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บทคัดยอ 

 ดนตรไีทยมพีัฒนาการมาตัง้แตสมัยกรุงสโุขทัยจนถงึกรุงรัตนโกสนิทรในปจจุบันทั้งในเรื่อง

ของการปรับเปลี่ยนรูปแบบของวงดนตรีไทย ไมวาจะเปนการเพิ่มเติมเครื่องดนตรีใหมากช้ินขึ้น 

เพื่อเพิ่มอรรถรสในการฟงดนตรี รวมถึงการพัฒนารูปแบบของวงปพาทย นอกจากนี้ยังมีการรับ

วัฒนธรรมดนตรขีองประเทศเพื่อนบานมาปรับใช ไมวาจะเปนวงปพาทยนางหงส วงปพาทยมอญ 

และวงปพาทยดึกดําบรรพ ในขณะที่การปรับเปลี่ยนของวงปพาทยเกิดขึ้นเปนระยะ ๆ นั้น ปใน  

เปนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปา เพียงช้ินเดียวที่มีบทบาทในวงปพาทยที่เกือบจะครอบคลุมทุกวง

ปพาทย 

 ปในมบีทบาทในการเปนผูชวยผูนําวงและบางเวลาเปนผูนําวงเอง มีลักษณะการบรรเลง

แบบโหยหวนบาง เก็บบาง ตามลักษณะของป การสรางสํานวนยดึจากทํานองหลัก และบางครั้งมี

การหยิบยืมสํานวนของเครื่องดนตรีชนิดอื่นมาใช นอกจากนี้มีการสอดแทรกเทคนิคเฉพาะ 

ระหวางการดําเนินทํานองในทางเสียงยาว คือ การระบายลม เพื่อใหเสียงปดังกังวานอยู

ตลอดเวลา 

 คําสําคัญ: ปใน ปพาทย บทบาทหนาท่ี ดนตรีไทย 
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Abstracts 

 Thai traditional music has been developed since Sukhothai period until Rattanakosin 

nowadays in the aspects of the arrangements and modifications of musical instruments. For 

example, more pieces and kinds of musical instruments were added to increase the aesthetic 

quality of music and Piphat ensembles were also modified as well. A long the way, many musical 

cultures from neighboring countries were received into Thai traditional music and somehow 

modified, for instance, Pi-Phat Nang Hong, Pi-Phat Mon, and Pi-Phat Duek Dam Ban. While 

the continuity of changes in Thai traditional music, Pi-Nai is the only woodwind musical 

instrument that still plays a major role doing most functions in various ensembles. 

 Pi-Nai plays as the assistance of the leader of the band and sometimes plays as 

the leader. Its ways of performance are the full melody, emotional melody, and sometimes 

being adapted characteristics from other musical instruments. Moreover, during performing 

Pi-Nai can use various techniques to make a continuity of sound as "circle breath." 

 Keywords: Pi–Nai, Pi–Phat, Roles, Thai Traditional Music  

 
หมายเหตุ 
ควรแกไขฉบับภาษาไทยใหสอดคลองกับฉบับภาษาอังกฤษดวย 
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บทนํา 

 ดนตรีไทย เปนมรดกทางวัฒนธรรม

ของชาติท่ีสืบทอดมาตั้งแตกอนสมัยสุโขทัยจนถึง 

กรุงรัตนโกสนิทรในปจจุบัน เปนศิลปะอีกแขนงหนึ่ง 

ท่ีแสดงใหเห็นถึงความประณีตและละเอียดออน 

อันเปนเอกลักษณของไทย 

 ตามท่ีไดกลาวมาขางตนวา ดนตรีไทย

เปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีไดรับการสืบทอดมาจาก 

รุนสูรุน ดังนั้น รูปแบบและลักษณะการประสมวง

จึงมีการปรับเปลี่ยนตามยุคตามสมัยใหสอดคลอง

กับพลวัตรทางสังคม เพื่อความเขาใจในเร่ืองของ

บทบาทและหนาท่ีของปในตามหัวขอนั้น จึงเร่ิมตน

อธิบายท่ีเร่ืองวิวัฒนาการของเคร่ืองดนตรีไทยใน

สมัยตาง ๆ เพื่อใหภาพของความเชื่อมโยง 
 

สมัยกรุงสุโขทัย 

 ตามท่ีปรากฏในหลักฐานกลาวไว ใน

หนังสือไตรภูมิพระรวงซึ่งเปนหนังสือวรรณคดีท่ี

แตงขึ้นในสมัยสุโขทัย มีการกลาวถึงเคร่ืองดนตรี 

เชน แตร สังข มโหระทึก ฆอง กลอง ฉิ่ง แฉง บัณเฑาะว 

พณิ ซอพุงตอ (สันนิษฐานวาคอืซอสามสาย) ปไฉน 

ระฆัง และกังสดาล เปนตน ดนตรีในสมัยสุโขทัยมี

ลักษณะเปนการขับลํานําและรองเลนกันอยาง

พื้นเมือง รูปแบบการผสมวงดนตรีท่ีปรากฏตาม

หลักฐานท้ังในศิลาจารึก รวมถึงในหนังสือไตรภูมิ

พระรวง มกีารกลาวถงึ “เสยีงพาทย เสยีงพณิ” ซึ่ง

สามารถสันนิษฐานถึงลักษณะวงดนตรีไทยในสมัย

สุโขทัยมลัีกษณะดังนี้ 

  1. วงบรรเลงพิณ มีผูบรรเลง 1 คน 

ทําหนาท่ีดีดพิณและขับรองไป คือ ลักษณะของ 

การขับลํานํา 

  2. วงขับไม มีผูบรรเลง 3 คน คือ 

ผูขับลํานํา ผูบรรเลงซอสามสาย และผูไกวบัณเฑาะว 

คอยใหจังหวะ 

  3. วงปพาทย ลักษณะของวงปพาทย 

คอื เคร่ืองหา ม ี2 รูปแบบ คอื วงปพาทยเคร่ืองหา

อยางเบา ประกอบไปดวยเคร่ืองดนตรีขนาดยอม

จํานวน 5 ช้ินดวยกัน คือ ป กลองชาตรี ทับ (โทน) 

ฆองคู และฉิ่ง โดยสวนใหญใชบรรเลงประกอบ 

การแสดงละครชาตรี (ซึ่งถือไดวาเปนละครท่ี

เกาแกท่ีสุดของไทย) และวงปพาทยเคร่ืองหา 

อยางหนัก ประกอบดวยเคร่ืองดนตรี จํานวน 5 ช้ิน 

เชนกัน คือ ปใน ฆองวงใหญ ตะโพน กลองทัด 

และฉิ่ง โดยใชบรรเลงประโคมในงานพิธีและ

ประกอบการแสดงมหรสพตาง ๆ สังเกตไดวา 

วงปพาทยเคร่ืองหาในสมัยสุโขทัยยังไมมรีะนาดเอก 

  4. วงมโหรี คือ การนําเอาวงบรรเลง

พิณกับวงขับไมมาผสมกัน เปนลักษณะของวง

มโหรีเคร่ืองสี่ ประกอบไปดวยผูบรรเลง 4 คน คือ 

คนขับลํานําและตกีรับพวงใหจังหวะ คนสีซอสามสาย 

คลอเสียงรอง คนดีดพิณ และคนตีทับ (โทน ) 

ควบคุมจังหวะ 
 

สมัยกรุงศรอียุธยา 

 จากหลักฐานท่ีปรากฏเกี่ยวกับดนตรีไทย 

ในสมัยน้ี โดยเฉพาะในกฎมณเฑียรบาล ไดระบุช่ือ

เคร่ืองดนตรีไทยเพิ่มขึ้นจากหลักฐานสมัยสุโขทัย 

สันนิษฐานวาเปนเคร่ืองดนตรีท่ีเพิ่งเกิดขึ้น ไดแก 

กระจับป ขลุย จะเข และรํามะนา นอกเหนือจากนี้

ในกฎมณเฑยีรบาลสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

(พ.ศ. 1991-2031) ปรากฏขอหามตอนหนึ่งวา 

“หามรองเพลงเรือ เปาขลุย เปาป สีซอ ดีดกระจับป 

ดดีจะเข ตีโทนทับ ในเขตพระราชฐาน” อาจเปนไป

ไดวาสมัยอยุธยาดนตรีไทยเปนท่ีนิยมกันอยาง

แพรหลายแมกระท่ังในเขตพระราชฐาน ยังมีคนไป

รองเพลงและเลนดนตรีกันเปนท่ีเอิกเกริกจนเกิน

ความพอดี จนกระท่ังพระมหากษัตริยตองทรงออก

กฎมณเฑยีรบาลดังกลาวขึ้นไว 
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 ลักษณะของวงดนตรีไทยในสมัยนี้มี 

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาขึ้นจากในสมัยสุโขทัย

ดังน้ี คอื 

  1. วงปพาทย ยังคงรูปแบบเปน 

วงปพาทย เค ร่ืองหาเชนเดียวกับสมัยสุโขทัย

เพยีงแตมีระนาดเอกเพิ่มขึ้นมาจากเดิม ซึ่งวงปพาทย 

เคร่ืองหาในสมัยน้ีประกอบไปดวย ระนาดเอก ปใน 

ฆองวงใหญ ตะโพน กลองทัด และฉิ่ง 

  2. วงมโหรี พัฒนามาจากวงมโหรี

เคร่ืองสี่ของสมัยสุโขทัยเปนวงมโหรีเคร่ืองหก ซึ่ง

ไดเพิ่มเคร่ืองดนตรีอีก 2 ช้ิน คือ ขลุยและรํามะนา 

วงมโหรีในสมัยนี้ประกอบไปดวย ซอสามสาย 

กระจับป (ใชแทนพิณ) ทับ (ใชแทนโทน) รํามะนา 

ขลุย และกรับพวง 
 

สมัยกรุงธนบุร ี

 เนื่องจากในสมัยน้ีมรีะยะเวลาเพียง 15 ป 

อีกท้ังเปนชวงเวลาของการกอรางสรางเมือง  

เสริมความม่ันคงใหกับประเทศรวมถึงการฟนฟู  

จึงทําใหดนตรีไทยในสมัยนี้ ไมปรากฏหลักฐาน 

ท่ีแนชัดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขึ้นแตอยางใด  

ซึ่งสันนิษฐานไดวายังคงมีลักษณะและรูปแบบ

เชนเดยีวกับดนตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยา 
  

สมัยกรุงรัตนโกสนิทร 

 ในสมัยรัตนโกสินทรศิลปวัฒนธรรมของ

ชาติได รับการฟนฟูทะนุบํารุงและสงเสริมให

เจริญรุงเรืองขึ้น โดยเฉพาะทางดานดนตรีไทย 

มกีารพัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหเจริญขึ้นเปนลําดับ

ดังน้ี คอื 

  สมัยรัชกาลท่ี 1 ดนตรีไทยสวนใหญ 

ยังคงมีลักษณะและรูปแบบตามท่ีมีมาคร้ังสมัย 

กรุงศรีอยุธยา แตมีการเพิ่มกลองทัดขึ้น 1 ลูก 

ในวงปพาทย ซึ่งทําใหวงปพาทยมีกลองทัด 2 ลูก

คือ เสียงสูง (ตัวผู) และเสียงตํ่า (ตัวเมีย) และเปน 

ท่ีนิยมสบืตอมาจนกระท่ังปจจุบัน 

  สมัยรัชกาลท่ี 2 สามารถกลาวไดวา 

เปนยุคทองของดนตรีไทย เพราะองคพระมหากษัตริย 

ทรงสนพระทัยดนตรีไทยเปนอยางย่ิง พระองคทรง

พระป รีชาสามารถทางด านดนต รี ไทย  คื อ   

ทรงซอสามสายไดอยางดี โดยมีซอคูพระหัตถ 

ช่ือวา “ซอสายฟาฟาด” นอกจากนี้ พระองค

ยังไดพระราชนิพนธเพลงไทยขึ้นเพลงหนึ่ง ซึ่งเปน

เพลงท่ีไพเราะและเปนที่นิยมมาจนทุกวันนี้ คือ 

เพลง “บุหลันลอยเลื่อน” 

