ และให้เกิด้ที่ักษะการฟ้ัง จัำแนกเส่ยงตี่าง ๆ เส่ยงช้า เร็ว ตีามจัังหวะ
ด้นตีร่ และกิจักรรมร่วมกับผู้อื�น โด้ยให้เด้็ก ๆ ได้้เร่ยนรู้อย่างเหมาะสมกับระด้ับพิัฒินาการข้องเด้็กด้้วย ใน
การเล่นเกมป็ระกอบเพิลง ด้นตีร ่การเคลื�อนไหวตีามจังัหวะ ชา้-เรว็ การให้เด้ก็คดิ้ที่า่ที่างด้ว้ยตีนเอง จัะชว่ย
ให้เด้็กก้าวไป็สู่การพิัฒินาการด้้านสตีิป็ัญญา ความคิด้สร้างสรรค์ และการแสด้งออกอย่างมั�นใจั ได้้ลงมือ
กระที่ำ นอกจัากน่� จัากการศึกึษางานวิจัยัข้องพิจัณิชา ฤกษ์สมุที่ร7 ได้้ศึึกษาเรื�อง การพัิฒินาทัี่กษะที่างด้นตีร่
เพิื�อให้เกิด้ความคิด้ริเริ�มในที่างสร้างสรรค์ข้องเด้็กป็ฐมวัย จัากการจััด้ป็ระสบการณ์ในรูป็แบบกิจักรรมการ
เร่ยนรู้ที่างด้นตีร่ตีามที่ฤษฎ่ข้องโคด้าย ผลการวิจััยพิบว่า เด้็กป็ฐมวัยที่่�ได้้รับการจััด้ป็ระสบการณ์การเร่ยนรู้
ที่างด้นตีรต่ีามที่ฤษฎข่้องโคด้าย มค่ะแนนเฉล่�ยด้า้นพิฒัินาการความคิด้รเิริ�มในที่างสรา้งสรรค ์ด้า้นการเรย่น
รู้ที่ักษะที่างด้นตีร่ตีามที่ฤษฎ่ข้องโคด้าย และด้้านสุข้ภาวะที่างอารมณ์หลังเร่ยนสูงกว่าก่อนเร่ยน อย่างม่
นัยสำคัญที่างสถึิตีิที่่�ระด้ับ .01 และพิฤตีิกรรมข้องเด้็กป็ฐมวัยหลังจัากการได้้รับการจััด้การเร่ยนรู้แล้ว เด้็กม่
ที่ักษะที่างด้นตีร่ ม่สุข้ภาวะที่างอารมณ์ และม่ความคิด้ริเริ�มในที่างสร้างสรรค์ที่ักษะที่างด้นตีร่เป็็นไป็ใน
แนวที่างที่่�ด้ ่จัากการศึกึษางานวจิัยัที่ั�ง 2 เรื�อง พิบวา่ กจิักรรมด้นตีร่สามารถึนำไป็สู่การเกดิ้ความคดิ้สร้างสรรค์
ข้องเด็้กป็ฐมวัยได้้ แต่ีจัากการศึึกษายังไม่ม่การนำทัี่กษะที่างด้นตีร่ที่ั�ง 6 ที่ักษะ ได้้แก่ (1) ที่ักษะการฟั้ง 
(2) ที่กัษะการรอ้ง (3) ที่กัษะการเลน่ (4) ที่กัษะการเคลื�อนไหว (5) ที่กัษะการสรา้งสรรค ์(6) ที่กัษะการอา่น 
ไป็ป็ระยุกตี์ใช้ในการสร้างกิจักรรมที่างด้นตีร่เพิื�อส่งเสริมความคิด้สร้างสรรค์ 

ด้้วยเหตุีน่� ผู้วิจััยจึังสนใจัที่่�จัะศึึกษาการสร้างชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพืิ�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ 
สำหรับเด็้กป็ฐมวัย ในระดั้บชั�นอนุบาล 1 เพิื�อนำทัี่กษะที่างด้นตีรไ่ป็เสริมสร้างทัี่กษะด้า้นความคิด้สร้างสรรค์
ข้องเด้ก็ป็ฐมวยั เพิื�อใหเ้ด้ก็ป็ฐมวยัเกดิ้จันิตีนาการที่างความคดิ้ สามารถึแสด้งออกได้้อยา่งสรา้งสรรค ์ควบคู่
ไป็กับการป็ฏิบัตีิด้นตีร่ที่่�เหมาะสมกับพิัฒินาการข้องเด้็กป็ฐมวัย นอกจัากน่�การสร้างชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อ
เสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ ยังเป็็นแนวที่างสำหรับครูผู้สอนในวิชาด้นตีร่ที่่�จัะสามารถึนำไป็สู่การสร้าง
กิจักรรมด้นตีร่ที่่�ส่งเสริมการเร่ยนการสอนในระด้ับชั�นอนุบาล เพิื�อให้การเร่ยนการสอนม่ป็ระสิที่ธุ์ิภาพิมาก
ยิ�งข้ึ�น ก่อให้เกิด้ป็ระโยชน์แก่วงการวิชาการที่างด้นตีร่ตี่อไป็

6 วารุณ่ สกุลภารักษ์, “ด้นตีร่และกิจักรรมเคลื�อนไหวสำหรับเด้็กป็ฐมวัย,” วิชิรเวิชสารและวิารสารเวิชศาสตรเขตเมือง ป็ีที่่� 63, ฉบับที่่� 3 
(พิฤษภาคม-มิถึุนายน 2562): 203-208. 
7 พิจัณิชา ฤกษ์สมุที่ร, “การพิัฒินาที่ักษะที่างด้นตีร่เพิื�อให้เกิด้ความคิด้ริเริ�มในที่างสร้างสรรค์ข้องเด้็กป็ฐมวัย,” วิารสารศรีนครินทรวิิโรฒ

วิิจััยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ป็ีที่่� 11, ฉบับที่่� 21 (มกราคม-มิถึุนายน 2562): 74-87.
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วััตถุุประสงค์์ในการวัิจ้ัย
1. เพิื�อสรา้งชดุ้กจิักรรมด้นตีรเ่พิื�อเสรมิสรา้งความคดิ้สรา้งสรรค ์สำหรบัเด้ก็ป็ฐมวยั ระด้บัชั�นอนบุาล 1 

โรงเร่ยนวัด้ด้่านสำโรง สังกัด้สำนักงานเข้ตีพิื�นที่่�การศึึกษาป็ระถึมศึึกษา สมุที่รป็ราการ เข้ตี 1
2. เพิื�อเป็ร่ยบเที่่ยบผลการเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ข้องเด้็กป็ฐมวัย ที่ั�งก่อนและหลังการจััด้

ป็ระสบการณ์ด้นตีร่ โด้ยชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ สำหรับเด้็กป็ฐมวัย ระด้ับชั�น
อนุบาล 1 โรงเร่ยนวัด้ด้่านสำโรง สังกัด้สำนักงานเข้ตีพิื�นที่่�การศึึกษาป็ระถึมศึึกษา สมุที่รป็ราการ เข้ตี 1

สมมุติฐานการวัิจ้ัย
เด้็กป็ฐมวัยม่ผลการเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ หลังการจััด้ป็ระสบการณ์ด้นตีร่โด้ยชุด้กิจักรรม

ด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ สำหรับเด้็กป็ฐมวัย สูงข้ึ�นกว่าก่อนการจััด้ป็ระสบการณ์ด้นตีร่

ขอบเขตในการวัิจ้ัย
1. ขอบเขตด้านเน่�อหา 
งานวจิัยัชิ�นน่�ได้น้ำเนื�อหาข้องหลักสตูีรการศึกึษาป็ฐมวัย พิทุี่ธุ์ศึกัราช 2560 ความคิด้สรา้งสรรค์เชื�อม

โยงไป็กบัที่กัษะที่างด้นตีรท่ี่ั�ง 6 ที่กัษะ คอื การรอ้ง การฟ้งั การเลน่ การเคลื�อนไหว การสรา้งสรรค ์และการ
อ่าน เพิื�อนำมาสู่การสร้างชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อการพิัฒินาความคิด้สร้างสรรค์ สำหรับเด้็กป็ฐมวัย 

2. ขอบเขตด้านประช่ากร
ป็ระชากร คือ นักเร่ยนระด้ับชั�นอนุบาล 1 โรงเร่ยนวัด้ด้่านสำโรง สังกัด้สำนักงานเข้ตีพิื�นที่่�การศึึกษา

ป็ระถึมศึึกษา สมุที่รป็ราการ เข้ตี 1 ภาคเร่ยนที่่� 1 ป็ีการศึึกษา 2563 จัำนวน 90 คน 
กลุ่มตีัวอย่างที่่�ใช้ในการวิจััย คือ นักเร่ยนระด้ับชั�นอนุบาล 1 ภาคเร่ยนที่่� 1 ป็ีการศึึกษา 2563 ที่่�ได้้

มาจัากการสุ่มกลุ่มตีัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จัำนวน 1 ห้องเร่ยน จัำนวน 30 คน

3. ขอบเขตด้านพิ่�นที่่�
โรงเร่ยนวัด้ด้่านสำโรง สังกัด้สำนักงานเข้ตีพิื�นที่่�การศึึกษาป็ระถึมศึึกษา สมุที่รป็ราการ เข้ตี 1

เค์ร่�องม่อที่่�ใช่้ในการวัิจ้ัย
การวิจััยครั�งน่�เป็็นการวิจััยเชิงที่ด้ลอง ม่เครื�องมือที่่�ใช้ในการวิจััย ด้ังน่�
1. ชุ่ดกิจ้กรรมดนตรเ่พิ่�อเสริมสร้างค์วัามค์ิดสร้างสรรค์์ เด็กปฐมวััย ระดับช่ั�นอนุบาล 1 โรงเร่ยน

