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Abstract 
RanadThumplengchingprachanchao melodic movements in The Royal Cremation 
Ceremony of His Majesty The Late King was a qualitative research.  The purpose of 
this study was to study a group of Thai Orchestra Office of Composition, Fine Arts 
department.  In this research, the researcher collected data from academic papers, 
articles, research papers and publications including interviews with Thai musicians, 
academics, and descriptive research. It was found that piphat band of ceremony by 
Thai orchestra office of composition, fine arts department had played a major role in 
the plengchingprachanchao playas music for morning meals.  This was the highest 
honor to King Rama IX.  The musician played suitable quips by analyzing music 
playing guideline.  It was found that they handled melody on the hand and 
mandatory quips which were differed from each other.  Some poems were often 
used, and some poems were hardly used, depending on the skill and method of 
composing the verse but when the song was conducted, they wereconsistent 
harmonize with the main melody and the same way with other instruments in the 
band. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและควำมเป็นมำของปัญหำ 
 วัฒนธรรมทางดนตรีเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในสังคมนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถูกสร้างสรรค์ข้ึน
โดยมนุษย์มีความละเอียดอ่อนสะท้อนให้เห็นถึงความงดงามด้านจิตใจและความเป็นอารยะของ     
ชนชาติไทยในอดีตจนถึงปัจจุบัน ดนตรีมีวิวัฒนาการควบคู่ไปกับศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 
ประเพณี มาทุกยุคทุกสมัย ได้มีการวางระเบียบแบบแผนต่าง ๆ ไว้อย่างมากมายรวมถึงบทบาทใน
ด้านการบรรเลงเครื่องดนตรีก็เช่นเดียวกัน ดนตรีไทยที่บรรพบุรุษได้ประดิษฐ์คิดค้นข้ึนมานั้นมี     
เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตีเครื่องเป่า ทั้งสี่ชนิดนี้เมื่อน ามาผสมวงกันแล้วจึงเกิดในรูปแบบของ        
วงดนตรีไทยได้แก่ วงเครื่องสาย วงมโหรี วงปี่พาทย์ ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการทางด้าน
วัฒนธรรม โดยมีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันนั่นคือการบรรเลงเพื่อความบันเทิงและบรรเลงเพื่อ
ประกอบพิ ธีกรรม พิ ธีกรรมนั้นมีทั้งของประชาชนรวมถึงพิ ธีกรรมของหลวงซึ่งจ าเป็นต้องใช้           
วงดนตรีไทยทั้งสามวงนี้บรรเลงประกอบในงานพิธีต่าง ๆ ที่จัดข้ึน โดยเฉพาะวงปี่พาทย์ที่ใช้ในพิธีของ
หลวงนั้นซึ่งเป็นราชประเพณีที่ถูกก าหนดไว้ในกฎมนเฑียรบาล ที่พระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติเป็น  
พระราชกรณียกิจนับตั่งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน 
 วงปี่พาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบในงานพิธีนั้นจัดได้ว่ามีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะดนตรี
เป็นส่วนที่ส่งเสริมและเพิ่มเติมบรรยากาศในงานไม่ให้เกิดความเงียบเหงา อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของ
พิธีกรรมทางศาสนาและโบราณราชประเพณี เช่น พิธีมงคล พิธีอุปสมบท พิธีทอดกฐิน พิธีโกนจุก   
พิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีฉัตรมงคล ฯลฯ และพิธีอวมงคลได้แก่พิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล    
พระบรมศพหรือพระศพ วงปี่พาทย์จึงมีบทบาทและหน้าที่บรรเลงขับกล่อมหรือประโคมรับใช้
กิจกรรม ทางสังคมทุกระดับช้ันนับตั้งแต่ระดับสามัญชนจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ พิธีที่ได้กล่าว
มานี้ล้วนแล้วมีความจ าเป็นที่ต้องใช้วงปี่พาทย์บรรเลงประกอบพิธีทั้งสิน้ เมื่อวงปี่พาทย์ถูกจัดให้เข้ามา
มีบทบาทในพิธีดังกล่าวแล้ว ย่อมต้องมีขั้นตอนการบรรเลงของแต่ละพิธี ที่แตกตา่งกันไปโดยส่วนมาก
ทุกพิธีที่ถูกจัดข้ึนนั้นย่อมมีพิธีการทางศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพิธีมงคลหรือ   
พิธีอวมงคล ต้องมีการนิมนต์พระสงฆ์มาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งเป็นความเช่ือของคนไทยที่
นับถือศาสนาพุทธ ถ้าจะประกอบพิธีการอันใดก็แล้วแต่ถ้ามีพระสงฆ์มาประกอบศาสนกิจแล้วพิธีนั้น  
ย่อมจะเกิดความเป็นมงคลและผลส าเร็จแก่ผู้จัดงาน อนึ่งตามความเช่ือของคนไทยอีกบางประการ   
พิธีการท าบุญเลี้ยงพระนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว 
เมื่อกล่าวถึงพิธีท าบุญเลี้ยงพระแล้ววงปี่พาทย์ที่อยู่ในงานก็จึงจ าเป็นต้องหน้าที่หรือบทบาทในการ
บรรเลงในช่วงที่พระฉันภัตตราหารนี้เช่นเดียวกัน ส่วนเพลงที่ใช้บรรเลงในช่วงที่ พระฉันภัตตราหาร
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ได้แก่ เพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉัน มีทั้ง เพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า และเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเพล 
โดยเฉพาะ พระราชพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล     
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ         
สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้ ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
บรรเลงแด่พระภิกษุสงฆ์ที่เข้ามารับพระราชทานถวายภัตตราหารในตอนเช้า ในช่วงหนึ่งร้อยวัน       
ที่บ าเพ็ญพระราชกุศลถวายครั้งนี้ด้วย (บุญตา เขียนทองกุล. สัมภาษณ์ 22 กันยายน 2560)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

เพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าเป็นการน าเพลงเรื่องประเภทเพลงฉ่ิงหลาย ๆ เพลงน ามา  
เรียบเรียงและบรรเลงติดต่อกันโดยมลีกัษณะแนวทางการบรรเลงจะเปน็เพลงทางพื้นคือมีการน าเพลง
ที่มีส านวนใกล้เคียงกันมาบรรเลงติดต่อกันและด าเนินท านองไปตามจังหวะแบบเรียบ ๆ โดยไม่มี    
ลูกล้อลูกขัดไม่มีหน้าทับก ากับมีเพียงจังหวะฉ่ิงเป็นผู้ควบคุมจังหวะของเพลงเพียงอย่างเดียว          
ใช้บรรเลงโดยวงปี่พาทย์ในตอนที่พระสงฆ์ฉันภัตตราหาร ซึ่งจัดอยู่ในพิ ธีกรรมทางศาสนาทั้ ง        
พระราชพิธีและพิธีของสามัญชนทั่วไป บทบาทของเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้านั้นมีทั้งบรรเลง
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงที่พระสงฆ์ฉันภัตตราหารแล้ว ยังพบว่ามีบทบาทการบรรเลง
ประกอบการแสดง โขน ละคร ใช้บรรเลงประกอบกิริยาของตัวละครต่าง ๆ รวมถึงเป็นเพลงที่       
นักดนตรีไทยใช้ฝึกฝนในการไล่มือของเครือ่งดนตรบีางเครื่องมือเพื่อความคล่องแคล่วและใหเ้กิดความ
ช านาญอีกด้วย การบรรเลงเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าแนวทางในการบรรเลงแต่ละเครื่องมือนั้น
จะต้องมีการด าเนินท านองให้เหมาะสมกับเพลง เพราะเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้ามีลักษณะ        
ที่แตกต่างกับเพลงตับหรือเพลงเถา เพลงฉ่ิงพระฉันเช้าเป็นเพลงที่มีท่วงท านองที่มีความไพเราะอยู่ใน
ตัว ฉะนั้นส านวนกลอนที่น ามาใช้จึงต้องมีความสอดคล้องกับท านองหลัก การบรรเลงเพลงเรื่อง  
เพลงฉ่ิงพระฉันเช้านี้เป็นสิ่งที่ค่อนข้างอยากในเรื่องของการด าเนินท านองของทุกเครื่องมือ ผู้บรรเลง
ควรค านึงถึงความเหมาะสมด้วยว่า จะบรรเลงอย่างไรจึงจะท าให้ส านวนกลอนในเครื่องมือนั้นเมื่อ
บรรเลงแล้วเข้ากับท านองหลัก และมีความสอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันของทุกเครื่องมือ 
โดยเฉพาะการด าเนินท านองของระนาดทุ้มเป็นการใช้ส านวนกลอนค่อนข้างที่จะยากรวมถึงเพลง 
เรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าน้ี การใช้ส านวนกลอนทางระนาดทุ้มในบางครั้งผู้บรรเลงอาจจะบรรเลงไม่เข้า
กับท านองหลักเพราะท านองเพลงบางท่อนมีท่วงท านองที่ต้องตีซ้ ากันในหลายรอบ ผู้บรรเลง    
ระนาดทุ้มควรจะต้องเลือกใช้ส านวนกลอนที่มีความเหมาะสมและแตกต่างกัน เพื่อแสดงถึงภูมิรู้ของ  
ผู้บรรเลงในการเลือกใช้ส านวนกลอนของระนาดทุ้มให้มีความเหมาะสม ฉะนั้นในการด าเนินท านอง
ของระนาดทุ้มในเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าน้ีจึงมีความส าคัญผู้บรรเลงควรมีความรู้ในเรื่องของการ
ใช้ส านวนกลอนว่าบรรเลงอย่างไรจึงจะมีความเรียบร้อยและถูกกาลเทศะ จากข้อความที่ได้กล่าวมา
ผู้ วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการด าเนินท านองทางระนาดทุ้มเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า           
ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
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เพื่อเป็นหลักฐานทางวิชาการและเป็นแนวทางการด าเนินท านองทางระนาดทุ้มเพลงเรื่องเพลงฉ่ิง  
พระฉันเช้าต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

1.2.1 ศึกษาบทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในพระราชพิ ธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

1.2.2 ศึกษาแนวการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

 
1.3 ค ำถำมของงำนวิจัย 

1.3.1 บทบาทความส าคัญของฉ่ิงพระฉันเช้าในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นอย่างไร 

1.3.2. แนวการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในพระราชพิธีพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มีลักษณะอย่างไร 

 
1.4 ขอบเขตของงำนวิจัย 

ศึกษาแนวทางการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในพระราชพิธีพระบรมศพ 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรเท่านั้น 
 
1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

1.5.1 การด าเนินท านอง หมายถึง การใช้มือทั้งสองสร้างเสียงที่เป็นท านองได้มากกว่าคู่แปด 
1.5.2 ทางระนาดทุ้ม หมายถึง วิธีด าเนินท านองเป็นส านวนกลอนของระนาดทุ้มที่มี

ลักษณะเฉพาะโดยแปรท านองมาจากท านองหลัก 
1.5.3 เพลงฉ่ิงพระฉันเช้า หมายถึง เพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในพิธีสงฆ์ ใช้

บรรเลงตอนพระสงฆ์ฉันภัตตาหารเช้า 
1.5.4 บทบาทความส าคัญ หมายถึง การบรรเลงตามหน้าที่ของวงดนตรีไทยที่ก าหนดไว้ตาม

วัตถุประสงค์ของงาน 
1.5.5 แนวทางการด าเนินท านอง หมายถึง  การบรรเลงเพลงที่ประกอบด้วยเสียงสูง เสียงต่ า

ด้วยอัตราสั้นยาว เบาแรง โดยการรักษาก าลังความช้าหรือเร็วด้วยจังหวะที่สม่ าเสมอเหมาะสม       
บทเพลง 
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1.5.6 วงปี่พาทย์พิธี หมายถึง เครื่องดนตรีไทยหรือวงดนตรไีทยที่ใช้บรรเลงประโคม
สอดแทรกอยู่ในพิธีของพระมหากษัตริยห์รือพระบรมวงศานุวงศ์ 

                                                                                                         
1.6 ประโยชน์ท่ีคำดว่ำจะได้รบ  

 1.6.1 น าแนวทางการด าเนินท านองทางระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้ามาเป็นแบบอย่าง
ในทางวิชาการต่อการเรียนการสอนและเยาวชนที่สนใจให้เกิดประโยชน์ต่อวงการดนตรีไทยได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.6.2 ผลจากการแนวทางการด าเนินท านองระนาดทุม้เพลงฉ่ิงพระฉันเช้า สามารถน าไปเป็น
แบบอย่างในการด าเนินท านองระนาดทุม้ในเพลงอื่น ๆ ตอ่ไป



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาวิจัย เรื่อง การด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในพระราชพิธีพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ  ผู้วิจัยได้
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร หนังสืออ้างอิง ข้อมูลการสัมภาษณ์ในส่วนต่าง ๆ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
ผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรีไทย และรวบรวมบริบทต่าง ๆ โดยได้ท าการแบ่งเนื้อหาของงานวิจัย
ออกเป็นหัวข้อ ดังนี้  

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
2.1.1 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ 

 2.1.2 ทฤษฎีอัตลักษณ์ 
2.2 สารัตถะท่ีเกี่ยวข้อง 

2.2.1 ความเป็นมาและรูปร่างของระนาดทุ้ม 
2.2.2 วิธีการบรรเลง 
2.2.3 บทบาทและหน้าที่ของระนาดทุ้ม 
2.2.4 ส านวนกลอนและการด าเนินท านองของระนาดทุ้ม 
2.2.5 ดนตรีในพระราชพิธี 
2.2.6 ความเป็นมาและลักษณะของเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า 
2.2.7 บริบทของเพลงฉ่ิงที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ 

2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 กรอบแนวคิด 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.1.1 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ 
 สุนทรียศาสตร์เกิดข้ึนเมื่อมนุษย์ได้รับรู้ถึงความงามเมื่อได้อยู่กับธรรมชาติรวมถึงที่ปรากฏ  

ในงานศิลปะ หรือจากการสร้างสรรค์ของฝีมือมนุษย์ด้วยกัน ในภาษาสันสกฤต สุนทรียะ แปลว่า งาม 
และศาสตร์ แปลว่าวิชา เมื่อน ามารวมกันแล้วสุนทรียศาสตร์จึงแปล ว่า วิชาที่ ว่าด้วยสิ่งสวยงาม 
สุนทรียศาสตร์เป็นศาสตร์แห่งการเกิดซึ่ งความรู้สึก โดยไม่ได้มองไปที่ความงามทางศิลปะ          
เพียงอย่างเดียว แต่มองไปได้อย่างกว้างไกลถึงความรู้สึกต่าง ๆ ด้วย (ก าจร สุนพงษ์ศรี. 2555, น.28) 
สุนทรียศาสตร์และศิลปะมีความสัมพันธ์ต่อกันในประเด็นที่ต่างก็เป็นผลมาจากการแสดงออกซึ่งการ
รับรู้และความรู้สึก อีกทั้งคุณค่าของศาสตร์ทั้งสองนี้ต่างก็มาจากปฏิกิริยาอย่างฉับพลันไม่สามารถใช้
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ภาษาใด ๆ มาอธิบายได้ สุนทรียศาสตร์จึงมีคุณลักษณะพิเศษสองส่วนคือ ส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับศิลปะ
เพราะสามารถแสดงออกได้ในทันทีโดยไม่ต้องใช้เหตุผลเช่นเดียวกับศิลปะ อีกส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับ
ปรัชญา เพราะพยายามหาเหตุผลมาอธิบายคุณค่าทางความงามและพยายามหามาตรการสากลมาจัด
คุณค่าน้ัน ตลอดจนวิเคราะห์ วิจารณ์ศิลปะทุกประเภทรวมทั้งการตีความปัญหาต่าง ๆ ทางศิลปะโดย
อาศัยระบบปรัชญาบริสุทธ์ิ (วนิดา ข าเขียว.2543, น.5) มีผู้ให้ความหมายทั่วไปเกี่ยวข้องค าว่า
สุนทรียศาสตร์ที่แตกต่างกันออกไป แต่ยังคงอยู่ในขอบเขตของความงามและศิลปะเช่น 

   พระยาอนุมานราชธน เขียนไว้ในบทความช่ือ สังคีตศิลป์  (พระยาอนุมานราชธน. 
2491: อ้างถึงในวิรูญ ตั่งเจริญ. 2491, น. 96-97) กล่าวว่า สังคีตศิลป์ ถ้าว่าถึงความหมายอย่างกว้าง   
ก็ได้แก่เรื่องร้องร าท าเพลง ซึ่งแยกเป็นร้องส่วนหนึ่ง ร าส่วนหนึ่ง และท าเพลงส่วนหนึ่งเข้าใจว่าสิ่งทั้ง
สามนี้ เดิมทีเกิดข้ึนฝ่ายละแผนกแล้วจึงมาติดต่อปนกัน 
  การร้อง เกิดข้ึนแต่มีอารมณ์ให้สะเทือนใจ คือความดีใจและเศร้าใจเป็นต้น เมื่อเกิด
อารมณ์อย่างนี้แล้วก็เปล่งเสียงอุทานออกมาเพื่อให้สงบ ความสะเทือนใจ เปล่งอุทาน แล้วก็พิไลต่อ 
ฉะนั้นการร้องจึงประกอบด้วยเสียงอุทานที่เป็นภาษาเข้าประกอบกันดังจะเห็นได้จากค าของเด็กเมื่อ
ร้องไห้ การร้องนั้นบ้างอย่างก็มีจังหวะบางอย่างก็ไม่มีจังหวะ 
  การร า เดิมมาจากการกระโดดโลดเต้นคือแสดงทา่ทีออกมาตามอารมณ์ที่ได้รับความ
สะเทือนใจ ต่อมาได้ดัดแปลงให้การเต้นร าน้ันงามข้ึนเป็นสิ่งส าหรับดูเล่นให้เพลิดเพลินใจ ในช้ันแรก
เป็นระบ าคือร าไม่มีเรื่องก่อนแล้วพายหลังจึงคิดจัดให้ร าประกอบเป็นเรื่องข้ึน เพราะดูไม่สนุกเหมือน
ร ามีเรื่อง 
  ท าเพลง หมายถึงเครื่องมือที่ท าให้เป็นเพลงมี ฆ้อง กลองเป็นต้นเครื่องเหล่าน้ีเข้าใจ
ว่าเกิดข้ึนแต่ตีเกาะเคาะไม้ใช้ในการไล่ล่าสัตว์ ต่อมาคิดแก้ไขให้เครื่องมือเหล่านั้นดังกึกก้องยิ่งข้ึน 
เพื่อให้เกรงขามและเพื่อเป็นสัญญาณ เพื่อเรียกการตีเครื่องเหล่าน้ันให้ดัง เรียกกันว่าประโคม เครื่อง
ประโคมที่ใช้กันอยู่มีด้วยกันสองชนิด คือ วงมโหรีและวงปี่พาทย์ 
  ความงามคือความรู้สึกเพลิดเพลิน (สุเชาว์ พลอยชุม. 2534 น,16) 

 แพททริค กล่าวว่า สุนทรียศาสตร์คือ การค้นหาความหมายของความพึงพอใจทาง
สุนทรียะ ว่าความงามเป็นลักษณะวัตถุวิสัย หรือจิตวิสัย ธรรมชาติของความงามคืออะไรอะไรคือแรง
กระตุ้นให้เกิดศิลปะ 
      บัชเลอร์ กล่าวว่าสุนทรียศาสตร์คือปรัชญาศิลปะซึ่งมีหน้าที่หลักคือค้นหาธรรมชาติ
ของความงาม 

  สงวนศรี ศรีแพงพงศ์ ได้ให้ความหมายของสุนทรียศาสตร์ โดยจ าแนกค าที่เกี่ยวข้อง
มา 3 ค าคือ สุนทรียะ สุนทรียภาพ และสุนทรียศาสตร์ไว้ดังนี้  

 - สุนทรียะ หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับความนิยม ความงาม 
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 - สุนทรียภาพ หมายถึง ความรู้สึกถึงคุณค่าของสิ่งที่งาม ความเป็นระบบ ระเบียบ
ของเสียงและถ้อยค าอันไพเราะ 

 - สุนทรียศาสตร์ หมายถึง วิชาที่ว่าด้วยความงาม (สงวนศรี ศรีแพงพงศ์. อ้างถึงมโน 
พิสุทธิรัตนานนท์. 2546, น.4-5) 

 สงัด ภูเขาทอง (2532, น.14) ได้อธิบายถึงสุนทรียศาสตร์ไว้ว่าสุนทรียศาสตร์เป็น
ปรัชญาว่าด้วนคุณค่า ประเภทความสวยหรือความงาม โดยพิจารณาว่าความสวยหรือความงามนั้นคือ
อะไรและความงามอยู่ที่ไหน คืออยู่ในใจของคนหรือว่าอยู่ในใจของผู้รับรู้ มาตรฐานส าหรับวัดความ
สวยงามมีหรือไม่ ถ้ามีควรเป็นอย่างไรนอกจากนี้ยังพิจารณาถึงงานศิลปะประเภทต่าง ๆ เช่น 
มัณฑนศิลป์ วิจิตรศิลป์ นาฏศิลป์ คีตศิลป์ และวาทิตศิลป์หรือศิลปะการดนตรี เป็นต้น 

 จากการศึกษาทฤษฎีสุ นทรีศาสตร์ท าให้ทราบ ถึงความหมายของทฤษฎี
สุนทรียศาสตร์ว่าเป็นการหาความงามทางศิลปะ การได้เห็นถึงคุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเมือ่ได้สัมผสัแล้ว
ท าให้เราได้รับรู้ถึง สุนทรียรสของความไพเราะ ความรื่นรมย์ ความงามท าให้เรารู้สึกเพลิดเพลิน  
ความสะเทือนใจในสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นที่เราสัมผัส ซึ่งมีความสอดคล้องกับสุนทรียศาสตร์ในทาง        
ดุริยางคศิลป์ว่าด้วยความงาม ความไพเราะ เป็นภูมิปัญญาของมนุษย์สร้างสรรค์ สามารถรับรู้ได้
ทางการฟังหรือการได้ยิน และมีความหลากหลายในด้านของดนตรี ส าหรับสุนทรียรสในทางดนตรีคือ
คุณค่าทางอารมณ์ที่แสดงออกในลักษณะความประทับใจที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับผู้ถ่ายทอดและ 
ผู้ได้รับการถ่ายทอดว่าสามารถสื่อถึงอารมณ์ของความงามและสุนทรียศาสตร์ได้มากน้อยเพียงใด  
ความงามและความไพเราะในดนตรีมี 2 ระดับ คือ 

 - ความงามความไพเราะในระดับผัสสะ หรือระดับรับรู้ทางดนตรี เป็นการสัมผัสรับรู้
โดยตรง ต่อเนื่องและก่อให้เกิดความสนใจ ในระดับเสียงที่มีความ ดัง เบา ค่อย และการเปลี่ยนแปลง
เคลื่อนที่ไปของเสียง โดยผู้ฟังจะได้รับรู้จังหวะได้ง่ายเด่นชัด 

 - ความงามความไพเราะในระดับซาบซึ้งกินใจ ในระดับนี้ไม่ง่ายต่อการรับรู้ทางการ
ฟัง กล่าวคือ ผู้ฟังต้องมีประสบการณ์ทางดนตรีมาพอสมควรโดยการฟังในระดับนี้ต้องมีความตั้ งใจ
และฟังอย่างต่อเนื่อง และก่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์การเปรียบเทียบ รู้ซึ้งถึงความหมายในภาษาของ
ดนตรีว่าเพลงที่ฟังอยู่นั้นมีความงามความไพเราะและเกิดการตอบสนองทางอารมณ์อย่างไรโดยผู้ฟัง
ในระดับนี้จะสามารถรับรู้ถึงระดับการฟังนี้ได้ 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยน าทฤษฎีสุนทรียศาสตร์มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์    
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความส าคัญในด้านความงาม ความไพเราะท่วงท านองรวมถึงการเรียบเรียงท านอง
และการใช้ส านวนกลอนเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าที่ถูกรังสรรค์ข้ึนโดยฝีมือมนุษย์อันได้แก่ ครูดนตรีไทย    
ในสมัยโบราณ ที่สร้างสรรค์ผลงานได้อย่างซาบซึ้งกินใจ และสามารถรับรู้ได้ถึงสุนทรียรสของดนตรี
อย่างครบถ้วน 
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2.1.2 ทฤษฎีอัตลักษณ์  
 การอยู่รวมกันของมนุษย์ในแต่ละสังคม โดยมีลักษณะเป็นความเช่ือมต่อสัมพันธ์ซึ่ง