  การพัฒนาเปลี่ยนแปลงของดนตรีไทย

ในสมัยน้ี คือ ไดมีการนําเอาวงปพาทยมาบรรเลง

ประกอบการขับเสภาเปนคร้ังแรก นอกจากนี้ ยังมี

กลองชนิดหนึ่ ง เกิดขึ้น โดยดัดแปลงมาจาก 

“เปงมาง” ของมอญ ตอมาเรียกกลองชนิดนี้วา 

“สองหนา” ใชตีกํากับจังหวะแทนเสียงตะโพนใน 

วงปพาทยและประกอบการขับเสภา เนื่องจาก 

เห็นวาตะโพนมีเสียงดังเกินไปจนกระท่ังกลบเสียง

ขับรอง ปจจุบันกลองสองหนานิยมใชตีกํากับ

จังหวะหนาทับในวงปพาทยไมแข็ง 

  สมัยรัชกาลที่  3 วงปพาทยได

พัฒนาขึ ้นเปนวงป พาทยเครื่องคู  เพราะไดมี 

การสราง ระนาดทุมมาคูกับระนาดเอกและสราง

ฆองวงเล็กมาคูฆองวงใหญ 

  สมัยรัชกาลที่  4 วงปพาทยได

พัฒนาขึ้นเปนวงปพาทยเคร่ืองใหญ เพราะไดมี 

การสรางเคร่ืองดนตรีเพิ่มขึ้นอีก 2 ช้ินเลียนแบบ

ระนาดเอกและระนาดทุม โดยใชโลหะทําลูกระนาด 

และทํารางระนาดใหแตกตางไปจากรางระนาดเอก

และระนาดทุม (ไม) เรียกวา “ระนาดเอกเหล็ก” 

และ “ระนาดทุมเหล็ก” โดยนํามาบรรเลงเพิ่มใน 

วงปพาทยเคร่ืองคู  ทําใหขนาดของวงปพาทย 

ขยายใหญขึ้น จึงเรียกวา “วงปพาทยเคร่ืองใหญ” 

ท้ังน้ี ในสมัยนี้ดนตรีไทยนิยมการรองเพลงสงให

ดนตรีรับหรือท่ีเรียกวา “การรองสง” จนกระทั่ง

การขับเสภาซึ่งเคยนิยมกันคอย ๆ หายไป และ 
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การรองสงก็เปนแนวทางใหมีผูคิดแตงขยายเพลง

อัตราจังหวะ 2 ช้ันใหเปนเพลงอัตราจังหวะ 3 ช้ัน 

และลดลงเปนอัตราจังหวะช้ันเดียว จนกระท่ัง

กลายเปนเพลงเถาในท่ีสุด (นับไดวามีเพลงเถา

เกดิขึ้นมากมายในสมัยน้ี) นอกจากน้ี วงเคร่ืองสาย

ก็เกดิขึ้นในสมัยรัชกาลน้ีเชนกัน 

  สมัยรัชกาลท่ี 5 มีการปรับปรุง 

วงปพาทยขึ้นใหมชนิดหน่ึงซึ่งตอมาเรียก “วงปพาทย 

ดกึดําบรรพ” โดยสมเด็จกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ 

สําหรับใชบรรเลงประกอบการแสดง “ละครดึกดําบรรพ” 

ซึ่งเปนละครท่ีเพิ่มปรับปรุงขึ้นในสมัยรัชกาลนี้

เชนกัน หลักการปรับปรุงของทาน คือ การตัด

เคร่ืองดนตรีชนิดเสยีงเล็กแหลมหรือดังเกินไปออก 

คงเคร่ืองดนตรีท่ีมเีสยีงทุมนุมนวลไว พรอมกับเพิ่ม

เคร่ืองดนตรีบางอยางเขามา เคร่ืองดนตรีในวงปพาทย 

ดึกดําบรรพจึงประกอบดวย ระนาดเอก ฆองวงใหญ 

ระนาดทุม ระนาดทุมเหล็ก ขลุย ซออู ฆองหุย (ฆอง 7 ใบ) 

ตะโพน กลองตะโพน และเคร่ืองกํากบัจังหวะ 

  สมัยรัชกาลท่ี 6 ไดมีการปรับปรุง

วงปพาทยขึ้นมาอีกประเภทหนึ่ง โดยหลวงประดิษฐไพเราะ 

(ศร ศิลปบรรเลง) ไดนําวงดนตรีของมอญมาผสมกับ 

วงปพาทยของไทย ภายหลังเรียก วงดนตรีผสมนี้วา 

“วงปพาทยมอญ” วงปพาทยมอญ ดังกลาวน้ี มีท้ัง

วงปพาทยมอญเคร่ืองหา เคร่ืองคู และเคร่ืองใหญ 

เชนเดยีวกันกับวงปพาทยของไทย และกลายเปนท่ี

นิยมบรรเลงประโคมในงานศพ มาจนกระท่ังใน

ปจจบัุน นอกจากน้ี ยังไดมีการนําเคร่ืองดนตรีของ

ตางชาติเขามาบรรเลงผสมกับวงดนตรีไทยอีกดวย

และเคร่ืองดนตรีตางชาติบางชนิดก็ ได นํามา

ดัดแปลงเปนเคร่ืองดนตรีไทย ทําใหรูปแบบของวง

ดนตรีไทยเปลี่ยนแปลงพัฒนาไป ไดแก 

   1. การนําเคร่ืองดนตรีของชวา

หรืออินโดนี เซีย คือ “ อังกะลุง” มาเผยแพร

ในเมอืงไทยเปนคร้ังแรก โดยหลวงประดิษฐไพเราะ 

(ศร ศิลปบรรเลง) ไดนํามาดัดแปลงปรับปรุงขึ้นใหม 

ใหมเีสยีงครบ 7 เสียง (เดิมมี 5 เสียง) และปรับปรุง 

วิธีการเลนโดยใหผูเลนเขยาคนละ 2 เสียง ทําให

เคร่ืองดนตรีชนิดนี้กลายเปนเคร่ืองดนตรีไทยอีก

อยางหนึ่ง เพราะคนไทยสามารถทําอังกะลุงไดเอง 

อีกท้ังวิธีการบรรเลงก็เปนแบบเฉพาะของเรา 

ซึ่งแตกตางไปจากของชวาโดยสิ้นเชิง 

   2. การนําเคร่ืองดนตรีของ

ตางชาติเขามาบรรเลงผสมในวงเคร่ืองสาย ไดแก 

ขมิของจนีและออรแกนของฝร่ัง ทําใหวงเคร่ืองสาย

พัฒนารูปแบบของวงไปอีกลักษณะหนึ่งเรียกวา 

“วงเคร่ืองสายผสม” 

  สมัยรัชกาลที่ 7 พระบาทสมเด็จ

พระปกเกลาเจาอยูหัวทรงสนพระทัยทางดาน

ดนตรีไทยมากเชนกัน พระองคทรงพระราชนิพนธ

เพลงไทยท่ีไพเราะไวถึง 3 เพลง คือ เพลงโหมโรง

คลื่นกระทบฝง 3 ช้ัน เพลงเขมรละออองค (เถา) 

และเพลงราตรีประดับดาว (เถา) พระองคและ 

พระราชินีทรงโปรดใหค รูดนตรีเขา ไปถวาย  

การสอนดนตรีในวัง แตดวยระยะเวลาแห ง 

การครองราชยของพระองคไมนาน เนื่องจากม ี

การเปลี่ยนแปลงการปกครองและพระองคทรง

สละราชบัลลังกหลังจากนั้นได 2 ป อาจเปนไปได

วาดนตรีไทยจะเจริญรุงเรืองมาก ในสมัยของ

พระองค อยางไรก็ตาม ดนตรีไทยในสมัยรัชกาลนี้

นับวาไดพัฒนารูปแบบและลักษณะมาจนสมบูรณ

เปนแบบแผนดังเชนในปจจุบัน 

 จะเห็นไดวาในสมัยสมบูรณาญาสทิธิราชย 

มผีูนยิมดนตรีไทยกันมาก และมีผูมีฝมือทางดนตรี 

ตลอดจนมีความคิดในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 

เลือกรับปรับใชเพื่อใหพัฒนากาวหนาตามลําดับ 

พระมหากษัตริย เจานาย ตลอดจนขุนนางผูใหญ 

ไดใหความอุปถัมภและทะนุบํารุงดนตรีไทยในวัง

ตาง ๆ มักมีวงดนตรีประจําวัง เชน วังบูรพา 

วังบางขุนพรหม วังบางคอแหลม และวังปลายเนิน 

เปนตน แตละวงตางก็ขวนขวายหาครูดนตรี และ
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นักดนตรีท่ีมฝีมอืเขามาประจําวง มีการฝกซอมกัน

อยูเปนประจํา บางคร้ังก็มีการประชันกัน จึงทําให

ดนตรีไทยเจริญเฟองฟู 

 ตอมาภายหลังจากการเปลี่ยนแปลง

การปกครอง พ.ศ. 2475 เปนตนมา ดนตรีไทยเร่ิม 

ซบเซาลง ซึ่งสามารถกลาวไดวาเปนสมัยหัวเลี้ยว

หัวตอท่ีดนตรีไทยเกือบจะถึงจุดจบเนื่องจาก

รัฐบาลในสมัยหนึ่งมีนโยบายท่ีเรียกวา “รัฐนิยม” 