วดั้ด่้านสำโรง สงักดั้สำนกังานเข้ตีพิื�นที่่�การศึกึษาป็ระถึมศึกึษา สมทุี่รป็ราการ เข้ตี 1 โด้ยแบง่เป็น็ 6 กจิักรรม 
ด้ังน่�

กิจักรรมที่่� 1 เส่ยงและการค้นพิบ สัป็ด้าห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั�วโมง รวม 2 ชั�วโมง
กิจักรรมที่่� 2 โด้ เร ม่ ฮัมเป็็นเพิลง สัป็ด้าห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั�วโมง รวม 2 ชั�วโมง
กิจักรรมที่่� 3 มาเล่นกันเถึอะ มาข้ยับกันเถึอะ สัป็ด้าห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั�วโมง รวม 2 ชั�วโมง
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กิจักรรมที่่� 4 รถึบัสแห่งจัินตีนาการ สัป็ด้าห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั�วโมง รวม 2 ชั�วโมง
กิจักรรมที่่� 5 พิยางค์จัังหวะ สัป็ด้าห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั�วโมง รวม 2 ชั�วโมง
กิจักรรมที่่� 6 นิที่านเพิลงสร้างสรรค์ สัป็ด้าห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั�วโมง รวม 2 ชั�วโมง

 2. แบบที่ดสอบวััดที่างการเร่ยนก่อนและหลังการจ้ัดประสบการณ์ 
ผู้วิจััยได้้กำหนด้แบบที่ด้สอบวัด้ที่างการเร่ยนออกเป็็น 6 กิจักรรม กิจักรรมละ 2 ตีอน ตีอนท่ี่� 1 

การวัด้ด้้านความรู้ ตีอนที่่� 2 การวัด้ด้้านที่ักษะ ด้ังน่�
2.1 ชุด้กิจักรรมที่่� 1 ข้้อสอบม่ 2 ตีอน แบ่งออกเป็็น ตีอนที่่� 1 นักเร่ยนสามารถึระบุได้้ว่าเส่ยงที่่�

ได้้ยินเป็็นเส่ยงข้องสิ�งใด้ จัากรูป็ภาพิที่่�กำหนด้ ตีอนที่่� 2 นักเร่ยนสามารถึจัำแนกเส่ยงข้อง
ธุ์รรมชาตีิและเส่ยงที่่�มนุษย์สร้างข้ึ�นได้้ จัากรูป็ภาพิที่่�กำหนด้ รวม 10 คะแนน

2.2 ชุด้กิจักรรมท่ี่� 2 ข้้อสอบม่ 2 ตีอน แบ่งออกเป็็น ตีอนที่่� 1 นักเร่ยนสามารถึจัำแนกเส่ยงสูง 
เส่ยงกลาง เส่ยงตี�ำได้้ ตีอนที่่� 2 นักเร่ยนสามารถึร้องโน้ตี โด้ เร ม่ ได้้ รวม 20 คะแนน

2.3 ชุด้กิจักรรมที่่� 3 ข้้อสอบม่ 2 ตีอน แบ่งออกเป็็น ตีอนที่่� 1 นักเร่ยนสามารถึป็ฏิบัตีิเครื�องด้นตีร่
ป็ระเภที่เคาะเบื�องตี้นได้้ ตีอนที่่� 2 นักเร่ยนสามารถึเคลื�อนไหวป็ระกอบจัังหวะและบที่เพิลง
ได้้ รวม 20 คะแนน

 2.4 ชดุ้กิจักรรมที่่� 4 ข้้อสอบม ่2 ตีอน แบง่ออกเป็น็ ตีอนที่่� 1 นกัเร่ยนสามารถึจััด้วางเครื�องด้นตีร่
ตีา่ง ๆ ได้เ้หมาะสมตีามลกัษณะการใชง้าน ตีอนที่่� 2 นกัเรย่นสามารถึแสด้งออกที่างที่า่ที่างได้้
อย่างเหมาะสมตีามบที่เพิลงที่่�ได้้ยิน รวม 15 คะแนน 

2.5 ชุด้กิจักรรมที่่� 5 ข้้อสอบม่ 2 ตีอน แบ่งออกเป็็น ตีอนที่่� 1 นักเร่ยนสามารถึอ่านสัญลักษณ์ที่าง
ด้นตีรแ่ละป็ฏบิตัีไิด้ถ้ึกูตีอ้งแมน่ยำ ตีอนที่่� 2 นกัเรย่นสามารถึเข้ย่นแป็ลความหมายสญัลกัษณ์
ที่างด้นตีร่ได้้ จัากการอ่าน รวม 15 คะแนน

2.6 ชดุ้กจิักรรมที่่� 6 ข้อ้สอบม ่2 ตีอน แบง่ออกเป็น็ ตีอนท่ี่� 1 นกัเรย่นสามารถึใชทั้ี่กษะการป็ฏบิติัี
เครื�องด้นตีร่ป็ระกอบนิที่านได้้อย่างสร้างสรรค์ ตีอนที่่� 2 นักเร่ยนสามารถึใช้ความคิด้และ
จัินตีนาการอยา่งสรา้งสรรค์ ในการมส่่วนรว่มตีั�งสมมุตีฐิาน คาด้เด้าเหตีุการณ์ และแสด้งออก
อย่างสร้างสรรค์ รวม 20 คะแนน 

ซึ่ึ�งคะแนนรวมข้องชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ที่ั�ง 6 กิจักรรม รวมเป็็น 100 
คะแนน 

3. แบบสังเกตแบบม่ส่วันร่วัม (Participant Observation)
ผู้วิจััยเข้้าที่ำการสอนโด้ยใช้ชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ สำหรับเด็้กป็ฐมวัย 

ระด้ับชั�นอนุบาล 1 ด้้วยแบบป็ระเมินด้้านความรู้และด้้านที่ักษะในแตี่ละกิจักรรม พิร้อมที่ั�งแบบสังเกตีแบบ
ม่สว่นรว่มน่� โด้ยผูวิ้จัยัจัะสังเกตีพิฤตีกิรรมเพิิ�มเตีมิข้องนกัเรย่นระหวา่งการที่ำกจิักรรม และที่ำการจัด้บันที่กึ
พิฤตีิกรรมเพิิ�มเตีิมข้องนักเร่ยนเป็็นรายบุคคล ซึ่ึ�งผู้วิจััยได้้กำหนด้เกณฑ์การพิิจัารณาตีามคุณสมบัตีิด้ังตี่อไป็
น่� (1) ความเข้้าใจัเนื�อหาบที่เร่ยน (2) ป็ฏิบัตีิตีามคำสั�ง (3) การแสด้งความคิด้เห็น
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วัิธ่การดำเนินการวัิจ้ัย
ผู้วิจััยนำชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพืิ�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ที่่�สร้างข้ึ�น ด้ำเนินการที่ด้ลองกับกลุ่ม

ตีัวอย่าง จัำนวน 30 คน โด้ยการสุ่มกลุ่มตีัวอย่างแบบสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ก่อนนำ
ผลที่่�ได้้ไป็ที่ด้สอบตีามสมมุตีิฐานที่่�กำหนด้ไว้ด้้วยกระบวนการที่างสถึิตีิ

1) อธุ์ิบายบที่บาที่หน้าที่่�ข้องผู้เร่ยน เพิื�อให้นักเร่ยนเตีร่ยมความพิร้อมในการเข้้าร่วมการวิจััย
2) ที่ด้สอบก่อนการจััด้ป็ระสบการณ์ด้นตีร่ ด้้วยแบบวัด้ผลการเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์กับกลุ่ม

ตีัวอย่าง
3) ด้ำเนนิการที่ด้ลอง โด้ยการจัดั้กจิักรรมการเรย่นการสอนด้ว้ยชดุ้กจิักรรมด้นตีรเ่พิื�อเสรมิสรา้งความ

คิด้สร้างสรรค์ สำหรับเด้็กป็ฐมวัย ระด้ับชั�นอนุบาล 1 สัป็ด้าห์ละ 2 วัน วันละ 1 ชั�วโมง รวม 12 ชั�วโมง รวม
กิจักรรมการเร่ยนการสอนที่ั�งหมด้ 6 สัป็ด้าห์ และใช้เวลาในการที่ด้สอบก่อนการจััด้ป็ระสบการณ์ด้นตีร่ 
จัำนวน 1 ชั�วโมง และหลังเร่ยน จัำนวน 1 ชั�วโมง รวมการใช้ชุด้กิจักรรมด้นตีร่ เพิื�อเสริมสร้างความคิด้
สร้างสรรค์ สำหรับเด้็กป็ฐมวัย ระดั้บชั�นอนุบาล 1 จัำนวน 14 ชั�วโมง และที่ำการเก็บรวบรวมผลนำไป็
วิเคราะห์ข้้อมูลและสรุป็ผลการวิจััย

4) นำผลข้องการวัด้และการป็ระเมินผลที่่�ได้้ที่ั�งหมด้มาวิเคราะห์ เพิื�อที่ด้สอบสมมุตีิฐาน

ผลการวัิจ้ัย
1. สรุปผลการสร้างชุ่ดกิจ้กรรมดนตร่เพิ่�อเสริมสร้างค์วัามค์ิดสร้างสรรค์์ สำหรับเด็กปฐมวััย ระดับ

ช่ั�นอนุบาล 1 โรงเรย่นวัดัด่านสำโรง สงักดัสำนักงานเขตพิ่�นที่่�การศึิกษาประถุมศึิกษา สมุที่รปราการ เขต 1
1.1 หลักส้ตรการศิึกษาปฐมวััย
หลกัสตูีรการศึกึษาป็ฐมวยัได้ก้ำหนด้คุณลกัษณะอนัพึิงป็ระสงคไ์วส้ำหรบันักเร่ยนระด้บัป็ฐมวยัจัำนวน 