กันและกันอย่างหลายรูปแบบ ท าให้เกิดประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงภาษา การละเล่น  และอาหาร 
การกิน สิ่งเหล่าน้ีได้ขัดเกลามาโดยตามล าดับจนกลายเป็นวัฒนธรรม ดังนั้นในแต่ละสังคมจึงย่อมมี
วัฒนธรรมเฉพาะตัวถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของแต่ละสังคม มนุษย์ได้สร้างวัฒนธรรมขึ้นมาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ ท าให้เกิดทัศนคติความเช่ือ ความคิดเห็นไปในทางเดียวกัน 
ก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คือการนิยามตัวตนหรือบ่งบอกว่าตนเป็นใครตรงกับค าศัพท์
ทางวิชาการด้านมนุษย์วิทยาว่าอัตลักษณ์  ค าว่าอัตลักษณ์มีความหมายที่คลอบคลุม ตั้งแต่เช้ือชาติ   
สีผิว เพศ และลักษณะท่าทาง ซึ่งความเด่นของอัตลักษณ์อันใดอันหนึ่งถูกน ามาใช้หรือไม่ใช้ ข้ึนอยู่กับ
ความน่าจะเป็นตามสถานการณ์ต่าง ๆ  นักจิตวิทยามักจะเห็นว่าบุคลกิภาพมีลกัษณะที่ยืนยงคงอยูห่รอื
เป็นคุณสมบัติที่คงเส้นคงวาเช่นลักษณะการเดิน การยืน อากัปกิริยา  ต่าง ๆ ลักษณะการแสดงออก
เช่นวิธีพูด ท่าทางประกอบค าพูด ซึ่งลักษณะประเภทนี้เรียกว่า อัตลักษณ์  

 ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2545, น.155) ได้กล่าวไว้ว่า อัตลักษณ์มีความส าคัญต่อ
ระบบสังคม กล่าวคือประการแรกท าให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือพวกเราที่แตกต่างจากคนอื่น โดยไม่
จ าเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่อาจมีหลายลักษณ์ที่ประกอบข้ึนมา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่
เกิดข้ึนมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของแต่เป็นสิ่งที่ ถูกสร้างข้ึนและมีการเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งบ่งบอกถึง
ลักษณะเฉพาะ ลักษณะพิเศษที่จะบอกตัวตนสิ่งของนั้นหรือบุคคลนั้น ฉลาดชาย รมิตานนท์  (2548, 
น.25-29 ) กล่าวว่า อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ หรือเกิดข้ึนลอย ๆ แต่ก่อรูปข้ึนมาภายใน
วัฒนธรรม ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง โดยที่วัฒนธรรมก็เป็นสิ่งสร้างทางสังคม และไม่ใช่อะไรที่หยุดนิ่ง
ตายตัวหากแต่เป็นวงจรซึ่งมีผูเ้รยีกว่า วงจรแห่งวัฒนธรรม ดังนั้น อัตลักษณ์ทั้งหลายทั้งปวงจึงถูกผลิต
ข้ึนมา ถูกบริโภค และถูกควบคุมจัดการ อยู่ในวัฒนธรรมพร้อมกันก็มีสร้างความหมายต่าง ๆ ผ่าน
ระบบต่าง ๆ  ของการสร้างภาพตัวแทนที่เกี่ยวกับต าแหน่งแห่งที่ต่าง ๆ ทางอัตลักษณ์อันหลากหลายที่
น าเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของตน  

 อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546, น. 5-6) ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์มีความหมายที่ส าคัญ 
ทั้งสองด้านคือ ในด้านหนึ่ง ความเป็นปัจเจก ที่เช่ือมต่อและสัมพันธ์กับสังคม สังคมก าหนดบทบาท
หน้าที่และระบบคุณค่าที่ติดมากับ ความเป็นพ่อ ความเป็นเพื่อน ความเป็นสามี ภรรยา ความเป็น
ศิษยอ์าจารย์ ในมิติน้ีอัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องของการใช้สัญลักษณ์ เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์
ต่าง ๆ ดังกล่าวนี้กระท าผ่านระบบสัญลักษณ์หลากหลายรูปแบบ ส่วนในอีกด้านหนึ่ง อัตลักษณ์ก็
เกี่ยวข้องกับมิติภายใน ของความเป็นตัวเราอย่างมากทั้งในด้านอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์
ให้ความหมายหรือการเปลี่ยนแปลงความหมายที่เกี่ยวกับตนเองในกระบวนการที่เขาสัมพันธ์กับโลก 
จึงมีการแบ่งประเภทอัตลักษณ์เป็นสองระดับคืออัตลักษณ์บุคคลและอัตลักษณ์ทางสังคม 
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 จากการศึกษาทฤษฎีอัตลักษณ์ ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีอัตลักษณ์มาเป็นแนวทางการ
ศึกษาวิจัยในครั้งนี้ เพื่อแสดงให้ทราบถึงอัตลักษณ์ของบุคคลและอัตลักษณ์ในการบรรเลงระนาดทุ้ม 
ในบริบทของลักษณะต่าง ๆ การบรรเลงระนาดทุ้มเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรภูมิพลอดุยลยเดช บรมนาถบพิตร ว่าผู้ปฏิบัติงานมีอัตลักษณ์และ
ลักษณะพิเศษอย่างไรในการบรรเลงระนาดทุ้มของแต่ละบุคคลเช่นเรื่องการด าเนินท านองต่าง ๆ 
รวมถึงส านวนกลอนที่ใช้ 

 
2.2 สารัตถะท่ีเกี่ยวของ 
  2.2.1 ความเป็นมาและรูปร่างลักษณะของระนาดทุ้ม 
 ระนาดทุ้มเป็นเครื่องดนตรีที่เกิดข้ึนในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3  
โดยสร้างเลียนแบบระนาดเอก ลูกระนาดทุ้มมีรูปร่างที่ใหญ่กว่าลูกระนาดเอกและท าด้วยไม้ไผ่       
จึงเหลาให้มีขนาดกว้างและยาวกว่าระนาดเอกท าให้เกิดเสียงทุ้มต่ า เพื่อให้บรรเลงประสานเสียง    
กับระนาดเอกที่มีเสียงแหลมสูง ลูกระนาดทุ้มมีจ านวน 17-18 ลูกเรียงลดหลั่นกันลงมาลูกต้น      
ยาวประมาณ 42 เซนติเมตร กว้าง 6 เซนติเมตร ลูกต่อมามีขนาดลดหลั่นกันลงไปเรื่อย ๆ จนมาถึง
ลูกยอดยาว 34 เซนติเมตร กว้าง 5 เซนติเมตร ผืนระนาดทุ้มบางครั้งก็ใช้ไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้ชิงชันและ
ไม้มะหาด แต่ไม่ได้รับความนิยมมากนัก ส่วนรางระนาดทุ้มมีรูปร่างคล้าย ๆ กับรางระนาดเอก 
กล่าวคือ มีรูปคล้ายหีบไม้แต่เว้ากลางเป็นทางโค้ง มีโขนปิดทางด้านหัวและทางด้านท้ายวัดจากปลาย
โขนทางหนึ่งไปยังอีกทางหนึ่งยาวประมาณ 124 เซนติเมตร มีตะขอติดที่โขนข้างละ 2 อันเพื่อแขวน
หรือขึงผืนระนาดทุ้ม  รางระนาดทุ้มต้องใช้ไม้เนื้อดีที่มีความคงทนหรือไม้ที่มีลวดลายสวยงาม เช่นไม้
ขนุน ไม้ประดู่ ไม้ชิงชัน ไม้สัก ไม้มะริดและไม้ก้ามปู เป็นต้น รางระนาดทุ้มมีทั้งรางธรรมดาและรางที่
มีการแกะสละลงรักปิดทองให้มีความสวยงามด้วยกรรมวิธีต่าง ๆ นอกจากวิธีลงลักษณ์ปิดทองแล้ว  
ยังมีรางที่ตกแต่งด้วยการประดับมกุและงาช้างเปน็ลวดลายต่าง ๆ   เพื่อความสวยงามอีกด้วย ส่วนไม้ตี
ระนาดทุ้มก็ได้มีผู้ประดิษฐ์แตกต่างออกไปจากไม้ตีระนาดเอก ไม้ตีระนาดทุ้มใช้ไม้นวมซึ่งมีขนาดใหญ่
กว่าไม้ระนาดเอกและมีเสียงอ่อนนุ่มมากกว่า หัวไม้ที่ใช้ตีนั้นใช้ผ้าพันหลาย ๆ ช้ันเพื่อต้องการให้มี
เสียงทุ้มนุ่มนวลเปน็คนละเสียงกับระนาดเอกซึง่มีเสียงที่แข็ง จึงมีค ากล่าวจากครูดนตรีไทยในหลาย ๆ 
ท่านว่า ระนาดทุ้มนั้นเปรียบเสมือนแม่ ส่วนระนาดเอกนั้นเปรียบเสมือนพ่อ นอกจากระนาดทุ้มดังที่
ได้กล่าวมานี้ยังมีระนาดทุ้มอีกอย่างหนึ่งคือระนาดทุ้มมโหรี เป็นระนาดทุ้ม ที่ย่อส่วนให้มีขนาดเล็กลง
ทั้งรางและผืนรวมถึงไม้ตีระนาดทุ้มมโหรีก็ลดขนาดของหัวไม้ให้เล็ กลงอีกด้วย เพื่อให้มีเสียงที่
เหมาะสมกับ เสียงของเครื่องดนตรใีนวงเครื่องสายทีใ่ช้ประสมวงบรรเลงอยู่ในวงมโหรีเครื่องใหญ่และ
วงมโหรีเครื่องเล็กอีกด้วย (ดุษฎี มีป้อม. 2556, น.21-22) 
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  จากการศึกษาความเป็นมาและลักษณะของระนาดทุ้ม สรุปได้ว่าเกิดข้ึนในสมัย
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 3 สร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบระนาดเอก แต่มีวิธีการการ
บรรเลงที่แตกต่างจากระนาดเอก ด้วยระดับเสียงที่มีความทุ้มต่ ากว่าจึงท าให้ระนาดทุ้มนั้นจัดอยู่ใน
เครื่องดนตรีประเภทตาม และระนาดทุ้มยังมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอย่างเช่นการบรรเลงและ
ส านวนกลอนที่ใช้บรรเลงในเพลงอีกด้วย 
   2.2.2 วิธีการบรรเลงระนาดทุ้ม 
 ระนาดทุ้มใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์ไม้แข็ง วงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ และวงมโหรี มวิีธีการบรรเลง
ที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากระนาดเอก คือไม่ได้ยึดการบรรเลงด้วยคู่ 8 เป็นหลัก การบรรเลงมีการ
ใช้ตีทีละลูกและตีทีละหลาย ๆ ลูก หรือพร้อมกันทั้งสองมือโดยตีพร้อมกันเป็นคู่แปด คู่สี่ คู่สาม คู่ห้า  
คู่หก และตีเสียงเดียวบ้างในระยะห่างถ่ีตามโอกาสของเพลงนั้น ๆ ซึ่งมีวิธีการต่างกัน เช่นเหลื่อมไป
หน้าผู้อื่นบ้างล้าหลังไปบ้าง ตีขัดจังหวะบ้าง ยืนจังหวะบ้าง หรือย้อยอยู่หลังจังหวะบ้าง การที่จะ
บรรเลงระนาดทุ้มให้ดีได้นั้นผู้บรรเลงต้องอาศัยประสบการณ์หลาย ๆ ด้านเช่นด้านการปฏิบัติด้วย
ตนเอง ด้านเป็นผู้ฟังที่ดีคอยสังเกตสามารถแยกแยะในส านวนกลอนหรือทางว่าทางไหนควรใช้กับ
เพลงประเภทใด และด้านการเป็นครูพักลักจ า และในการส าคัญคือต้องผ่านการฝึกฝนจากเครื่อง
ดนตรีที่เป็นท านองหลักมาก่อนคือ ฆ้องวงใหญ่ เพราะฆ้องวงใหญ่นั้นถือได้ว่าเป็นเครื่องดนตรี         
ที่บรรเลงท านองหลักถ้าผู้บรรเลงไม่ได้ท านองหลักแล้วก็ไม่สามารถที่จะบรรเลงเครื่องดนตรีประเภท
แปรท านองอย่างอื่นได้ การบรรเลงระนาดทุ้มนั้นควรฝึกการแปรท านองเพลงทางพื้นควบคู่กันไปกับ
ทางเดี่ยวเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้ส านวนกลอนที่ถูกต้องนอกจากการฝึกการแปรท านองแล้วยังต้อง
ฝึกการประคบเสียงการปิดเปิดมือให้ถูกต้องเพื่อให้ได้เสียงที่มีความเหมาะสมกับเพลงที่บรรเลงอยู่ใน
ปัจจุบันพบว่านักดนตรีที่เป็นผู้บรรเลงระนาดทุ้มนั้นมีการใช้ส านวนกลอนที่โลดโผนและไม่ถูก
กาลเทศะ ซึ่งแตกต่างกับผู้บรรเลงระนาดทุ้มสมัยก่อนที่จะใช้ส านวนกลอนแบบจาว ๆ ช่วยบรรเลง
แบบคุมวงหรือเป็นผู้ช่วยระนาดเอกเมื่อผู้บรรเลงระนาดเอกหรือลูกวงนั้นไม่แม่นเพลง (ไพรัตน์ จรรย์
นาฏย์. สัมภาษณ์, 20 ตุลาคม 2560, ดุษฎี มีป้อม. 2556, น.22) 
  ทบวงมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานการบรรเลงระนาดทุ้ม  (2538, น.  
95-98) โดยแบ่งองค์ประกอบของการบรรเลงออกเป็นทัง้หมด 4 ประเภทดังนี้การนั่ง การจับไม้ การตี           
การแปรท านอง 
  การนั่งและการจับไม้มีทั้งหมด 2 ลักษณะคือ นั่งขัดสมาธิราบ นั่งพับเพียบล าตัวตรง
ต าแหน่งที่นั่งอยู่ระหว่างกึ่งกลางรางระนาดทุ้ม โดยขาผู้บรรเลงอยู่ห่างจากรางระนาดทุ้มประมาณ 4 
นิ้ว ท่าจับไม้ระนาดทุ้มแบบพื้นฐาน การจับแบบปากกา โดยทั่วไปหงายฝ่ามือจับไม้ตีข้างละอันให้ก้าน
ไม้ตีวางอยู่ในอุ้มมือ พร้อมกับให้นิ้วกลาง นาง ก้อยจับก้านไว้และเหยียดนิ้วหัวแม่มือแตะอยู่ข้างไม้ตี
ให้พอเหมาะกับการควบคุมน้ าหนักของไม้ แล้วคว่ ามือลง โดยแขนทั้งสองข้างอยู่แนบล าตัวงอข้อศอก
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เป็นมุมฉากการจับแบบปากนกแก้ว จับไม้ในลักษณะเดียวกันกับแบบปากกา แต่น้ิวช้ีไล่ลงตั้งฉากกับ
ก้านไม้ตี ประมาณข้อนิ้วมือข้อแรก 
  2.2.2.1 วิธีการตีระนาดทุ้ม แบ่งออกเป็นลักษณะการตีและวิธีตีดังนี้ 
   1) ต้องตีตรงกลางของลูกระนาดทุ้ม 
    2) วิธีตีใช้กล้ามเนื้อบังคับดังนี้ 
    (2.1) ใช้กล้ามเนื้อแขนเป็นหลัก และใช้กล้ามเนื้อที่บังคับการ
เคลื่อนไหวข้อมือร่วมด้วย เรียกว่าครึ่งข้อครึ่งแขน 
    (2.2) ในการใช้ความเร็ว จะใช้ส่วนของกล้ามเนื้อตรึงหัวไหล่ไว้เป็น
หลักเพื่อให้กล้ามเนื้อแขนสามารถการตีให้คล่องตัวและรวดเร็วข้ึน 
    (2.3) โดยทั่วไปใช้น้ าหนักของมือในการตีหนักกว่าระนาดเอก      
ผู้ตีจึงต้องยกไม้สูงกว่าพอประมาณ 
    (2.4) น้ าหนักในการตีด้วยมือซ้ายและมือขวาส่วนใหญ่ จะไม่
เท่ากัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวิธีการบรรเลงและท่วงท านองของบทเพลง 
   3) วิธีการตี มีดังนี ้
    (3.1) ตีไล่เสียงทีละมือจากต่ าไปหาสูง จากสูงไปหาต่ า ให้ได้เสียง
ดังเท่ากัน 
    (3.2) ตีสลับมือเป็นเสียงคู่ต่าง ๆ ข้ึนลง 
    (3.3) ตีสลับมือเป็นเสียงเดียว หรือยืนเสียง และต้องมี เสียง        
ที่เท่ากันและจังหวะสม่ าเสมอ 
    (3.4) ตีกรอ เป็นการตีมือซ้ายมือขวาสลับกันติดต่อกันด้วยเสียง   
ถ่ี ๆ โดยอาจตีเป็นคู่แปดหรือต่ ากว่าน้ัน 
    (3.5) ตีสองมือพร้อมกัน เป็นคู่ต่าง ๆ ต่ ากว่าคู่แปด และเสียงต้อง
เท่ากัน 
    (3.6) ตีดูด เป็นการตีแบบกดซ้ายเปิดขวา เสียงดูดที่เกิดจากการ
บังคับเสียงโดยใช้มือทั้งสองร่วมกันบังคับเสียงคือการตีขวาด้วยเสียงเปิด แล้วห้ามเสียงด้วยมือซ้าย 
    (3.7) ตีถ่าง คือการตีเสียงที่กว้างกว่าคู่แปด ลักษณะการตีแบ่งเป็น
ถ่างข้างซ้ายหรือถ่างข้างขวาหรือแยกมือพร้อมกัน 
    (3.8) ตีกระทบ คือการท าให้เกิดเสียงโดยมอืทั้งสองข้างให้เสียงเกดิ
ในลักษณะชิดกัน 
    (3.9) ตีล่วงหน้าคือการตีล่วงหน้าเป็นประโยคเป็นการบรรเลงให้
ประโยคนั้นด าเนินไปล่วงหน้าจากท านองหลักของฆ้องวงใหญ่ ที่อยู่ในเพลงเดียวกัน 
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    (3.10) ตีย้อยคือการเพิ่มส านวนให้ลูกตกลงหลังจังหวะในส านวน
เพลงเดียวกัน 
    (3.11) ตีโขยกคือการตีให้เกิดเสียงตามการด าเนินส านวนกลอน 
โดยให้น้ าหนักของเสียงทีเ่รยีงร้อยเปน็ส านวนเกดิข้ึนจากเบาไปหาหนักสลับกันตามประโยคของแต่ละ
ส านวนในลักษณะที่ฟังแล้วส านวนการบรรเลงไม่เรียบ 
    (3.12) ตีลักจังหวะคือการบรรเลงให้เกิดเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ระหว่างกึ่งกลางในจังหวะฉิ่งและฉับ 
    (3.13) ตีโขกคือการตีให้เกิดเสียงน้ าหนักที่มือขวามีความดัง     
เป็นพิเศษ 
    (3.14) ตีขยีคื้อบรรเลงตามปกติทั่วไปแต่เพิ่มความถ่ีของเสียงและ
ความเร็วเป็น 2 เท่า 
    (3.15) ตีกวาดมี 2 ลักษณะคือ ตีกวาดทีละมือในลักษณะกวาดข้ึน
และกวาดลง ตีกวาดทั้ง2มือไปในทิศทางเดียวกันหรือแยกมืออกจากกัน 
    (3.16) ตีสะบัดมี 2 ลักษณะ ตีสะบัดเสียงข้ึนและลง ตีสะบัดข้าม
เสียงขึ้นและลง 
  จากการศึกษาวิธีการบรรเลงระนาดทุ้มผู้วิจยัพบว่าวิธีการบรรเลงระนาดทุม้แบ่งออก
ตามประเภทได้ 2 ประเภทคือ 1.ประเภทปฏิบัติได้แก่ ตีไล่เสียงทีละมือจากต่ าไปหาสูง จากสูงไปหา
ต่ า ให้ได้เสียงดังเท่ากัน ตีสลับมือเป็นเสียงคู่ต่าง ๆ ข้ึนลง ตีสลับมือเป็นเสียงเดียว หรือยืนเสียง และ
ต้องเสียงที่เท่ากันและจังหวะสม่ าเสมอ ตีกรอ เป็นการตีมือซ้ายมือขวาสลับกันแบบต่อเนื่องกันด้วย
เสียง  ถ่ี ๆ โดยอาจตีเป็นคู่แปดหรือต่ ากว่าน้ัน ตีสองมือพร้อมกัน เป็นคู่ต่าง ๆ ต่ ากว่าคู่แปด และเสียง
ต้องเท่ากัน 2.ประเภทด าเนินท านองที่ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้อยู่ในเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าได้แก่   
ตีสองมือพร้อมกัน เป็นคู่ต่าง ๆ ต่ ากว่าคู่แปด และเสียงต้องเท่ากันตีดูดเป็นการตีแบบกดซ้ายเปิดขวา
เสียงดูดที่เกิดจากการบังคับเสียงโดยใช้มือทั้งสองร่วมกันบังคับเสียงคือการตีขวาด้วยเสียงเปิด แล้ว
ห้ามเสียงด้วยมือซ้ายตีถ่าง คือการตีเสียงที่กว้างกว่าคู่แปด ลักษณะการตีแบ่งเป็นถ่างข้างซ้ายหรือถ่าง
ข้างขวาหรือแยกมือพร้อมกัน ตีกระทบ คือการท าให้เกิดเสียงโดยมือทั้งสองข้างใหเ้สียงเกิดในลักษณะ  
ชิดกัน ตีล่วงหน้า คือการตีล่วงหน้าเป็นประโยคเป็นการบรรเลงให้ประโยคนั้นด าเนินไปล่วงหน้าจาก
ท านองหลักของฆ้องวงใหญ่ที่อยู่ในเพลงเดียวกัน ตีย้อย คือการเพิ่มส านวนให้ลูกตกลงหลังจังหวะใน
ส านวนเพลงเดียวกัน ตีโขยก คือการตีให้เกิดเสียงตามการด าเนินส านวนกลอนโดยให้น้ าหนักของเสียง
ที่ เรียงร้อยเป็นส านวนเกิดข้ึนจากเบาไปหาหนักสลับกันตามประโยคของแต่ละส านวนกลอน          
ในลักษณะที่ฟังแล้วมีส านวนการบรรเลงไม่เรียบ ตีลักจังหวะ คือการบรรเลงให้เกิดเสียงอย่างใดอย่าง
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หนึ่งระหว่างกึ่งกลางในจังหวะฉ่ิงและฉับ ตีโขก คือการตีให้เกิดเสียงน้ าหนักที่มือขวามีความดังเป็น
พิเศษ 