ซึ่ งนโยบายนี้มีผลกระทบตอดนตรีไทยดวย 

กลาวคือ มีการหามบรรเลงดนตรีไทย เพราะเห็นวา 

ไมสอดคลองกับการพัฒนาประเทศใหทัดเทียมกับ

อารยประเทศ ใครจะจัดใหมีการบรรเลงดนตรีไทย

ตองขออนุญาตจากทางราชการกอน อีกทั้ง 

นักดนตรีไทยก็จะตองมบัีตรนักดนตรีท่ีทางราชการ

ออกให จนกระท่ังตอมาอีกหลายปไดมีการส่ัง

ยกเลกิ “รัฐนิยม” ดังกลาว แมกระนัน้ก็ตาม ดนตรีไทย 

ก็ไมรุงเรืองเทาแตกอน ยังลมลุกคลุกคลานมา

จนกระท่ังบัดนี้ เนื่องจากวิถีชีวิตและสังคมไทย

เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม วัฒนธรรมทางดนตรีของ

ตางชาติไดเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของ 

คนไทยเปนอันมาก ดนตรีท่ีเราไดยินไดฟงและ 

ไดเห็นกันทางวทิยุ โทรทัศน หรือท่ีบรรเลงตามงาน

ตาง ๆ โดยมากก็เปนดนตรีของตางชาติ ซึ่งไมใช 

“เสียงพาทย เสียงพิณ” ดังแตกอน อาจจะเปน

เร่ืองท่ีนายินดีท่ีเรามีโอกาสฟงดนตรีท่ีหลากหลาย 

จากหลายเชื้อชาติ แตในขณะเดียวกัน หากดนตรี

ไทยยังคงถูกละเลยไมไดรับความสําคัญในฐานะ

วัฒนธรรมของชาติ รวมถึงถูกทอดท้ิงและสังคม

ไมใหคุณคา นับวา เปนที่นาเสียดายที่จะตอง

สูญเสยีเอกลักษณอยางหน่ึงของชาติไป 

  เห็นไดวาทุกยุคทุกสมัยดนตรีไทย 

มกีารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามบริบททางสังคม

และวัฒนธรรมอยูเสมอ จากการเปลี่ยนแปลงท่ี

ผานมาสามารถจําแนกวงปพาทยออกไดเปน 7 

ประเภท ดังน้ี 

  1. วงปพาทยชาตรี เปนการประสม

วงแบบดัง้เดมิท่ีสุด ประกอบดวยปนอก 1 เลา ฆอง 1 คู 

โทนชาตรี 1 คู กลองชาตรี (กลองตุก) 1 คู ฉิ่ง กรับ 

อยางละ 1 คู วงปพาทยชาตรีใชบรรเลงประกอบ 

การแสดงหนังตะลุง โนราชาตรี เปนตน 

  2. วงปพาทยเคร่ืองหา เปนปพาทย 

ท่ีพัฒนามาจากปพาทยชาตรี แตเดิมนั้นวงปพาทย

เคร่ืองหาใชบรรเลงประกอบการแสดงโขน ละคร 

และหนังใหญ ปจจุบันประกอบดวยเคร่ืองดําเนิน

ทํานองและเคร่ืองกํากับจังหวะ ดังน้ี คือ ระนาดเอก 

1 ราง กลองทัด 1 คู (เดิมใชใบเดียว) ฆองวงใหญ 1 วง 

ปใน 1 เลา ตะโพน 1 ใบ และฉิ่ง 1 คู 

  3. วงปพาทยเคร่ืองคู เปนวงปพาทย 

ท่ีพัฒนามาจากวงปพาทยเคร่ืองหา โดยเพิ่มเคร่ือง

ดนตรีใหวงดนตรีขยายใหญขึ้น กลาวคือ ไดมีการนํา 

เคร่ืองดนตรีท่ีประดิษฐขึ้นมาใหมเพิ่มเขาไปใน 

วงปพาทยเคร่ืองหาใหคูกับเคร่ืองดนตรีท่ีมีอยูเดิม 

คอื เพิ่มระนาดทุมใหเปนคูกับระนาดเอก เพิ่มฆองวงเล็ก 

ใหเปนคูกับฆองวงใหญ เพิ่มปนอกใหเปนคูกับปใน 

สวนเคร่ืองประกอบจังหวะประกอบดวยกลองทัด 1 คู 

ตะโพน 1 ใบ ฉิ่ง 1 คู ฉาบใหญและฉาบเล็ก อยางละ 

1 คู โหมง 1 ใบ และกรับ 1 อัน 

  4. วงปพาทย เค รื่อง ใหญ  เปน

พัฒนาการ ขัน้สูงสุดของวงปพาทย ไดเกิดขึ้นเมื่อมี

การประดิษฐระนาดทอง (ระนาดเอกเหล็ก) และ

ระนาดทุมเหล็กขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 4 วงปพาทย

เครื่องใหญประกอบดวยเคร่ืองดนตรีเหมือนกับ

วงปพาทยเคร่ืองคูทุกอยาง แตจะเพิ่มระนาดทอง

และระนาดทุมเหล็กขึ้น การบรรเลงระนาดเอก

นอกจากเปนการบรรเลงดวยไมแข็งดังท่ีนิยมมาแต

กอนแลว สมัยรัชกาลท่ี 5 ไดมกีารคดิประดษิฐไมนวม 

(ไมตีระนาดท่ีทําดวยไม แลวหุมดวยผาหลาย ๆ ช้ิน 

จนทําใหการตีระนาดเกิดเสียงนุมนวล) บรรเลง

ระนาดเอก ทําใหมเีสยีงนุมนวล วงปพาทย จงึแบงแยก 

ออกเปน วงปพาทยไมนวมและวงปพาทยไมแข็ง 



วารสารจันทรเกษมสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 44 มกราคม - มิถุนายน 2560

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 44 January - June, 2017วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 23 ฉบับที่ 44 มกราคม – มถิุนายน 2560 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 23 No. 44 January – June, 2017 

7 

และไดเกิดเปนวงปพาทยขึ้นอีก 4 ประเภท คือ วงป

พาทยไมนวมเคร่ืองคู วงปพาทยไมนวมเคร่ืองใหญ 

วงปพาทยไมแข็ง และวงปพาทย ไมแข็งเคร่ืองใหญ 

อยางไรก็ด ีในวงปพาทยไมนวมนั้น ไดมีการเพิ่มขลุย

เพียงออและซออูเขาไปในวง และตัดปในและ 

ปนอกออกเพราะมีเสียงดังเกินไป โดยใหดําเนิน

ทํานอง ท่ีมีลีลาแบบระนาดทุม เมื่ อเปนเชนนี้ 

วธีิบรรเลงและลีลาของเพลง จึงกลายมาเปนชาและ

นุมนวลแทนการบรรเลงอยางรวดเร็วและกราวแกรง

อยางเชนวงปพาทยไมแข็ง 

  5. วงปพาทยนางหงส 

  ปพาทยนางหงส คํานี้เปนชื่อเรียก

ตามเพลง “ตับเร่ืองนางหงส” ซึ่งเปนเพลงประจํา

วงปพาทยท่ีใชบรรเลงในงานศพ จึงเรียกวงปพาทย  

ท่ีใชบรรเลงวา “ปพาทยนางหงส” วงปพาทยวงน้ี 

เปนการประสมระหวางวงปพาทยไมแข็งกับ 

วงกลองแขก ชนิดท่ีใชกลองมลายูเขาดวยกันและ

ไดตัดปนอกซึ่งมี เสียงซ้ํากับปชวาออก ดังนั้น 

วงปพาทยนางหงสจึงประกอบดวย ระนาดเอก 

ระนาดทุม ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ปชวา 1 เลา 

กลองมลายู 1 คู และฉิ่ง (ในบางโอกาสจะมีการเพิ่ม

เคร่ืองดนตรีประเภท ฉาบ กรับ หรือโหมงดวย) 

  6. วงปพาทยมอญ เปนปพาทยท่ี

ไดมาจากชาวมอญโดยตรง ซึ่งแพรหลายในสมัย

รัชกาลท่ี 5 ชาวมอญนิยมใชเลนท้ังงานมงคลและ

อวมงคล การประสมวงปพาทยมอญม ี2 แบบ คอื 

   1) ปพาทยมอญเครื่องเล็ก 

ประกอบดวย ฆองวงใหญ (ฆองมอญ) เปงมางคอก 

ระนาดเอก ตะโพนมอญ (ใหญกวาตะโพนไทย) 

ปมอญ และฉิ่ง 

   2) ป พ า ท ย ม อ ญ เ ค รื่ อ ง คู  

ประกอบดวย ฆองวงใหญ (ฆองมอญ) ฆองวงเล็ก 

(ฆองมอญ) ซึ่งบางคร้ังอาจเพิ่มฆองกลางขึ้นดวย 

ระนาดเอก ระนาดทุม ระนาดเอกเหล็ก ระนาดทุมเหล็ก 

ปมอญ ตะโพนมอญ เปงมางคอก และโหมงมอญ 

(ม ี3 ใบ) 

  7. วงปพาทยดกึดําบรรพ 

  ปพาทยดึกดําบรรพเปนวงปพาทย

ท่ีสมเด็จเจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศทรงคิด 

ขึ้นสําหรับประกอบการแสดงละครชนิดหนึ่งท่ี

เรียกวา “ละครดึกดําบรรพ” เปนละครซึ่งมีตัวละคร 

แสดงประกอบการขับรองเปนตับหรือเปนเร่ืองราว

ใหมในชุดสัน้ ๆ ซึ่งดัดแปลงมาจากโอเปรา (Opera) 

  ก า ร บ ร ร เ ล ง ป ร ะ ก อ บ ล ะ ค ร 

ดึกดําบรรพนั้น ตองการใหไพเราะนุมนวล ฉะนั้น

จึงไดตัดเคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงแหลมและอึกทึก

ค รึ ก โ ครมออก ไ ป  ว ง ป พ า ทย ดึ ก ดํ า บร รพ 

จึงประกอบดวย ระนาดเอก ขลุยอู ขลุยเพียงออ 

ฆองหุย ระนาดทุมเหล็ก ฆองวงใหญ และซออู 

สวนไมตีระนาดใชไมนวม 

  จากพัฒนาการทางดานวงดนตรีไทย 

เ ร่ิมตั้งแตสมัยสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร  

ทําใหเห็นการปรับเปลี่ยนวงดนตรีท่ีมีท้ังเพิ่มเติม

เสริมแตง ใหมคีวามสละสลวย ในเร่ืองของการบรรเลง 

โดยเฉพาะเร่ืองของโทนเสยีงประสาน เพื่อใหไดอรรถรส 

ในการฟง อยางไรก็ตาม ทามกลางการปรับเปลี่ยน

ของวงดนตรีในแตละยุคและสมัยน้ัน ปในยังคงเปน

องคประกอบหน่ึงในเกือบทุกวงปพาทย นอกเหนือ 

จากวงปพาทยท่ีรับมาจากวัฒนธรรมอื่นเขามา

ปรับใชใหเขากับบริบทสังคมไทย 

  ป ใน  เปน เค รื่ อ ง เป าตระกูลป  

ประเภทหน่ึงท่ีมีอยูในไทย จัดเปนปท่ีมีลักษณะ 

การใชน้ิวไมเรียงตามลําดับเมื่อไลเสยีงขึ้นลง ซึ่งอยู

ในกลุมของปใน ปกลาง ปนอกตํ่า และปนอก โดยม ี

ขนาดลดหล่ันกันตามลําดับ (บุญชวย โสวัตร, 2557) 