4 คุณลักษณะ คือ พิัฒินาการที่างด้้านร่างกาย พิัฒินาการด้้านอารมณ์และจิัตีใจั พิัฒินาการด้้านสังคม 
พิฒัินาการด้า้นสติีปั็ญญา โด้ยเน้นการจัดั้ป็ระสบการณ์ผา่นการเล่นตีามธุ์รรมชาติีที่่�เหมาะสมกับวัยอย่างเป็น็
องค์รวมที่ั�งที่างร่างกาย อารมณ์ จัิตีใจั สังคม และสตีิป็ัญญา8 ด้ังนั�น ผู้วิจััยจัึงนำหลักสูตีรการศึึกษาป็ฐมวัย
มาที่ำการวเิคราะหคุ์ณลกัษณะอนัพิงึป็ระสงค ์มาตีรฐาน/บง่ช่� ป็ระสบการณส์ำคญั มาที่ำการสรา้งชดุ้กจิักรรม 
เพิื�อเชื�อมโยงไป็กับที่ฤษฎ่การเร่ยนรู้และพิัฒินาที่่�สำคัญข้องเด้็กป็ฐมวัย

 1.2 ที่ฤษฎ่การเร่ยนร้้
จัากการศึกึษาแนวคดิ้และที่ฤษฎก่ารเรย่นรูข้้องบลมู (Bloom’s Taxonomy)9 ที่ฤษฎพ่ิฒัินาการที่าง

สตีปิ็ญัญาข้องบรูเนอร์ (Bruner) ผูว้จิัยัจึังได้น้ำแนวคิด้ที่ฤษฎก่ารเรย่นรูข้้องบลูม เชื�อมโยงกับพิฒัินาการข้อง
เด้็กป็ฐมวัย เชื�อมโยงไป็กับที่ักษะที่างด้นตีร่ ซึ่ึ�งผู้วิจััยได้้นำแนวคิด้และที่ฤษฎ่ที่่�กล่าวมาข้้างตี้น มาที่ำการ
สรา้งกิจักรรมและแผนการจัดั้การเร่ยนรูเ้พิื�อให้การเรย่นรูม้ค่วามสอด้คล้องกับพิฒัินาการที่างสติีป็ญัญา และ
เป็็นไป็ตีามลำด้ับข้ั�นในการพิัฒินาข้องเด้็กป็ฐมวัย

8 กระที่รวงศึึกษาธุ์ิการ, หัลักสูตรการศึกษาปฐมวิัย พุทธํศักราช 2560 (กรุงเที่พิฯ : โรงพิิมพิ์คุรุสภาลาด้พิร้าว, 2560), 6.
9 ณรุที่ธุ์์ สุที่ธุ์จัิตีตี์, จัิตวิิทยาการสอนดุ้นตรี (กรุงเที่พิฯ : สำนักพิิมพิ์จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย, 2535), 81-82.
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1.3 ที่ักษะที่างดนตร่และวัิธ่การสอนดนตร่
ด้้านที่ักษะที่างด้นตีร่ ผู้วิจััยได้้นำที่ักษะที่างด้นตีร่ที่ั�ง 6 ที่ักษะ ได้้แก่ การฟ้ัง การร้อง การเล่น การ

เคลื�อนไหว การอา่น และการสรา้งสรรค์10 มาเชื�อมโยงเข้า้กบัวิธุ์ก่ารสอนด้นตีรข่้องด้าลโครซึ่ ที่่�เนน้ใหผู้เ้รย่น
ด้นตีร่ได้้เร่ยนรู้จัังหวะข้องด้นตีร่ จัากอารมณ์และความรู้สึกข้องผู้เร่ยน แล้วแสด้งออกมาในรูป็แบบลักษณะ
ข้องการเคลื�อนไหวผ่านที่างร่างกาย เช่น การเด้ิน การวิ�ง และการกระโด้ด้ ไป็ตีามความรู้สึกและอารมณ์ที่่�ม่
ตี่อเส่ยงด้นตีร่

นอกจัากน่� ยังได้้นำวิธุ์่การสอนข้องโคด้าย ซึ่ึ�งเป็็นวิธุ์่การจัำระด้ับเส่ยงสูง-ตี�ำข้องตีัวโน้ตี โด้ยการใช้
สัญลักษณ์มือ (Hand Signs) มาป็ระยุกตี์ใช้ในกิจักรรมการฟ้ังและการร้อง เพิื�อให้ผู้เร่ยนได้้เร่ยนรู้ความตี่าง
ข้องระด้บัเสย่งจัากการใชส้ญัลกัษณม์อื และได้น้ำการเรย่นรูพ้ิยางค์จังัหวะมาป็ระยุกตีใ์ชใ้นกจิักรรมการอ่าน
จัังหวะผ่านสัญลักษณ์ เพืิ�อให้เด็้กป็ฐมวัยสามารถึคิด้รูป็แบบจัังหวะและตีบมือตีามพิยางค์จัังหวะที่่�กำหนด้
ด้ว้ยตีนเองได้ ้นอกจัากน่�ยงัได้น้ำเครื�องด้นตีรอ่อรฟ์้ ซึ่ึ�งเป็น็เครื�องด้นตีรป่็ระกอบจังัหวะมาใชร้ว่มในกจิักรรม
การเล่น กจิักรรมการเคลื�อนไหว และกิจักรรมการสร้างสรรค์น่�ด้ว้ย เพิื�อกระตีุน้ให้เด้ก็ป็ฐมวัยเกดิ้ความสนใจั
และสามารถึป็ฏิบัตีิเครื�องด้นตีร่และเคลื�อนไหวตีามจัินตีนาการที่่�สามารถึที่ำให้เกิด้ความคิด้สร้างสรรค์ได้้ 

 ด้ังนั�น ผู้วิจััยจัึงได้้นำที่ักษะที่างด้นตีร่ที่ั�ง 6 ที่ักษะ ได้้แก่ การฟ้ัง การร้อง การเล่น การเคลื�อนไหว 
การอา่น และการสรา้งสรรค ์มาเชื�อมโยงเข้า้กบัวธิุ์ก่ารสอนด้นตีรข่้องด้าลโครซึ่ วธิุ์ก่ารสอนด้นตีรข่้องโคด้าย 
นำเครื�องด้นตีร่ตีามแนวคิด้และที่ฤษฎ่การสอนด้นตีร่ข้องออร์ฟ้ มาที่ำการป็ระยุกตี์ใช้เพิื�อสร้างชุด้กิจักรรม
ด้นตีร่ที่่�จัะสามารถึเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ให้แก่เด้็กป็ฐมวัย

 1.4 ค์วัามค์ิดสร้างสรรค์์
ด้้านความคิด้สร้างสรรค์ ผู้วิจััยยังได้้นำองค์ป็ระกอบความคิด้สร้างสรรค์ข้องกิลฟ้อร์ด้ (Guilford, 

1967)11 ซึึ่�งเป็็นขั้�นตีอนข้องความคิด้สร้างสรรค์ที่่�เริ�มจัาก 1) ความคิด้ริเริ�ม (Originality) 2) ความคิด้
คล่องแคล่ว (Fluency) 3) ความคิด้ยืด้หยุ่น (Flexibility) และ 4) ความคิด้ละเอ่ยด้ลออ (Elaboration) 
เชื�อมโยงไป็กับที่กัษะที่างด้นตีรท่ี่ั�ง 6 ที่กัษะ แลว้นำมาที่ำการสร้างชดุ้กจิักรรม แผนการจัดั้การเรย่นรูก้จิักรรม
ตีามลำดั้บข้ั�น และทัี่กษะที่างด้นตีรจ่ัากง่ายไป็หายาก เพิื�อใหส้อด้คลอ้งไป็กบัพิฒัินาการข้องเด็้กป็ฐมวยั และ
สามารถึที่ำให้เด้็กป็ฐมวัยเกิด้การเร่ยนรู้ที่่�ม่ความคิด้ริเริ�ม และค่อย ๆ พิัฒินาที่ักษะจันกลายเป็็นความคิด้
สร้างสรรค์ได้้อย่างแท้ี่จัริง ซึ่ึ�งผู้วิจััยได้้ศึึกษาข้ั�นตีอนการสร้างชุด้กิจักรรมข้องสุวิที่ย์ มูลคำ12 เพืิ�อกำหนด้
รปู็แบบข้องชดุ้กจิักรรมด้นตีรเ่พืิ�อเสรมิสรา้งความคดิ้สรา้งสรรค ์สำหรบัเด้ก็ป็ฐมวยั โด้ยมอ่งคป์็ระกอบสำคญั 
ด้ังน่� ส่วนที่่� 1 เรื�องและเวลาที่่�ใช้สอน ส่วนที่่� 2 จัุด้ป็ระสงค์การเร่ยนรู้ ส่วนที่่� 3 สาระสำคัญ ส่วนที่่� 4 
ป็ระสบการณ์สำคัญ ส่วนที่่� 5 กิจักรรมการเร่ยนรู้ ในส่วนกิจักรรมการเร่ยนรู้ป็ระกอบด้้วย 3 ส่วน ได้้แก่ ข้ั�น
นำกิจักรรม ข้ั�นกิจักรรม ข้ั�นสรุป็ ส่วนที่่� 6 สื�อการเร่ยนรู้ ส่วนที่่� 7 การวัด้ผลและการป็ระเมินผล ส่วนที่่� 8 
แบบบันที่ึกหลังการสอน