2.2.3 บทบาทและหน้าที่ของระนาดทุ้ม 
  บทบาทและหน้าที่ของระนาดทุ้มนั้น เมื่อบรรเลงอยู่ในวงดนตรีไทยทั้ง 3 วงแล้วจะ
ช่วยท าให้เพลงที่บรรเลงอยู่นั้นมีสุนทรียรสหรืออรรถรสในการฟังมากยิ่งข้ึนเพราะว่ามีการผสมผสาน
การบรรเลงท่วงท านองที่ครูดนตรีสมัยโบราณได้ประดิษฐ์คิดค้นมาจึงท าให้เกิดความกลมกลืนระหว่าง
เครื่องดนตรีในวงอย่างลงตัว มีครูดนตรีไทยหลาย ๆ ท่านกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของระนาดทุ้มไว้อยา่ง
มากมาย เช่น เป็นผู้ตกแต่งท านองให้เกิดความสนุกสนาน ระนาดทุ้มเป็นเหมือนดังเช่นตัวตลกประจ า
วง ระนาดทุ้มเป็นผู้ช่วยระนาดเอก จากข้อความดังกล่าวจึงสามารถกล่าวได้ว่าการด าเนินท านองของ
ระนาดทุ้มมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวซึ่งแตกต่างจากเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ  คนระนาดทุ้มจึงต้องเป็นผู้มี
ความฉลาดและมีสติปัญญาดีเลิศจึงจะบรรเลงระนาดทุ้มได้ดี การบรรเลงรับร้องประเภทเพลงลูกล้อ
ลูกขัดก็ถือว่าเป็นเพลงอีกประเภทหนึ่งทีผู่้บรรเลงระนาดทุ้มควรจะต้องพิจารณาถึงบทบาทและหน้าที่
ในการบรรเลงให้เหมาะสมว่าลูกล้อลูกขัดบางลูกเป็นท านองบังคับ ส่วนบางลูกอาจจะใช้ทางตบแต่ง 
ได้ หรือถ้าบางครั้งก็อาจจะล้วงเข้ามาพร้อมกับระนาดเอกในช่วงที่มีลูกล้อลูกขัดก็ได้ทั้งนี้ควรต้องดู
ตามความเหมาะสมของเพลงนั้น ๆ ด้วย อีกบทบาทหนึ่งที่ส าคัญของระนาดทุ้มคือผู้ปฏิบัติต้องศึกษา
โครงสร้างของเพลงและลักษณะของเพลงที่จะใช้บรรเลงจึงจะสามารถบรรเลงได้อย่างถูกต้องตาม
กระบวนการและถูกกาลเทศะ 
  ดุษฎี มีป้อม (2556, น.28 - 29) ได้อธิบายถึงบทบาทและหน้าที่ของระนาดทุ้มไว้
ดังนี้ ระนาดทุ้มมีหน้าที่ด าเนินท านองหยอกล้อ ยั่วเย้าไปกับพวกด าเนินท านองด้วยกัน สนับสนุนท าให้
เกิดความสนุกสนาน กระตุ้นเตือนให้ครึกครื้นรื่นเริง บทบาทการด าเนินท านองของระนาดทุ้มที่ดู
เหมือนเป็นตัวตลก แม้ว่าบางครั้งจะดูเหมือนเป็นตัวตลกก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ความเป็นจริง
เป็นเรื่องของการด าเนินท านองที่มีความประณีต ลึกซึ้ง และน่าทึ่ง เมื่อบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น 
ๆ ก็จะเกิดสมดุลท าให้เสียงของเครื่องดนตรีทั้งวงมีความสมบูรณ์  
  วิชัย ภู่เพชร์ (2558, น.25) ได้อธิบายบทบาทและหน้าที่ของระนาดทุ้มไว้ดังนี้ 
บทบาทหน้าที่ของระนาดทุ้มนั้นถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้บรรเลงคู่กับระนาดเอก บทบาทการด าเนินท านอง
ของระนาดทุ้มไม่ใช่ตัวตลก แม้ว่าบางครั้งจะดูเป็นตัวตลกก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่ความเป็นจริง
เป็นเรื่องของการด าเนินท านองทีมีความประณีต ลึกซึ้งและน่าทึ่ง ระนาดทุ้มมีส านวนเด่นชัดอยู่ 3 
อย่างคือ ล่วงหน้า ล้าหลังและอีหลักอีเหลื่อ การตีระนาดทุ้มต้องอาศัยหลักเกณฑ์การตีฆ้องวงใหญ่
เป็นพื้นฐาน ต้องตีให้หัวไม้กระทบกับผืนเต็มปื้น จึงจะท าให้ได้เสียงชัดเจน การบรรเลงต้องแบ่งใช้มือ
ให้ถูกต้องเช่นเดียวกับฆ้องวงใหญ่ แต่บางทีก็มีข้อยกเว้นเพราะระนาดทุ้มมีวิธีด าเนินท านองที่เป็น
อิสระและกว้างขวาง 
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 จากการศึกษาบทบาทและหน้าที่ของระนาดทุ้มสามารถสรุปได้ว่าระนาดทุ้มเป็นเครื่องดนตรี
ชนิดแปรท านอง มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เมื่อได้บรรเลงร่วมอยู่ในวงจะท าให้อารมณ์ของเพลง
มีความครื้นเครง สนุกสนานเกิดความลงตัวในท่วงท านองของเพลงที่บรรเลง บทบาทการด าเนิน
ท านองของระนาดทุ้มที่ดูเหมือนเป็นตัวตลก แม้ว่าบางครั้งจะดูเหมือนเป็นตัวตลกก็เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
เท่านั้น แต่ความเป็นจริงเป็นเรื่องของการด าเนินท านองที่มีความประณีต ลึกซึ้ง และน่าทึ่ ง           
เมื่อบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีอื่น ผู้บรรเลงระนาดทุ้มจึงต้องเป็นผู้ศึกษาโครงสร้างของเพลงและ
ลักษณะเพลงที่ใช้บรรเลงว่าควรจะบรรเลงออกมาอย่างไรจึงจะเหมาะสม 
 2.2.4 ส านวนกลอนและการด าเนินท านองของระนาดทุ้ม  
 ส านวนกลอนของระนาดทุ้มเป็นสิ่งหนึ่งที่ใช้บ่งบอกความเป็นเอกลักษณ์ ในเครื่องดนตรีชนิด
นั้นว่าเป็นเครื่องดนตรีประเภทอะไรมีหน้าที่อย่างไรในวง ได้มีครูหลาย ๆ ท่านได้คิดประดิษฐ์ส านวน
กลอนระนาดทุ้มไว้อย่างมากมายเพื่อเป็นการอวดภูมิปัญญาและอวดฝีมือจึงได้รับความนิยมและสืบ
ทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ส านวนกลอนและการด าเนินท านองนั้นเกิดข้ึนมาพร้อมกับระนาดทุ้มตั่งแต่
สมัยโบราณมีการบรรเลงที่เป็นรูปแบบเรียกว่าทางจาว ๆ ไม่มีทางโลดโผนหรือพิสดารเหมือนดั่งใน
สมัยนี้ แต่อย่างไรก็ดีเมื่อมีวงปี่พาทย์ถูกบรรจุอยู่ในหน่วยงานราชการต่าง ๆ ก็ได้ มีนักดนตรีที่เคยได้
ร่ าเรียนทางระนาดทุ้มมาอย่างถูกต้องก็ได้มีการประชุมทางวิชาการและพัฒนาการบรรเลงทางระนาด
ทุ้มขึ้นมาตามล าดับ ในช่วงสมัยที่มีการประชันปี่พาทย์กันอยู่บ่อยครั้งครูแต่ละส านักได้คิดประดิษฐ์
ส านวนกลอนเพื่อมาไว้ประชันอวดฝีมือกันอย่างมากหลายส านวนกลอนในบางครั้งจึงมีความจ าเป็นที่
จะไม่เปิดเผยทางระนาดทุ้มของส านักตนไว้ เพื่อใช้บรรเลงในครั้งที่ประชันหรืองานที่ส าคัญเท่าน้ัน 
ส่วนในสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง วิชาการทางดนตรีไทยได้ขาดหายไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง
จึงท าให้การพัฒนาดนตรีไทยน้ันหยุดชะงักลงด้วย เนื่องด้วยในสมัยก่อนไม่มีเครื่องบนัทึกเสยีงและการ
จดบันทึกทางหรือส านวนกลอนระนาดทุ้มที่ถ่ายทอดให้ศิษย์สืบกันมาจึงขาดหายไปด้วยเช่นกัน ครูผู้ที่
ร่ าเรียนทางระนาดทุ้มมาอย่างแท้จริงก็ค่อย ๆ หมดสิ้นไป ต่อมาในสมัยที่ดนตรีกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง
นักดนตรีไทยหลาย ๆ ท่านก็ได้คิดปรับปรุงพัฒนาส านวนกลอนระนาดทุ้มขึ้นมาในแนวทางใหม่ จึงท า
ให้ส านวนกลอนที่เป็นทางเก่า ๆ นั้นหาฟังได้ยาก ส านวนกลอนระนาดทุ้มนั้นต้องบรรเลงเป็นกลอนที่
สัมผัสกันกล่าวคือมีโครงสร้างคล้ายโคลงกลอนต่าง ๆ เช่น ประโยคแรกถามอย่างไร ประโยคหลังต้อง
ตอบอย่างนั้นมิใช่ตอบอย่างไรก็ได้ ในปัจจุบันผู้บรรเลงทุ้มมักจะด าเนินกลอนถ่ี ๆ หรือนิยมน าลูกฝรั่ง 
ที่ใช้แบบการตี คู่สาม มาใช้ในการบรรเลงระนาดทุ้มเป็นส่วนใหญ่ เพื่อท าให้เกิดความสนุกสนานใน
การบรรเลง จึงท าให้เยาวชนรุ่นหลังที่มีความสนใจในการบรรเลงระนาดทุ้มนั้น เกิดความเข้าใจผิด   
นึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้อง จึงเป็นเหตุท าให้ผู้ที่รู้เท่าไม่ถึงการนั้นน าไปปฏิบัติสืบต่อกันมาการบรรเลง   
ระนาดทุ้มต้องพิจารณาให้เหมาะสมในเรื่อง ของการใช้ส านวนกลอนเช่น ถ้าเป็นเพลงทางกรอ         
ผู้บรรเลงไม่ควรที่จะใส่ส านวนกลอนที่โลดโผนหรือฟังแล้วกระโดกกระเดกส านวนกลอนแบบนี้ไม่
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เหมาะกับเพลง ถ้าเป็นเพลงหน้าพาทย์ผู้บรรเลงควรต้องระวังการใช้ส านวนกลอนเป็นอย่ างมาก
เพราะว่าเพลงหน้าพาทย์นั้นถือว่าเป็นเพลงที่ใช้ส าหรับอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธ์ิและเชิญครูบาอาจารย์ของ
ทางดุริยางคศิลป์และนาฏศิลป์ การบรรเลงนั้นไม่ควรใช้ส านวนกลอนมากไป จะท าให้ฟังแล้วดูไม่เกิด
ความศักดิ์สิทธ์ิหรือถ้าเป็นการบรรเลงประกอบการแสดงชุดระบ าโบราณคดีในประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ทางที่ต้องบังคับมืออยู่แล้วผู้บรรเลงระนาดทุ้มควรใส่ส านวนกลอนในเพลงประเภทนี้ได้บ้างเล็กน้อย
เท่านั้น ถ้าใส่มากเกินไปจะท าให้ส าเนียงของเพลงที่เป็นทางบังคับมือนั้นหายไป ส านวนกลอนระนาด
ทุ้มที่แท้จริงนั้นต้องมีเสียงที่หนืด เสียงโปร่งและเปิดปิดมือตามลักษณะโครงสร้างของเพลงอย่าง
เหมาะสม อย่างที่เรียกในภาษาดนตรีไทยว่าตีทุ้มได้ดูดดี  

 ส านวนกลอนของระนาดทุ้มแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท  
       - การบรรเลงรวมวง คือ สามารถใช้ส านวนกลอนได้อย่างอิสระกว้างขวาง 

สามารถใช้กลอนที่ท าให้เกิดความสนุกสนานหรือโลดโผนได้ ทั้งนี้ผู้บรรเลงควรค านึงถึงบทบาทของ
ระนาดทุ้มต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงสร้างของเพลงที่บรรเลงหากเป็นเพลงหน้าพาทย์ต้อง
บรรเลงให้เสียงของระนาดทุ้มและส านวนกลอนนั้นมีความเรียบร้อย ด าเนินไปในแนวทางเดียวกับ
ระนาดเอกและฆ้องวงใหญ่เพื่อให้เกิดความสนิทสนมกลมกลืนกันไป ในส่วนของเพลงเรื่องประเภท
เพลงช้าหรือเพลงเรื่องประเภทเพลงฉ่ิงนั้นควรใช้ส านวนกลอนแบบเรียบ ๆ ในบางลูกที่มีลักษณะเป็น
ทางพื้นนั้นก็สามารถตบแต่งส านวนกลอนได้บ้างและไม่ควรใช้ส านวนกลอนที่กระโดดข้ามไปมาต้อง
บรรเลงให้เกิดความสอดคล้องกับอารมณ์ของเพลง 

  - การบรรเลงเพลงเดี่ยว คือ เป็นส านวนกลอนเฉพาะที่ผู้ประดิษฐ์นั้นคิดค้น
ส านวนกลอนมาในแบบลักษณะพิเศษเพื่อเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาของผู้คิด โดยแทรกแซงกลเม็ด 
นานาประการ มีส านวนกลอนทั้งไพเราะส านวนกลอนที่โลดโผน มีทั้งส านวนกลอนที่เกลี่ยวกลาดใน
บางเพลงถึงแม้เพลงนั้น ๆ  จะเป็นเพลงเดียวกับทีเ่คยบรรเลงในเพลงหมู่ แต่การใช้ส านวนกลอนน้ันจะ
แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง ผู้ที่จะสามารถบรรเลงเพลงเดี่ยวหรือใช้ส านวนกลอนเพลงเดี่ยวได้ดีจะต้องมี
คุณสมบัติดังนี้ มีความจ าเป็นเลิศ จะต้องมีอารมณ์ร่วมกับการบรรเลง มีการควบคุมเสียงและควบคุม
มือหมั่นฝึกฝนและมีความรักในดนตรีไทย เพลงที่นิยมน ามาประพันธ์เป็นเพลงเดี่ยวและอวดส านวน
กลอนระนาดทุ้มได้มากที่สุดเช่น ลาวแพน สารถี พญาโศก แขกมอญ กราวใน ทยอยเดี่ยว นกขมิ้น 
เป็นต้น 

  - การบรรเลงแบบบังคับทาง คือเป็นการใช้ส านวนกลอนทางระนาดทุ้มที่มี
ลักษณะบรรเลงแบบเดียวกับท านองหลัก ซึ่งผู้ประพันธ์ได้มีจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงต้องการให้
ส านวนเพลงเป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกเครื่องมือ เช่นเพลงชุดระบ าโบราณคดีต่าง ๆ เพลงที่มีลูก
ล้อลูกขัดต่าง ๆ เช่นเพลงโหมโรงคลื่นกระทบฝั่งเป็นต้น แต่ผู้บรรเลงระนาดทุ้มสามารถใส่ส านวน
กลอนได้เป็นบางโอกาส ทั้งนี้ต้องพิจารณาดูถึง โอกาสที่ใช้ตามความเหมาะสมด้วย โดยส านวนกลอน
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ที่ใช้จะต้องมีความสอดคล้องและสัมพันธ์กับท านองหลัก ทั้งนี้ผู้บรรเลงจะต้องผ่านการเรียนในเรื่อง
ของการแปลท านองหรือการใช้ส านวนกลอนจึงจะสามารถเป็นผู้บรรเลงระนาดทุ้มได้อย่างดีและ
ถูกต้อง แต่ละส านวนกลอนที่ ใช้จะต้องมีการแบ่งมืออย่างถูกต้องและรักษาลูกตกของท านองหลัก      
ไว้เป็นส าคัญ (ดุษฎี มีป้อม. 2556, น.29-30) 

 จากการศึกษาส านวนกลอนและการด าเนินท านองของระนาดทุ้มนั้นพบว่าส านวน
กลอนระนาดทุ้มนั้นต้องบรรเลงเปน็กลอนที่สมัผสักันกล่าวคือมีโครงสร้างคล้ายโคลงกลอนต่าง ๆ เช่น 
ประโยคแรกถามอย่างไร ประโยคหลังต้องตอบอย่างนั้นมิใช่ตอบอย่างไรก็ได้ ระนาดทุ้มตั้งแต ่     
สมัยโบราณมีการบรรเลงที่เป็นรปูแบบเรียกว่าทางจาว ๆ  ไม่มีทางโลดโผนหรอืพิสดารเหมือนในสมัยนี้
ส านวนกลอนหรือการด าเนินท านองนั้นเมื่อบรรเลงแล้วมีความสง่างามมีท่วงทีลีลา และเน้น
ความส าคัญของเสียงที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ของระนาดทุ้มเป็นส าคัญ ผู้บรรเลงระนาดทุ้มควรมี
ความรู้ในเรื่องของส านวนกลอนเพื่อเป็นการใช้ทางได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง การใช้ส านวนกลอน
ระนาดทุ้มนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือประเภทบรรเลงรวมวง ประเภทบรรเลงเพลงเดี่ยว 
และประเภทบรรเลงแบบบังคับทาง  
 2.2.5 ดนตรีในพระราชพิธี 

ดนตรีในพระราชพิธีสามารถจ าแนกได้เป็น 2  ชนิดคือ ดนตรีทางพิธีกรรมทางพุทธศาสนา 
และดนตรีพิธีกรรมในราชส านัก (ปัญญา รุ่งเรือง. 2546, น.10) การประโคมดนตรีในงานพระราชพิธี
ของพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ เป็นสิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งนอกจากเครื่อง
ราชูปโภคแล้ว ดนตรียังเป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้พระราชพิธีมีความสมบูรณ์ ซึ่งการใช้ดนตรีนั้นมี ทั้งดนตรี
ประกอบพระราชพิธีเสด็จเนื่องในวาระต่าง ๆ เสด็จออกว่าราชการหรือประกอบพระราชพิธีเกี่ยวกับ
ศาสนา (กรมศิลปากร. 2548, น.136) ดนตรีในพระราชพิธี เป็นเครื่องดนตรีหรือวงดนตรีของไทยที่ใช้
บรรเลงประโคมสอดแทรกอยู่ในพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นการ
ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั่งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน ดนตรีนั้นยังเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศ
ขององค์พระมหากษัตริย์รวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์อีกด้วย ศิลปวัฒนธรรมเป็นมรดกทางภูมิปัญญา  
ที่ครูโบราณได้สร้างข้ึนเพื่อรับใช้กิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม เสียงแห่งดนตรีนั้นช่วยสร้างความรู้สึกให้
เกิดความเพลิดเพลินและสร้างความศักดิ์สิทธ์ ในการประกอบพระราชพิธีตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีโบราณของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ จะมีข้ันตอนต่าง ๆ ที่ส าคัญออกเป็น
หมายรับสั่งเป็นภายในส าหรับใช้เป็นแนวทางปฏิบัติของเจ้าพนักงานในสมัยต่าง ๆ นั้นดนตรีที่ใช้
ประกอบพระราชพิธีมีลักษณะและเครื่องดนตรีดังนี้ 

สมัยสุโขทัย เริ่มมีวงประโคมในพระราชพิธี ได้แก่ ค าว่าเสียงพาทย์ ดุริยางดนตรี พิณพาทย์ 
ลักษณะงานที่บรรเลงประกอบพระราชพิธีได้แก่ กระบวนแห่รับพระมหาสุมนเถระ พิธีเฉลิมฉลอง
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พระพุทธรูป พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกขวัญ งานวันวิสาขบูชา งานพระราชพิธีเข้าพรรษา ส่วน
เครื่องดนตรีได้แก่ สังข์ แตร และกลองในขบวนแห่ 

สมัยอยุธยา ปรากฎให้เห็นชัดว่ามีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติเมื่อเสด็จออกว่าราชการมีวง
ประโคมรับเสด็จ ได้แก่ สังข์ แตร กลอง ในพระราชพิธีจองเปรียงเมื่อเสด็จลงเรือ มีค าว่า “ถ้าเสด็จลง
เป่าแตร 3 ลา” พระราชพิธีอินทราภิเก “เสด็จมาพระที่นั่งอยู่บาทจึงตี กรับกระทั่งแตรสังข์” หรือใน
พระราชพิธีราชาภิเษกมีค าว่า “เจ้าพนักงานตีกลองอินทเภรี และชาวประโคมก็ประโคมเครื่อง 
เบ็ญจดุริยางค์” 

สมัยรัตนโกสินทร์ มีระเบียบปฏิบัติตามข้ันตองของวงประโคมมีความชัดเจนมากยิ่งข้ึนในเรื่อง
ของวงต่าง ๆ ได้แก่ วงประโคมแตรสังข์ พิณพาทย์ มโหระทึก วงกลองแขก (กรมศิลปากร. 2548,    
น.149-150) วงประโคมที่ใช้ในพระราชพิธีในปัจจุบันนี้ มีหน่วยงานมีรับผิดชอบ 2 หน่วยงานได้แก่ 
ส านักพระราชวังและกลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งแต่ละหน่วยงานมีวงประโคม
และวงดนตรีที่ต้องรับผดิชอบดังนี้ งานเครื่องสูง กองราชพิธี ส านักพระราชวัง มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่อง
เครื่องราชอิสริยยศของสถาบันพระมหากษัตริย์ วงประโคมของงานเครื่องสูง ได้แก่วงแตรสังข์ วง
กระทั่ง แตรมโหระทึก วงปี่ชวากลองชนะ วงปี่ไฉนกลองชนะ กลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรม
ศิลปากร มีหน้าที่รับผิดชอบน าวงดนตรไีปบรรเลงซึ่งเปน็ส่วนหนึ่งของการประโคม ได้แก่วงปี่พาทย์พิธี 
วงปี่ชวากลองแขก และวงขับไม้ 

จากการศึกษาดนตรีในพระราชพิธี ใช้ประโคมในพระราชพิธีมาต่ังแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน 
ในสมัยสุโขทัยพบทั้งเครื่องดนตรีและวงประโคม ได้แก่ ฆ้องชัย บัณเฑาะว์ วงประโคมใช้ค าว่า ดุริยาง
คดนตรี หรือพิณพาทย์ ในสมัยอยุธยาพบทั้งเครื่องดนตรีและวงประโคมเหมือนสมัยสุโขทัยแต่มีเครื่อง
ดนตรีที่ เพิ่มข้ึนอันได้แก่ กลองอินทเภรี มโหระทึก ส่วนวงประโคมที่ เพิ่มมาจากสุโขทัน ได้แก่                 
วงปี่ชวา กลองแขก  สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น มีหลักฐานชัดเจนในการจัดวงประโคม พบว่า         
วงแตรสังข์ วงกระทั่งแตรมโหระทึก วงพิณพาทย์หรือวงปี่พาทย์ วงปี่ชวากลองชนะ วงปี่ ไฉน      
กลองชนะ วงปี่ชวากลองแขก วงขับไม้ และวงมโหรี การใช้เพลงประโคมตามข้ันตอนของงาน      
พระราชพิธียึดการประกอบกิริยาเป็นส าคัญ เช่นลงสรง ประกอบกิริยาการสรงน้ าในพระราชพิธี
เปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพลงเชิดฉาน เพลงโคมเวียน เพลงปลูกต้นไม้ ใช้ใน
การประกอบกิริยาหว่านไถของพระยาแรก ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพลงฉ่ิงพระฉัน
เช้าและเพลงฉ่ิงพระฉันเพล ใช้ในประกอบพระราชพิธีพระราชทานฉันเช้าและพระราชทานฉันเพล  
ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดูลยเดช      
บรมนาถบพิตร เป็นต้น 
 2.2.6 ความเป็นมาและลักษณะของเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า 
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 เพลงเรื่องประเภทเพลงฉ่ิงนั้นไม่พบประวัติความเป็นมาของเพลงเรื่องประเภทเพลงฉ่ิงว่ า
เกิดข้ึนในสมัยใด ใครเป็นผู้เรียบเรียงข้ึนคนแรกไม่ทราบแน่ชัด มีเพียงหลักฐานซึ่งอยู่ในประวัติความ
เป็นมาของเพลงสามช้ัน เพลงเถาต่าง ๆ  ที่มีการถ่ายทอดกันแบบมุขปาฐะสืบต่อกันเรื่อยมาจนปจัจบุัน
ว่าเป็นเพลงที่ประดิษฐ์ข้ึนจากเพลงฉ่ิงในเรื่องต่าง ๆ จากประวัติความเป็นมาและจาการเล่าสืบต่อการ
มา ท าให้สรุปได้ว่า เพลงฉ่ิงเป็นเพลงที่น่าจะเกิดข้ึนมาต้ังแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ก่อนหน้าสมัยกรุง
ศรีอยุธยานั้นไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจน โดยเฉพาะในสมัยสุโขทัยมีปรากฏหลกัฐานเพลงที่ส าคัญและ
ชัดเจนว่าเกิดข้ึนในสมัยสุโขทัย คือเพลงเทพทองซึ่งเป็นเพลงอัตราช้ันเดียวสั้น ๆ เพลงเรื่องประเภท
เพลงฉ่ิงมีลักษณะการน าเพลงประเภทเพลงฉ่ิงที่ไม่มีจังหวะหน้าทับหลาย ๆ เพลงมาเรียงติดต่อกัน
ตามลักษณะของเพลงเรื่อง มีการด าเนินท านองที่ไม่ โลดโผนมากนักและไม่มีลูกล้อลูกขัดเป็นการ
บรรเลงท านองแบบเรื่อย ๆ จากเพลงช้าไปสู่เพลงเร็วใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใช้
ช่วงเวลาพระฉันภัตราหารเช้า การบรรเลงเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าจึงต้องเต็มไปด้วยความ
ระมัดระวังและเป็นระเบียบเรียบร้อยเนื่องจากเกี่ยงข้องกับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธ์ แนวทางการบรรเลง
เพลงฉ่ิงพระฉันเช้าจุดประสงค์หลักคือบรรเลงเพื่อถวายพระภิกษุสงฆ์ เพราะฉะนั้นต้องบรรเลงด้วย
ความเคารพไม่โครมครามอย่างเพลงประเภทอื่น ๆ ผู้บรรเลงจะต้องควบคุมแนวเพลงและเสียงของ
เครื่องดนตรีควบคู่กันไป บทบาทของเพลงเพลงเรือ่งเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าแบ่งออกได้เป็นทัง้หมด 3 ส่วน 
คือ บรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ บรรเลงเพื่อประกอบการแสดงและขับกล่อม บรรเลงเพื่อใช้
ฝึกฝนความอดทนส าหรับ ผู้ฝกึหัดดนตรเีบื้องต้น ส าหรับการบรรเลงในพระราชพิธีหรือพิธีกรรมต่างๆ
สามารถบรรเลงได้ทั้งพิธีมงคลและพิธีอวมงคล พิธีกรรม ทุกพิธีกรรมจะต้องมีขั้นตอนซึ่งถือว่าเป็นการ
ท าบุญสร้างกุศลโดยถวายสิ่งที่ดี ๆ แก่พระภิกษุสงฆ์ ซึ่งคนไทยถือว่าเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล
ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแลว้และได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาต้ังแต่โบราณ คือการถวายภัตราหารแด่พระภิกษุสงฆ์ 
ข้ันตอนที่ส าคัญคือขณะที่พระภิกษุสงฆ์รับถวายอาหารนั้น วงปี่พาทย์ที่อยู่ในพระราชพิธีหรือพิธีต้อง
บรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า เพื่อเป็นการถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ตามโครงสร้างของเพลงดังนี้           
(ข าคม พรประสิทธ์ิ. 2545, น.23-23) 
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(สุรสิทธ์ิ เขาสถิต. สัมภาษณ์,  2560) 