ตางจากเคร่ืองเปาชนิดอื่น ๆ รวมถึงเคร่ืองเปาท่ีมีอยู 

ในชาติตาง ๆ ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนเอกลักษณ

อยางหน่ึงของชาติไทย ท้ังน้ี มนัีกวิชาการ ทางดาน

ดนตรีไทย อธิบายท่ีมาของปไว อีกหลายทาน 
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  เร่ิมตนท่ี ธนิต อยูโพธิ์ (2523) ได

อธิบายวา ป คาดวานาจะเปนเคร่ืองดนตรีไทยแท 

และเปนเคร่ืองเปาท่ีชาวไทยเรารูจักประดิษฐขึ้นมา

ใชมาแตชานาน เพราะวิธีเปาและลักษณะการเจาะรู 

ไมเหมือนหรือซ้ําแบบกับเคร่ืองเปาของชาติใด ๆ 

(ธนิต อยูโพธ์ิ อางถงึใน ปาณสิรา เผอืกแหว, 2548) 

  ขณะท่ี มนตรี ตราโมท อธิบาย

เพิ่มเติมวา ปใน (นอกและกลาง) เช่ือวาเปนของ

ไทยโบราณ เพราะท้ังลักษณะและวิธีเปาไมมี

เหมือนชาติใด ธรรมดาเคร่ืองเปาแบบนี้ทุก ๆ ชาติ

ในเสียงสามัญถาเรียงเสียงนิ้วตองเรียงดวย แตปไทยนี้

การเปาเรียงเสยีงน้ิวสลับสับสนกันโดยมาก (มนตรี 

ตราโมท อางถึงใน ปาณิสรา เผือกแหว, 2548) 

ตามท่ีกลาวมาขางตนน้ัน เปนท่ีนาสังเกตวา ปในมี

เอกลักษณท่ีตางจากเคร่ืองเปาของชาติอื่น ซึ่ง

สามารถอธิบายไดหลากหลายประเด็น ไมวาจะ

เปนเร่ือง ลักษณะของปในและลักษณะการบรรเลง 
 

ความเปนมาของปใน 

 การถายทอดความรูทางดานดนตรีไทย 

ในอดีตเปนแบบ “มุขปาฐะ” ดังนั้น เ ร่ืองของ

ความเปนมาของปใน จงึเปนลักษณะการเลาสืบตอ

กันมา โดยเชื่อกันวาป ในมีพัฒนาการมาจาก 

การเปาใบไมและซังขาว จากน้ันพัฒนามาเปนปออ 

ตัวปทําจากไมไผท่ีมคีวามแข็งแรง ลิ้นทําจากตนออ

เหลาใหแบนปกเขากับเลาป  ลักษณะคลายกับ 

การเปาปซังขาว จากนั้นจึงพัฒนาเปนปท่ีทําจาก 

ไมแกนท่ีมคีวามแข็งแรงกวาไมไผ 

 ในขณะท่ี สุจิตต  วงษ เทศ (2533) 

ไดอธิบายถึง พัฒนาการของปอีกดานหนึ่ง โดย

อธิบายวา เคร่ืองเปาท่ีเรียกวา เรไร มีลักษณะเปน

ไมซางเสียบเขากับลูกน้ําเตาเปาไดเสียงเดียว 

เพราะลักษณะของตัวป ท่ีกลึงใหปองตรงกลาง 

นาจะมีเหตุผลจากความเชื่อเพื่อรักษาแบบแผน

ประเพณี ลักษณะรูปรางของปยุคดั้งเดิมเกี่ยวของ

กับลักษณะของเรไรท่ีหุมไมซางดวยลูกน้ําเตา 

 ป  ในดินแดนประเทศไทยมีปรากฏ

หลักฐานมากมาย เชน ในจารึกวัดพระยืนจังหวัด

ลําพูน ในการรับพระสมุนนาระซึ่งอาราธนาไปจาก

สุโขทัยวา “ตีพาทยดังพิณฆองกลอง ปสรไนพิส

เนญชัยทะเทียดกาหลแตรสังขมานกังสดาลมรทงค

ดงเดือด” (บุญตา เขียนทองกุล, 2548) และใน  

กฎมณเฑียรบาลซึ่งตราขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรม

ไตรโลกนาถ แหงกรุงศรีอยุธยา วา “อนึ่งในทอน้ํา

สระแกว ผูใดขี่เรือคฤ เรือประทุน อนึ่งเชลาะตีดากัน 

รองเพลงเรือ เปาป เปาขลุย สีซอ ดีดกระจับป 

ตีโทนทับ โหรองนี่น่ัน ถามิไดหามปามเกาะกุมเอา

มาถงึศาลาใหแกเจาน้ําเจาทา แลใหนานาประเทศ

มาใหทายสนมได โทษเจาพนักงานถึงตาย” (มนตรี 

ตราโมท, 2527) 

 จากความดังกลาว เห็นไดวาปเปนเคร่ือง

ดนตรีท่ีไดรับความนิยมและอยูคูกับคนไทยมาตั้งแต

โบราณ เร่ิมแรกปชนิดนี้มีแบบเดียว ใชเปาดนนํา

เพลงพรอมเคร่ืองดนตรีชนิดอื่น ๆ ซึ่งเปนท่ีมาของชื่อ 

“ปพาทย” ภายหลังเมื่อการละเลนตาง ๆ ในราช

สํานักท่ีมีการนําเอาปพาทยไปบรรเลงประกอบ เชน 

หนังใหญ โขน ละคร เปนตน มีความหลากหลายมาก

ขึ้น อีกท้ังเกี่ยวเนื่องกับการรองของผูหญิงและผูชาย 

ซึ่งใชระดับเสียงตาง ๆ กัน จึงไดคิดดัดแปลงแกไข  

ตัวปใหมีหลายขนาด เพื่อใหสอดคลองและสะดวก

เมื่อจะใชบรรเลง คอื ปนอก ปกลาง และปใน 
 

ลักษณะของปใน 

 ปใน ประกอบดวยสวนประกอบสําคัญ 

2 สวน คือ เลาปและลิ้นป  ราชบัณฑิตยสถาน 

(2545) ไดอธิบายเกี่ยวกับเลาปไววา ทําดวยไมแกน 

หรือไมจริง เชน ไมชิงชัน ไมพะยูง ตอมามีการนํา

วัตถุอยางอื่นมาทําเลาป เชน ศิลา งาชาง โดยกลึง

ใหเปนรูปบานหัว บานทาย ชวงกลางปอง เจาะ
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ภายในกลวงตลอด ทางหัวใสลิ้นเปนชองรูเล็ก  

ทางทายรูใหญ ใชงาชาง ชันหรือวัตถุอื่นมาหลอ

เสริมตอนหัวและทาย เรียกวา “ทวนบน” และ 

“ทวนลาง” ชวงปองกลางเจาะรูนิ้วสําหรับเปลี่ยน

เสยีงเรียงลงมาตามขางเลาปจํานวน 6 รู รูตอนบน

เจาะเรียงลงมา 4 รู แลวเวนระยะเล็กนอยเจาะรู

ลางอีก 2 รู ตอนกลางเลามักกลึงคว่ันเปนเกลียวคู 

14 คู ไวระยะพองาม และตอนหัวทายตรงคอดเล็ก

คว่ันอีกขางละ 4 เกลียว เกลียวคว่ันเหลานี้กันลื่น 

และทําใหเปนรูปปท่ีสวยงามขึ้น ท่ีรูเปาทวนบนใส

ลิ้นป สําหรับเปาใหเกิดเสียง ไม ท่ีนํามาสรางป 

เปนปจจัยท่ีสําคัญในการกําหนดคุณภาพของป 

ในปจจุบันไมท่ีนิยมนํามาสรางปใน มีอยู 4 ชนิด  

ซึ่งใหลักษณะของเสยีงท่ีแตกตางกัน คอื 

  1) ไม ชิ ง ชัน  เปน ไม ที่ แ ข็ ง แกร ง

ลวดลายสวยงาม คุณภาพเสยีงด ีดังชัดเจน 

  2) ไมพะยูง ใหคุณภาพเสียงใกลเคียง

กับไมชิงชัน ดังกังวาน แตจะแคบกวาไมชิงชัน 

เนื่องจากเสี้ยนจะหยาบกวาไมชิงชัน 

  3) ไมงิ้วดํา เปนไมมงคลซึ่งหายาก

ทําใหเปนท่ีนิยม แตคุณภาพเสียงจะเหมือนกับ 

ไมพะยูง ซึ่งความคมชัดสูไมชิงชันไมได 

  4) ไมมะฮอกกานี คุณภาพเสียง

นุมนวลมาก นาฟงเมื่อเปาเพลงเดี่ยวตาง ๆ แตจะ

ใหคุณภาพเสียงไมดีเมื่อเปาในท่ีกวาง ๆ หรือ

ตองการเสยีงดัง (ภัทร คมขํา, 2541) 

 นอกจากนี้ราชบัณฑิตยสถาน (2545) 

ยังไดอธิบายถงึลักษณะลิ้นปวา ทําดวยใบตาลซอน 

4 ช้ัน ตัดกลมผูกติดกับทอลมเล็ก ๆ เรียกวา 

“กําพวด” ทําดวยทองเหลือง เงิน นาก หรือโลหะ

อื่น ๆ มีลักษณะเรียว วิธีผูกเชือกใหใบตาลติดกับ

กําพวดนั้นเรียกวา “ตะกรุดเบ็ด” หัวกําพวดท่ีจะ

สอดเขาไปในชองทวนบนโตกวาทางปลายท่ีผูกลิ้น

ใบตาลเล็กนอย และมักใชถักหรือเคียนดวยดาย 

เมื่อสอดเขาไปในเลาปพอมดิท่ีพัน 

 โดยท่ัวไปผูเรียนปทุกคนจําเปนตองรูวิธี 

การตัดลิ้นปดวยตนเอง เพราะเปนสิ่งสําคัญ อีกท้ัง

มรีายละเอียดในการตัดท่ีคอนขางละเอียด และแตละ 

ขั้นตอนมีความสําคัญท่ีสงผลสืบเนื่องกับคุณภาพ

ของลิ้นท่ีจะไดจากการตัด นอกจากนี้ ลิ้นปซึ่งทํา

จากใบตาลน้ันเสยีหายไดงาย จึงเปนเหตุท่ีคนเรียน

จํ า เ ป น ต อ ง เ ข า ใ จ แ ล ะ รู วิ ธี ก า ร ตั ด ลิ้ น ป 

สวนประกอบท่ีสําคัญของลิ้นปดังท่ีไดกลาวมา 

มีดวยกัน 3 สวน คือ กําพวด เชือก และใบตาล 

ผูเปาปจะตองเลอืกใชกาํพวดท่ีไดสัดสวนเหมาะสม

ถูกตอง โดยพจิารณาจากความหนา-บาง กวาง–แคบ 

สัน้-ยาว เพราะเกี่ยวของกับขนาดของการตัดลิ้นป

อั น มี ผ ล ต อ คุ ณ ภ า พ ข อ ง เ สี ย ง ป ท่ี อ อ ก ม า 

ถาผูเปาปสามารถเลือกใชกําพวดท่ีมีคุณภาพแลว 

จะทําใหการเปาปมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

(ณรงคฤทธ์ิ คงปน, 2530) 