จัากนั�น ผู้วิจััยจัึงได้้นำเนื�อหาข้องหลักสูตีรการศึึกษาป็ฐมวัย พิุที่ธุ์ศึักราช 2560 แนวคิด้และที่ฤษฎ่ที่่�
เก่�ยวกับที่ฤษฎ่การเร่ยนรู้ แนวคิด้และที่ฤษฎ่ที่่�เก่�ยวกับพิัฒินาการเด็้กป็ฐมวัย แนวคิด้และที่ฤษฎ่การสอน

10 ณรุที่ธุ์์ สุที่ธุ์จัิตีตี์, กิจักรรมดุ้นตรีสำหัรับครู. พิิมพิ์ครั�งที่่� 3. (กรุงเที่พิฯ : สำนักพิิมพิ์จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย, 2540), 8-10.
11 ป็ร่ยาพิร วงศึ์อนุตีรโรจัน์, จัิตวิิทยาการบริหัารงานบุคคล (กรุงเที่พิฯ : ศึูนย์สื�อเสริมกรุงเที่พิ, 2553), 145-151.
12 สุวิที่ย์ มูลคำ, กลยุทธํ การสอนคิดุ้สังเคราะหั. พิิมพิ์ครั�งที่่� 4. (กรุงเที่พิฯ : ภาพิพิิมพิ์, 2550), 53-55.
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ด้นตีร ่ที่กัษะที่างด้นตีร ่สาระด้นตีร ่แนวคิด้และที่ฤษฎ่ที่่�เก่�ยวกับชุด้กิจักรรมด้นตีร่ แนวคิด้และที่ฤษฎ่ที่่�เก่�ยว
กับกิจักรรมที่างด้นตีร่ แนวคิด้และที่ฤษฎ่ที่่�เก่�ยวกับความคิด้สร้างสรรค์ การวัด้และป็ระเมินผล มาสร้าง
กิจักรรมเพิื�อให้เด้็กป็ฐมวัยเกิด้ความรู้ความเข้้าใจัในด้นตีร่และสามารถึพัิฒินาความคิด้สร้างสรรค์ได้้อย่าง
เหมาะสม โด้ยม่รายละเอ่ยด้กิจักรรมด้ังน่� 

กิจักรรมที่่� 1 เส่ยงและการค้นพิบ (Sound & Found) เป็็นการนำที่ักษะการฟ้ังมาเชื�อมโยงเข้้ากับ
ที่ฤษฎ่การเร่ยนรู้ พิัฒินาการข้องเด้็กป็ฐมวัย และวิธุ์่การสอนข้องด้าลโครซึ่

กิจักรรมที่่� 2 โด้ เร ม่ ฮัมเป็็นเพิลง (Let’s Sing with Do Re Mi) เป็็นการนำที่ักษะการร้องมาเชื�อม
โยงเข้้ากับที่ฤษฎ่การเร่ยนรู้ พิัฒินาการข้องเด้็กป็ฐมวัย และวิธุ์่การสอนข้องด้าลโครซึ่

กิจักรรมที่่� 3 มาเล่นกันเถึอะ มาข้ยับกันเถึอะ (Let’s Play, Let’s Move) เป็็นการนำที่ักษะการเล่น
และที่ักษะการเคลื�อนไหวมาเชื�อมโยงเข้้ากับที่ฤษฎ่การเร่ยนรู้ พิัฒินาการข้องเด้็กป็ฐมวัย และวิธุ์่การสอน
ข้องด้าลโครซึ่

กจิักรรมที่่� 4 รถึบัสแหง่จิันตีนาการ (Imagination on the Wheels on the Bus) เป็น็การนำทัี่กษะ
การฟ้ัง ที่ักษะการร้อง ที่ักษะการเล่น ที่ักษะการเคลื�อนไหว และที่ักษะการสร้างสรรค์ มาเชื�อมโยงเข้้ากับ
ที่ฤษฎ่การเร่ยนรู้ พิัฒินาการข้องเด้็กป็ฐมวัย และวิธุ์่การสอนข้องด้าลโครซึ่

กจิักรรมที่่� 5 พิยางคจ์ังัหวะ (Rhythm Syllable) เป็น็การนำทัี่กษะการอา่นมาเชื�อมโยงเข้า้กบัที่ฤษฎ่
การเร่ยนรู้ พิัฒินาการข้องเด้็กป็ฐมวัย และวิธุ์่การสอนข้องโคด้าย

กิจักรรมที่่� 6 นิที่านเพิลงสร้างสรรค์ (Music of Storytelling) เป็็นการนำที่ักษะที่างด้นตีร่ที่ั�งหมด้ 6 
ที่ักษะ คือ ที่ักษะการฟ้ัง ที่ักษะการร้อง ที่ักษะการเล่น ที่ักษะการเคลื�อนไหว ที่ักษะการสร้างสรรค์ ที่ักษะ
การอ่าน มาเชื�อมโยงเข้้ากับที่ฤษฎ่การเร่ยนรู้ พิัฒินาการข้องเด้็กป็ฐมวัย และวิธุ์่การสอนข้องด้าลโครซึ่ 

สรปุ็ได้้วา่ ผลการสรา้งชดุ้กจิักรรมด้นตีรเ่พิื�อเสรมิสรา้งความคดิ้สรา้งสรรค ์สำหรบัเด้ก็ป็ฐมวยั ระด้บั
ชั�นอนุบาล 1 โรงเร่ยนวัด้ด้่านสำโรง สังกัด้สำนักงานเข้ตีพิื�นที่่�การศึึกษาป็ระถึมศึึกษา สมุที่รป็ราการ เข้ตี 1 
ผูว้จิัยัยงัได้น้ำแนวคดิ้และที่ฤษฎเ่ก่�ยวกบัความคดิ้สรา้งสรรคเ์ชื�อมโยงไป็กับที่กัษะที่างด้นตีรท่ี่ั�ง 6 ที่กัษะ แลว้
นำมาที่ำการสร้างชุด้กิจักรรมและแผนการจััด้การเร่ยนรู้กิจักรรมตีามลำดั้บขั้�น ผู้วิจััยได้้สร้างแผนการจััด้
กจิักรรมการเรย่นรูท้ี่ั�ง 6 กจิักรรม เพิื�อใชเ้ป็น็แนวที่างสำหรบัผูส้อนนำไป็ใชใ้นการออกแบบการจัดั้ป็ระสบการณ์
ให้เด้็กเร่ยนรู้ ลงมือป็ฏิบัตีิ และได้้รับการส่งเสริมพิัฒินาการครอบคลุมทีุ่กด้้าน เพิื�อเป็ิด้โอกาสให้เด้็กม่
พิัฒินาการด้้านความคิด้สร้างสรรค์ได้้เหมาะสมกับช่วงวัย
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2. สรุปผลการวิัเค์ราะห์ผลการเสริมสร้างค์วัามคิ์ดสร้างสรรค์์ของนักเร่ยนที่ั�งก่อนและหลังการจั้ด
ประสบการณ์ดนตร่ โดยใช่้ชุ่ดกิจ้กรรมดนตร่เพิ่�อเสริมสร้างค์วัามค์ิดสร้างสรรค์์ สำหรับเด็กปฐมวััย ระดับ
ช่ั�นอนุบาล 1 โรงเรย่นวัดัด่านสำโรง สงักดัสำนักงานเขตพิ่�นที่่�การศึิกษาประถุมศึิกษา สมุที่รปราการ เขต 1

ตารางที่่� 1 
ผลการเสริมสร้างค์วัามค์ิดสร้างสรรค์์ของนักเร่ยนที่ั�งก่อนและหลังการจ้ัดประสบการณ์ดนตร่ 

โดยใช่้ชุ่ดกิจ้กรรมดนตร่เพิ่�อเสริมสร้างค์วัามค์ิดสร้างสรรค์์
ที่่�มา : ผู้วิจััย

กลุ่ม N คะแนนเตี็ม SD T Sig

ก่อนการจััด้ป็ระสบการณ์ 30 100 73.87 3.40 15.51 .000

หลังการจััด้ป็ระสบการณ์ 30 100 91.20 5.09

จัากตีารางที่่� 1 ผลการเป็รย่บเที่ย่บคะแนนเฉล่�ยผลการเสรมิสรา้งความคดิ้สรา้งสรรคข์้องเด้ก็ป็ฐมวยั 
ที่ั�งก่อนและหลังการจัดั้ป็ระสบการณด์้นตีร ่โด้ยใชช้ดุ้กจิักรรมด้นตีรเ่พิื�อเสรมิสรา้งความคิด้สรา้งสรรค ์สำหรบั
เด้็กป็ฐมวัย ระด้ับชั�นอนุบาล 1 โรงเร่ยนวัด้ด่้านสำโรง สังกัด้สำนักงานเข้ตีพิื�นที่่�การศึึกษาป็ระถึมศึึกษา 
สมุที่รป็ราการ เข้ตี 1 ที่่�สร้างข้ึ�น โด้ยใช้โป็รแกรมคอมพิิวเตีอร์ในการคำนวณ จัากจัำนวนนักเร่ยน 30 คน 
พิบวา่ มค่า่ t-test เที่า่กบั 15.51 ผลที่่�ได้จ้ัากการที่ำแบบที่ด้สอบกอ่นการจัดั้ป็ระสบการณด์้นตีร ่ซึึ่�งมค่ะแนน
เตี็ม 100 คะแนน นักเร่ยนสามารถึที่ำคะแนนเฉล่�ยก่อนการจััด้ป็ระสบการณ์ด้นตีร่ได้้ 73.87 ค่าเบ่�ยงเบน
มาตีรฐาน SD เท่ี่ากับ 3.40 ผลการที่ำแบบที่ด้สอบหลังการจััด้ป็ระสบการณ์ด้นตีร่ ซึึ่�งม่คะแนนเต็ีม 100 
คะแนน นักเร่ยนสามารถึที่ำคะแนนเฉล่�ยหลังเร่ยน 91.20 ค่าเบ่�ยงเบนมาตีรฐาน SD เที่่ากับ 5.09 สูงกว่า
ก่อนการใช้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ สำหรับเด้็กป็ฐมวัย เมื�อเป็ร่ยบเที่่ยบระหว่างค่า
เฉล่�ยที่ั�งสองครั�งพิบว่า คะแนนหลงัการจัดั้ป็ระสบการณด์้นตีรส่งูกวา่คะแนนกอ่นการจัดั้ป็ระสบการณด์้นตีร่
อย่างม่นัยสำคัญที่างสถึิตีิที่่�ระด้ับ .05