    ที่มา : ผู้วิจัย 
สุรสิทธ์ิ เขาสถิต (สัมภาษณ์, 18 กันยายน 2560) กล่าวว่า เพลงฉ่ิงพระฉันเช้านี้ใช้บรรเลง

ตอนที่พระสงฆ์รับถวายภัตตราหารเช้า ในช่วงหนึ่งร้อยวัน ได้รับการถ่ายทอดครั้งแรกจาก นายพง
พันธ์ เพชรทอง ในสมัยที่ศึกษาในระดับปริญญาตรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
และต่อมาได้รับการถ่ายทอดจาก ครูไชยยะ ทางมีศรี อีกครั้งเมื่อได้เข้ารับราชการในกลุ่มดุริยางค์ไทย 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ทางเพลงของส านักการสังคีต กรมศิลปากรมี 2
แบบ คือทางที่จดบันทึกไว้เป็นหลักฐานคือทาง ครูสอน วงฆ้อง และทางที่ปฏิบัติจริงคือทางหลวง

1. เพลงต้นเพลงฉ่ิง 
2. เพลงสามเส้า (เพลงจระเข้หางยาว) 
3. เพลงถอยหลังเข้าคลอง 
4. เพลงจระเข้ขวางคลอง 
5. เพลงสร้อยเพลงฉ่ิง 
 
 
1. เพลงฉ่ิงพระฉัน 
2. เพลงฉ่ิงนอก 
3. เพลงฉ่ิงใน 
4. เพลงฉ่ิงกลาง 
5. เพลงฉ่ิงใหญ ่
6. เพลงฉ่ิงเล็ก 
7. เพลงฉ่ิงสนาน 
8. เพลงฉ่ิงช้ันเดียว 
9. เพลงรัวเพลงฉ่ิง 
 
 

ส่วนท่ี 1 เรื่องต้นเพลงฉ่ิง 

ส่วนท่ี 2 

ส่วนท่ี 3 1. เพลงฉ่ิงช้ันเดียวเรือ่งต่างๆ 
2. เพลงส าเนียงจีน 
3. เพลงจบ (เชิดฉ่ิงหรือรัวเพลงฉ่ิง) 
 
 
 

เรื่องเพลงฉ่ิง 

เพลงออกท้ายเรื่อง 
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บ ารุง จิตรเจริญ เหตุผลที่ใช้ทางของหลวงบ ารุง จิตรเจริญ คือข้าราชการผู้ปฏิบัติงานรุ่นหลังนี้ จบมา
จาก วิทยาลัยนาฏศิลปเป็นส่วนใหญ่จึงท าให้ง่ายต่อการซ้อมและปฏิบัติงาน โครงสร้างของเพลงที่ใช้
ปฏิบัติจริงมีดังนี้คือ ฉ่ิงพระฉัน 4ท่อน หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่าเพลง (ยิกิน) ต่อไปคือ เพลงฉ่ิง 2 ช้ัน 
ประกอบด้วย เพลงฉ่ิงนอก เพลงฉ่ิงใน เพลงฉ่ิงกลาง เพลงฉ่ิงเล็ก เพลงฉ่ิงสนานแต่ในฉบับที่        
กรมศิลปากรท าการจดบนัทึกไว้ ไม่มี  เพลงฉ่ิงในและฉิ่งกลาง ส่วนหลักสูตรของของวิทยาลยันาฏศิลป
ไม่มีเพลงฉ่ิงกลาง และเพลงฉ่ิงใหญ ่แต่ในเวลาปฏิบัติงานจรงินั้นมีครบทุกเพลง หลังจากนั้นจะต่อด้วย
เพลงฉ่ิงช้ันเดียว 3 ท่อน ถ้าพระสงฆ์ยังฉันภัตตราหารไม่อิ่มจะมีการบรรเลงเพลงฉ่ิงช้ันเดียวต่อไป
เรื่อย ๆ เช่น เพลงฉ่ิงกระบอก เพลงฉ่ิง ช้างประสานงา เพลงฉ่ิงตวงพระธาตุ เพลงคางคกปากสระ 
และเพลงฉ่ิงตรัง แต่ถ้าพระสงฆ์ฉันภัตตราหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อย ผู้บรรเลงก็จะตัดลงด้วยเพลงเชิด
ฉ่ิงหรือรัวฉ่ิง  ส่วนการด าเนินท านองทางระนาดทุ้มจะเน้นเป็นส านวนกลอนที่เรียบร้อยจะไม่ใช้
ส านวนกลอนที่โลดโผน  

จากการศึกษาความเป็นมาและลักษณะของเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้านี้จะเป็นการน า
เพลงประเภทเพลงฉ่ิงหลาย ๆ เพลงมาเรียงร้อยและบรรเลงติดต่อกัน มีลักษณะการด าเนินท านอง
และแนวการบรรเลงไม่โลดโผน ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทั้งในราชพิธีและพิธีสามัญชน
ทั่วไป รวมถึงยังสามารถน าไปบรรเลงประกอบการแสดงโขนละครและใช้เป็นเพลงไล่มือเพื่อฝึกฝนท า
ให้เกิดความช านาญของเครื่องดนตรี ส่วนโครงสร้างของเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าน้ีมีอยู่ทั้งหมด  3 
ส่วน คือ เรื่องต้นเพลงฉ่ิง เรื่องเพลงฉ่ิง เพลงออกท้ายเรื่องอันได้แก่เพลงเร็วต่าง ๆ เช่น เพลงฉ่ิง
กระบอก เพลงฉ่ิงช้างประสานงา เพลงฉ่ิงตรัง เป็นต้น 

2.2.7 บริบทของเพลงฉ่ิงที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ 
วงปี่พาทย์พิธีเป็นวงดนตรีของไทยที่มคีวามส าคัญใช้บรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ของ

ประเพณีไทยมาอย่างยาวนาน เพลงที่ใช้บรรเลงอยู่ในวงปี่พาทย์พิธีนี้ได้แก่เพลงเรื่องทุกประเภทไม่ว่า
จะเป็นเพลงเรื่องประเภทเพลงช้า เพลงเรื่องประเภทสองไม้ เพลงเรื่องประเภทเพลงเรว็หรือเพลงเรื่อง
ประเภทเพลงฉ่ิง บทบาทและความส าคัญของเพลงฉ่ิงสามารถแบ่งออกได้ในหลายลักษณะคือบรรเลง
เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา บรรเลงเพื่อการขับกล่อม บรรเลงเพื่อประกอบการแสดง ส่วนการ
บรรเลงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งกับกิจกรรมทางพุทธศาสนา
เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของคนไทยทุกชนช้ันไม่ว่าจะเป็นพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์
หรือพิธีทั่ว ๆ ไป พิธีทางพระพุทธศาสนาตามความเช่ือของไทยนั้น เมื่อมีการจัดพิธีใด ๆ ข้ึนก็ตามเรา
มักจะมีการท าบุญเลี้ยงพระใน ช่วงเช้า  หรือช่วงเพลและเมื่อถึงช่วงที่  พระฉันภัตตราหาร ในสมัย
โบราณมักจะใช้เพลงฉ่ิงพระฉันเช้าหรอื  เพลงฉ่ิงพระฉันเพล เช่นเดียวกับเพลงสาธุการที่ถูกน ามาใช้ไว้
ในช่วงที่มีการจุดธูปเทียนเพื่อน้อมบูชาพระพุทธเจ้าหรือบูชาครู (ปี๊บ คงลายทอง. สัมภาษณ์, 9 
มกราคม 2561) เพลงเรื่องประเภทเพลงฉ่ิงจากการค้นคว้าทางเอกสารงานวิจัยรวมถการสัมภาษณ์ 
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นักดนตรีไทยและนักวิชาการของส านักการสังคีต  กรมศิลปากร พบว่าเพลงเรื่องประเภทเพลงฉ่ิง  
กรมศิลปากร ได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้าจากโน้ตเพลงต้นฉบับ ที่บันทึกไว้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2479 – 
2483 และได้จัดการประชุมวิชาการ เพื่อบันทึก ตรวจสอบซึ่งเป็นกระแสพระราชด ารัสของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรม ราชกุมารี มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์
มิให้สูญหายไปจากวัฒนธรรมดนตรีไทยและได้มีการถ่ายทอดสืบต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยได้
จัดแบ่งลักษณะบทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้ 

 2.2.7.1 บทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงที่ใช้ประกอบการแสดง 
 2.2.7.2 บทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงที่น ามาบรรเลงในเพลงเรื่องนางหงส์ 
 2.2.7.3 บทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงที่ใช้ส าหรับการไล่มือ 
 2.2.7.4 การเรียบเรียงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าตามส านักต่าง ๆ  

   2.2.7.1 บทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงที่ใช้ประกอบการแสดง 
   บทบาทความส าคัญเพลงของฉ่ิงอีกประเภทหนึ่งนั้นคือใช้เพื่อการบรรเลง
ประกอบการแสดงโขน ละคร รูปแบบการแสดงโขน ละครนั้นจะมีการน าบทร้องและการบรรเลงเพลง
ไทย  เพื่อประกอบอากัปกิริยาของตัวแสดง บทร้องนี้สามารถใช้ในการด าเนินเนื้อเรื่อง รวมถึงการใช้
เพลงสองช้ันหรือช้ันเดียวในประเภททั่วไป เพื่อเป็นตัวสอดรับกับบทร้องและมีส่วนช่วยให้บทโขนและ
บทละครมีความสมบูรณ์ในการประกอบการแสดงยิ่งข้ึน เพลงที่ใช้ในการประกอบการแสดงนั้นมีหลาย
ประเภทเพลงฉ่ิงก็เป็น  อีกเพลงหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ประกอบกิริยาการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของตัวละคร
เช่น การเดินชมสวน การเดินชมความงดงามในฉากนั้น ๆ หรือการเดินอย่างสง่างาม  ดังจะ
ยกตัวอย่างต่อไปนี ้

    เพลงเบ้าหลุด 
           เทพบุตร จับระบ า ท าท่า               นางฟ้า ร าฟ้อน  อ่อนจริต 

     ร าเรียง  เคียงเข้า ไปใกล้ชิด                  ทอดสนิท ติดพัน  กัลยา 
 แล้วตี วงเวียน เปลี่ยนซ้าย               ไล่ตี วงเวียน เปลี่ยนขวา 
 ตลบหลัง ลดเลี้ยว ลงมา                  เทวัญ กัลยา ส าราญใจ 
          ปี่พาทย์ท าเพลงฉ่ิง 
 ในช่วงนี้ตัวละครที่เป็นเทพบุตรนางฟ้าท าท่าร่ายร าและเกี้ยวพาราศีกันแล้วจึงพากัน

ไปข้ึนเฝ้าพระอิศวรแต่ก่อนที่จะถึงพระอิศวรนั้นจะต้องถึงยักษ์ตนหนึ่งที่ช่ือนนทก มีหน้าที่คอยล้าง
ท้าวให้เหล่าเทพบุตรและนางฟ้า การบรรเลงเพลงฉ่ิงในช่วงนี้ก็จะใช้เพลงฉ่ิงกระบอกที่ประกอบกิริยา
การเดินไปอย่างสง่างามของ ตัวละครเหล่าเทพบุตรกับนางฟ้าเพื่อที่จะไปข้ึนเฝ้าพระอิศวร การใช้
เพลงฉ่ิงในช่วงนี้จึงมีความสอดคล้องกับอากัปกิริยา 
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ต่อไปเป็นลักษณะของเพลงฉ่ิงที่ประกอบกิริยาของทศกัณฐ์ที่แปลงเป็นฤษีเพื่อมาลัก         
ตัวนางสีดา 

    ร้องเพลงสามเส้า 
           กลายเป็น โยคี ชีป่า        ครองผ้า แพรวเพริศ เฉิดฉาย 
        ทรงธุหร่ า  ประค า  พรรณราย         เยื้องกราย ไปบรรณ ศาลา 
       ปี่พาทย์ท าเพลงเสมอเถรและเพลงฉ่ิง 
 การบรรเลงเพลงฉ่ิงประกอบตัวละครในตอนน้ีก็ต้องเลือกเพลงที่มีความเหมาะสมที่

ตอบรับกับอากัปกิริยาที่สง่างามของตัวละครที่ เป็นทศกัณฐ์แปลง เช่น เพลงฉ่ิงช้างประสานงา      
เป็นต้น 

 บทละครดึกด าบรรพ์เรื่องสังข์ศิลป์ชัย ตอนนางเกสรสุมณฑา กับนางสุพรรณ     
เดินเก็บดอกไม้ 

   ร้องเพลงแขกสาหร่าย 
  เกสร             วันน้ีแสนส าราญบานใจ 
  สองนาง          เลือกเก็บดอกไม้ที่หอมหวน 
  เกสร               จ าปากลิ่นตลบอบอวล 
  สองนาง          ล าดวลชวนช่ืนชูใจ 
  เกสร               พิกุลจะกรองอุบะห้อย 
  สองนาง            มะลิวัลย์จะร้อยเป็นสร้อยใส่ 
  เกสร              จะผูกพรรณบุปผาเป็นมาลัย 
  สองนาง            วางไว้ข้างที่ไสยาฯ 
   ปี่พาทย์ท าเพลงฉ่ิง 
  (สองนางเก็บดอกไม้มาน่ังร้อยพวงมาลัย) 
 การบรรเลงหรือการเลือกใช้เพลงฉ่ิงในช่วงนี้ควรดูให้เหมาะสมกับกิริยาของตัวละคร

ที่ก าลังชมความงามของดอกไม้และธรรมชาติ เช่นเพลงฉ่ิงนอก  
 การน าบทโขน บทละคร มายกตัวอย่างในครั้งนี้ผู้วิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึง 

บทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงที่น าใช้ประกอบการแสดงว่ามีความส าคัญกับตัวละครในลักษณะ  
ต่าง ๆ ซึ่งกิริยาของตัวละครที่นั้นมีความสอดคล้องกับท านองเพลงเมื่อบรรเลงแล้วให้อารมณ์ที่มีความ
เหมาะสมกับการแสดงเป็นอย่างมาก เพราะลักษณะของเพลงฉ่ิงนั้นเป็นท านองเพลงที่ให้ความรู้สึก
ผ่อนคลาย มีความเป็นอิสระและมีความไพเราะ ฉะนั้นผู้วิจัยจะได้น ามาเป็นแนวทางของการวิเคราะห์
เพลงฉ่ิงพระฉันเช้าต่อไป  

 2.2.7.2 บทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงที่อยู่ในเพลงเรื่องนางหงส์ 
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 วงปี่พาทย์นางหงส์นั้นเป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่หรือเครื่องห้าที่ใช้บรรเลงในงาน
อวมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารีทรงมีพระราช
ประสงค์ให้ กลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร น าวงปี่พาทย์นางหงส์มาบรรเลงประโคม
ย่ ายามในงาน พระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เป็นครั้งแรกสืบต่อมาจนถึงงาน 
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถ
บพิตร นอกจากการประโคมแล้ว วงปี่พาทย์นางหงส์ยังมีการบรรเลงเพลงชุดนางหงส์ ซึ่งมีการ
สอดแทรกการใช้เพลงฉ่ิงเข้าไปในเพลงชุดนางหงส์ต่าง ๆ ด้วยเช่นกันซึ่งข้ึนอยู่กบัครูผู้ที่เรียบเรยีงเพลง
ว่าจะมีการผูกเพลงอย่างไร จุดประสงค์ที่ใช้เพลงฉ่ิงร่วมอยู่ในเพลงนางหงส์เพื่อให้คนเครื่องหนังได้พัก
มือและเป็นการอวดการด าเนินท านองของเครื่องมือต่าง ๆ ในวงรวมถึง  การเปลี่ยนหรือเพิ่มอรรถรส
ของเพลง เพลงเรื่องนางหงส์นั้นมีวิธีการบรรเลงได้อย่างหลายรูปแบบ โดยส่วนมากจะนิยมใช้กลอง
แขกเป็นเครื่องก ากับจังหวะหน้าทับ แต่ละส านักก็จะมีการผูกเพลงที่เป็นรูปแบบของตัวเอง ทั้งนี้ควร
ต้องค านึงถึงความเรียบร้อยและเป็นระเบียบตามโครงสร้างของเพลงนางหงส์เช่น 

 รูปแบบที่ 1 
   เพลงสามช้ัน-เพลงเร็ว-เพลงฉ่ิง-เพลงภาษา-ออกลูกหมด 
  รูปแบบที่ 2 
   เพลงนางหงส์สามช้ัน-เพลงสามช้ัน-เพลงเร็ว-เพลงฉ่ิง-เพลงภาษา-ออก   
ลูกหมด 
  รูปแบบที่ 3 
   เพลงนางหงส์หกช้ัน-เพลงสามช้ัน-เพลงเร็ว-เพลงฉ่ิง-ออกลูกหมด 
  รูปแบบที่ 4  
   เพลงนางหงส์สองช้ัน-เพลงสามช้ัน-เพลงเร็ว-เพลงฉ่ิง-เพลงภาษา-ออกลูก
หมด เป็นต้น 
  โครงสร้างของเพลงเรื่องนางหงส์ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้นในแต่
ละเรื่องหรือแต่ละรูปแบบอาจจะน าเอาเพลงฉ่ิงในอัตราต่าง ๆ มาสอดแทรกเพลงหนึ่งท่อนหรือ
มากกว่าน้ัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับแนวคิดของผู้ประพันธ์เพลง ดังนั้นเพลงเรื่องนางหงสใ์นเรื่องต่าง ๆ  สามารถ
น าเอาเพลงฉ่ิงมาเรียงร้อยในระหว่างเพลงเพื่อความผสมกลมกลืนในส าเนียงของเรื่องนั้น ๆ และ      
มีลูกตกของท านองเพลงที่คล้าย ๆ กันได้อย่างเหมาะสม  
  2.2.7.3 บทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงที่ใช้ส าหรับการไล่มือ 

 รวมถึงเพลงฉ่ิงมุล่งที่ใช้ส าหรับการฝึกการไล่มือและการปรับพื้นฐานด้านทักษะของ
ศิลปินเพื่อความคล่องแคล่วของนักดนตรี เพลงฉ่ิงมุล่งนี้มีอัตราจังหวะช้ันเดียว มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด
สามท่อนและมีสัดส่วนของเนื้อหาที่แตกต่างกันทั้งสามท่อน ส านวนกลอนมีความคล้ายคลึงกันทั้งสาม
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ท่อน แต่มีการเรียงร้อยให้มีความแตกต่างกัน ส านวนเพลงมีเสียงที่กระโดดข้ามไปข้ามมาท าให้เกิด
ความยากในการบังคับมือ  เพลงที่นักดนตรีไทยนิยมน ามาฝึกทักษะการไล่มือนั้นจะเป็นเพลงที่ไม่มีลูก
ล้อลูกขัดเช่น เพลงทะแย เพลงเชิด เพลงสาธุการและเพลง ฉ่ิงมุล่ง ในปัจจุบันน้ันส่วนใหญ่นิยมไล่กัน
แต่เพลงฉ่ิงมุล่งเท่านั้น การไล่มือด้วยเพลงฉ่ิงมุล่งในส่วนของระนาดเอกนั้นจะได้ทั้งความไหวและ
ความร่อนเพราะเพลงฉ่ิงมุล่งนั้นมีลักษณะเป็นกลอนที่ก้าวก่ายผู้ปฏิบัติจะได้ทักษะอย่างครบถ้วน 
นอกจากระนาดเอกแล้ว ยังถูกพบว่ายังมีเครื่องมืออีกหลายชนิดที่ใช้เพลงฉ่ิงมุล่งนั้นเป็นเพลงที่ใช้ฝึก
ทักษะ เช่น ฆ้องวงใหญ่ ไล่เพื่อความแม่นย าของท านองเพลงและความแคล่องแคล่งของมือ รวมถึง
ระนาดทุ้มที่ครูผู้มีช่ือเสียงในสมัยก่อนได้ประพันธ์ไว้หลายทางและนักดนตรีที่เป็นนักระนาดทุ้มก็จะ
นิยมน าทางที่ตนคิดว่ามีความหลากหลายในกระบวนการแต่งเพลง มาฝึกหัดการไล่มือและความ
แม่นย าของทาง เช่นเดียวกับปี่ใน และฆ้องวงเล็กก็ยังนิยมน าเพลงฉ่ิงมุล่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึก
ทักษะเพื่อให้เกิดความแม่นย าของมือและท่วงท านองของเพลง ผู้วิจัยยังพบอีกว่าเครื่องดนตรี ใน     
วงเครื่องสายเช่น จะเข้ ซอด้วง ซออู้ ก็ได้มีการน าเพลงฉ่ิงต่าง ๆ มาฝึกการไล่มือได้ด้วยเช่นกัน
ยกตัวอย่างเช่น เพลงฉ่ิงมุล่ง เพลงฉ่ิงพระฉันเช้า ตับต้นเพลงฉ่ิง เพลงฉ่ิงตรังและ  ฉ่ิงช้างประสานงา 
ส่วนบทบาทของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า นั้นอาจจัดได้ว่าเป็นเรื่องของการฝึกหัดการใช้มือใช้กลอนการวาง
ระเบียบมือและการแตกกลอนของเครื่องมือต่าง ๆ ที่ผู้บรรเลงสามารถประดิษฐ์คิดค้นเพื่อให้มีความ
เหมาะสมกับกาลเทศะของงาน  

 2.2.7.4 การเรียบเรียงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าตามส านักต่าง ๆ  
 ในอดีตน้ันแต่ละส านักมีระเบียบรูปแบบการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าที่แตกต่างกัน

ออกไป จากการศึกษาเอกสารทางด้านงานวิจัยที่เกี่ยวกับเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าที่ใช้ในปัจจุบันผู้วิจัย 
พบว่ามีเหลืออยู่ไม่กี่ทางเช่น 