 เชือกผูกลิ้นปเปนสิ่งสําคัญเชนเดียวกัน 

ผูเปาปควรเรียนรูท่ีจะสรางขึ้นใชเอง เพราะจะทํา

ใหสามารถกําหนดความเล็ก–ใหญ ออน–แข็ง ท้ังนี้

ก็ขึ้นอยูกับดุลพินิจ ความชอบ และความถนัดสวน

บุคคล แตก็ควรไดรับคําแนะนําจากครูผูสอน

โดยเฉพาะ (บุญชวย โสวัตร, 2525) 

 กําพวดและเชือกเปนสวนประกอบ 

ท่ีผู เปาสามารถเลือกและกําหนดคุณภาพได 

เนื่องจากเปนสิ่งท่ีสามารถหาซื้อหรือสรางขึ้นใชเอง 

แตสวนประกอบสุดทาย คือ ใบตาล เปนสิ่งท่ีถูก

สรางสรรคโดยธรรมชาติ ไมสามารถท่ีจะกําหนด

เอาตามใจชอบได จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตอง 

มีหลักในการคัดเลือกใบตาลท่ีจะนํามาทําลิ้นป 

เพื่อใหไดลิ้นปท่ีมีคุณภาพเสียงดีท่ีสุด โดยใบตาลท่ีม ี

ความเหมาะสมในการนํามาทําลิ้นปมีลักษณะดังนี้ 

(ณรงคฤทธ์ิ คงปน, 2530) 

  1) เปนใบตาลท่ีไดจากตนตาลท่ีขึ้น

ในท่ีหางไกลนํ้าและความชุมช้ืน 
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ลักษณะการบรรเลงและบทบาทหนาที่

ของปใน 

 ลักษณะการบรรเลงของปในมีลักษณะ 

การบรรเลงอยูดวยกัน 2 ประเภท คอื การบรรเลงเดี่ยว 

และการบรรเลงหมู โดยมรีายละเอียด ดังน้ี 

 1. การบรรเลงเดี่ยว 

 โดยท่ัวไปการบรรเลงเดี่ยว ถือวาเปน

เปนการบรรเลงขั้นสูงของวงการดนตรีไทย และ

โชวถึงศักยภาพของผู เ รียบเรียง ในเ ร่ืองของ

สติปญญา วธีิคดิ กลวธีิท่ีวางไวในบทเพลงและเปน

แสดงถงึความสามารถขัน้สูงของนักดนตรี 

 ในการบรรเลงเดี่ยวนั้น ตามหลักฐานท่ี

ปรากฏ มีมาตั้งแตโบราณ เชน การเปาปเพลงเชิด

นอกประกอบการแสดงเบิกโรงหนังใหญ ชุดลิงจับ

หัวควํ่า ซึ่งเปนมหรสพท่ีไดรับความนิยมมาตั้งแต

สมัยอยุธยา ในสมัยสมเด็จพะเจาบรมโกศเสด็จไป

ทรงนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี โดยโปรดใหมี

มหรสพสมโภช มีการเลนหนังเบิกโรงชุดจับลิง 

หัวควํ่ารวมอยูในมหรสพคร้ังนั้นดวย (ธนิต อยูโพธ์ิ 

อางถงึใน ปาณศิรา เผอืกแหว, 2548) ซึ่งการแสดง 

ในชุดดังกลาวใชเคร่ืองดําเนินทํานอง คือ ปเพียง

เลาเดียวเปา โดยมีเคร่ืองกํากับจังหวะ คือ ฉิ่งและ

กลองบรรเลงเชิดนอกประกอบอากัปกิริยาของ 

ตัวละคร ดังท่ี มนตรี ตราโมท และวิเชียรกุลตัณฑ 

ไดกลาวถึงเพลงเชิดนอกไววา “เพลงเชิดนอกเปน

เพลงโบราณท่ีแตงขึ้นเฉพาะใหเปาป คูกับการแสดง 

หนังใหญตอนเบิกโรงชุดจับลงิหัวควํ่า การแสดงชุด

จับลิงหัวควํ่าท่ีใชเปาปเพลงเชิดนอก ก็คือ ตอนท่ี 

ลงิขาวกับลิงดํารบกัน การแสดงหนังใหญในตอนนี้ 

เมื่อหนังเดี่ยวไดแสดงทารบตามสมควรแลว มักจะ

นําภาพหนังจับ (คือรบท่ีเขาจับกัน) ออกมาเชิด

แทรกคร้ังหนึ่ง ขณะนี้ปก็จะเปาเลียนเสียงพูดวา 

“จับตัวใหติด ตีใหตาย” หรือ “ฉวยตัวใหติด ตีให

แทบตาย” (มนตรี ตราโมทและวเิชียร กุลตัณฑ, 2523) 

 เพลงที ่ใชในการเดี ่ยวป โดยเฉพาะ 

อีกเพลงหนึ่ง คือ เพลงทยอยเดี่ยว ซึ่งเปนเพลง

ช้ันสูงในประเภทเพลงเดี่ยวเพลงหนึ่ง แตงโดย 

พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร หรือ ครูมีแขก) 

เพื่อใชเดี่ยวซึ่งเปนเพลงท่ีสรางชื่อเสียงแกทาน 

จนปรากฏหลักฐานกลาวถึงในบทไหวครูเสภาของ

สุนทรภูวา “ครูมแีขกคนน้ีเขาดีครัน เปาทยอยลอย

ล่ันบรรเลงลอื” 

 2. การบรรเลงหมู 

 โดยทั ่วไปการบรรเลง เปนหมู หร ือ 

การบรรเลงรวมวงนั้น ทางดานวิชาการดนตรีไทย

นั้นมีระเบียบแบบแผนในการรวมวงท่ีเปนหลัก 

อยู 3 ประเภทดวยกัน คอื วงปพาทย วงมโหรี และ

วงเคร่ืองสาย ซึ่งวงแตละประเภท มีเคร่ืองดนตรี 

ท่ีนําเขามารวมวงแตกตางกันตามความเหมาะสม 

โดยจะพจิารณาจากเสยีงของเคร่ืองดนตรี วาสามารถ 

เขากันไดหรือไม 

 จุดมุงหมายสําคัญของการบรรเลงหมู 

คือ ความพรอมเพรียง ดังนั้นเมื่อมีเคร่ืองดนตรี

หลายชนิดรวมอยูในวงเดียวกัน จึงตองมีการแบง

บทบาทหนาท่ีกันตามความเหมาะสมเพื่อไมใหเกิด

ความเหลื่อมล้ําและกาวกายกัน เพราะความพรอม

เพรียงไมไดหมายถึงการบรรเลงไปพรอม ๆ กัน

หรือเหมือนกันหมด แตเปนการบรรเลงโดยดําเนิน

วิธีการบรรเลงตามหนาท่ีเคร่ืองของเคร่ืองดนตรี

แตละชนิดภายในวงไดอยางถูกตองกลมกลืนกัน 

(มนตรี ตราโมท, 2527) 

 บทบาทป ใน ในการบรรเลงหมู นั้ น 

ปรากฏอยูในวงปพาทยไมแข็ง ซึ่งมีรูปแบบของ 

วงตางๆ เชน ปพาทยเคร่ืองหา ปพาทยเคร่ืองคู  

ปพาทยเคร่ืองใหญ และปพาทยเสภา ท้ังนี้ มนตรี 

ตราโมท (2527) นักวิชาการผูมีความเชี่ยวชาญ 

ในดนตรีไทยท่ีมีชื่อเสียง ไดอธิบายถึงบทบาทและ

ลักษณะการบรรเลงปในไวดังนี้ ปใน ผูนํา เก็บบาง

โหยหวนบางตามทํานองเพลง (ลํานํา) เปาโดย 
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  2) เปนใบตาลท่ีมีผิวและมีเสี้ยน

ละเอียด 

  3) เปนใบตาลท่ีมผีวิเรียบสมํ่าเสมอ 

  4) เปนใบตาลท่ีแกจัด 

  5) เปนใบตาลที่ไดจากตนตาลท่ี

ขึ้นอยูโดด ๆ 

 ใบตาลท่ีมลัีกษณะดังกลาว มคีุณสมบัติ

ในการนํามาทําเปนลิ้นปมากท่ีสุด เนื่องจากมี 

ความแข็งแรงทนทานตอน้ําและความชื้นภายในปาก 

ทําใหอายุการใชงานนาน และใหคุณภาพเสียงท่ี

ดีกวาใบตาลลักษณะอื่น ๆ นอกจากน้ี ยังขึ้นอยูกับ

ความสามารถในการสรางลิ้นปของผูเปาปดวยซึ่ง

ตองอาศัยระยะเวลาและความขยันหม่ันศึกษา 

สังเกต จดจํา และฝกหัดจนชํานาญจึงจะไดลิ้นป  

ท่ีมคีุณภาพท้ังเสยีงและอายุการใชงาน 
 

ลักษณะเสยีงของปใน 

 ป ใ น  เปน เค ร่ือง เป าประ เภทมีลิ้ น 

 ทําหนาท่ีเปนตัวส่ันสะเทือนลมท่ีผานเขามา ทําให

เกดิการเปลี่ยนแปลงกลายเปนเสยีง ในยุโรปมกีารแบง 

เคร่ืองเปาตระกูลมีลิ้น (Reed Pipes) ออกเปน 3 กลุม 

คอื กลุมลิ้นคู (Oboes) กลุมเคร่ืองลิ้นเดี่ยว (Clarinets) 

กลุมลิ้นอิสระ (Reed pipes with free reeds) (ศักดิ์ชัย 

หรัิญรักษ, 2533) 

 ปใน อยูในกลุมลิ้นคู แบบ 4 ลิ้น (Quadruple 

Reeds) ศักดิ์ชัย หรัิญรักษ (2533) แสดงความคิดเห็น 

เกี่ยวกับการกําเนิดเสียงของเคร่ืองเปาท่ีมีลักษณะ

น้ีวา “มจีุดประสงคในเร่ืองเทคนิคของลิ้น คือ ลิ้นคูใน 

จะมีลักษณะท่ีพยายามจะบานออกในขณะท่ีลิ้น

ดานนอกน้ันพยายามจะบีบเขา ซึ่งชวยในการสราง 

หรือผลิตเสียงอันเกิดจากการบีบตัวหรือการส่ัน 

สะเทือนของลิ้นไดอยางวเิศษสุด”  