อภูิปรายผล
การวิจััยเรื�อง ชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ สำหรับเด้็กป็ฐมวัย ระด้ับชั�น

อนุบาล 1 โรงเร่ยนวัด้ด้่านสำโรง สังกัด้สำนักงานเข้ตีพิื�นที่่�การศึึกษาป็ระถึมศึึกษา สมุที่รป็ราการ เข้ตี 1 ผล
การวิจััยสามารถึอภิป็รายผลได้้ด้ังน่�

1. การสรา้งช่ดุกจิ้กรรมดนตรเ่พิ่�อเสรมิสรา้งค์วัามค์ดิสรา้งสรรค์์ สำหรบัเดก็ปฐมวัยั ระดบัช่ั�นอนบุาล 
1 โรงเร่ยนวััดด่านสำโรง สังกัดสำนักงานเขตพิ่�นที่่�การศิึกษาประถุมศิึกษา สมุที่รปราการ เขต 1

จัากการศึึกษา ผู้วิจััยพิบป็ระเด้็นที่่�น่าสนใจัในการอภิป็รายผล ด้ังน่�
1.1 พิัฒนาการของเด็กปฐมวััยกับที่ักษะที่างดนตร่
จัากผลการศึึกษา พิบว่า เด้็กป็ฐมวัยสามารถึม่พิัฒินาการด้้านร่างกาย พิัฒินาการด้้านอารมณ์จัิตีใจั 

พิัฒินาการด้้านสังคม พิัฒินาการด้้านสตีิป็ัญญา ควบคู่ไป็กับที่ักษะที่างด้นตีร่ที่ั�ง 6 ที่ักษะได้้ คือ ที่ักษะการ
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ฟ้ัง ที่ักษะการร้อง ที่ักษะการเล่น ที่ักษะการเคลื�อนไหว ที่ักษะการสร้างสรรค์ และที่ักษะการอ่าน ด้้วยการ
จัดั้กจิักรรมการเรย่นรู้ที่่�สอด้คล้องกบัหลกัสูตีรการศึกึษาป็ฐมวัย13 สำหรบัเด้ก็อาย ุ3-6 ป็ ีได้ก้ำหนด้มาตีรฐาน
คุณลักษณะที่่�พิึงป็ระสงค์จัำนวน 12 มาตีรฐาน หลักสูตีรป็ฐมวัย ซึ่ึ�งในการวิจััยครั�งน่� ผู้วิจััยได้้นำมาตีรฐาน
ที่่� 2 มาตีรฐานที่่� 9 มาตีรฐานที่่� 10 มาตีรฐานที่่� 11 มาตีรฐานที่่� 12 มาเป็น็โครงสรา้งในการสรา้งชดุ้กจิักรรม
ด้นตีร่ เนื�องจัากมาตีรฐานเหล่าน่�เป็็นส่วนหนึ�งข้องการพิัฒินาการด้้านร่างกาย พิัฒินาการด้้านอารมณ์จัิตีใจั 
พิัฒินาการด้้านสังคม พิัฒินาการด้้านสตีิป็ัญญา สอด้คล้องกับหลักสูตีรการศึึกษาป็ฐมวัย14

กล่าวได้้ว่า หลักการจััด้กิจักรรมป็ระจัำวัน สำหรับเด็้กอายุ 3-6 ป็ี ตี้องคำนึงถึึงการจััด้กิจักรรมให้
ครอบคลมุพิฒัินาการที่กุด้า้น กจิักรรมที่่�เก่�ยวกับความคดิ้สรา้งสรรค ์เชน่ การเล่นกลางแจัง้ ใชเ้วลาป็ระมาณ 
40-60 นาที่่ กิจักรรมในห้อง นอกห้อง ควรม่ความสมดุ้ลระหว่างกัน ตีัวอย่างกิจักรรม เช่น การพิัฒินา
กลา้มเนื�อใหญ ่เป็น็การพัิฒินาความแข้ง็แรง การที่รงตัีว การยดื้หยุน่ ความคล่องแคล่วในการใชอ้วัยวะตีา่ง ๆ 
และจัังหวะการเคลื�อนไหวในการใช้กล้ามเนื�อใหญ่ โด้ยจััด้กิจักรรมให้เด้็กได้้เล่นอิสระกลางแจั้ง เล่นเครื�อง
เล่นสนาม เคลื�อนไหวร่างกายตีามจัังหวะด้นตีร่ ผู้วิจััยจัึงได้้นำมาเชื�อมโยงกับที่ักษะที่างด้นตีร่ที่ั�ง 6 ที่ักษะ 
สอด้คลอ้งกบัณรทุี่ธุ์ ์สทุี่ธุ์จัติีตี์15 ได้้กลา่วถึึงที่กัษะด้นตีรว่า่ ที่กัษะด้นตีรเ่ป็น็สว่นที่่�ชว่ยใหเ้กดิ้ความเข้า้ใจัสาระ
ด้นตีร่ได้้ และจััด้เป็็นหัวใจัข้องการศึึกษาด้นตีร่ ที่ักษะด้นตีร่แตี่ละป็ระเภที่ย่อมม่ความเที่่าเที่่ยมกัน ด้ังนั�น 
การจััด้กิจักรรมการเร่ยนการสอนด้นตีร่ ควรม่การสอนทัี่กษะด้นตีร่ต่ีาง ๆ อย่างครบถ้ึวนสมบูรณ์ ได้้แก่ 
การฟ้ัง การร้อง การเล่น การเคลื�อนไหว การสร้างสรรค์ และการอ่าน

ด้้วยเหตีุน่� จัึงเป็็นที่่�มาข้องการสร้างชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ สำหรับเด้็ก
ป็ฐมวยั ระด้บัชั�นอนบุาล 1 โรงเรย่นวดั้ด้า่นสำโรง สำนกังานเข้ตีพืิ�นท่ี่�การศึึกษาป็ระถึมศึึกษา สมทุี่รป็ราการ 
เข้ตี 1 จัึงป็ระกอบด้้วย กิจักรรม 6 กิจักรรม เร่ยงตีามลำดั้บข้ั�นข้องทัี่กษะที่างด้นตีร่ ด้ังน่� กิจักรรมท่ี่� 1 
กิจักรรมการฟ้ัง กิจักรรมที่่� 2 กิจักรรมการร้อง กิจักรรมที่่� 3 กิจักรรมการเล่นและกิจักรรมการเคลื�อนไหว 
กจิักรรมที่่� 4 กจิักรรมการสร้างสรรค์ด้นตีร ่กจิักรรมที่่� 5 กจิักรรมการอ่าน กจิักรรมที่่� 6 กจิักรรมการบูรณาการ 
ที่ักษะด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์

1.2 ที่ักษะดนตร่กับค์วัามค์ิดสร้างสรรค์์
จัากผลการศึึกษา พิบว่า ที่ักษะด้นตีร่ม่ความสัมพิันธุ์์กับสาระด้นตีร่ ณรุที่ธ์ุ์ สุที่ธุ์จิัตีต์ี16 ได้้กล่าวถึึง

ที่ักษะด้นตีร่ว่า ที่ักษะด้นตีร่เป็็นส่วนที่่�ช่วยให้เกิด้ความเข้้าใจัสาระด้นตีร่ได้้ และจััด้เป็็นหัวใจัข้องการศึึกษา
ด้นตีร ่ด้งันั�น การจัดั้กจิักรรมการเรย่นการสอนด้นตีร ่ควรม่การสอนที่กัษะด้นตีรต่ีา่ง ๆ อยา่งครบถึว้นสมบรูณ์ 
ได้้แก ่การฟ้งั การรอ้ง การเลน่ การเคลื�อนไหว การสรา้งสรรค ์และการอา่น ซึ่ึ�งสอด้คลอ้งกบัอาร ่พินัธุ์ม์ณ่17 
ได้ใ้หค้วามหมายเก่�ยวกบัความคดิ้สรา้งสรรคว์า่ ความคดิ้สรา้งสรรคเ์ป็น็กระบวนการที่างสมองที่่�คดิ้ในลกัษณะ
อเนกนัยอันนำไป็สู่การค้นพิบสิ�งแป็ลกใหม่ ด้้วยการคิด้ด้ัด้แป็ลง ป็รุงแตี่งความคิด้เด้ิมผสมผสานกันให้เกิด้
สิ�งแป็ลกใหม่ ซึึ่�งรวมที่ั�งการป็ระด้ิษฐ์ค้นพิบสิ�งตี่าง ๆ ตีลอด้จันวิธุ์่การคิด้ ที่ฤษฎ่หลักการควบคู่ไป็กับการ

13 กระที่รวงศึึกษาธุ์ิการ, หัลักสูตรการศึกษาปฐมวิัย พุทธํศักราช 2560 (กรุงเที่พิฯ : โรงพิิมพิ์คุรุสภาลาด้พิร้าว, 2560), 26.
14  กระที่รวงศึึกษาธุ์ิการ, หัลักสูตรการศึกษาปฐมวิัย พุทธํศักราช 2560 (กรุงเที่พิฯ : โรงพิิมพิ์คุรุสภาลาด้พิร้าว, 2560), 42.
15 ณรุที่ธุ์์ สุที่ธุ์จัิตีตี์, กิจักรรมดุ้นตรีสำหัรับครู. พิิมพิ์ครั�งที่่� 3. (กรุงเที่พิฯ : สำนักพิิมพิ์จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย, 2540), 8-10.
16 ณรุที่ธุ์์ สุที่ธุ์จัิตีตี์, กิจักรรมดุ้นตรีสำหัรับครู. พิิมพิ์ครั�งที่่� 3. (กรุงเที่พิฯ : สำนักพิิมพิ์จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย, 2540), 8-10.
17 อาร่ พิันธุ์์มณ่, ควิามคิดุ้สรางสรรค (กรุงเที่พิฯ : ตี้นอ้อ, 2537), 9.