1.ทางครูพินิจ ฉายสุวรรณ มีโครงสร้างดังนี้ 
  - ส่วนต้น 

   - ต้นเพลงฉ่ิง 
   - สามเส้า 
   - จระเข้ขวางคลอง 
   - ถอยหลังเข้าคลอง 
   - ตวงพระธาตุ 
   - สร้อยเพลงฉ่ิง 
  ส่วนตัวฉ่ิงพระฉัน 
   - เพลงฉ่ิงพระฉัน อัตราสามช้ัน (ฉ่ิง 4 ท่อน) 
  ส่วนกลาง 
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   - เพลงฉ่ิง อัตราสองช้ัน 11 ท่อน (หรือเรียกกันว่า 11 วรรค) 
  ส่วนปลาย 
   - เพลงฉ่ิง อัตราช้ันเดียว 4 ท่อน (หรือเรียกกันว่า 4 วรรค) 
  ส่วนท้าย 
   - รัวฉ่ิงพระฉัน 
  2. ทางที่ใช้บรรเลงกันอยู่โดยทั่วไป มีส่วนประกอบแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบดังนี้ 
  รูปแบบที่ 1 
  ส่วนตัวฉ่ิงพระฉัน 
   - เพลงฉ่ิงพระฉัน อัตราสามช้ัน (ฉ่ิง 4 ท่อน) 
  ส่วนกลาง 
   - เพลงฉ่ิง อัตราสองช้ัน 
  ส่วนปลาย 
   - เพลงฉ่ิง อัตราช้ันเดียว 
  ส่วนท้าย 
   - รัวฉ่ิงพระฉัน 
  รูปแบบที่ 2 
  ส่วนตัวฉ่ิงพระฉัน 
   - เพลงฉ่ิงพระฉัน อัตราสามช้ัน (ฉ่ิง 4 ท่อน) 
  ส่วนกลาง 
   - เพลงฉ่ิง อัตราสองช้ัน 
  ส่วนปลาย 
   - เพลงฉ่ิง อัตราช้ันเดียว 
  ส่วนท้าย 
   - เชิด 

3. ทางที่ใช้บรรเลงประกอบพระฉันเช้าของส านักจางวางทั่ว พาทยโกศลมีส่วนประกอบดังนี้ 
  ส่วนตัวฉ่ิงพระฉัน 
   - เพลงฉ่ิงพระฉัน อัตราสามช้ัน (ฉ่ิง 4 ท่อน) 
  ส่วนกลาง 
   - เพลงฉ่ิง อัตราสองช้ัน 
   - แทรกเพลงกระเรียนทอง 
   - แทรกเพลงกระเรียนร่อน 
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   - เข้าเพลงฉ่ิง อัตราสองช้ัน (ต่อ) 
  ส่วนปลาย 
   - เพลงฉ่ิง อัตราช้ันเดียว 
  ส่วนท้าย 
   - รัวฉ่ิงพระฉัน 
  ส่วนเพิ่มเติม หากพระยังฉันไม่อิ่ม 
   - เพลงจีนขิมใหญ่ 
 4. ทางที่ใช้บรรเลงของกรมศิลปากร ซึ่งเป็นทางที่ได้รับถ่ายทอดหลวงบ ารงุจติเจริญ (ธูป สาต
นะวิลัย) มีส่วนประกอบดังนี้ 

 ส่วนต้น 
   - ต้นเพลงฉ่ิง 
   - สามเส้า 
   - จระเข้ขวางคลอง 
   - ถอยหลังเข้าคลอง 
   - สร้อยเพลงฉ่ิง 
  ส่วนตัวฉ่ิงพระฉัน 
   - เพลงฉ่ิงพระฉัน อัตราสามช้ัน (ฉ่ิง 4 ท่อน) 
  ส่วนกลาง 
   - เพลงฉ่ิง อัตราสองช้ัน 11 ท่อน (หรือเรียกกันว่า 11 วรรค) 
  ส่วนปลาย 
   - เพลงฉ่ิง อัตราช้ันเดียว 4 ท่อน (หรือเรียกกันว่า 4 วรรค) 
  ส่วนท้าย 
   - รัวฉ่ิงพระฉัน 
   - เชิด 
 จาการศึกษาบริบทของเพลงฉ่ิงที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ พบว่าเพลงฉ่ิง เป็นเพลงประเภทหนึ่งที่
ถูกน าไปใช้ในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งมีบทบาทและความส าคัญในการใช้ที่แตกต่างกันเช่น ใช้ในการ
ประกอบการแสดงคือเป็นการน าเพลงฉ่ิงบรรเลงประกอบในการอากัปกิริยาการเดินชมความงามของ
บางสิ่งบางอย่าง ใช้ในการฝึกทักษะของนักดนตรีคือเพลงฉ่ิงเป็นเพลงที่โบราณาจารย์ท่านได้คัดเลือก
มาใช้เพื่อฝึกทักษะความคล่องแคล้วของนักดนตรียกตัวอย่างเช่น เพลงฉ่ิงมุล่ง ใช้ในเพลงเรื่องประเภท
เพลงนางหงสคื์อการน าเพลงฉ่ิงในเรื่องต่าง ๆ  มาบรรเลงอยู่ในเพลงเรื่องนางหงสม์ีจดุประสงค์เพื่ออวด
ส านวนกลอนในเครื่องมือแต่ละเครื่องที่บรรเลงอยู่ในวง เป็นต้น 
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2.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
  ดุษฎี มีป้อม (2556) ศึกษาเรื่อง การสืบทอดเพลงเดี่ยวระนาดทุ้มทางครูพุ่ม       
บาปุยะวาทย์ ผลการศึกษาพบว่า ส านวนกลอนทางเดี่ยวของครูพุ่ม บาปุยะวาทย์ที่ปรากฎในปัจจุบัน
เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการดนตรีไทย โดยเฉพาะด้านการประพันธ์เพลงเดี่ยวเป็นที่
ยอมรับว่าส านวนกลอนทางระนาดทุ้มทีค่รูพุ่ม บาปุยะวาทย์ มีลักษณะเด่นในเรื่องการใช้ทาง มีการผกู
ส านวนกลอนที่หลากหลายรูปแบบโดยไม่ซ้ ากันและมีการจัดระเบียบส านวนกลอนให้มีความไพเราะ 
งดงาม ท าให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกน่าทึ่งน่าพิศวง  ส านวนกลอนของครูพุ่มนี้ มักจะไม่ปรากฏในเพลง
เดี่ยวระนาดทุ้มของครูท่านอื่น ซึ่งบางส านวนจะก าหนดให้ใช้มือซ้ายมากกว่ามือขวา หรือใช้มือขวา
มากกว่ามือซ้าย นอกจากนี้บางประโยคประดิษฐ์ส านวนกลอนเฉพาะให้แตกต่างออกไปจากท านอง
หลักเหมือนกับว่าเป็นคนละเพลง แต่ส านวนกลอนนั้นยังคงรักษาระดับเสียงและลูกตกไว้ตามท านอง
หลัก 
  ด ารง เช้ือเกสร (2559) ศึกษาเรื่อง เดี่ยวระนาดทุ้มเพลงต่อยรูป 3ช้ัน ทางครูพุ่ม  
บาปุยะวาทย์  กรณีศึกษา ครูเผชิญ กองโชค ผลการศึกษาพบว่า เพลงต่อยรูป 3 ช้ัน มี 3 ท่อน ท่อนที่ 
1-2 มีความยาว 4 หน้าทับ ท่อนที่ 3 มีความยาว 6 หน้าทับ ในแต่ละท่อนมีลักษณะพิเศษของการ
บรรเลงอยู่ คือการใช้กลวิธีผูกส านวนกลอน สัมผัสเสียงแบบต่าง ๆ ส านวนกลอนที่ล้อเลียนกัน
ประโยคบางส านวนกลอนด าเนินท านองไปในแนวทางเดียวกันกับท านองหลักหรือได้น ามือฆ้องมา
ผสมผสานท าให้เกิดความไพเราะยิ่งข้ึน ส านวนกลอนระนาดทุ้มในเพลงเดี่ยวนี้มีทั้ง  การสะบัด การ
สะเดาะ การตีล่างหน้าการตีดูดเสียง การตีถ่าง ส านวนกลอนระนาดทุ้มในเพลงเดี่ยวนี้ผู้แต่งได้ร้อย
เรียงอย่างเหมาะสม กลมกลืนท าให้มีความไพเราะและน่าฟัง จึงนับได้ว่าเดี่ยวระนาดทุ้มเพลงต่อยรูป  
ทั้ง 3 ทางของครูพุ่ม บาปุยะวาทย์ นั้นเป็นทางที่ได้รับความนิยมในหมู่ของนักดนตรีในเครื่องมือ
ระนาดทุ้มสืบต่อกันมาจนมาถึงปัจจุบัน 

 ข าคม พรประสิทธ์ิ (2545) ศึกษาอัตลักษณ์ของเพลงฉ่ิงในด้านของลักษณะการ
ด าเนินท านองเพลง เอกลักษณ์ของเพลงฉ่ิง และลักษณะการเปลี่ยนบันไดเสียง จากการศึกษาพบว่า 
เพลงเร็วมีลักษณะใกล้เคียงกับเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงมากที่สุด แต่เพลงเร็วมีความลงตัวมากกว่าเพลงฉ่ิง 
เพลงฉ่ิงมีคุณสมบัติคือเนื้อท านองหลักมีการตีแบบจังหวะสะบัด ตีคู่แปดมีท่วงท านองโยนประกอบ
โดยทั่วไปและส่วนใหญ่มักพบในช่วงท้ายของท่อน มักมีการซ้ าประโยค แต่ละประโยค 2 ครั้งเสมอ 
เนื้อท านองหลักมีการบังคับมือให้ถ่ีข้ึนกว่าปกติ 

 สมบูรณ์ บุญวงษ์ (2551) ศึกษาเรื่องการเรียบเรียงและสร้างรูปแบบการบรรเลง
เพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันส าหรับวงเครื่องสายไทย จากการศึกษาพบว่า ผลการวิจัยท าให้เกิดผลงาน
การประพันธ์เพลงเรื่องส าหรับเพลงฉ่ิงพระฉันส าหรับวงเครื่องสายไทยข้ึน โดยโครงสร้างของเพลง  
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แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วน ก.ประกอบด้วยเพลงอัตราจังหวะสองช้ัน จ านวน 5 เพลง ส่วน      
ข.ประกอบด้วยเพลงฉ่ิงอัตราจังหวะสองช้ัน จ านวน 1 เพลง ส่วน ค. ประกอบด้วยเพลงประเภทเพลง
ฉ่ิงอัตราจังหวะช้ันเดียว จ านวน 3 เพลง และส่วน จ.ประกอบด้วยเพลงจีนจ านวน 2 เพลง ผลจากการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของนักศึกษาที่ได้รับการถ่ายทอด จ านวน 11 คน พบว่านักศึกษาทุกคนเห็น
ด้วยกับการประพันธ์เพลงเรือ่งเพลงฉ่ิงพระฉันนี้ และยังได้รับผลจากการศึกษาที่นักศึกษาน าเพลงเรือ่ง
เพลงฉ่ิงพระฉันนี้น าไปพัฒนาสู่การไล่มือและความแคล่งแคล้วของเครื่องดนตรีอีกด้วย 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องของการใช้ส านวนกลอนในเพลงประเภทต่าง ๆ ท าให้ผู้วิจัย
ทราบถึงการบรรเลงระนาดทุ้มในบทบาทของเพลงที่ต่างกันซึ่งกว่าจะบรรเลงระนาดทุ้มได้ดีนั้น ผู้ที่
บรรเลงระนาดทุ้มต้องได้ร่ าเรียน ฝึกฝนและท าความเข้าใจให้ถึงแก่นแท้ของการบรรเลงหรือการใช้
ส านวนกลอนจึงจะสามารถบรรเลงระนาดทุ้มได้อย่างมีอรรถรส หรือที่เรียกกันว่าฟังแล้วมีความ     
สง่างามในเรื่องของการส านวนกลอน ซึ่งได้มีความสอดคล้องกับการใช้ส านวนกลอนในเพลงเรื่องเพลง
ฉ่ิงพระฉันเช้าว่า ในเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้านี้การใช้ส านวนกลอนของระนาดทุ้ มถือว่ามี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ด าเนินทางอย่างเรียบ ๆ ไม่มีลูกล้อลูกขัดการด าเนิน
ท านองนั้นผู้บรรเลงจึงไม่ควรใช้ส านวนกลอนที่โลดโผนจะท าให้เพลงนั้นขาดความไพเราะและถือว่า  
ไม่เป็นการเคารพต่อพระภิกษุสงฆ์ 
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2.4 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 จากการทบทวนวรรณต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินท านองระนาดทุ้มในเพลงเรื่องเพลง   
ฉ่ิงพระฉันเช้าในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีทั้งสองทฤษฎีมาใช้ในการเขียนวิจัยในครั้งนี้คือ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ว่าด้วยเรื่องของ
ความไพเราะ ความน่าทึ่ง รวมถึงความงามของเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าว่าฟังแล้วเกิดความ
ไพเราะอย่างไรอันจะแสดงถึงภูมิปัญญาของผู้เรียบเรียงและทฤษฎีอัตลักษณ์ว่าด้ วยเรื่องความเป็น
ตัวตนของผู้บรรเลงในแต่ละท่านมีความโดดเด่นอย่างไรมีการใช้ส านวนกลอนเช่นไร รวมถึงบริบ ท  
ต่าง ๆ ของระนาดทุ้มเช่น ความเป็นมา บทบาทและหน้าที่การด าเนินท านองส านวนกลอน ลักษณะ
โครงสร้างของเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง จากสิ่งที่กล่าวมานี้ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาจากเอกสาร ต ารา งานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ท าให้ผู้ วิจัยได้ทราบถึง
รายละเอียดตามหัวข้อต่าง ๆ ที่ได้ตั่งไว้และสามารถน าข้อมูลที่ได้มาไปด าเนินการท าวิจัยในข้ันตอน
ต่อไป 
 

การด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉิ่งพระฉันเช้าในพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ 

บทบาทและความส าคัญของ          
 เพลงฉิ่งพระฉันเช้า 

 
 

ศึกษาการด าเนินท านองระนาดทุ้ม     
เพลงฉิ่งพระฉันเช้า 

 
 

ทฤษฎีอัตลักษณ์ 

 



 
 

 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนนิกำรวิจัย 

 
การด าเนินงานวิจัยเรื่องการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในงานพระราชพิธี

พระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นการศึกษาโดยใช้
ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยใช้วิธีการแบบสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ทั้งศึกษาในต ารา
วิชาการ หนังสืออ้างอิง ข้อมูลจากเอกสาร ค าสั่งปฏิบัติงาน การฝึกซ้อม ข้อมูลภาพน่ิงภาพเคลื่อนไหว 
โดยผู้วิจัยได้ท าการแบ่งกลุ่ม ผู้ให้ข้อมูลหลักและผู้ให้ข้อมูลทั่วไปรวมถึงข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ 

 
3.1 ผู้ให้ข้อมูลในกำรวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ่มดังน้ี 

 3.1.1 ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญและผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 
  3.1.1.1 ค รู ไชยยะ  ท างมี ศ รี  ผู้ เ ช่ี ยวชาญ ด้ านดุ ริ ย าง ค์ ศิ ล ป์ ไท ย            

ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเรื่องที่มาของ
โนต้เพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในแต่ละทาง บริบทโดยรวมของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า การเรียบเรียงเพลง รวมถึง 
การน ามาปฏิบัติจริง ว่ามีลักษณะการบรรเลงอย่างไรถึงจะสามารถปฏิบัติได้อย่างเรียบร้อย         
การก าหนดการฝึกซ้อมอย่างไรในแต่ละวงและยึดหลักปฏิบัติอย่างไร 

           3.1.1.2 ค รู ปี๊ บ  ค งล ายท อ ง  ผู้ เ ช่ี ย วชาญ ด้ าน ดุ ริ ย าง ค์ ศิ ล ป์ ไท ย            
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเรื่อง ที่มาของ
โน้ตเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในแต่ละทาง บริบทโดยรวมของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าการเรียบเรียงเพลง      
การน ามาปฏิบัติจริง และควบคุมการฝึกซ้อมมีระเบียบยึดหลักปฏิบัติอย่างไร  

                   3.1.1.3 ครูอุทัย ปานประยูร ผู้ เช่ียวชาญด้านดุริยางค์ ศิลป์ ไทยส านัก      
การสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมเป็นการสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเรื่อง ที่มาของโน้ตเพลงฉ่ิง
พระฉันเช้าในแต่ละทาง บริบทโดยรวมของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า การเรียบเรียงเพลง การน ามาปฏิบัติ
จริง และควบคุมการฝึกซ้อมมีระเบียบ ยึดหลักปฏิบัติอย่างไร  

 3.1.2 ผู้ให้ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ค าสั่งการแต่งตั่งให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และหนังสืออ้างอิงต่าง ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรงดังนี้ 

   3.1.2.1นายสุริยะ ชิตท้วม หัวหน้ากลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต              
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมเป็นการสัมภาษณ์เรื่องค าสั่งที่ได้รับหมอบหมายมีลักษณะปฏิบัติ
อย่างและการขออนุญาตถ่ายเอกสารใบค าสั่งผู้ปฏิบัติงานรวมถึงค าสั่งการฝึกซ้อมในกลุ่มดุริยางค์ไทย
อย่างไร  
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   3.1.2.2 นางบุญตา เขียนทองกุล หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสังคีต           
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมเป็นการขอความอนุเคราะห์  ในเรื่องของเอกสารในงาน           
พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

   3.1.2.3 นางอัมไพวรรณ เดชะชาติ นักวิชาการละครและดนตรีช านาญการ 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการขอความอนุเคราะห์ ในเรื่องของเอกสาร
ในงานและงานการแสดง พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร 

   3.1.2.4 นายสุรพงษ์  โรหิตตาจน ดุริยางคศิลปิน ระดับอาวุโสส านักการ
สังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการสัมภาษณ์เรื่องการฝึกซ้อมและการเตรียมตัวที่จะ
ปฏิบัติงานจริงว่ามีลักษณะอย่างไร 

   3.1.2.5 นายจ าลอง  ม่วงท้วม ดุริยางคศิลปิน ระดับอาวุโส ส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรมเปน็การสมัภาษณ์เรื่องการฝึกซ้อมและการเตรียมตัวที่จะปฏิบัติงาน
จริงว่ามีลักษณะอย่างไร 

                    3.1.2.6 นายนิเวศน์  ฤาวิชา ดุริยางคศิลปิน ระดับอาวุโส ส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการสัมภาษณ์เรื่องการฝึกซ้อมและการเตรียมตัวที่จะ
ปฏิบัติงานจริงว่ามีลักษณะอย่างไร 

                     3.1.2.7 นายบุญสร้าง เรืองนนท์ ดุริยางคศิลปิน ระดับอาวุโส ส านักการ
สังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการสัมภาษณ์เรื่องการฝึกซ้อมและการเตรียมตัวที่จะ
ปฏิบัติงานจริงว่ามีลักษณะอย่างไร 

 3.1..2.8 นายไพ รัตน์  จ รรย์นาฏ ย์  ดุ ริย างค ศิลปิน  ระดับอาวุโส          
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการสัมภาษณ์ในลักษณะของผู้ปฏิบัติ ว่าควรมี
วิธีการเตรียมตัวอย่างไร การฝึกซ้อมอย่างไร การใช้ส านวนกลอนอย่างไรให้เกิดความเหมาะสมกับงาน
รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในงาน 

                      3.1.2.9 นายสุ รสิท ธ์ิ  เขาส ถิต ดุ ริยางคศิลปิน  ระดั บช านาญ งาน       
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการสัมภาษณ์ในลักษณะของผู้ปฏิบัติ ว่าควรมี
วิธีการเตรียมตัวอย่างไร การฝึกซ้อมอย่างไร การใช้ส านวนกลอนอย่างไรให้เกิดความเหมาะสมกับงาน
รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในงาน 

                      3.1.2.10 นายพงษ์พิพัตฒ์ พรวัฒนาศิลป์ ดุริยางคศิลปิน ระดับช านาญ
งาน ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการสัมภาษณ์ในลักษณะของผู้ปฏิบัติ   
ว่าควรมีวิธีการเตรียมตัวอย่างไร การฝึกซ้อมอย่างไร การใช้ส านวนกลอนอย่างไรให้กิดความเหมาะสม
กับงานรวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในงาน 
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             3.12.11 นายถาวร ภาสดา ดุริยางคศิลปิน ระดับช านาญงาน ส านักการ
สังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการสัมภาษณ์ในลักษณะของผู้ปฏิบัติ ว่าควรมีวิธีการ
เตรียมตัวอย่างไร การฝึกซ้อมอย่างไร การใช้ส านวนกลอนอย่างไรให้เกดิความเหมาะสมกับงานรวมถึง
การแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในงาน 

                        3.1.2.12 นายวรวิทย์ ข้าวสามรวง ดุริยางคศิลปิน ระดับปฏิบัติงาน 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม เป็นการสัมภาษณ์ในลักษณะของผู้ปฏิบัติ ว่าควรมี
วิธีการเตรียมตัวอย่างไร การฝึกซ้อมอย่างไร การใช้ส านวนกลอนอย่างไรให้เกิดความเหมาะสมกับงาน
รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในงาน 
 
3.2 วิธีกำรรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีกำรเก็บรวบร่วมข้อมูลดังน้ี 
  3.2.1 ข้อมูลจากเอกสาร ผู้ วิจัยศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลเพื่ อท าการวิจัย        
การด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชบรมนาถบพิตร จากต าราทางวิชาการ เอกสารข้อมูล งานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง และหนังสืออ้างอิงเพื่อน ามาเป็นแนวทางในการท าวิจัย โดยแหล่งข้อมูลที่ท าการศึกษา
ค้นคว้า ได้แก่  
   3.2.1.1 แผนกดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม                    

3.2.1.2 ห้องสมุดวิทยาลัยดุริยาคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
3.2.1.3 ศูนย์รักษ์ศิลป์ สถาบันบัณทิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 

                              3.2.1.4 ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมแหง่เอเชีมหาวิทยาลัย
มหิดลเป็นแหลง่ข้อมลูการศึกษา ด้านวัฒนธรรมและงานวิจยัที่เกี่ยวข้อง 
   3.2.1.5 ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   3.2.1.6 หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุพรรณบุรี 
  3.2.2 ข้อมูลการบันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ด้วยกล้องจาก
โทรศัพท์มือถือจากบุคคลผู้ให้สัมภาษณ์ 
 