 นอกจากลักษณะการกําเนิดเสียงของ 

ปในแลว การบังคับนิ้วเปด–ปด เปนอีกปจจัยหนึ่ง 

ท่ีมีผลตอระบบเสียงปใน เพราะเปนตัวกําหนด

ระดับเสียงสูง–ตํ่า ซึ่งป ในมีลักษณะการใช น้ิว 

ไม เ รียงตามลําดับของเสียงเหมือนเคร่ืองเปา

ประเภทอื่น 

 จากลักษณะของลิ้นและการบังคับนิ้ว

แลวนั้น ปในยังมีลักษณะเฉพาะในการผลิตเสียง  

ท่ีซับซอน ผูฝกหัดตองศึกษาใหเกดิความเขาใจและ

ปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ สามารถใชลิ้นของ 

ผูเปาใหสัมพันธกับลิ้นปผนวกเขากับความหนักเบา

ของแรงลมท่ีใช เปา ผสมกับการเปด-ปด น้ิว 

ท่ีถูกตองและแนบเนียน จะเปนผลสามารถผลิต

เสยีงท่ีชัดเจนถูกตอง  

 ดวยความท่ีปในมีความพิเศษท้ังในเร่ือง

ของลิ้นและการบังคับเสียง รวมไปถึงกระบวนการ

ผลติเสยีง จงึทําใหปในเปนเคร่ืองดนตรีท่ีมคีวามไพเราะ 

และมีเอกลักษณเฉพาะตัว ซึ่งสามารถกลาวไดวา

ในกลุมเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเปาของไทย ปใน

จัดวาเปนเคร่ืองเปาท่ีสามารถผลิตเสียงใหเกิด

ความรูสกึและอารมณสะเทือนใจไดครอบคลุมกวา

เคร่ืองเปาชนิดอื่น ๆ สามารถเลียนเสียงพูดของ

มนุษยไดใกลเคียงท่ีสุด และยังสามารถผลิตเสียง

สูงตํ่าแตกตางกันไดมากกวา 20 เสยีง  

 บุญชวย โสวัตร (2525) กลาววา ระดับ

เสยีงท่ีสามารถเปาไดดวยปในนั้น ตามมาตรฐานมี

อยูดวยกัน 24 เสียง โดยแบงชวงเสียงออกเปน 

3 ชวง ดังน้ี 

 ชวงท่ี 1 ต้ังแตเสียงท่ี 1–6 เรียกวาเสียง 

“ตอ” หรือ “ทางตอ” หมายถึง เสียงชวงท่ีตํ่าลงไป

ถงึเสยีงตํ่าท่ีสุด 

 ชวงที่ 2 ตั้งแตเสียงที่ 7–15 เรียกวา

เสียง “กลาง” หรือ “ทางกลาง” หมายถึง เสียงท่ี

อยูตรงกลาง ไมสูงและตํ่า เปนเสียงท่ีใชมากท่ีสุด

ในการดําเนินทํานอง 

 ชวงท่ี 3 ต้ังแตเสียงท่ี 16–24 เรียกวา

เสียง “แหบ” หรือ “ทางแหบ” หมายถึง เสียงท่ี 

มรีะดับตัง้แตสูงไปถงึสูงท่ีสุด 
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ลักษณะการบรรเลงและบทบาทหนาที่

ของปใน 

 ลักษณะการบรรเลงของปในมีลักษณะ 

การบรรเลงอยูดวยกัน 2 ประเภท คอื การบรรเลงเดี่ยว 

และการบรรเลงหมู โดยมรีายละเอียด ดังน้ี 

 1. การบรรเลงเดี่ยว 

 โดยท่ัวไปการบรรเลงเดี่ยว ถือวาเปน

เปนการบรรเลงขั้นสูงของวงการดนตรีไทย และ

โชวถึงศักยภาพของผู เ รียบเรียง ในเ ร่ืองของ

สติปญญา วธีิคดิ กลวธีิท่ีวางไวในบทเพลงและเปน

แสดงถงึความสามารถขัน้สูงของนักดนตรี 

 ในการบรรเลงเดี่ยวนั้น ตามหลักฐานท่ี

ปรากฏ มีมาตั้งแตโบราณ เชน การเปาปเพลงเชิด

นอกประกอบการแสดงเบิกโรงหนังใหญ ชุดลิงจับ

หัวควํ่า ซึ่งเปนมหรสพท่ีไดรับความนิยมมาตั้งแต

สมัยอยุธยา ในสมัยสมเด็จพะเจาบรมโกศเสด็จไป

ทรงนมัสการพระพุทธบาทสระบุรี โดยโปรดใหมี

มหรสพสมโภช มีการเลนหนังเบิกโรงชุดจับลิง 

หัวควํ่ารวมอยูในมหรสพคร้ังนั้นดวย (ธนิต อยูโพธ์ิ 

อางถงึใน ปาณศิรา เผอืกแหว, 2548) ซึ่งการแสดง 

ในชุดดังกลาวใชเคร่ืองดําเนินทํานอง คือ ปเพียง

เลาเดียวเปา โดยมีเคร่ืองกํากับจังหวะ คือ ฉิ่งและ

กลองบรรเลงเชิดนอกประกอบอากัปกิริยาของ 

ตัวละคร ดังท่ี มนตรี ตราโมท และวิเชียรกุลตัณฑ 

ไดกลาวถึงเพลงเชิดนอกไววา “เพลงเชิดนอกเปน

เพลงโบราณท่ีแตงขึ้นเฉพาะใหเปาป คูกับการแสดง 

หนังใหญตอนเบิกโรงชุดจับลงิหัวควํ่า การแสดงชุด

จับลิงหัวควํ่าท่ีใชเปาปเพลงเชิดนอก ก็คือ ตอนท่ี 

ลงิขาวกับลิงดํารบกัน การแสดงหนังใหญในตอนนี้ 

เมื่อหนังเดี่ยวไดแสดงทารบตามสมควรแลว มักจะ

นําภาพหนังจับ (คือรบท่ีเขาจับกัน) ออกมาเชิด

แทรกคร้ังหนึ่ง ขณะนี้ปก็จะเปาเลียนเสียงพูดวา 

“จับตัวใหติด ตีใหตาย” หรือ “ฉวยตัวใหติด ตีให

แทบตาย” (มนตรี ตราโมทและวเิชียร กุลตัณฑ, 2523) 

 เพลงที ่ใชในการเดี ่ยวป โดยเฉพาะ 

อีกเพลงหนึ่ง คือ เพลงทยอยเดี่ยว ซึ่งเปนเพลง

ช้ันสูงในประเภทเพลงเดี่ยวเพลงหนึ่ง แตงโดย 

พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร หรือ ครูมีแขก) 

เพื่อใชเดี่ยวซึ่งเปนเพลงท่ีสรางชื่อเสียงแกทาน 

จนปรากฏหลักฐานกลาวถึงในบทไหวครูเสภาของ

สุนทรภูวา “ครูมแีขกคนน้ีเขาดีครัน เปาทยอยลอย

ล่ันบรรเลงลอื” 

 2. การบรรเลงหมู 

 โดยทั ่วไปการบรรเลง เปนหมู หร ือ 

การบรรเลงรวมวงนั้น ทางดานวิชาการดนตรีไทย

นั้นมีระเบียบแบบแผนในการรวมวงท่ีเปนหลัก 

อยู 3 ประเภทดวยกัน คอื วงปพาทย วงมโหรี และ

วงเคร่ืองสาย ซึ่งวงแตละประเภท มีเคร่ืองดนตรี 

ท่ีนําเขามารวมวงแตกตางกันตามความเหมาะสม 

โดยจะพจิารณาจากเสยีงของเคร่ืองดนตรี วาสามารถ 

เขากันไดหรือไม 

 จุดมุงหมายสําคัญของการบรรเลงหมู 

คือ ความพรอมเพรียง ดังนั้นเมื่อมีเคร่ืองดนตรี

หลายชนิดรวมอยูในวงเดียวกัน จึงตองมีการแบง

บทบาทหนาท่ีกันตามความเหมาะสมเพื่อไมใหเกิด

ความเหลื่อมล้ําและกาวกายกัน เพราะความพรอม

เพรียงไมไดหมายถึงการบรรเลงไปพรอม ๆ กัน

หรือเหมือนกันหมด แตเปนการบรรเลงโดยดําเนิน

วิธีการบรรเลงตามหนาท่ีเคร่ืองของเคร่ืองดนตรี

แตละชนิดภายในวงไดอยางถูกตองกลมกลืนกัน 

(มนตรี ตราโมท, 2527) 

 บทบาทป ใน ในการบรรเลงหมู นั้ น 

ปรากฏอยูในวงปพาทยไมแข็ง ซึ่งมีรูปแบบของ 

วงตางๆ เชน ปพาทยเคร่ืองหา ปพาทยเคร่ืองคู  

ปพาทยเคร่ืองใหญ และปพาทยเสภา ท้ังนี้ มนตรี 

ตราโมท (2527) นักวิชาการผูมีความเชี่ยวชาญ 

ในดนตรีไทยท่ีมีชื่อเสียง ไดอธิบายถึงบทบาทและ

ลักษณะการบรรเลงปในไวดังนี้ ปใน ผูนํา เก็บบาง

โหยหวนบางตามทํานองเพลง (ลํานํา) เปาโดย 
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ดําเนินทํานองถี่ ๆ บาง โหยหวนเปนเสียงยาวบาง 

มหีนาท่ีดําเนินทํานอง และชวยนําวงดวย 

 ขณะเดียวกันหนังสือเกณฑมาตรฐาน

สาขาวิชาและวิชาชีพดนตรีไทย มีการอธิบายถึง

บทบาทหนาท่ีของปในไวดวยเชนกัน โดยไดอธิบาย

เปนขอกําหนดมาตรฐานวิชาชีพไววา ปในมีหนาท่ี

ดําเนินทํานอง โดยบางคร้ังชวยนําวง กลวิธีของป

ในในการดําเนินทํานอง คือ เปาพันดวยวิธีสอดแทรก

ไปกับทํานองเพลงซึ่งบรรเลงดวยเคร่ืองดนตรีชนิด

อื่นสลับกับการเปาโหยหวน (ลีลาการเปาเคลื่อนท่ี

เลื่อนไหลขึ้นลงลักษณะเกี่ยวพันกัน) เปนเสียงยาว

ทอดลงหรือขึ้นไปตามชวงทํานองเพลงอยาง

เหมาะสม (สํานักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย, 2528) 

 ในขณะที่  อนันต  สบฤกษ  (2533 ) 