78 MAHIDOL MUSIC JOURNAL 
Vol. 4 No. 2: September 2021 - February 2022

พิยายามที่่�จัะสร้างความคิด้ฝ่ันหรือจัินตีนาการให้เป็็นไป็ได้้ หรือเร่ยกว่า จัินตีนาการป็ระยุกตี์ นั�นเอง จัึงจัะ
ที่ำใหเ้กดิ้ผลงานจัากความคดิ้สรา้งสรรคข์้ึ�น อก่ที่ั�งผูว้จิัยัยงัได้น้ำองคป์็ระกอบความคดิ้สรา้งสรรคข์้องกลิฟ้อรด์้ 
(Guilford)18 ซึ่ึ�งเป็็นข้ั�นตีอนข้องความคิด้สร้างสรรค์ที่่�เริ�มจัาก 1) ความคิด้ริเริ�ม (Originality) 2) ความคิด้
คล่องแคล่ว (Fluency) 3) ความคิด้ยืด้หยุ่น (Flexibility) และ 4) ความคิด้ละเอ่ยด้ลออ (Elaboration) 
เชื�อมโยงไป็กับที่ักษะที่างด้นตีร่ที่ั�ง 6 ที่ักษะ แล้วนำมาที่ำการสร้างชุด้กิจักรรมตีามลำด้ับข้ั�นและตีามที่ักษะ
ที่างด้นตีรจ่ัากงา่ยไป็หายาก เพิื�อใหส้อด้คลอ้งไป็กบัพิฒัินาการข้องเด้ก็ป็ฐมวยัและสามารถึที่ำใหเ้ด้ก็ป็ฐมวยั
เกิด้ความคิด้สร้างสรรค์ได้้อย่างแที่้จัริง

ด้ังนั�น ผู้วิจััยจัึงได้้สร้างชุด้กิจักรรมด้นตีร่ เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ โด้ยการนำทัี่กษะที่าง
ด้นตีร่ที่่�ป็ระกอบด้้วยเนื�อหาข้องสาระด้นตีร่ที่่�เหมาะสมกับพิัฒินาการข้องเด้็กป็ฐมวัยเชื�อมโยงเข้้ากับ
ความคิด้สร้างสรรค์ ซึ่ึ�งเมื�อนักเร่ยนป็ฐมวัยเร่ยนชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์แล้ว 
นักเร่ยนจัะค่อย ๆ เกิด้ความคิด้ริเริ�ม กล่าวคือ เป็็นผู้ที่่�ม่ความกล้าที่่�จัะคิด้ที่ำสิ�งใหม่ ๆ กิจักรรมใหม่ ๆ ที่่�
นักเร่ยนยังไม่เคยได้้เร่ยนรู้หรือได้้สัมผัสมา จันเกิด้เป็็นชิ�นงาน ผลงานสร้างสรรค์ และความคิด้สร้างสรรค์ใน
ที่่�สุด้

 1.3 การสร้างกิจ้กรรมดนตร่สำหรับเด็กปฐมวััย
จัากผลการศึึกษา พิบว่า ชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ สำหรับเด้็กป็ฐมวัย ม่

การออกแบบและสรา้งข้ึ�นจัากคณุลกัษณะอันพิงึป็ระสงคไ์วส้ำหรบันกัเรย่นระด้บัป็ฐมวยัจัำนวน 4 คณุลกัษณะ 
คือ พิัฒินาการที่างด้้านร่างกาย พิัฒินาการด้้านอารมณ์และจัิตีใจั พิัฒินาการด้้านสังคม พิัฒินาการด้้านสตีิ
ป็ัญญา โด้ยเน้นการจััด้ป็ระสบการณ์ด้นตีร่ผ่านการเล่นตีามธุ์รรมชาตีิที่่�เหมาะสมกับวัยอย่างเป็็นองค์รวม19 
ผู้วิจััยจัึงนำหลักสูตีรการศึึกษาป็ฐมวัยมาที่ำการวิเคราะห์คุณลักษณะอันพิึงป็ระสงค์ มาตีรฐาน/บ่งช่� 
ป็ระสบการณ์สำคัญ มาที่ำการสร้างชุด้กิจักรรม เพิื�อเชื�อมโยงไป็กับที่ฤษฎ่การเร่ยนรู้ข้องบลูม (Bloom’s 
Taxonomy)20 และที่ฤษฎพั่ิฒินาการที่างสติีป็ญัญาข้องบรูเนอร์ (Bruner) มาเชื�อมโยงพัิฒินาการเด็้กป็ฐมวัย
ข้องอุสา สุที่ธุ์ิสาคร21 และจัเร สำอางค์22 มาที่ำการสร้างกิจักรรมและแผนการจััด้การเร่ยนรู้เพิื�อให้การเร่ยน
รู้ม่ความสอด้คล้องกับพิัฒินาการที่างสตีิป็ัญญาและเป็็นไป็ตีามลำด้ับข้ั�นในการพิัฒินาข้องเด้็ก

 นอกจัากน่� การสร้างชุด้กิจักรรมยังได้ศ้ึกึษาทัี่กษะที่างด้นตีรข่้องณรุที่ธ์ุ์ สทุี่ธุ์จิัตีต์ี23 ที่ั�ง 6 ที่กัษะ ได้แ้ก่ 
การฟ้ัง การร้อง การเล่น การเคลื�อนไหว การอ่าน และการสร้างสรรค์ มาเชื�อมโยงเข้้ากับวิธุ์่การสอนด้นตีร่
ข้องด้าลโครซึ่ (Émile Jaques-Dalcroze) วธิุ์ก่ารสอนด้นตีรข่้องโคด้าย (Zoltán Kodály)24 นำเครื�องด้นตีร่
ตีามแนวคิด้และที่ฤษฎ่การสอนด้นตีรข่้องออร์ฟ้ (Orff Schuwerk) มาที่ำการป็ระยุกตีใ์ชเ้พิื�อสรา้งชดุ้กจิักรรม
ด้นตีร่ที่่�จัะสามารถึเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ให้แก่เด้็กป็ฐมวัย โด้ยผู้วิจััยได้้ศึึกษาแนวคิด้และที่ฤษฎ่

18 ป็ร่ยาพิร วงศึ์อนุตีรโรจัน์, จัิตวิิทยาการบริหัารงานบุคคล (กรุงเที่พิฯ : ศึูนย์สื�อเสริมกรุงเที่พิ, 2553), 145-151.
19 กระที่รวงศึึกษาธุ์ิการ, หัลักสูตรการศึกษาปฐมวิัย พุทธํศักราช 2560 (กรุงเที่พิฯ : โรงพิิมพิ์คุรุสภาลาด้พิร้าว, 2560), 6-16.
20 ณรุที่ธุ์์ สุที่ธุ์จัิตีตี์, จัิตวิิทยาการสอนดุ้นตรี (กรุงเที่พิฯ : สำนักพิิมพิ์จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย, 2535).
21 อุสา สุที่ธุ์ิสาคร, ดุ้นตรีพัฒนาปัญญา (IQ) อารมณี (EQ) (นนที่บุร่ : แป็ลน พิับลิชชิ�ง, 2544), 86-89.
22 จัเร สำอางค์, ดุ้นตรีสมองแล�น Music can Change (กรุงเที่พิฯ : อมรินที่ร์พิริ�นตีิ�งแอนด้์พิับลิชชิ�ง จัำกัด้ (มหาชน), 2553), 51-52.
23 ณรุที่ธุ์์ สุที่ธุ์จัิตีตี์, กิจักรรมดุ้นตรีสำหัรับครู. พิิมพิ์ครั�งที่่� 3. (กรุงเที่พิฯ : สำนักพิิมพิ์จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย, 2540), 8-10.
24 ณรุที่ธุ์์ สุที่ธุ์จัิตีตี์, จัิตวิิทยาการสอนดุ้นตรี (กรุงเที่พิฯ : สำนักพิิมพิ์จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย, 2541), 137-141.
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เก่�ยวกับความคิด้สร้างสรรค์ข้องอาร่ พิันธุ์์มณ่25 และข้องกิลฟ้อร์ด้ (Guilford, 1967)26 เพิื�อเชื�อมโยง
ความคิด้สร้างสรรค์ไป็กับทัี่กษะที่างด้นตีร่ที่ั�ง 6 ที่ักษะ แล้วนำมาสร้างชุด้กิจักรรมตีามลำด้ับข้ั�น และตีาม
ที่ักษะที่างด้นตีร่จัากง่ายไป็หายาก เพิื�อให้สอด้คล้องไป็กับพิัฒินาการข้องเด้็กป็ฐมวัย และสามารถึที่ำให้เด้็ก
ป็ฐมวัยเกิด้ความคิด้สร้างสรรค์ได้้อย่างแที่้จัริง นอกจัากน่� เพิื�อให้ชุด้กิจักรรมด้นตีร่เกิด้ป็ระโยชน์ตี่อเด้็ก
ป็ฐมวัยในการเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ ผู้วิจััยยังได้้ศึึกษาแนวคิด้การวัด้และป็ระเมินผลข้องณรุที่ธุ์์ 
สุที่ธุ์จัิตีตี์27 ที่ั�งการป็ระเมินเนื�อหาด้นตีร่และการป็ระเมินผลที่ักษะด้นตีร่ รวมที่ั�งได้้ศึึกษาวิธุ์่การวัด้ความคิด้
สรา้งสรรค์ข้องอาร ่พินัธ์ุ์มณ่28 ที่ั�งในเรื�องข้องการสังเกตี การวาด้ภาพิ รอยหยด้หมึก การเข้ย่นเรย่งความและ
งานศึลิป็ะ มาที่ำการวเิคราะหเ์พืิ�อสรา้งการวดั้และป็ระเมนิผล ที่่�จัะสามารถึที่ำใหเ้ด้ก็ป็ฐมวยัเกดิ้ที่กัษะด้นตีร่
และม่ความเชื�อมโยงจันเกิด้เป็็นความคิด้สร้างสรรค์ตีามวัตีถึุป็ระสงค์ข้องชุด้กิจักรรมที่่�ได้้วางไว้