3.3 ขั้นตอนกำรเก็บรวบรวมเพื่องำนวิจัย 
  3.3.1 การสัมภาษณ์แบบเชิงลึก ผู้วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์บุคคลที่มีบทบาทหน้าที่
ปฏิบัติราชการในงานพระราชพิธีพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร เพื่อให้ได้ข้อมูลจากผู้ควบคุมวงและผู้ปฏิบัติงาน โดยท าการนัดหมาย ระบุ วัน เวลา 
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ล่วงหน้า ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ และท าบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ข้อมูลออกโดยงาน     
บัณทิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม 
  3.3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู ผู้วิจัยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการเกบ็ข้อมลู
ดังนี ้
   3.3.2.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและการสัมภาษณ์สอบถามแบบ
บริบททั่วไป ผู้วิจัยได้ก าหนดแนวค าถามแบบสนทนามีลักษณะเปิดกว้างและตั้งค าถามในแบบเชิง
วิชาการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมและมคีวามเกี่ยวข้องกบัเรือ่งทีท่ าการวิจัยรวมถึงอุปกรณ์ที่ช่วยใน
การเก็บข้อมูล เช่น โทรศัพท์มือถือ เครื่องบันทึกเสียง สมุดจดบันทึก แบบสัมภาษณ์ โดยผู้วิจัยได้
ก าหนดแนวค าถามแต่ละกลุ่มของผู้ให้ข้อมูลดังนี้ 
  กลุ่มที่ 1 ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญและผู้ควบคุมการฝึกซ้อม     
  1. ครูไชยยะ ทางมีศรี 
  2. ครู ปี๊บ คงลายทอง 
  3. ครู อุทัย ปานประยูร  
  ประเด็นค าถาม 
  1. บทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า 
  2. แนวในการด าเนินท านองระนาดทุ้ม 
  3. ที่มาของโน้ตเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในแต่ละทาง 
  4. บริบทโดยรวมของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าและการเรียบเรียงเพลง 
 กลุ่มที่ 2 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลจากผู้ปฏิบัติ  
  1. นายสุริยะ ชิตท้วม  
  2. นางบุญตา เขียนทองกุล 
  3. นางอัมไพวรรณ เดชะชาติ  
  ประเด็นค าถาม 
  1. บทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า  
  2. ค าสั่งที่ได้รับหมอบหมายมีลักษณะปฏิบัติอย่างไร 
  3. การฝึกซ้อมในกลุ่มเป็นอย่างไร 
  1. นายสุรพงษ์  โรหิตตาจน 
  2. นายจ าลอง  ม่วงท้วม 
  3. นายนิเวศน์  ฤาวิชา 
  4. นายบุญสร้าง เรืองนนท์ 
  5. นายไพรัตน์ จรรย์นาฏย์ 
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  ประเด็นค าถาม 
  1. บทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า 
  2. มีการเตรียมความพร้อมในการซ้อมอย่างไร 
  1. นายสุรสิทธ์ิ เขาสถิต   
  2. นายพงษ์พิพัตฒ์ พรวัฒนาศิลป์ 
  3. นายถาวร ภาสดา  
  4. นายวรวิทย์ ข้าวสามรวง 
  ประเด็นค าถาม 
  1. บทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า 
  2. แนวทางการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าเป็นอย่างไร 
  3. การใช้ส านวนกลอนอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสมกับเพลง 
   3.3.2.2 สมุดบันทึกการสัมภาษณ์ ส าหรับบันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
โดยลง วันที่ เวลา เดือน ปี พ.ศ. ช่ือ-สกุล สถานที่ท างาน ลงในบรรณานุกรม 
  3.3.3 การตรวจสอบข้อมูลก่อนการวิเคราะห์ ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้น ารวบรวมข้อมูล 
จากเอกสาร ต าราทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หนังสืออ้างอิงและจากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติงาน 
มาเรียบเรียงและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยศึกษาข้อมูลที่ได้จากหลายแหล่ง ก่อนน ามา
วิเคราะห์ โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้ให้ข้อมูลอีกครั้ง 

 
3.4 กำรวิเครำะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จาก การสัมภาษณ์ เอกสารต าราต่าง ๆ และงานวิจัย    
ที่เกี่ยวข้อง น าข้อมูลมาวิเคราะห์ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา ดังนี้ 
  3.4.1 ผู้วิจัยน าข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง และการสัมภาษณ์มาถอดความ โดยเรียบ
เรียงตามล าดับความส าคัญและแนวทางการด าเนินท านองระนาดทุ้ม เพลงฉ่ิงพระฉันเช้าตาม
วัตถุประสงค์ข้อที่หนึ่ง  
  3.4.2 ผู้วิจัยได้ศึกษาส านวนกลอนระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า และน ามาวิเคราะห์
เพื่อสรุปผลตามวัตถุประสงค์ข้อที่สอง 
  3.4.3 ผู้วิจัยจะน าเสนอข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมทั้งหมด มาสรุป ผลอภิปราย
ผลและข้อเสนอแนะตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ 



 
 

 

บทที่ 4 
บทบาทความส าคญัของเพลงฉิ่งพระฉันเช้าในพระราชพิธพีระบรมศพ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร 
 
4.1 บทบาทความส าคัญของเพลงฉิ่งพระฉันเช้า 
 การศึกษาเรื่อง การด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นการศึกษาบทบาทความส าคัญ
ของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า ในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ซึ่งผู้วิจัยจะได้น าเสนอรายละเอียดตามวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ ดังนี ้
 วงปี่พาทย์พิธีของกลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้เข้ามามีบทบาทเป็น
อย่างมากในการประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์และพระบรมศานุวงศ์ มีบทบาท
โดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงานการประโคมดนตรี ที่เกี่ยวกับพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์
และพระบรมศานุวงศ์  รวมถึงเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และ             
พระบรมศานุวงศ์อีกด้วยเช่นกัน ส่วนพิธีทั่วไปของประชาชนวงปี่พาทย์ไม้แข็งซึ่งจัดได้ว่าเป็น         
วงปี่พาทย์พิธีที่ได้รับความนิยมเช่นเดียวกับพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์และพระบรมศานุวงศ์
เพียงแต่มีข้ันตอนในการประกอบพิธีแตกต่างกับพระราชพิธีของพระมหากษัตริย์ วงปี่พาทย์พิธีที่
บรรเลงอยู่ในพระราชพิธีนั้นมีหน้าที่หลักคือบรรเลงประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องจากพิธีกรรมทาง
ศาสนา มีความจ าเป็นทั้งในราชส านักและของราษฎร์ วงปี่พาทย์จึงนับได้ว่ามีบทบาทในการบรรเลง
ประกอบพระราชพิธีและพิธีกรรมดังกล่าวตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนรูปแบบการบรรเลงที่ใช้  
อยู่นั้น ข้ึนอยู่กับลักษณะของงานที่จัด ว่าวงปี่พาทย์พิธีควรจะมีบทบาทการบรรเลงในช่วงไหนตาม
ขนบธรรมเนียม พิธีกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้วงปี่พาทย์พิธีมีบทบาทหน้าที่ในการบรรเลงเพลงตามขั้นตอน
ของพิธีดังนี้ เช่นเพลงชุดโหมโรงเช้าบรรเลงในช่วงเช้าที่เริ่มงาน เพลงชุดโหมโรงเย็นบรรเลงในช่วงเย็น
ก่อนเริ่มพิธี เพลงเรื่องต่าง ๆ บรรเลงต่อจากที่วงปี่พาทย์บรรเลงเพลง ชุดโหมโรงเช้า โหมโรงเย็นไป
แล้วเพื่อเป็นการรอพระสงฆ์ที่ก าลังเดินทางมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนา และเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า
กับเพลงฉ่ิงพระฉันเพลจะบรรเลงในช่วงที่มีการถวายภัตตราหารทั้งเช้าและเพล ในการบรรเลงเพลง
ดังที่ได้กล่าวมานั้นล้วนท าให้วงปี่พาทย์พิธีมีบทบาทและความส าคัญในพระราชพิธีและพิธีทั่ว ๆ      
ไปทั้ งนี้ รวมถึงการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าใน พระราชพิ ธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จ                 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วงปี่พาทย์พิธีก็ได้เข้ามามีบทบาทในการบรรเลง
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงรับพระราชทานฉันเช้า ซึ่งถือว่าการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า            
เป็นการบรรเลงตามระเบียบแบบแผนที่โบราณจารย์ได้ปฏิบัติสืบมากล่าวคือการบรรเลงเพลง             
ฉ่ิงพระฉันเช้าน้ันเดิมทีมิได้มีบทบาทอยู่ในพระราชพิธีพระบรมศพและพระศพ แต่ปรากฏการบรรเลง
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อยู่ในพิธีทั่วไปของประชาชนเท่านั้น ส่วนวงปี่พาทย์พิธีที่ได้เข้ามามีบทบาทในครั้งนี้ อันเนื่องมาจาก          
พระกระแสรับสั่ง ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี         
ที่พระองค์ทรงเล็งเห็นบทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าเพื่อมิให้สูญหายไปจากวงการดนตรี
ไทย (บุญตา เขียนทองกุล, สัมภาษณ์, 24 ธันวาคม 2560) และเป็นการถวายพระเกียรติยศอย่าง
สูงสุดแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ฉะนั้นวงปี่พาทย์พิธี
ของกลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร จึงมีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการถวายงานในครั้งนี้
รวมถึงได้สนองพระเดชพระคุณต่อองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรม
ราชกุมารี ที่พระองค์นั้นทรงเป็นผู้คิดริเริ่มให้มีการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในงานพระราชพิธี 
พระราชทานเพลิงพระศพและพระบรมศพที่ผ่านมา  

ความส าคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าไม่ได้ใช้เฉพาะการบรรเลงในงานเพียงเท่านั้น เมื่อราวปี 
พุทธศักราช 2470 ได้มีการบันทึกเสียงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าลงในแผ่นเสียง โดยส านักปี่พาทย์บ้าน 
พาทยโกศล เพื่อความบันเทิงและการสืบทอดแก่นักดนตรีรุ่นหลังให้ เก็บไว้เป็นหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ทางดนตรีไทยและเรียกเพลงชุดนี้ ว่าเพลงสวดมนต์ฉันเช้า  (พูนพิศ อมาตยกุล, 
สัมภาษณ์, 29 ธันวาคม 2560) เพลงฉ่ิงพระฉันเช้าเป็นเพลงที่ทุกบ้านทุกส านักต้องใช้เรียนเพราะว่า
ถูกจัดอยู่ ในกระบวนการรับพระส่งพระในพิธีกรรมทางศาสนา ครั้นในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ในปีพุทธศักราช 2475 ดนตรีไทยในสมัยนั้นได้ถูกลดบทบาทและความส าคัญลง เมื่อจอมพลป.พิบูล
สงคราม เข้ามามีบทบาททางด้านการเมืองการปกครองแล้วได้สนับสนุนวงดนตรีสากลให้เข้ามามี
บทบาทต่อคนไทยในสมัยน้ันมากข้ึนจึงท าให้การแสดงและการบรรเลงที่เป็นวัฒนธรรมไทยน้ันเลือน
หายไปจึงท าให้วงปี่พาทย์ที่บรรเลงในงานพระราชพิธีและพิธีต่าง ๆ นั้นหายไปด้วย ต่อมาในปี
พุทธศักราช 2477 พระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยู่หัวได้ทรงสละราชสมบตัิ ท าให้กรมมหรสพที่อยู่
ในความดูแลของกระทรวงวังนั้นมีอันต้องยุติลง จอมพลป. พิบูลสงคราม จึงให้หลวงวิจิตรวาทการเข้า
มาดูแลกรมมหรสพแทน แล้วต่อมาจึงเปลี่ยนแปลงเป็นโรงเรียนนาฏดุริยางค์ ปัจจุบันน้ันคือวิทยาลัย
นาฏศิลป ได้เปิดท าการเรียนการสอนและยังได้ มีการเรียนเพลงที่ใช้ประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ด้วย  
เช่น เพลงชุดโหมโรงเช้า โหมโรงเย็น เพลงเรื่องต่าง ๆ เพลงฉ่ิงพระฉันเช้าและเพลงฉ่ิงพระฉันเพล  
โดยมีครูผู้สอนที่ย้ายตามมาจากกรมมหรสพครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยกันหลายท่านเช่น ครูพริ้ง   
ดนตรีรส ครูโชติ ดุริยประณีต  เป็นต้น จึงท าให้เพลงฉ่ิงพระฉันเช้านี้กลับเข้ามามีบทบาทในสังคม
ดนตรีไทยอีกครั้ง เพลงฉ่ิงพระฉันเช้า นี้ถือว่ามีความส าคัญกับทุก ๆ งานที่เป็นพิธีที่ เกี่ยวข้องกับพิธี
สงฆ์และยังใช้เป็นเชิงสัญลักษณ์ในตอนที่พระฉันภัตตราหาร เพลงฉ่ิงพระฉันเช้านี้จึงไม่สามารถ      
ใช้บรรเลงในช่วงพิธีการอื่น ๆ ได้ แต่ก็มิได้จ ากัดความว่าจะต้องเป็นงานมงคล หรืองานอวมงคล        
แม้กระทั้งในงานพระศพหรืองานพระบรมศพที่ผ่านมาเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าได้ถูกน ามาใช้บรรเลงอยู่ใน
งานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
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นราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2551 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าให้ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้ท าการบรรเลงและรื้อฟื้น
ข้ึนมาเพื่อใช้บรรเลงในช่วงพิธีถวายพระราชทานฉันเช้า ในงานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระ
เจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  โดยจะเริ่มบรรเลงตั่งแต่เวลา 
06.50 น.ของ ทุกวัน ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พุทธศักราช 2551 จนครบพระราชพิธีบ าเพ็ญพระราช
กุศลหนึ่งร้อยวัน เนื่องจากงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพหรือพระศพนั้น เมื่อครั้งที่ผ่าน
มาก่อนหน้านี้มีเพียงแค่วงปี่พาทย์ประโคมอย่างเดียว อนึ่งในช่วงบ าเพ็ญพระราชกุศลถวายภายในหนึง่
ร้อยวันนั้น ทุกวันพุธวงปี่พาทย์พิธีของส านักการสังคีต กรมศิลปากร จะต้องบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉัน
เพลด้วย แต่ในช่วงเวลาน้ันทางกลุ่มดุริยางค์ไทยส านักการสังคีต กรมศิลปากร ยังมิได้รื้อฟื้นเพลงฉ่ิง
พระฉันเพล จึงจ าเป็นต้องใช้เพลงฉ่ิงพระฉันเช้าบรรเลงในพระราชพิธีช่วงนั้นแทน ต่อเนื่องมาถึงงาน
พระราชพิธีพระราชทานเพลงิพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณ
วด ีในปี พุทธศักราช 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี 
ก็ได้ทรงโปรดเกลา้ฯ ให้ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้ท าการบรรเลงอีกครั้ง ในขณะที่พระพิธีธรรม
รับพระราชทานฉันเช้า จะเริ่มบรรเลงในเวลา 06.50 น.ของทุกวัน จนครบพระราชพิธีบ าเพ็ญ         
พระราชกุศลหนึ่งร้อยวัน เช่นเดียวกับงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ       
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เมื่อปี  พุทธศักราช 2551 ในการครั้งนี้    
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดเกล้าให้ส านักการ
สังคีต กรมศิลปากร ได้จัดวงปี่พาทย์พิธีบรรเลงในข้ันตอนที่ถวายภัตตาหารเพลในช่วง เจ็ดวัน สิบห้า
วัน ห้าสิบวัน หนึ่งร้อยวันและทุกวันพฤหัสบดีที่อยู่ในช่วงหนึ่งร้อยวัน  ข้ันตอนถวายพระราชทาน
ในช่วงพระฉันนี้ ซึ่งตามโบราณราชเพณีถือเป็นการท าบุญสร้างกุศล โดยถวายสิ่งที่ดี ๆ นั้นให้แก่
พระสงฆ์ โดยมีจุดประสงค์หลักคือเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้านายพระองค์นั้นที่ได้
เสด็จสู่สวรรค์คาลัย จนมาถึงงานพระราชพิ ธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ            
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทางส านักการสังคีต กรมศิลปากร ซึ่งมีบทบาท
และหน้าที่โดยตรงในการถวายงานการบรรเลงและการมหรสพครั้งนี้พร้อมกับได้รับหมายก าหนดการ 
พระราชกระแสรับสั่งจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี   
ให้ส านักการสังคีต กรมศิลปากร จัดวงปี่พาทย์พิธีเพื่อบรรเลงถวายในพระราชพิธีต่าง ๆ ที่จัดข้ึนใน
ครั้งนี้ เกือบทุกพิธี หนึ่งในน้ันคือวงปี่พาทย์พิธีบรรเลงถวายในช่วงรับพระราชทานฉันเช้า โดยมีพิธีการ
ดังนี ้
 เวลา 06.00 นาฬิกา ประโคมย่ ายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปี่พาทย์บรรเลง
เพลงนางหงส์ สองช้ัน) 
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 เวลา 06.50 นาฬิกา พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเช้า (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า
หลังจากนั้น เมื่อรับพระราชทานฉันเช้าเสร็จจึงบรรเลงเพลงพระเจ้าลอยถาด) 
 เวลา 09.00 นาฬิกา  ประโคมย่ ายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปี่พาทย์บรรเลง
เพลงนางหงส์ สองช้ัน) 

เวลา 11.00 นาฬิกา  พระพิธีธรรมรับพระราชทานฉันเพล (ปี่พาทย์บรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉัน
เพล) 
 เวลา 12.00 นาฬิกา  ประโคมย่ ายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปี่พาทย์บรรเลง
เพลงนางหงส์ สองช้ัน) 

เวลา 15.00 นาฬิกา   พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 
 เวลา 18.00 นาฬิกา  ประโคมย่ ายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปี่พาทย์บรรเลง
เพลงนางหงส์ สองช้ัน) 

เวลา 19.00 นาฬิกา  พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม 
 เวลา 21.00 นาฬิกา ประโคมย่ ายาม และพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม (ปี่พาทย์บรรเลง
เพลงนางหงส์ สองช้ัน) 
 วงปี่พาทย์พิธีที่บรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชบรมนาถบพิตร เมื่อบรรเลงมาถึงในช่วงของท้าย
เพลงฉ่ิงพระฉันเช้าคือเพลง เชิดฉ่ิงหรือเพลงรัวฉ่ิง เนื่องจากในขณะที่พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเช้า
อยู่นั้น  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี มิได้ประทับอยู่กับที่ 
พระองค์จะเสด็จเข้าห้องรับรองเพื่อเสวยพระกระยาหารและทรงงานไปพร้อมกับที่พระสงฆ์รับ
พระราชทานฉันเช้า และพระองค์ทรงมีพระกระแสรับสั่งให้วงปี่พาทย์พิธีบรรเลงเพลงเชิดฉ่ิงเมื่อถึง
ตอนที่พระสงฆ์ฉันภัตราหารเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเป็นอาณัติสัญญาณให้พระองค์ได้ทรงทราบ 
แต่เดิมทีนั้นเมื่อวงปี่พาทย์พิธีบรรเลงมาถึงในช่วงท้ายของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้านั้นจะมีการจบ        
หรือการลงได้สองลักษณะด้วยกันคือ ลงแบบรัวฉ่ิงและแบบเชิดฉ่ิงแล้วจึงค่อยถอนลงเนื่องด้วย           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารีนั้นพระองค์ทรงเล่นดนตรี
ไทยและมีความเข้าใจความหมายของเพลงอย่างท่องแท้ กล่าวคือ พระองค์ทรงเรียนดนตรีไทยกับ   
ครูผู้เชียวชาญหลายท่านด้วยกันเช่น  อาจารย์มนตรี ตราโมท (ศิลปินแห่งชาติ) อาจารย์สิริชัยชาญ 
ฟักจ าจ ารูญ (ศิลปินแห่งชาติ) เป็นต้น ซึ่งอาจารย์สิริชัยชาญ ฟักจ าจ ารูญ เป็นพระอาจารย์โดยตรง  
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี การนี้พระองค์จึงทรง   
มีพระกระแสรับสั่งให้วงปี่พาทย์พิธีนั้นบรรเลงเพลงเชิดฉ่ิงในตอนท้ายของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า       
เมื่อพระองค์ได้ยินเพลงเชิดฉ่ิงนั้นก็หมายความว่าพระสงฆ์นั้นได้รับพระราชฉันเช้าเสร็จเป็นที่  
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เรียบร้อย ต่อจากนั้นพระองค์จะได้เสด็จออกจากพักรับรองเพื่อมาถวายเครื่องไทยธรรม ซึ่งเป็นพิธี   
ในอันดับต่อไป  
 