ไดกลาวถึงบทบาทของปในไววา แตเดิมคงใชเปา 

ในวงดนตรี ใชบรรเลงกับเคร่ืองดนตรีประเภทตี

เปนหลัก อันเปนเหตุท่ีมาของการเรียกชื่อวงดนตรี

วา “วงปพาทย” ดังนัน้บทบาทของปในในสมัยโบราณ 

ถือวาปเปนประธานวง เปนผูนําวง ปจึงมีหนาท่ี

ขึ้นตนหรือขึ้นเพลง เชน ขึ้นรัวประลองเสภา  

โหมโรงเสภา เพลงชาหรือเพลงเร่ือง เชิด ตระ เปนตน 

นักดนตรีทุกคนทราบดีวา ถาจะบรรเลงเพลงเหลานี้ 

ผูท่ีทําหนาท่ีขึ้นเพลง คือ คนป นอกเหนือจากน้ัน

ยังมหีนาท่ีอยางหน่ึง คอื การเปาเลียนเสียงคนรอง 

ซึ่งถือวาบรรดาเคร่ืองดนตรีในวงปพาทยท้ังหมดป

เปนเคร่ืองดนตรีท่ีสามารถเลียนเสียงคนรองได

คลายคลึงมากท่ีสุด จึงเปนหนาท่ีอยางหนึ่งของป 

โดยเฉพาะปใน เชน การเปาวาดอกในเพลง เตากนิผักบุง 

เพลงพระอาทิตยชิงดวง เพลงนกขมิ้น หรือเปา

เลยีนเสียงคนรองประกอบการรําฉุยฉาย ทางดาน

การดําเนินทํานองของปทุกชนิด มีลักษณะการผูก

กลอนแบบท่ีใชกับระนาดเอกเปนพื้น ผสมกับ

ลักษณะการใชเสยีงยาว ไมวาจะเปนเสยีง โหยหวน 

ปริบ โปรย ผสมกันประดิษฐขึ้นกลายเปนทํานอง

ของเคร่ืองเปาโดยเฉพาะ อันเปนกลวิธีในการดําเนิน 

ทํานองท่ีมีลักษณะแตกตางไปจากสํานวนกลอน

ของเคร่ืองดนตรีประเภทดําเนินทํานองชนิดอื่นๆ 

ซึ่งตางมวีธีิการดําเนินทํานองดวยสํานวนกลอนอัน

เปนเอกลักษณของตน การดําเนินทํานองเมื่อ

ประสมวงอยูในวงปพาทยจะบรรเลงโหยหวนโอดพัน 

บางเวลาก็ดําเนินทํานองระหวางทางของระนาด

และฆองวงใหญ 

 ในการบรรเลงหมูนั้นกลุมเพลงท่ีปใน

เขาไปมีบทบาท สามารถจําแนกออกเปน 2 

ประเภทใหญ ๆ คือ เพลงบรรเลง และเพลงขับรอง 

ซึ่งแตละ ประเภทสามารถจําแนกยอยออกไป

หลายรูปแบบดังตอไปน้ี 

 2.1 เพลงบรรเลง 

 เพลงบรรเลงหมายถงึบทเพลงท่ีประพันธ

ขึ้นเพื่อสําหรับการบรรเลงดนตรีโดยเฉพาะ ไดแก 

เพลงโหมโรง เพลงหนาพาทย เพลงเรื่อง เพลง 

หางเคร่ือง เพลงภาษา 

  2.1.1 เพลงโหมโรง 

  เพลงโหมโรง คอื เพลงท่ีใชบรรเลง

เปนอันดับแรกกอนท่ีจะมีการแสดงมหรสพตาง ๆ 

หรือกอนท่ีจะมีการรองสงเพลงอื่น ๆ ตอไป เพื่อ

เปนการประกาศใหทราบวาการแสดงมหรสพหรือ

การรองสงกําลังจะเร่ิมแลว นอกจากน้ียังเปนเพลง

ที่บรรเลงประโคมในงานพิธีมงคลตาง ๆ เพื ่อ 

ความเปนสิริมงคล การบรรเลงเพลงโหมโรง 

มคีวามมุงหมายดังนี้ 

   1) เพื่อเปนการแสดงความเคารพ 

ตอครูดนตรีไทย ดวยการระลึกถึงพระคุณและขอพร 

เพื่อความเปนสิริมงคลและเกิดกําลังใจในอันท่ีจะ

บรรเลงหรือรองเลนตอไป 

   2) เปนการอัญเชิญเทพยดา 

และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหลายใหมารวมในงานพิธีท่ี 

จัดขึ้น และนําความเปนสริิมงคลใหเกดิแกงานพธีิน้ัน ๆ  
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   3) เปนการอุนเคร่ืองใหกับ 

นักดนตรีใหมคีวามพรอมท่ีจะบรรเลงตอไป 

   4) เ ป น ก า ร ท ด ส อ บ ห รื อ

ปรับแตงเคร่ืองดนตรีใหมีความพรอมท่ีจะใช

บรรเลงตอไป 

   5) เปนการชวยเทียบเสียง

ใหกับนักรอง ซึ่งจะไดสามารถขึ้นเสียงและขับรอง

ไดตรงกับระดับเสยีงของดนตรี 

    (1) เพลงโหมโรงมี 2 ชนิด คอื 

    ก. เพลง โหมโ รง ที่ เ ป น

เพลงชุด คือ นําเพลงหนาพาทยหลาย ๆ เพลง 

มาเรียบเรียงไวและบรรเลงตอเนื่องกัน ซึ่งเพลงแตละ

เพลงมีความหมายเพื่ออัญเชิญเทพยดาตาง ๆ 

เพลงโหมโรงนี้เปนเพลงโหมโรงสําหรับวงปพาทย

เทานัน้ ใชบรรเลงในงานพิธีมงคลและบรรเลงกอน

การแสดงมหรสพตาง ๆ เชน โขน ละคร หนังใหญ 

และลิเก เพลงโหมที่จัดอยูในประเภทนี้ ไดแก  

โหมโรงเชา โหมโรงกลางวัน และโหมโรงเย็น 

    ข. เพลง โหมโรง ท่ี เป น

เพลง ๆ เดียวหรืออาจเปน 2 เพลงตอเนื่องกัน 

เรียกวาโหมโรงเสภาหรือโหมโรงวา เหตุท่ีเรียกวา

โหมโรงเสภาก็เนื่องมาจากในสมัยกอนเปนเพลง 

ท่ีใชบรรเลงกอนท่ีจะมกีารเลนเสภาหรือการรองสง 

แตเดิมการโหมโรงกอนการเลนเสภาจะใชเพลงชุด

เชนกัน ภายหลังจงึไดตัดทอนเหลอืแคเพลงวา ซึ่งเปน

เพลงบรรเลงตอจากเพลงชุดโหมโรง สาเหตุท่ีเรียกวา

โหมโรงวานั้นเพราะวาเปนเพลงโหมโรงท่ีประพันธ

ขึ้นตามแบบอยางของเพลงวา โดยนําทํานองทอน

จบของเพลงวามาใช เพลงโหมโรงเสภาหรือโหม

โรงวาเปนเพลงโหมโรงสําหรับวงดนตรีไทยทุก

ประเภท ซึ่งไดมผีูประพันธไวเปนจํานวนมาก 

  2.1.2 เพลงหนาพาทย 

  เพลงหนาพาทย คือ เพลงที่ ใช

บรรเลงประกอบกริิยาอารมณของตัวละครในการแสดง

ตาง ๆ และใชบรรเลงประกอบพิธีไหวครู ครอบครู

ดนตรีและนาฏศิลป เพลงหนาพาทยแบงออกเปน 

2 ระดับ คอื 

   1) ห น า พ า ท ย ธ ร ร ม ด า   

ใชบรรเลงประกอบกิริยา อารมณของตัวละครใน

การแสดง ตาง ๆ และใชบรรเลงประกอบพธีิไหวครู

ดนตรีและนาฏศิลป 

   2) หนาพาทยช้ันสูง ใชบรรเลง

ประกอบกิริยา อารมณของตัวละครผูสูงศักดิ์หรือ

เทพยดาตาง ๆ เพลงหนาพาทยชนิดน้ีโดยมากใช

กับการแสดงโขน ละคร และใชในพิธีไหวครู ครอบ

ครูดนตรีและนาฎศิลปเชนกัน เพลงหนาพาทย

ประเภทนี้ไดแก เพลงตระนอน เพลงกระบองกัน 

เพลงตระบรรทมสินธุ เพลงบาทสกุณี เพลงองค

พระพิราพ เปนตน โดยเฉพาะอยางย่ิงเพลงองค

พระพิราพถอืกันวาเปนเพลงหนาพาทยช้ันสูงสุดใน

บรรดาเพลงหนาพาทยท้ังหมด 

  ในสวนของลักษณะการบรรเลง

และบทบาทหนา ท่ีของป ในนั้น  จะมี ลักษณะ 

การบรรเลงตามประเภทของเพลง หากเปนหนาพาทย

ช้ันสูงและหนาพาทยธรรมดา รูปแบบการบรรเลง

ของปในจะเนนกลุมเสียงไปทางเสียงกลางลงไป

ทางเสียงตํ่า และใชเทคนิคการบรรเลงไมโลดโผน 

เพื่อใหอารมณความรูสึกถึงความขลังตอเพลงท่ี

บรรเลง โดยเฉพาะในเพลงพราหมณเขา ท่ีใชใน

การประกอบพิธีไหวครูดนตรีไทย ตามความหมาย

ของเพลง คอื การเชิญครูพราหมณเขาสูมณฑลพิธี 

เพื่อประกอบพธีิไหวครู ดังน้ันการท่ีจะทําใหเพลงท่ี

บรรเลงและทําใหผูเขารวมพิธีเกิดความรูสึกถึง

ความขลัง ความศักดิ์สิทธ์ิของพิธี ปในจะเลือกใช

กลุมเสียงท่ีตํ่า หรือทางตอเพราะกลุมเสียงตํ่า จะ

ใหความรูสกึถงึความยําเกรง ความขลัง ความย่ิงใหญ 

ซึ่งเสียงกลุมนี้เปนกลุมเสียงที่ยากที่สุด ดังนั้น 

ในการจะใชกลุมเสียงนี้ได  นักดนตรีจะตองมี  

การเตรียมตัวท้ังในเร่ืองของลิ้นป และตัวนักดนตรีเอง
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ใหดท่ีีสุด เพราะถาเสยีงท่ีออกไปไมไดคุณภาพก็จะ