ด้ังนั�น การสร้างชุด้กิจักรรมเพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ สำหรับเด็้กป็ฐมวัย จัึงเป็็นการสร้าง
ข้ึ�นจัากคุณลักษณะอันพิึงป็ระสงค์ มาตีรฐาน/บ่งช่� ป็ระสบการณ์สำคัญ ตีามหลักสูตีรการศึึกษาป็ฐมวัย 
พิทุี่ธุ์ศึกัราช 2560 และจัากการศึกึษาที่ฤษฎก่ารเรย่นรู ้ที่กัษะที่างด้นตีรแ่ละการสอนด้นตีร ่ความคดิ้สรา้งสรรค์ 
รวมที่ั�งการวัด้และป็ระเมินผลมาที่ำการวิเคราะห์ เพิื�อนำมาสู่การสร้างชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้าง
ความคิด้สร้างสรรค์เด้็กป็ฐมวัยได้้อย่างเหมาะสม

2. สรุปผลการเปร่ยบเที่่ยบผลการเสริมสร้างค์วัามค์ิดสร้างสรรค์์ของนักเร่ยน ที่ั�งก่อนและหลังการ
จ้ดัประสบการณ์ดนตร่ โดยใช่ช้่ดุกิจ้กรรมดนตร่เพ่ิ�อเสริมสร้างค์วัามคิ์ดสร้างสรรค์ ์สำหรับเด็กปฐมวัยั ระดับ
ช่ั�นอนุบาล 1 โรงเรย่นวัดัด่านสำโรง สงักดัสำนักงานเขตพิ่�นที่่�การศึิกษาประถุมศึิกษา สมุที่รปราการ เขต 1

ข้้อมูลเชิงป็ริมาณในส่วนน่�เป็็นการวิเคราะห์ข้้อมูลโด้ยใช้สถึิตีิ t-test โด้ยสรุป็ผลได้้ด้ังน่�
ผลการเป็ร่ยบเที่่ยบคะแนนเฉล่�ยผลการเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ข้องเด้็กป็ฐมวัย ทัี่�งก่อนและ

หลังการจััด้ป็ระสบการณ์ด้นตีร่ด้้วยชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ สำหรับเด้็กป็ฐมวัย 
ระด้ับชั�นอนุบาล 1 โรงเร่ยนวัด้ด้่านสำโรง สังกัด้สำนักงานเข้ตีพิื�นที่่�การศึึกษาป็ระถึมศึึกษา สมุที่รป็ราการ 
เข้ตี 1 ที่่�สร้างข้ึ�น โด้ยใช้โป็รแกรมคอมพิิวเตีอร์ในการคำนวณจัากจัำนวนนักเร่ยน 30 คน พิบว่าม่ค่า t-test 
เที่า่กบั 15.51 ผลที่่�ได้จ้ัากการที่ำแบบที่ด้สอบกอ่นการจัดั้ป็ระสบการณด์้นตีร ่ซึ่ึ�งมค่ะแนนเตีม็ 100 คะแนน 
นกัเรย่นสามารถึที่ำคะแนนเฉล่�ยกอ่นการจัดั้ป็ระสบการณด์้นตีร่ได้ ้73.87 คา่เบ่�ยงเบนมาตีรฐาน SD เที่า่กบั 
3.40 ผลการที่ำแบบที่ด้สอบหลังการจััด้ป็ระสบการณ์ด้นตีร่ซึ่ึ�งม่คะแนนเตี็ม 100 คะแนน นักเร่ยนสามารถึ
ที่ำคะแนนเฉล่�ยหลังเร่ยน 91.20 ค่าเบ่�ยงเบนมาตีรฐาน SD เที่่ากับ 5.09 สูงกว่าก่อนการใช้กิจักรรมด้นตีร่
เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ สำหรับเด็้กป็ฐมวัย เมื�อเป็ร่ยบเที่่ยบระหว่างค่าเฉล่�ยที่ั�งสองครั�งพิบว่า 
คะแนนหลังการจััด้ป็ระสบการณ์ด้นตีร่สูงกว่าคะแนนก่อนการจััด้ป็ระสบการณ์ด้นตีร่อย่างม่นัยสำคัญที่าง
สถึิตีิที่่�ระด้ับ .05

25 อาร่ พิันธุ์์มณ่, ควิามคิดุ้สรางสรรค (กรุงเที่พิฯ : ตี้นอ้อ, 2537), 9.
26 ป็ร่ยาพิร วงศึ์อนุตีรโรจัน์, จัิตวิิทยาการบริหัารงานบุคคล (กรุงเที่พิฯ : ศึูนย์สื�อเสริมกรุงเที่พิ, 2553), 174-175. 
27 ณรุที่ธุ์์ สุที่ธุ์จัิตีตี์, พฤติกรรมการสอนดุ้นตรี (กรุงเที่พิฯ : สำนักพิิมพิ์จัุฬาลงกรณ์มหาวิที่ยาลัย, 2536), 150-151.
28 อาร่ พิันธุ์์มณ่, ควิามคิดุ้สรางสรรค (กรุงเที่พิฯ : ตี้นอ้อ, 2537), 187-189.
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จัากผลข้องการเป็ร่ยบเที่่ยบคะแนนเฉล่�ยผลการเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ข้องชุด้กิจักรรมด้นตีร่ 
เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ข้องนักเร่ยนป็ฐมวัย จัากการวัด้ด้้านความรู้และการวัด้ด้้านทัี่กษะพิบว่า 
ผลการเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์หลังจัากเร่ยนรู้ที่่�เร่ยนด้้วยชุด้กิจักรรมด้นตีร่ที่่�สร้างข้ึ�น สูงกว่าผลการ
เสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์ก่อนเร่ยนที่่�เร่ยนด้้วยชุด้กิจักรรมด้นตีร่ อย่างม่นัยสำคัญ เนื�องมาจัากผู้วิจััยได้้
ด้ำเนินการจััด้การเร่ยนรู้ได้้ครบถึ้วนตีามเนื�อหาที่่�ได้้วางไว้ สอด้คล้องกับภาวิด้า ตีั�งกมลศึร่29 ได้้กล่าวว่า ชุด้
กจิักรรม คอื กจิักรรมการเร่ยนรู้ที่่�ป็ระกอบด้้วยแนวคดิ้ จัดุ้ป็ระสงค์ เนื�อหา และสื�อการสอนท่ี่�ครูจััด้ใหผู้เ้รย่น
ได้้ใช้ป็ระกอบการศึึกษาเพิื�อเป็็นการเพิิ�มป็ระสิที่ธุ์ิภาพิการเร่ยนรู้ในด้้านตี่าง ๆ ข้องผู้เร่ยน นอกจัากน่� การ
สร้างชุด้กิจักรรมด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์น่� ผู้วิจััยได้้คำนึงถึึงความเหมาะสมกับเด้็กป็ฐมวัย 
ความแตีกตี่างระหว่างบุคคล และความสอด้คล้องตีามมาตีรฐานและตีัวช่�วัด้ข้องหลักสูตีรการศึึกษาป็ฐมวัย 
พิุที่ธุ์ศัึกราช 2560 รวมทัี่�งการเชื�อมโยงกับที่ักษะด้นตีร่ อันเป็็นเครื�องมือสำคัญที่่�จัะที่ำให้เด้็กป็ฐมวัยเกิด้
ที่กัษะความคิด้สร้างสรรค์ได้ ้สอด้คล้องกับงานวิจัยัข้องพิจัณิชา ฤกษ์สมุที่ร30 ได้ศ้ึกึษาเรื�อง การพัิฒินาทัี่กษะ
ที่างด้นตีร่เพืิ�อให้เกิด้ความคิด้ริเริ�มในที่างสร้างสรรค์ข้องเด้็กป็ฐมวัย จัากการจััด้ป็ระสบการณ์ในรูป็แบบ
กจิักรรมการเรย่นรูท้ี่างด้นตีร่ตีามที่ฤษฎข่้องโคด้าย ผลการวจิัยัพิบวา่ เด้ก็ป็ฐมวยัที่่�ได้ร้บัการจัดั้ป็ระสบการณ์
การเร่ยนรู้ที่างด้นตีร่ตีามที่ฤษฎ่ข้องโคด้าย ม่คะแนนเฉล่�ยด้้านพัิฒินาการความคิด้ริเริ�มในที่างสร้างสรรค์ 
ด้้านการเร่ยนรู้ทัี่กษะที่างด้นตีร่ตีามที่ฤษฎ่ข้องโคด้าย และด้้านสุข้ภาวะที่างอารมณ์หลังเร่ยนสูงกว่าก่อน
เรย่น อย่างมน่ยัสำคญัที่างสถึติีทิี่่�ระด้บั .01 และพิฤติีกรรมข้องเด็้กป็ฐมวยัหลังจัากการได้รั้บการจัดั้การเรย่น
รู้แล้ว เด้็กม่ที่ักษะที่างด้นตีร่ ม่สุข้ภาวะที่างอารมณ์ และม่ความคิด้ริเริ�มในที่างสร้างสรรค์ที่ักษะที่างด้นตีร่
เป็น็ไป็ในแนวที่างที่่�ด้ ่ด้งันั�น การสร้างชุด้กิจักรรมเพิื�อเสริมสร้างความคิด้สร้างสรรค์น่� จังึเป็น็ส่วนหนึ�งในการ
พิัฒินาที่ักษะที่างด้นตีร่สามารถึนำไป็สู่การเกิด้ความคิด้สร้างสรรค์ข้องเด้็กป็ฐมวัยได้้