4.2 บทบาทความส าคัญของกระบวนการจัดการบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเช้า 
  4.2.1 การรับหมายก าหนดการ การจัดการประชุมและการวางแผน 
  เมื่อส านักพระราชวังออกหมายรับสั่งให้ส านักการสังคีต  กรมศิลปากรกระทรวง
วัฒนธรรม จัดวงปี่พาทย์พิธีที่ใช้บรรเลงในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในช่วงที่พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเช้าและ      
ฉันเพล ทางส านักการสังคีต กรมศิลปากร จึงได้ รับสนองพระราชด ารัสจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสริินธร สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมน ามาปฏิบัติต่อไปและเมื่อรับหมาย
รับสั่งจากส านักพระราชวังแล้ว ส านักการสังคีต กรมศิลปากร จึงได้จัดการประชุมในระดับผู้บริหาร
ของส านักการสังคีตเพื่อหาแนวทางปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องและมีความสอดคล้องกับพระราชด ารัส
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี  โดยมอบหมายให้ กลุ่ม
ดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร รับหน้าที่การปฏิบัติในครั้งนี้ และเมื่อทางกลุ่มดุรยิางค์ไทย 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้รับค าสั่งการปฏิบัติมาแล้วจึงได้จัดการประชุมและการวางแผนโดย
นายสุริยะ ชิตท้วม หัวหน้ากลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร เป็น ผู้มอบหมายและแต่ง
ตั่งให้ครูผู้เชียวชาญทางด้านดนตรีไทยของกลุ่มดุริยางค์ไทยและหัวหน้าวงทั้ง 5 วงเป็นผู้ควบคุม ดูแล
การฝึกซ้อมรวมถึงแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ในงานโดยล าดับหน้าที่ดังต่อไปนี้ ครูไชยยะ ทางมีศรี 
ผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีไทยดูแลในเรื่อง การตรวจสอบโน้ตท านองหลักเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า ควบคุมการ
ฝึกซ้อม การปรับวงและการใช้ส านวนกลอนของเครื่องมือต่าง ๆ ในวง ครูปี๊บ คงลายทอง ผู้เช่ียวชาญ
ด้านดนตรีไทย ดูแลเรื่องการด าเนินท านองของปี่ในการปรับวงและควบคุมการฝึกซ้อม ครูอุทัย    
ปานประยูร ผู้เช่ียวชาญด้านดนตรีไทยดูแลเรื่องท านองหลัก การปรับวง และควบคุมการฝึกซ้อม
เพื่อให้เกิดความความเรียบร้อยและความถูกต้องเป็นอันดับต่อไป    
  4.2.2 จัดตารางการฝึกซ้อมและตรวจสอบท านองหลักของเพลง 
  เมื่อครูผู้เช่ียวชาญและหัวหน้าวงทั้ง 5 วงได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้ากลุ่มดุริยางค์
ไทยแล้วจึงได้เริ่มจัดการประชุมในกลุ่มย่อยอีกครั้งเพื่อหาแนวทางการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าให้
เป็นไปด้วยกระบวนการบรรเลงอย่างถูกต้อง โดยก าหนดให้ผู้ปฏิบัติมีแนวทางและกลวิธีการบรรเลงที่
มีลักษณะคล้ายกันเช่น การใช้มือ ทางเพลงที่ใช้บรรเลงรวมถึงการใช้ส านวนกลอนของเครื่องมือต่าง ๆ  
(ไชยยะ ทางมีศรี, สัมภาษณ์, 2 เมษายน 2561) กล่าวว่าเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าที่ใช้ปฏิบัติในงานนั้น  
กรมศิลปากร ได้รับการถ่ายทอดมาจากหลวงบ ารุง จิตเจริญ (ธูป สาตนะวิลัย) และได้มีการตรวจสอบ
ท านองหลักของเพลงอกีครั้งก่อนที่จะมกีารฝกึซอ้มและการปฏิบัติจรงิ โดย ทางเพลงที่ใช้อยู่นี้ทางกลุม่
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ดุริยางค์ไทยได้ใช้ปฏิบัติมาตั้งแตง่านพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อเนื่องมาถึงงานพระราชพิธีพระราชทาน
เพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี และงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ส่วนใน
เรื่องของการฝึกซ้อมเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าน้ัน ผู้เช่ียวชาญกลุ่มดุริยางค์ไทยได้ควบคุมการฝึกซ้อมได้ทีละ
วงเท่านั้น เนื่องด้วยทางกลุ่มดุริยางค์ไทย มีค าสั่งที่ต้องออกปฏิบัติราชการเป็นจ านวนมากในแต่ละวัน 
การฝึกซ้อมจึงต้องมีข้อก าหนดตามที่ได้กล่าวมา อนึ่งการถวายงานการบรรเลงในครั้งนี้ผู้ปฏิบัติทั้ง 5 
วง นั้นได้เคยผ่านการถวายงานการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้ามาแล้วถึง 2 งานตามที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น จึงท าให้การปฏิบัติในครั้งนี้ไม่เกิดปัญหา อุปสรรคใด ๆ ต่อการบรรเลงมากนัก และอีกบทบาท
หน้าที่หนึ่งของผู้เช่ียวชาญคือเป็นผู้แนะน าบริบทต่าง ๆ ของการถวายงานการบรรเลงในครั้งนี้ได้แก่ 
การใช้ส านวนกลอนของแต่ละเครื่องมือว่ามีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใดกับงานรวมถึงการ
ตรวจสอบท านองหลักแนะน าในเรื่องของการด าเนินกลอนของเครื่องมือต่าง ๆ ในวง และแนวของ
เพลงเพื่อให้เกดิความสอดคลอ้งกับการบรรเลงเพลงประเภทเพลงพิธี อนึ่งเสียงของเครื่องดนตรีแต่ละ
ชนิดภายในวงล้วนมีส่วนที่ส าคัญยิ่งต่อการถวายงานการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าน้ีเพื่อให้ออกมาได้
อย่างสมบูรณ์และมีองค์ประกอบอย่างครบถ้วน     
  4.2.3 การแต่งกาย 
  การแต่งกายของผู้ปฏิบัติที่ ใช้ในราชพิ ธีนั้น  ต้องแต่งตามหมายก าหนดการ            
ที่กองราชพิธี ส านักพระราชวัง เป็นผู้ก าหนดมา ได้แก่ เครื่องแบบเต็มยศ ประกอบด้วย 
   - เสื้อขาวปลอกแขนไว้ทุกข์ กางเกงสีด า ถุงเท้าด าและรองเท้าหุ้มส้นสีด า 
กระดุมกลมรูปครุฑ ติดเครื่องสังกัดที่คดเสื้อทั้งสองข้าง ประดับดวงตราและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แต่งเฉพาะวันที่พระเจ้าอยู่หัวทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร 7 วัน 15 วัน 50 วันและ100 วัน
เครื่องแบบปกติขาวไว้ทุกข์ ประกอบด้วย 
   - เสื้อขาวปลอกแขนไว้ทุกข์ กางเกงสีขาวถุงเท้าด าและรองเท้าหุ้มส้นสีด า
กระดุมกลมรูปครุฑ ติดเครื่องสังกัดที่คดเสื้อทั้ งสองข้าง ประดับแพรแถบย่อของเครื่องราช 
อิสริยาภรณ์ และเหรียญราชอิสรยิาภรณ์ที่อกเสือ้เหนือกระเป๋าด้านซ้าย แต่งวันที่บ าเพ็ญพระราชกุศล
ทั่วไปที่ไม่ใช่วันส าคัญดังที่ได้กล่าวมา ทั้งนี้จะมีความแตกต่างในเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ       
(บุญตา เขียนทองกุล, สัมภาษณ์, 12 มีนาคม 2561) 
  4.2.4 การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเครื่องดนตรีและรูปแบบวงที่ใช้บรรเลง 
  เครื่องดนตรีที่ทาง กลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้น ามาใช้ถวาย
งานการบรรเลงในครั้งนี้ เป็นวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ประดับมุก ซึ่งทางกรมศิลปากรได้สร้างขึ้นเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร เนื่องในวโรกาส
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เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 6 รอบในวันที่ 5 ธันวาคม 2542 และมีอักษรย่อ ภ.ป.ร. ตรงกลางของตัว
รางระนาดเอก และรางระนาดทุ้ม (ไชยยะ ทางมีศรี, สัมภาษณ์, 9 เมษายน 2561) กล่าวว่า แต่เดิม
นั้น เครื่องดนตรีชุดน้ีมิได้ใช้ออกปฏิบัติราชการดังเช่นเครื่องดนตรีชุดอื่น ๆ  จะมีการน ามาใช้ก็ต่อเมื่อที่
มีพระราชพิธีที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เท่านั้น 
ส่วนในเรื่องของการเทยีบเสียงของเครื่องดนตรี ทางกลุ่มดุริยางค์ไทยได้ให้ความส าคัญกับงานพระราช
พิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในครั้งนี้เป็นอย่าง
มาก โดยผู้ที่ได้รับหน้าที่การเปรียบเสียงเครื่องดนตรีไทยครั้งนี้คือ นายสิงหล สังข์จุ้ย เป็นข้าราชการ
บ านาญของกลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม และยังเป็นที่ยอมรับ
กันในหมู่ของนักดนตรีไทยทั่วไปว่านายสิงหล สังข์จุ้ยนั้น  เป็นผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรีไทยและมี
ความช านาญเป็นพิเศษในเรื่องของการเปรียบเสยีงเครือ่งดนตรไีทย โดยเครื่องดนตรีที่ใช้ถวายงานการ
บรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าและที่ใช้บรรเลงในส่วนต่าง ๆ ของงานนี้จะต้องมีระดับเสียงที่ไม่เพี้ยน 
เสียงของเครื่องดนตรแีต่ละชนิดนั้นต้องมี  ความสนิทสนม กลมกลืนเข้ากันเปน็อย่างดีและอยู่ในระดับ
ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และเมื่อการเทียบเสียงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น จะมีการตรวจสอบ
โดยผู้เช่ียวชาญอีกครั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบครั้งสุดท้ายว่าเครื่องดนตรีไทยที่จะใช้ในการถวายงาน
การบรรเลงในครั้งนี้มีความสมบูรณ์อย่างเต็มที่ 
 จากการศึกษาบทบาทและความส าคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าใน  พระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พบว่าเพลงฉ่ิงพระฉันเช้านั้นมี
บทบาทและความส าคัญเพียงใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมทางศาสนาในช่วงพระฉันเช้าเท่าน้ันและใช้
บรรเลงอยู่ในพิธีของประชาชนเพียงอย่างเดียว สืบต่อมาจนถึงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิง   
พระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่ นางเธอเจ้าฟ้ ากัลยาณิ วัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์           
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี  ทรงมีพระกระแสรับสั่ง     
ให้ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้จัดวงปี่พาทย์พิธีมาบรรเลงถวายพระสงฆ์ในช่วงรับพระราชทาน
ฉันเช้า เรื่อยมาจนถึงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า     
เพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดีและงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในครั้งนี้  รวมถึงบทบาทความส าคัญของ
กระบวนการจัดการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า ซึ่งเมื่อทางส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้รับ
มอบหมายให้จัดวง ปี่พาทย์พิธีถวายงานการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระเช้าในงานงานพระราชพิธีถวาย   
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้จึงได้
จัดการประชุมเพื่อวางแผน มอบหมายงานในส่วนต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับงานนี้ โดยเฉพาะกลุ่ม   
ดุริยางค์ไทยและเป็นการสนองพระราชด ารัส ต่อองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหา      
จักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี  เพื่อน้อมน ามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในด้านต่าง ๆ       
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ของงาน อีกประการหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มต่าง ๆ ข้าราชการ ลูกจ้าง
ของส านักการสังคีต กรมศิลปากร มีความตระหนัก ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อส านักการสังคีต กรมศิลปากรและปวงชน
ชาวไทย โดยในการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ข้าราชการ ลูกจ้างทุกคนล้วนมีความภาคภูมิใจที่ได้ถวายงาน
และได้ใส่เครื่องแบบข้าราชการในรูปแบบต่าง ๆ ที่ส านักพระราชวังก าหนด ถือได้ว่าเป็นการถวาย 
พระเกียรติยศอันสูงสุดต่อพระองค์ท่านที่ชาวไทยทุกคนนั้นถือว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทร     
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งปวง ฉะนั้นการปฏิบัติหน้าที่ใน 
ครั้งนี้ข้าราชการในกลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต ล้วนมีความภาคภูมิใจและส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อพระองค์ท่าน จึงมีความเอาใจใส่ รับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ตนได้รับในการถวายงานการ
บรรเลงในครั้งนี้อย่างเต็มความสามารถ 
      
 

  
 



 
 

บทที่ 5 
ศึกษาแนวการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉิ่งพระฉันเช้าในพระราชพิธีพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
 

การศึกษาแนวการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการต่าง ๆ ในการ
บรรเลงระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า ของผู้ปฏิบัติงานการบรรเลงวงปี่พาทย์พิธีในช่วงพิธีรับ
พระราชทานฉันเช้า โดยได้ท าการศึกษาผู้บรรเลงระนาดทุ้มทั้ง 5 ท่าน ของกลุ่มดุริยางค์ไทย ส านัก
การสังคีต กรมศิลปากร โดยแบ่งหัวข้อที่จะศึกษาดังนี้ 

 5.1 วิธีและแนวการบรรเลงระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า 
 5.2 กลวิธีการใช้มือในการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า 
 5.3 ลักษณะส านวนกลอน 
 5.4 ลักษณะท านองบังคับทาง 
 

5.1 วิธีและแนวการบรรเลงระนาดทุ้มเพลงฉิ่งพระฉันเช้า 
  การบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้านี้ ผู้บรรเลงควรตระหนักว่าเป็นเพลงที่ใช้ในโอกาสตอนที่  
พระฉันภัตตราหาร การบรรเลงต้องราบเรียบ ไม่รุกรี้รุกรน เมื่อฟังแล้วท าให้พระฉันอย่างสบายใจ แต่
ก็ไม่ได้หมายความว่าบรรเลงแนวช้าหรือเร็วจนเกินไป ซึ่งการบรรเลงจะมีความแตกต่างจากการ
บรรเลงเพลงเถาหรือเพลงประเภทอื่น ๆ อย่างสิ้นเชิง เพลงประเภทนี้จัดอยู่ในเพลงประเภทที่ผู้
บรรเลงต้องมีสมาธิและเป็นการอวดความสามารถของผู้บรรเลงแต่ละเครื่องมือว่ามีกลวิธีอย่างไรที่
บรรเลงออกมาแล้วท าให้เกิดความไพเราะน่าฟัง มีความเหมาะสมกับงานและถูกกาลเทศะ ไม่ว่าจะ
เป็นในเรื่องของแนว เสียง รสมือของผู้บรรเลงแต่ละคนเมื่อฟังแล้วจะต้องไม่มีความรู้สึกสะดุดหูหรือ
กลอนที่จะด าเนินไปนั้นต้องมกีารผกูอย่างกลอนเรยีบรอ้ย เหมือนลูกโซ่มีความสนิทสนมกลมกลนื ไม่มี
ลักษณะการใช้กลอนแบบกระโดดข้ามไปข้ามมา ระนาดทุ้มก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่มีส่วนร่วมในการ
บรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าและจัดได้ว่ามีความส าคัญต่อการบรรเลงที่ไม่แพ้กับเครื่องมืออื่น ๆ เช่นกัน 
กล่าวคือ ผู้บรรเลงจะต้องบรรเลงเกาะเกี่ยวหรือสอดแทรกไปกับท านองหลัก ซึ่งผู้บรรเลงจะต้องมี
ความแม่นย าในท านองหลักและเคยได้ผ่านการร่ าเรียนในกระบวนการเพลงพิธีมาเป็นอย่างดี ถึงจะ
สามารถประดิษฐ์กลอนของระนาดทุม้ออกมาได้อย่างเหมาะสม เพราะเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าน้ีเป็นเพลงที่
ไม่มีหน้าทับมาก ากับ เสียงของระนาดทุ้มนั้นเมื่อบรรเลงอยู่ในเพลงนี้แล้วจะเป็นเสียงที่อุ้มเครื่อง      
มีความทุ้มต่ ากว่าเสียงของเครื่องดนตรีทุกชนิดในวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ฉะนั้นเสียง ของระนาดทุ้ม          
ที่บรรเลงออกมานั้นจะมีความไพเราะ นุ่มลึกและกลมกลนืไปกับท านองเพลง การใช้ส านวนกลอนของ
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ระนาดทุ้มจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ และควรอยู่ในดุลยพินิจของผู้บรรเลงว่าใช้กลอนเหมาะสมได้ขนาดไหน 
เมื่อบรรเลงแล้วจะต้องไม่ไปรบกวนกับเครื่องมืออื่น ๆ หรือท านองหลัก การใช้กลอนน้ันต้องบรรเลง
ให้เหมาะสมกับความเป็นเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า เพลงพิธีกรรมประเภทนี้ถือว่าเป็นมงคลซึ่ง
ความเป็นมงคลที่ ได้ใช้ในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช        
บรมนาถบพิตร จะมีอยู่ด้วยกันสองแบบคือ แบบประโคม และแบบพิธีกรรม ในโบราณนั้นจะใช้      
วงปี่พาทย์สองวง แต่ในปัจจุบันเพื่อความสะดวกจะใช้ปี่พาทย์เพียงวงเดียว แต่เปลี่ยนระดับเสียงตาม
พิธีกรรม เช่นถ้าเป็นแบบวงปี่พาทย์พิธีเสียงที่ใช้ในการบรรเลงนั้นจะต้องใช้เสียงปี่ใน แต่ถ้าเป็นแบบ 
วงประโคมเสียงที่ใช้นั้นจะถูกลดลงมาต่ ากว่าเสียงรูปแบบของวงปี่พาทย์พิธีหนึ่งเสียงเนื่องจากมีการ
เปลี่ยนเครื่องดนตรีคือจากปี่ในมาเป็นปี่ชวาแทน ผู้บรรเลงระนาดทุ้มหรือผู้บรรเลงเครื่องมืออื่น ๆ 
เมื่อเปลี่ยนระดับเสียงแล้วการใช้ส านวนกลอนในแต่ละเครื่องมือจะต้องเปลี่ยนตามไปด้วย           
(ไชยยะ ทางมีศรี, สัมภาษณ์, 7 มกราคม 2561)   
  
5.2 กลวิธีการใช้มือในการบรรเลงเพลงฉิ่งพระฉันเช้า 
 
              ช่ือ                   กลวิธีการใช้มือ จ านวนที่

พบ/ครั้ง 
 
นายสุรสิทธ์ิ เขาสถิต 

         ตีดูด      11 
        ตีสลับมือแบบเสียงเดียวและเสียงคู่      2 
        ตีสลับมือซ้ายและขวา      3 
        ตีลูกถ่างในลักษณะต่าง ๆ       13 
        ตีสวนมือ เข้าและออก      16 
        ตีเตะซ้าย ตีเตะขวา      3 
        ตีทีละมือเรียงเสียง 4 พยางค์และ 2 พยางค์      4/5 
        ตีเล่นมือซ้าย       9 
        ตีลักจังหวะ       5 
        ตีสะบัดข้ึน และสะบัดลง       4 
        ตีสะบัดข้ามเสียง ข้ึนและลง       3 

 
 จากการศึกษาแนวการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันของนายสุรสิทธ์ิ เขาสถิต 
ผู้วิจัยพบว่า ส่วนใหญ่ใช้ส านวนกลอนแบบจาว ๆ ไม่มีลูกที่โลดโผนเพื่อเป็นการแสดงถึงความ
เรียบร้อยของเพลง มีการด าเนินท านองหลักในช่วงแรกของท่อนทุก ๆ ท่อนเพื่อเป็นการตีรักษา
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ท านองหลักและบอกถึงความเปลี่ยนแปลงของเพลงในแต่ละท่อน หลังจากนั้นจะมีการด าเนินท านอง
อย่างอิสระทั่วไปตามปกติ  มีลักษณะเด่นของการบรรเลงคือสามารถแปลท านองหลักเป็นส านวน
กลอนระนาดทุ้มได้อย่างกลมกลืน มีความคมคายของส านวนกลอน แสดงถึงภูมิปัญญาของผู้บรรเลง
ว่าได้ผ่านการร่ าเรียนเพลงประเภทนี้มีอย่างช านาญ และในบางช่วงที่มีการบังคับทางจะไม่มีการแปล
ท านองแต่อย่างใดเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าอย่างชัดเจน ถ้า
บรรเลงในท านองเพลงที่ซ้ ากันในสองเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้ส านวนกลอนแบบเดิมเพื่อยึดหลักส านวน
แบบเดิมเอาไว้ทั้งสองเที่ยว นายสุรสิทธ์ิ เขาสถิต กล่าวว่า การบรรเลงในพิธีอื่น ๆ หรือทั่วไปที่ไม่ใช่
พระราชพิธี ผู้บรรเลงอาจจะมีการปรบัเปลีย่นของส านวนกลอนในบางลูกหรือบางจังหวะ เช่นบรรเลง
ซ้ ากันสองรอบ หรือมีท านองหลักที่มีส านวนทางฆ้องวนซ้ ากันในหลาย ๆ รอบ เพื่อไม่ให้การบรรเลง
นั้นดูน่าเบื่อ (นายสุรสิทธ์ิ เขาสถิต, สัมภาษณ์เพิ่มเติม, 14 มกราคม 2561)  
 
              ช่ือ                   กลวิธีการใช้มือ จ านวนที่

พบ/ครั้ง 
 
 นายพงษ์พิพัตฒ์               
พรวัฒนาศิลป ์

         ตีดูด       11 
        ตีสลับมือแบบเสียงเดียวและเสียงคู่       2 
        ตีสลับซ้ายและขวา       2 
        ตีลูกถ่างในลักษณะต่าง ๆ        9 
        ตีสวนมือ เข้าและออก      15 
        ตีไล่เสียงมือเดียว      9 
        ตีทีละมือเรียงเสียง 4 พยางค์และ 2 พยางค์       4/4 
        ตีเล่นมือซ้าย      9 
        ตีลักจังหวะ      4  
        ตีสะบัดข้ึน และสะบัดลง      4 
        ตีสะบัดข้ามเสียง ข้ึนและลง      3 

 
จากการศึกษาแนวการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันของ นายพงษ์พิพัตฒ์        

พรวัฒนาศิลป์ ผู้วิจัยพบว่ามีการใช้ส านวนกลอนระนาดทุ้มที่เป็นลูกถ่างในลักษณะต่าง ๆ และการตี
ลูกสวนมือมากในเพลงฉ่ิงพระฉัน 4 ท่อน  มีการใช้ส านวนกลอนเก็บคล้าย ๆ กับระนาดเอกในช่วง
ของเพลงฉ่ิงนอกแสดงถึงอารมณ์และภูมิปัญญาของผู้บรรเลง รวมถึงมีการใช้ส านวนกลอนที่สวนกับ
ท านองหลักกล่าวคือท านองหลักนั้นมีการบรรเลงมาในทางต่ าแต่ระนาดทุ้มนั้นบรรเลงไปทางสูงใน
ส่วนของการที่ใช้ลูกบังคับทางจะบรรเลงไปทางเดียวกันกับเครื่องมือประเภทอื่น ๆ มีการใช้      
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ส านวนกลอนระนาดทุ้มมากกว่าการด าเนินท านองอิสระแต่ก็ไม่ได้เสียความเป็นอัตลักษณ์ของ             
เพลงฉ่ิงพระฉันเช้า เนื่องด้วยส านวนกลอนที่ผู้บรรเลงใช้นั้น ไม่ได้มีกลอนที่โลดโผนมากจน เกินไปและ
เมื่อวิเคราะห์ในภาพรวมแล้วถือว่าผู้บรรเลงนั้นมีการตีรักษาท านองและเกาะเกี่ยวไปกับท านองหลักได้
อย่างดี ในส่วนของการบรรเลงในท านองเพลงที่ซ้ ากันในสองเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้ส านวนกลอน
แบบเดิมเพื่อยึดหลักส านวนกลอนแบบเดิมเอาไว้ทั้งสองเที่ยว นายพงษ์พิพัตฒ์ พรวัฒนาศิลป์  กล่าว
ว่า เบื้องต้นการแปลทางระนาดทุ้มของเพลงฉ่ิงพระฉันช้านี้ต้องแปลไปตามท านองหลักหรือยืดเนื้อ
ฆ้องเป็นสิ่งส าคัญ อีกส่วนหนึ่งก็ต้องใส่ทางระนาดทุ้มที่เรียนมาหรือว่าได้ยินมาเพื่อก็น ามาใช้ให้
เหมาะสมกับท านองเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า (นายพงษ์พิพัตฒ์ พรวัฒนาศิลป์ , สัมภาษณ์, 16 มกราคม 
2561) 

 

ช่ือ กลวิธีการใช้มือ 
จ านวนที่
พบ/ครั้ง 

 
นายถาวร ภาสดา 

         ตีดูด      10 
        ตีสลับมือแบบเสียงเดียวและเสียงคู่       4 
        ตีสลับซ้ายและขวา       - 
        ตีลูกถ่างในลักษณะต่าง ๆ       11 
        ตีสวนมือ เข้าและออก      10 
        ตีเตะซ้าย ตีเตะขวา       - 
        ตีทีละมือเรียงเสียง 4 พยางค์และ 2 พยางค์      4 /3 
        ตีกลอนในลักษณะเล่นมือซ้าย       9 
        ตีลักจังหวะ       3 
        ตีสะบัดข้ึน และสะบัดลง       4 
        ตีสะบัดข้ามเสียง ข้ึนและลง       3 

 
จากการศึกษาแนวการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันของนายถาวร ภาสดา ผู้วิจัย

พบว่าผู้บรรเลงใช้ส านวนกลอนที่ไม่โลดโผน เป็นการด าเนินท านองแบบอิสระและเรียบง่าย มีความ
ไพเราะน่าฟัง การแปลท านองจากทางฆ้องวงใหญ่เป็นท านองระนาดทุ้ม มีการผูกกลอนมาเป็นอย่างดี 
หรือตีกลอนในลักษณะที่ภาษานักดนตรีใช้กันว่า ตีเป็นค า ๆ เพราะลักษณะของกลอนที่บรรเลงนั้น
คล้าย ๆ กับลูกโซ้ ซึ่งมีความสัมผัสกันและเช่ือมต่อไปในทางเดียวกันกล่าวคือ ถ้าตีไปในทางลูกยอด
ส านวนกลอนก็จะไปแต่ทางนั้นในทางเดียวหรือถ้าตีมาในทางต่ าส านวนกลอนก็จะมาในทิศทางเดียว
อีกเช่นกัน ท าให้ผู้วิจัยทราบว่าผู้บรรเลงมีการเตรียมตัวในการบรรเลงมาเป็นอย่างดี เมื่อบรรเลงรวม
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วงแล้วท าให้เกิดลักษณะเป็นสียงที่มีความกลมกลืนกันกับเครื่องมืออื่น ๆ รวมถึง ถ้าบรรเลงในท านอง
เพลงที่ซ้ ากันในสองเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้ส านวนกลอนแบบเดิมเพื่อยึดหลักส านวนแบบเดิมเอาไว้ทั้ง
สองเที่ยวเพื่อเปน็การตีแบบรกัษาท านองหลกัและเพื่อเน้นความเรียบร้อยในการบรรเลง ด้วยหลักแห่ง
ความเป็นจริงแล้วเพลงในลักษณะนี้ผู้บรรเลงควรจะค านึงถึงความพร้อมเพรียงและความเรี ยบร้อย
รวมถึงอัตลักษณ์ของเพลงด้วยว่า จะบรรเลงอย่างไรให้มีความเหมาะสมกับกาละและเทศะมากที่สุด
ถ้าผู้บรรเลงค านึงถึงการบรรเลงในลักษณะนี้ได้ เพลงฉ่ิงพระฉันเช้าน้ีก็จะมีความไพเราะอย่างสมบูรณ์
และครบองค์ประกอบอย่างครบถ้วน นายถาวร ภาสดา กล่าวว่า การบรรเลงระนาดทุ้มจะยึดท านอง
ของฆ้องวงใหญ่เป็นหลัก และจะมีการขอค าแนะน าจากครูผู้เช่ียวชาญเพื่อเป็นแนวทางในการบรรเลง
ทุกครั้ง เพื่อให้การบรรเลงออกมาด้วยความเรียบร้อยมากที่สุด และในบางครั้งก็จะแกะโน้ตทาง
ระนาดทุ้มด้วยตนเองก็มีบ้าง แต่ทุกครั้งก่อนการบรรเลงจะมีการให้ครูผู้เช่ียวชาญช่วยตรวจสอบ
ก่อนที่จะปฏิบัติจริง (นายถาวร ภาสดา, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2561) 
 
              ช่ือ                   กลวิธีการใช้มือ จ านวนที่

พบ/ครั้ง 
 
นายวรวิทย์ ข้าวสามรวง 

         ตีดูด      12 
        ตีสลับมือแบบเสียงเดียวและเสียงคู่      3 
        ตีสลับซ้ายและขวา      5 
        ตีลูกถ่างในลักษณะต่าง ๆ       9 
        ตีสวนมือ เข้าและออก      9 
        ตีกลอนลูกฝรั่ง      2 
        ตีทีละมือเรียงเสียง 4 พยางค์และ 2 พยางค์       3/4 
        ตีเล่นมือซ้าย      10 
        ตีลักจังหวะ      5 
        ตีสะบัดข้ึน และสะบัดลง      3 
        ตีสะบัดข้ามเสียง ข้ึนและลง      2 

 
จากการศึกษาแนวการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันของนายวรวิทย์ ข้าวสามรวง 