ทําใหอารมณของเพลงจะเปนไปในทางตรงกันขาม 

  ดังนั้น การบรรเลงปใน ในเพลง

หนาพาทย จะไมเนนเทคนิคโลดโผน เนนเทคนิค 

ในการคุมเสียงใหฟงแลวรูสึกสงบนิ่ง ขรึมขลัง  

ตามลักษณะของเพลงหนาพาทยท่ีใชในการอัญเชิญ

ครูพราหมณ ครูดุริยเทพ เทพเทวาอารักษ ตามท่ี

ไดกลาวมากอนหนานี้นั้น และลักษณะการดําเนิน

กลอนของปใน ใชสํานวนท่ีเรียบรอย ไมโลดโผน 

ฟงดูสะอาด การใชเสียงชัดถอยชัดคํา เปรียบเสมือน

การสวดมนตของพระสงฆ ท่ีตองถูกอักขระ ถาไมถูก

อักขระบทที่สวดไปนั ้นความศักดิ ์ส ิท ธิ ์ก ็ไม มี  

เฉกเชนเดียวกับการบรรเลงปใน สวนบทบาท

หนาท่ีของปใน ในเพลงหนาพาทยนั้น จะเปนผูชวย

ระนาดเอกในการนําวง หรือบางครั้งบางโอกาส  

ในบางเพลงก็จะเปนผูนําวงเอง 

  ขณะท่ีการบรรเลงของปในในกลุม

เพลงโหมโรงเสภา ซึ่งในอดีตเปนเพลงท่ีใชบรรเลง

กอนท่ีจะมกีารขับเสภา และเปนอาณัติสัญญาณวา

การขับเสภากําลังจะเร่ิมขึ้น ปจจุบันใชเปนเพลง

แรกในการบรรเลงถวายมือในงานไหวครู หรือใน

การประชันวงดนตรี ซึ่งถือวาเปนเพลงอุนเคร่ือง

ของนักดนตรี ในการเช็คความพรอม ท้ังในเร่ือง

ของพละกําลัง ความพรอมของเคร่ืองดนตรี  

  ลักษณะการบรร เลงของป ใ น 

ในเพลงกลุมนี้จะเปนลักษณะท่ีโลดโผน ใชทุกกลุม

เสยีงท่ีม ีเพื่อเปนการทดสอบลิ้นป วาสามารถใชได

ถงึระดับไหน สามารถใชเทคนิคอะไรไดบาง เพราะ

เนื่องจากการบังคับเสียงใหมีคุณภาพของปในนั้น 

ขึ้นอยูกับความสัมพันธของการใชลิ้นป การใชลม 

การบังคับนิ้ว เพือ่ปองกันขอผิดพลาดในการบรรเลง

ในลําดับตอไป ซึ่งเปนตัวตัดสินในการประชัน 

เนื่องจากเพลงโหมโรงเสภานั้นไมนับวาเปนเพลง

ประชันหรือเพลงท่ีใช ในการตัดสิน ดัง นั้นใน 

การบรรเลงเพลงโหมโรงเสภา นักดนตรีทุกเคร่ืองมือ

รวมถงึปในจะใชเทคนิคท้ังหมดท่ีม ีเพื่อเปนการตรวจสอบ

ศักยภาพของเคร่ืองดนตรี กอนเร่ิมบรรเลงในเพลง

ถดัไปซึ่งจะเปนตัวตัดสิน ในสวนของบทบาทหนาท่ี

ของป ใน จะเปนท้ังผู นําวง และผูประคองวง 

เนื่องจากเสยีงของปในสามารถอุมวงดนตรีไดท้ังวง 

  2.1.3 เพลงเร่ือง 

  เพลงเร่ือง คือ เพลงบรรเลงท่ีเปน

เพลงชุดโดยการนําเพลงท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน

หลาย ๆ เพลงมาบรรเลงติดตอกัน เพลงเร่ืองไมมี

เนื้อรอง ในการเรียกชื่อเพลงเร่ืองมหีลักดังน้ี 

  เรียกตามช่ือเพลงแรกท่ีอยูในชุด 

เชน เพลงเร่ืองสนีวน 

  เรียกตามหนาทับท่ีใชตีประกอบ

จังหวะ เชน เพลงเร่ืองนางหงส 

  เรียกตามลักษณะพิธีหรืองานท่ีใช

เพลงเร่ืองนัน้ ๆ เชน เพลงเร่ืองทําขวัญ (ใชตอนพิธีทํา

ขวัญนาค) เพลงเร่ืองพระฉัน (ใชตอนพระฉันอาหาร) 

  ในกลุมเพลงเร่ืองน้ี ลักษณะการใช

กลอนของปใน ถาเทียบเคียงกับธรรมชาติ จะเปน

แบบนํ้าไหล โดยเลอืกใชการดําเนินกลอนท่ีผูกรอย

กันอยางตอเนื่อง ใหผูฟงเกิดความเพลิดเพลิน 

รวมถงึเปนการแสดงปฏิภาณของผูบรรเลงปใน วา

จะสามารถรอยเรียงสํานวนกลอนอยางไร ไมให

ติดขัด ดังเฉกเชน พิธีกรในพิธีการตาง ๆ จะใช

ถอยคําอยางไร ไมใหสะดุด ในสวนของบทบาทและ

หนาท่ีของปในในกลุมเพลงเร่ืองนั้น จะทําหนาท่ีใน

การเปนประธานและผูชวยผูนําของวงดนตรี โดยมี

หนาท่ีหลักในการขึ้นทํานองนํา และใหเคร่ืองดนตรี

ช้ินอื่น ๆ รับในทํานองถัดไป 

  2.1.4 เพลงหางเคร่ือง 

  เพลงหาง เค ร่ือ ง  คื อ  เพลง ท่ี

บรรเลงตอจากเพลงเถาหลังจากท่ีจบทอนช้ันเดียว

และออกลูกหมดแลว เปนการแสดงความสามารถ

ในการบรรเลงเคร่ืองดนตรีแตละชนิด และแสดงออก

ถงึความสนุกสนานของผูบรรเลง ลักษณะของเพลง
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หางเคร่ืองโดยท่ัวไปเปนเพลงท่ีมีทํานองรวดเร็ว

กระฉับกระเฉง ใหความรูสึกสนุกสนาน (เปนเพลง

ในอัตราจังหวะช้ันเดียว) เปนเพลงสําเนียงเดียวกับ

เพลงแมบท ซึ่งเปนเพลงเถาท่ีบรรเลงนํามากอน 

  2.1.5 เพลงภาษา 

  เ พ ล ง ภ า ษ า  คื อ  เ พ ล ง ไ ท ย ท่ี

ประพันธขึ้นโดยเลียนสําเนียงเพลงของตางชาต ิ

และชื่อขึ้นตนเพลงจะบงบอกถึงเช้ือชาติชาติน้ัน ๆ 

เชน แขกตอยหมอ จนีนําเสด็จ พมาเห มอญรําดาบ 

ลาวดวงเดอืน เขมรไทรโยค ฝร่ังควง ฯลฯ 

 2.2 เพลงขับรอง 

 เพลงขับรองหมายถึง เพลงท่ีบรรเลง

ดนตรีและมีการขับรองประกอบ ซึ่ งมีหลาย

ประเภทดังตอไปน้ี 

  2.2.1 เพลงเถา 

  เพลงเถา คือ เพลงท่ีบรรเลงดวย

อัตราจังหวะชา ปานกลาง และเร็ว โดยตอเนื่องกัน 

หรือท่ีเรียกวาอัตราจังหวะสามช้ัน สองช้ัน และช้ันเดียว 

ถาบรรเลงไมครบท้ัง 3 อัตราจังหวะหรือเฉพาะอัตรา

จังหวะใดจังหวะหนึ่งจะไมเรียกวาเพลงเถา ตามปกติ

โครงสรางของเพลงจะเร่ิมจากอัตราจังหวะสามช้ัน 

สองช้ัน และช้ันเดียวตามลําดับ (บางคร้ังอาจจะเร่ิม

จากอัตราจังหวะช้ันเดียว สองช้ัน แลวยอนกลับไป

หาอัตราจังหวะสามช้ัน ซึ่งเปนกรณีพิเศษเฉพาะ

การบรรเลงเดี่ยวบทเพลงบางเพลงเทานัน้) 

  เพลงเถาเปนเพลงท่ีเพิ่งเกิดขึ้นใน

สมัยรัตนโกสนิทรตอนตน (ในสมัยรัชกาลท่ี 3) โดยมี

วิวัฒนาการมาจากการเลนเสภา และนิยมบรรเลง 

กันมากตัง้แตปลายสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถงึปจจุบัน 

  ในกลุมเพลงหางเคร่ือง เพลงภาษา 

และเพลงเถานั้น บทบาทหนาท่ีของปใน จะเปนท้ัง

ผูชวยและผูนําวง บางโอกาสก็จะเปนผูตาม รวมถึง

มีหนาท่ีพิเศษในการเลียนเสียงรอง หรือการ “วา

ดอก” ซึ่งอยูในกลุมเพลงลา ใชบรรเลงและขับรอง

เปนเพลงสุดทาย เพื่อยุติการบรรเลงเนื้อรองจะมี

ความหมายในเชิงอาลัยลาท่ีจะตองจากกัน หรือ

เพื่อเปนการใหศีลใหพรแกผูฟง เพลงลาจะนิยมใช

บทสรอย เมื่อนักรองรองบทสรอยหรือวาดอกก็จะ

รองไปจนจบวรรค จากนั้น ปในเปาเลียนเสียงรอง 

ใหเหมือนท่ีสุดและซ้ําสองเท่ียว ซึ่งหนาท่ีนี้เคร่ือง

ดนตรีชนิดอื่นในวงปพาทยไมสามารถทําไดเหมือน

ปใน ถอืวาเปนเสนหอยางหน่ึงของปใน 

  จากคําอธิบายของนักวิชาการ

ดนตรีไทยเกี่ยวกับบทบาทหนาท่ีของปในนั้น จะ

เห็นไดวาป ในมีบทบาทในการนําวงหรือเปน

ประธานของวง ในขณะเดียวกันก็เปนผูชวยผูนําวง 

ซึ่งหนาท่ีหลัก คือ การขึ้นตนเพลงแทนระนาดเอก

ในกลุมเพลงเร่ือง โหมโรงเสภา เพลงตระ รัว

ประลอง เชิด นอกจากน้ียังมีหนาท่ีอีกหนาท่ีหน่ึงท่ีมี

ลักษณะเฉพาะและเคร่ืองดนตรีในวงปพาทยไม

สามารถบรรเลงทดแทนได คือ การเปาเลียนเสียง

คนรอง สวนการดําเนินทํานองนั้น เปนลักษณะ 

การบรรเลงแบบโหยหวนบาง เก็บบาง ตามลักษณะ

ของป โดยการผูกสํานวนยึดจากทํานองหลัก และ

บางคร้ังมีการหยิบยืมสํานวนของเคร่ืองดนตรีชนิด

อื่นมาใช นอกจากนี้มีการสอดแทรกเทคนิคเฉพาะ 

ระหวางการดําเนินทํานองในทางเสียงยาว คือ  

การระบายลม เพื่อใหเสยีงปดังกังวานอยูตลอดเวลา 
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