ข้อเสนอแนะ
1.ข้อเสนอแนะจ้ากผลการวัิจ้ัย
1.1 ครูผู้สอนควรศึึกษากิจักรรมการร้อง การเคลื�อนไหว และการบูรณาการที่ักษะด้นตีร่ เพิื�อเสริม

สร้างความคิด้สร้างสรรค์เพิิ�มเตีิม เพิื�อให้เกิด้ความหลากหลายในกิจักรรมการเร่ยนรู้ข้องเด้็กป็ฐมวัย
1.2 ครูผู้สอนควรสร้างกิจักรรมการเร่ยนรู้ให้เหมาะสมกับพิัฒินาการตีามช่วงวัยข้องเด้็กป็ฐมวัย และ

มค่วามเหมาะสมกบัระยะเวลา เนื�องจัากการจัดั้กจิักรรมที่่�ใชเ้วลานานจันเกนิไป็ อาจัสง่ผลตีอ่การเรย่นรูข้้อง
เด้็กป็ฐมวัย

1.3 ครูผูส้อนควรเตีรย่มสื�อและอปุ็กรณท่์ี่�ใชใ้นแต่ีละกจิักรรมให้เพิย่งพิอต่ีอจัำนวนนกัเรย่น เนื�องจัาก
กิจักรรมที่่�สร้างข้ึ�นตี้องใช้สื�อและอุป็กรณ์ในการที่ำกิจักรรม

29 ภาวิด้า ตีั�งกมลศึร่, “การพัฒนาชุดุ้กิจักรรมฝัึกเพื�อส�งเสริมควิามคิดุ้สรางสรรคทางวิิทยาศาสตรสำหัรับนักเรียนชั�นประถิมศึกษาป่ที� 6” 
(วิที่ยานิพินธุ์์ระด้ับป็ริญญามหาบัณฑิตี, มหาวิที่ยาลัยนเรศึวร, 2552), 40.
30 พิจัณิชา ฤกษ์สมุที่ร, “การพิัฒินาที่ักษะที่างด้นตีร่เพิื�อให้เกิด้ความคิด้ริเริ�มในที่างสร้างสรรค์ข้องเด้็กป็ฐมวัย,” วิารสารศรีนครินทรวิิโรฒ

วิิจััยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร) ป็ีที่่� 11, ฉบับที่่� 21 (มกราคม-มิถึุนายน 2562): 74-87. 
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2. ข้อเสนอแนะในการที่ำวัิจ้ัยค์รั�งต่อไป
2.1 ควรม่สื�อนวัตีกรรมหรือเที่คโนโลย่เข้้ามาป็ระกอบการที่ำกิจักรรมที่างด้นตีร่เพิื�อเสริมสร้างความ

คดิ้สร้างสรรค์ เพิื�อใหก้ารที่ำกิจักรรมสามารถึดึ้งด้ดู้ความสนใจัข้องเด้ก็ป็ฐมวยั เพิื�อเป็น็การต่ีอยอด้ที่างความ
คิด้และจัินตีนาการความคิด้สร้างสรรค์ข้องเด้็กป็ฐมวัย
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เกณฑ์์การพิิจ้ารณากลั�นกรองบที่ค์วัาม (Peer-review)

1. กองบรรณาธุ์ิการจัะเป็็นผู้พิิจัารณาคุณภาพิวารสารข้ั�นตี้น 
2. บที่ความตี้นฉบับที่่�ผ่านการตีรวจัสอบป็รับแก้ให้ตีรงตีามรูป็แบบวารสาร (การอ้างอิงบรรณานุกรม และ

อื�น ๆ) อ่กที่ั�งเป็็นงานเข้่ยนเชิงวิชาการ เชิงวิจััย และเชิงสร้างสรรค์ ที่่�ม่ความสมบูรณ์และเหมาะสมข้อง
เนื�อหา จัะได้้รับการพิิจัารณากลั�นกรองโด้ยผู้ที่รงคุณวุฒิิ (Peer-review) ที่่�ม่ความรู้และความเช่�ยวชาญ
ตีรงตีามสาข้าที่่�เก่�ยวข้้อง โด้ยไม่เป็ิด้เผยชื�อผู้เข้่ยนตี่อผู้พิิจัารณา (double-blind peer review) จัำนวน
อย่างน้อย 3 ที่่านตี่อ 1 บที่ความ

3. บที่ความท่ี่�ได้้ผ่านการพิจิัารณาจัากผูท้ี่รงคุณวุฒิ ิโด้ยมผ่ลป็ระเมินใหต้ีพ่ิมิพ์ิ กองบรรณาธิุ์การจัะเก็บรวบรวม
ตีน้ฉบับท่ี่�สมบรูณ ์เพิื�อตีพ่ิมิพิเ์ผยแพิร ่และจัะแจัง้ผูเ้ข้ย่นผา่นหนงัสอืตีอบรบัการตีพ่ิมิพิ ์ซึึ่�งจัะระบปุ็ทีี่่�และ
ฉบับที่่�ตี่พิิมพิ์ 

4. เมื�อกองบรรณาธิุ์การได้เ้สร็จัสิ�นการตีรวจัพิสูิจันอ์กัษร และมก่ารต่ีพิิมพ์ิเผยแพิร่ จัะส่งวารสารฉบับสมบรูณ์
ให้ผู้เข้่ยน

5. บที่ความที่่�ไมผ่า่นการพิจิัารณา กองบรรณาธุ์กิารจัะแจัง้ผูเ้ข้ย่นเป็น็ลายลกัษณอ์กัษร โด้ยไมส่ง่คนืตีน้ฉบบั 
ผลการพิิจัารณาถึือเป็็นอันสิ�นสุด้

หมายเหต:ุ
1. กรณผู่เ้ข้ย่นมค่วามป็ระสงคใ์นการยกเลกิการต่ีพิมิพิบ์ที่ความ หลงัจัากผา่นการพิจิัารณาจัากผูท้ี่รงคณุวฒุิแิล้ว 

ตีอ้งแจัง้ความจัำนงเป็น็ลายลกัษณอ์กัษร ถึงึ บรรณาธุ์กิาร Mahidol Music Journal วทิี่ยาลยัด้รุยิางคศึลิป็์ 
มหาวทิี่ยาลยัมหดิ้ล และเจัา้ข้องบที่ความตีอ้งเป็น็ผูร้บัผดิ้ชอบในการชำระคา่ตีอบแที่นใหแ้กผู่ท้ี่รงคณุวฒุิิ
ตีามหลักฐานการเบิกจั่ายที่่�เกิด้ข้ึ�นจัริง 

2. กรณ่บที่ความไม่ผ่านการพิิจัารณา เนื�องจัากตีรวจัพิบการคัด้ลอกบที่ความ (Plagiarism) โด้ยไม่ม่การ
อ้างอิงแหล่งที่่�มาอย่างถึูกตี้อง จัะไม่สามารถึเสนอบที่ความเด้ิมได้้อ่ก



ค์ำแนะนำสำหรับผ้้เข่ยนในการจ้ัดที่ำต้นฉบับ

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

2. บที่ความตี้นฉบับสามารถึจััด้เตีร่ยมได้้ที่ั�งภาษาไที่ยหรือภาษาอังกฤษ 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 
หน้า ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ข้นาด้ตีัวอักษร 16 pt โด้ยเว้นระยะห่างระหว่างข้อบกระด้าษด้้านบนและด้้านซึ่้ายมือ 
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) 
ข้นาด้ตีัวอักษร 14 pt พิิมพิ์ห่างจัากชื�อบที่ความ 2 บรรที่ัด้ จััด้ชิด้ข้วา ที่่�อยู่และสังกัด้ข้องผู้เข้่ยนให้ระบุเป็็น
เชิงอรรถึ

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 ให้ชิด้ข้อบ
ที่ั�งสองด้้าน 

3.6 บรรณานุกรรม (Bibliography) เข้่ยนในรูป็แบบข้อง Chicago Manual of Style 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 

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

พิิมพิ์ไว้ใตี้ภาพิ แผนภูมิ โน้ตีเพิลง หรือรูป็กราฟ้ฟ้ิก จััด้กึ�งกลางหน้ากระด้าษ พิร้อมระบุแหล่งที่่�มา จััด้กึ�งกลาง
หน้ากระด้าษ 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), อภิป็รายผลการ
วิจััย (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�ใชภ้าพิป็ระกอบหรือโน้ตีเพิลงที่่�มก่ารคุม้ครองด้า้นลิข้สทิี่ธุ์ิ� ผูเ้ข้ย่นต้ีองรับผดิ้ชอบในการด้ำเนินการข้องอนุญาตีจัาก

เจั้าข้องลิข้สิที่ธุ์ิ� และป็ฏิบัติีตีามข้้อกำหนด้ข้องกฎหมายลิข้สิที่ธุ์ิ�อย่างเคร่งครัด้ หากเกิด้การฟ้้องร้องด้ำเนินคด้่ ที่าง
กองบรรณาธุ์ิการไม่ม่ส่วนในความรับผิด้ชอบที่างกฎหมาย