ผู้วิจัยพบว่าในช่วงเพลงฉ่ิง 4 ท่อนแรกผู้บรรเลงใช้ส านวนกลอนสะบัดข้ามเสียงไปทั่วเกือบทั้งผืนแล้ว
ต่อด้วยการด าเนินท านองอิสระหลังจากหมดท่อนแล้วในการเริ่มต้นประโยคใหม่ของท่อนเพลงจะมี
การด าเนินท านองหลักเหมือนฆ้องวงใหญ่เพื่อเป็นการตีแบบรักษาท านอง พอบรรเลงมาถึงเพลงฉ่ิง
นอกผู้บรรเลงจะเน้นการบรรเลงแบบเกาะท านองและมีการใช้ส านวนกลอนการตีสวนมือในลักษณะ
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ทั้งเข้าและออก ถ้าบรรเลงในท านองเพลงที่ซ้ ากันในสองเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้ส านวนกลอนแบบเดิม
เพื่อยึดหลักส านวนแบบเดิมเอาไว้ทั้งสองเที่ยว เพื่อเป็นการไม่ให้เสียอรรรสและส าเนียงของเพลงฉ่ิง
พระฉันเช้าการใช้ส านวนกลอนในช่วงนี้ผู้บรรเลงจะใช้ส านวนกลอนแบบราบเรียบ ไม่โลดโผน ทั้งนี้
เพื่อแสดงถึงภูมิปัญญาของผู้บรรเลงในเพลงราชพิธีและเพลงเรื่องต่าง ๆ ที่อยู่ในพิธีต่าง ๆ ในส่วนของ
เพลงที่บังคับทางนั้นผู้บรรเลงจะเลือกใช้ส านวนที่เป็นทางฆ้องเพื่อยึดหลักท านองของฆ้องวงใหญ่
เอาไว้ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและให้มีความเหมาะสมกับงานพระราชพิธี จากการวิเคราะห์การ
บรรเลงครั้งนี้ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบว่า ผู้บรรเลงนั้นเลือกใช้ส านวนกลอนที่เกาะเกี่ยวคู่กันไปกับท านอง
หลักเพื่อให้เกิดความไพเราะและกลมกลืนไปกับเครื่องมืออื่น ๆ ไม่ใช้กลอนที่ผิดกับส าเนียงเพลงเมื่อ
ฟังแล้วท าให้เกิดความปราณีตของส านวนกลอนต่าง ๆ ที่บรรเลงออกมาท าให้ทราบถึงการเตรียมตัว
มาเป็นอย่างดี นายวรวิทย์ ข้าวสามรวง กล่าวว่า ผมจะไม่ใช้ส านวนกลอนที่เป็นแบบปี่พาทย์เสภามา
ปนกับการบรรเลงเพลงพิธี ส่วนมากผมจะจ าจากการบรรเลงของผู้ใหญ่หลาย ๆ ท่านที่เคยบรรเลง
แล้วน ามาปรับใช้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับงานให้มากที่สุด (นายวรวิทย์ ข้าวสามรวง, สัมภาษณ์, 
16 มกราคม 2561)  
 
              ช่ือ                   กลวิธีการใช้มือ จ านวนที่

พบ/ครั้ง 
 
นายไพรัตน์ จรรย์นาฏย์ 

         ตีดูด       10 
        ตีสลับมือแบบเสียงเดียวและเสียงคู่      4 
        ตีลูกขย้ีในลักษณะต่าง ๆ       3 
        ตีลูกถ่างในลักษณะต่าง ๆ       9 
        ตีสวนมือ เข้าและออก      12 
        ตีเตะซ้าย ตีเตะขวา       4 
        ตีทีละมือเรียงเสียง 4 พยางค์และ 2 พยางค์       4/3 
        ตีกลอนลักษณะเล่นมือซ้าย      15 
        ตีลักจังหวะ       2 
        ตีสะบัดข้ึน และสะบัดลง       3 
        ตีสะบัดข้ามเสียง ข้ึนและลง       4 

  
จากการศึกษาแนวการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันของนายไพรัตน์ จรรย์นาฏย์ 

ผู้วิจัยพบว่าผู้บรรเลงใช้กลอนระนาดทุ้มที่เป็นลักษณะเล่นไปทางมือซ้ายเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงการใช้
ส านวนกลอนเน้นลูกมาทางล่างหรือทางเสียงต่ า และในช่วงเที่ยวกลับของทุกท่อนผู้บรรเลงจะใช้
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กลอนเป็นท านองหลักเช่นเดียวกับทางฆ้องวงใหญ่เพื่อเป็นการตีแบบรักษาท านองหลัก และต่อด้วย
การด าเนินท านองอิสระในช่วงกลางของท่อนน้ัน ๆ  แต่ก็พบว่าในบางช่วงที่ผู้บรรเลงด าเนินท านองทาง
ฆ้องอยู่นั้นมีการตีแบบส านวนการเดี่ยวข้ึนเป็นบางช่วงหรือตีแบบการขยี้เป็น 2 เท่าของจังหวะที่
บรรเลงอยู่แล้วจึงกลับมาด าเนินท านองอิสระตามเดิม จุดเด่นของผู้บรรเลงท่านนี้คือ มีการใช้ส านวน
กลอนในลักษณะพิเศษกล่าวคือผู้บรรเลงได้น าส านวนกลอนที่พบว่าอยู่ในเพลงเดี่ยวบางเพลงน ามาใส่
ในเพลงนี้ด้วยเป็นบางครั้ง แต่ก็ไม่ได้ท าให้อัตลักษณ์ของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าน้ีหายไป อาจถือได้ว่าเป็น
การอวดภูมิปัญญาในด้านการบรรเลงและการเรียนเพลงมาอย่างมาก หรือในภาษานักดนตรีไทยที่ใช้
กันว่า เป็นผู้มีประสบการณ์มากและรสมือดีน่ันเอง ในส่วนของลูกบังคับทางนั้นผู้วิจัยพบว่าผู้บรรเลง
มิไดใ้ช้ส านวนกลอนของระนาดทุ้มเลย ฉะนั้นสรุปได้ว่า ผู้บรรเลงท่านนี้เป็นนักดนตรีไทยที่มากด้วย
ประสบการณ์ในการบรรเลงเพลงประเภทนี้ เมื่อบรรเลงรวมวงแล้วท าให้เสียงดนตรีที่ออกมานั้น      
มีลักษณะที่กลมกลืน แม้ว่าในบางช่วงผู้บรรเลงอาจจะใช้ส านวนกลอนโลดโผนไปบ้างแต่ก็มิได้ท าให้
ส านวนเพลง และอัตลักษณ์ของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้านี้หายไปแต่อย่างใด ลักษณะเสียงที่บรรเลงความ
คมและชัดเจนเป็นอย่างดี นายไพรัตน์ จรรย์นาฏย์ กล่าวว่า การใช้กลอนน้ันข้ึนอยู่กับลักษณะของงาน 
แต่บางทีถ้านึกสนุกก็อาจจะใช้กลอนในเพลงเดี่ยวใส่ไปบ้างเป็นบางโอกาส แต่ต้องบรรเลงให้เข้าหรือ
เกาะกับเนื้อฆ้องที่เป็นท านองหลักเอาไว้เพื่อมิให้เสียอรรรสของเพลง และยังกล่าวต่อไปอีกว่า ถ้า
บรรเลงเพลงเดี่ยวกันแต่ถ้าเปลียนงานหรือเปลี่ยนสถานที่ก็อาจจะใช้กลอนไม่เหมือนเดิมข้ึนอยู่กับ
บรรยากาศของงานด้วย (นายไพรัตน์ จรรย์นาฏย์, สัมภาษณ์, 16 มกราคม 2561)  

จากการวิเคราะห์กลวิธีการใช้มือของผู้บรรเลงระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า ของผู้ปฏิบัติงาน
พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จากกลุ่ม     
ดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ทั้ง 5 ท่าน ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

จากลักษณะการด าเนินท านองและการใช้มือของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า เป็นเพลงที่สามารถ
ด าเนินท านองได้อย่างอิสระ เมื่อผู้บรรเลงได้แปลท านองจากท านองหลักเป็นระนาดทุ้มแล้วท าให้        
ผู้บรรเลงสามารถมีวิธีที่จะใช้ส านวนกลอนได้อย่างหลากหลาย แต่ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับองค์ประกอบในการ
บรรเลงและแนวคิดของแต่ละบุคคลว่าใช้กลอนอย่างไรจึงจะให้มีความเหมาะสมรวมถึงไม่ให้เสีย      
อัตลักษณ์ของเพลง โดยทั่วไปที่พบนั้น ผู้บรรเลงแต่ละท่านมีการใช้ส านวนกลอนที่มีความสอดคล้อง
กับท านองหลักเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากบริบทของงานนั้นเป็นงานพระราชพิธีรวมถึงอัตลักษณ์ของ
เพลงซึ่งต้องค านึงถึงความเรียบร้อยเป็นหลักผู้บรรเลงจึงยึดถือความเหมาะสมและต้องบรรเลงให้ถูก
กับกาลเทศะ ในส่วนของกลอนที่ เป็นลักษณะพิเศษนั้น ก็มีพบอยู่บ้างเล็กน้อยแต่เมื่อผู้บรรเลง       
น ากลอนลักษณะพิเศษไปใส่หรือไปปรุงแต่งในท่อนหรือวรรคต่าง ๆ นั้นแล้ว ผู้วิจัยพบว่าส าเนียงของ
เพลงกับส านวนกลอนที่ใช้นั้นยังคงมีความสอดคล้องกันได้อย่างเหมาะสม จากการสัมภาษณ์ผู้บรรเลง
ทั้ง 5 ท่านเพิ่มเติมในส่วนของการใช้ส านวนกลอนลักษณะพิเศษนี้ ผู้บรรเลงให้ข้อมูลที่มีความคล้าย ๆ 
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กันว่า การใช้ส านวนกลอนในลักษณะพิเศษนี้ สามารถใส่ได้เป็นบางวรรคบางท่อนแต่ต้องดูตามความ
เหมาะสมและอารมณ์ของการบรรเลงในตอนน้ัน ถ้าขณะที่บรรเลงอยู่เกิดมีอารมณ์ร่วมกับเครื่องมือ
อื่น ๆ ก็สามารถใช้ได้ แต่ถ้าถึงลูกที่เป็นทางบังคับมือ ผู้บรรเลงจะไม่นิยมน ามาใช้เพราะจะท าให้เสีย
อรรถรสและส าเนียงของเพลง และอีกส่วนหนึ่งที่ผู้วิจัยพบคือ เมื่อบรรเลงมาถึงประโยคแรกของวรรค
เพลงและประโยคแรกของเที่ยวที่สองของวรรคเพลงในทุก ๆ ท่อน ผู้บรรเลงส่วนมากจะไม่มีการแปล
ท านองใด ๆ เลย โดยจะยึดถือและรักษาท านองหลกัไว้เปน็อย่างดี ซึ่งมีผู้บรรเลงบางท่านและเป็นส่วน
น้อยทีจ่ะใส่ส านวนกลอนที่เป็นระนาดทุ้มลงไปเป็นบางครั้งเท่านั้นแต่ก็มิได้ท าให้ส าเนียงเพลงฉ่ิง   

พระฉันเช้าน้ีหายไปแต่อย่างใด ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับภูมิปัญญาของแต่ละบุคคล การตีรักษาแนวของ
เพลงนั้นผู้บรรเลงจะไม่ใช้กลอนที่ท าให้แนวของเพลงนั้นเสีย กล่าวคือ นักดนตรีที่เป็นคนระนาดทุ้ม
หลาย ๆ ท่าน ในบางครั้งที่นักดนตรีมีอารมณ์รว่มกับเครื่องมืออื่น ๆ ในวงก็อาจจะท าให้การใช้ส านวน
กลอนบางกลอนนั้นไปท าให้เครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ นั้นเสียจังหวะในการบรรเลงไปด้วยเพราะเพลง
บางเพลงนั้นมีอารมณ์ที่แตกต่างกนัไปซึ่งนักดนตรีไม่สามารถควบคุมอารมณ์และจังหวะของเพลงไดท้ัง้
เพลง  จึงท าให้จังหวะของเพลงนั้นล้ าหน้าไปบ้างถ้อยหลังไปบ้าง ซึ่งการใช้ส านวนกลอนนี้เป็นสิ่งที่
ส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการบรรเลงเพลงประเภทต่าง ๆ ในการวิเคราะห์การใช้ส านวนกลอนระนาดทุ้ม
ครั้งนี้ ผู้บรรเลงระนาดทุ้มทั้ง 5 ท่านน้ีไดม้ีการใช้กลอนที่มีความคมคาย ไพเราะน่าฟังไม่ว่าจะเป็นการ
ด าเนินท านองแบบอิสระหรือกลอนลักษณะพิเศษรวมถึงกลอนในแบบต่าง ๆ ที่พบนั้นเมื่อผู้บรรเลง
น าไปใช้แล้วแนวของเพลงนั้นยังคงด าเนินไปตามปกติ โดยมิได้รบกวนการด าเนินของเครื่องอื่น ๆ แต่
อย่างใด ฉะนั้นการด าเนินท านองระนาดทุ้มในเพลงฉ่ิงพระเช้าของนักดนตรีทั้ง 5 ท่านนี้มีการใช้
ส านวนกลอนได้เหมาะสม ลงตัว และสอดคล้องกับท านองหลักหรือแม้กระทั้งกับการใช้กลอน        
ในลักษณะพิเศษเมื่อบรรเลงรวมวงแล้วสามารถเข้ากับเครื่องมืออื่น ๆ ในวงทั้ง 5 วงได้อย่างไพเราะ    
น่าฟัง มีความกลมกลืนและไม่ท าให้เสียอัตลักษณ์ของเพลง เนื่องด้วยนักดนตรีแต่ละท่านนั้นได้ผ่าน   
งานการบรรเลงประเภทงานพระราชพิธีหรือรัฐพิธีมาอย่างพอสมควร จึงมากด้วยประสบการณ์         
และความสามารถเฉพาะตัว การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าการปรับรูปแบบในด้านการบรรเลงให้มี       
ความหลากหลายและเหมาะสม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสถานการณ์ที่พบในแต่ละงาน แต่ในงานพระราชพิธี       
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร นี้จากการสัมภาษณ์     
นักดนตรีทุกท่าน ได้มีการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การฝึกซ้อม การซ้อมใน
ส่วนตัวและการซ้อมรวมวง การปรับเพลงโดยครูผู้เช่ียวชาญด้านดนตรี ไทยของกลุ่มดุริยางค์ไทย 
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร จึงท าให้การบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าของทุกวงที่ได้เข้าปฏิบัติหน้าที่
ถวายงานในครั้งนี้มีความลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบและมีองค์ประกอบครบถ้วน 
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5.3 ลักษณะส านวนกลอนระนาดทุ้ม 
 ที่พบว่าผู้ปฏิบัติได้น ามาใช้บรรเลงในเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าและเป็นส านวนที่พบได้บ่อยครั้งใน
การบรรเลง ซึ่งได้แก่ส านวนกลอนดังต่อไปนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.3.1 ตีดูด เป็นลักษณะส านวนกลอนของระนาดทุ้มที่พบว่าผู้ปฏิบัติทั้ง 5 

ท่านน้ีใช้บรรเลงอยู่ในเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นส านวนกลอนระนาดทุ้มที่มีใช้
กันอย่างแพร่หลายและทั่วไป  มีลักษณะการตีคือ ใช้มือขวาน ามือซ้ายโดยให้มือขวาตีในลักษณะตีเปิด
เสียงส่วนมือซ้ายเป็นลักษณะตีตามไปในลูกเดียวกันแต่ตีปิดเสียงและไปในทางเดียวกัน ลักษณะของ
การตีจะใช้ตีลูกเดียวอยู่กับที่ก็ได้หรือตีเรียงเสียงตามท านองของเพลงนั้น ๆ ก็ได้ จากการศึกษาท าให้
ผู้วิจัยทราบว่าผู้ปฏิบัติทั้ง 5 ท่านน้ีใช้ส านวนกลอนในลักษณะนี้บ่อยครั้งดังนี้ 

 1.นายสุรสิทธ์ิ เขาสถิต   11 ครั้ง 
 2.นายพงษ์พิพัตฒ์ พรวัฒนาศิลป์  11 ครั้ง 
 3.นายถาวร ภาสดา   10 ครั้ง 
 4.นายวรวิทย์ ข้าวสามรวง   12 ครั้ง 
 5.นายไพรัตน์ จรรย์นาฏย์   10 ครั้ง 

 ซึ่งแต่ละท่านน้ันมีลักษณะการใช้มือที่มีความแตกต่างกันออกไป แต่อยู่ในลักษณะเดียวกันกล่าวคือ 
ใช้ท านองเดียวกันแต่วิธีการใช้มือที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งการใช้ส านวนกลอนในลักษณะนี้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องสามารถเข้ากับท านองเพลงได้อย่างกลมกลืน และยังพบอีกว่านักดนตรีที่ เป็นคน  
ระนาดทุ้มในปัจจุบันน้ีส่วนมากนิยมใช้ลูกลักษณะนี้ในเพลงเถาทั่ว ๆ ไปหรือในเพลงเดี่ยวที่ใช้ส าหรับ     
อวดฝีมือ  
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5.3.2 ตีสวนมือ เป็นลักษณะส านวนกลอนของระนาดทุ้มที่พบว่าผูป้ฏิบตัทิัง้ 

5 ท่านนี้ใช้บรรเลงอยู่ในเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นส านวนกลอนระนาดทุ้มที่มี
ลักษณะ การตีได้อย่างหลากหลายวิธีดังที่ผู้วิจัยพบอยู่ในการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้านี้ของทั้ง 5 
ท่าน โดยมีลักษณะการใช้มือทั้งสองข้างนั้นตีเข้าหากันแบบอย่างละสองลูกหรือตีสวนออกทั้งสองข้าง
อย่างละสองลูกโดยมีการแบ่งมือให้  เท่ากันซึ่งข้ึนอยู่กับกลวิธีของแต่ละบุคคลว่าจะเลือกใช้ส านวน
กลอนแบบไหนที่บรรเลงออกมาแล้วท าให้เข้ากับส าเนียงของเพลงที่บรรเลงอยู่ จากการศึกษาท าให้
ผู้วิจัยทราบว่าผู้ปฏิบัติทั้ง 5 ท่านน้ีใช้ส านวนกลอนในลักษณะนี้บ่อยครั้งดังนี้ 

 1.นายสุรสิทธ์ิ เขาสถิต   16 ครั้ง 
 2.นายพงษ์พิพัตฒ์ พรวัฒนาศิลป์  15 ครั้ง 
 3.นายถาวร ภาสดา   10 ครั้ง 
 4.นายวรวิทย์ ข้าวสามรวง    9 ครั้ง 
 5.นายไพรัตน์ จรรย์นาฏย์   12 ครั้ง 

การตีสวนมือในลักษณะแบบนี้แต่ละท่านนั้นมีการใช้มือที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละส านวนมีความ
ไพเราะ กลมกลืน สามารถเข้ากับท านองเพลงได้ดี จากการสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติทั้ง 5 นี้ ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่
มีลักษณะ   คล้าย ๆ กันและสรุปได้ว่า การตีในลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ลูกของระนาดทุ้มที่มีความโดดเด่น
อะไรมากนักแต่เป็นที่นิยมของคนระนาดทุ้มทั่ว ๆ ไปซึ่งสามารถจะใส่ลูกนี้ไปในเพลงไหนหรือท านอง
ไหนก็ได้ ข้ึนอยู่กับบริบทของเพลงนั้น ๆ ด้วยว่ามีความเหมาะสมที่จะใช้หรือไม่ โดยทั่วไปแล้วมักจะ
พบส านวนเหล่าน้ีในเกือบทุก ๆ เพลงเลยก็ว่าได้ นับว่าเป็นลูกระนาดทุ้มอีกลูกหนึ่งที่นักดนตรีนิยม
น ามาใช้แต่มีข้อปฏิบัติการใช้มือที่แตกต่างกันออกไปและอยู่ที่ผูบ้รรเลงว่าจะสามารถพลิกแพลงวิธีการ
บรรเลงอย่างไรที่จะท าให้เกิดความน่าสนใจและมีความไพเราะ 
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 5.3.3 ตีถ่างเป็นลักษณะส านวนกลอนของระนาดทุ้มที่พบว่าผู้ปฏิบัติทั้ง 5 ท่านนี้ใช้

บรรเลงอยู่ในเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า จากการวิเคราะห์พบว่าเป็นส านวนกลอนระนาดทุ้มที่มีลักษณะการ
ใช้มือได้หลายรูปแบบ คือ การใช้มือทั้งสองข้างตีในลักษณะที่เป็นทั้งแบบคู่แปด คู่สิบหก หรือคู่ห้า
และคู่หก การใช้มือในลักษณะนี้ถือว่าเป็นส านวนกลอนทีม่ีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งของการบรรเลง
กล่าวคือลักษณะของส านวนกลอนเช่นนี้ส่วนมากจะไม่ค่อยพบในเพลงที่มีลักษณะเป็นเพลงทางพื้น
เพราะเพลงทางพื้นโดยทั่วไปจะนิยมใช้ส านวนกลอนแบบลูกธรรมดาและด าเนินท านองอิสระเพื่อเน้น
ความเรียบร้อยเป็นหลัก ส่วนโอกาสที่จะพบกลอนในลักษณะเช่นน้ีจะพบได้จากเพลงประเภท เสภา 
เพลงเดี่ยว เป็นต้นเพราะกลอนในลักษณะเช่นน้ีผู้บรรเลงจะนิยมน ามาใช้ในการตีลักษณะต่าง ๆ เพื่อ
เป็นการอวดฝีมือบ้าง ใช้เพื่อให้เข้ากับเพลงประเภทที่มีลักษณะดุดันซึ่งฟังแล้วท าให้รู้สึกเกิดความ
ตื่นเต้นบ้าง มีอารมณ์ที่เร้าใจไปกับเพลงบ้าง แต่เมื่อผู้ปฏิบัติน ากลอนลักษณะเช่นน้ีมาใช้ในเพลงฉ่ิง
พระฉันเช้า จึงท าให้เกิดอรรถรสของการบรรเลงอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ออกมาแล้วพบว่า    
เมื่อใช้แล้วท าให้เกิดท านองที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างเครื่องดนตรีทุกชนิด และกลมกลืนรวมถึงมี
ความสอดคล้องไปกับท านองเพลง จากการศึกษาท าให้ผู้วิจัยทราบว่าผู้ปฏิบัติทั้ง 5 ท่านนี้ใช้ส านวน
กลอนในลักษณะนี้บ่อยครั้งดังนี้ 

 1.นายสุรสิทธ์ิ เขาสถิต   13 ครั้ง 
 2.นายพงษ์พิพัตฒ์ พรวัฒนาศิลป์   9 ครั้ง 
 3.นายถาวร ภาสดา   11 ครั้ง 
 4.นายวรวิทย์ ข้าวสามรวง    9 ครั้ง 
 5.นายไพรัตน์ จรรย์นาฏย์    9 ครั้ง 

การใช้มือในลักษณะเช่นนี้ ผู้บรรเลงก็ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถเฉพาะตัวเ ช่นเดียวกัน จึงจะคิด
ประดิษฐ์ส านวนกลอนในลักษณะเชนนี้ใส่ไปในเพลงที่มีลักษณะเป็นทางพื้น แต่เมื่อบรรเลงออก
มาแล้วมีความสอดคล้องกลมกลืนและเข้ากับท านองหลักได้อย่างดี 
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 5.3.4 ตีเล่นซ้ายเป็นลักษณะส านวนกลอนที่พบในผู้บรรเลงทั้ง 5 ท่าน มีจุดประสงค์

เพื่อใช้ตบแต่งท านองเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าน้ีที่มีลกัษณะเป็นเพลงทางพื้นธรรมดาให้มีความพิเศษ ในบาง
ช่วง บางวรรค และบางตอนตามแต่ละโอกาสที่ผูบ้รรเลงจะปรุงแต่ง โดยมีลักษณะการใช้มือของแต่ละ
ท่านก็จะมีความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันแต่อยู่ในท านองเดียวกัน โดยกลอนในลักษณะเช่นนี้สามารถ
บรรเลงได้อย่างหลายรูปแบบ ดังที่ผู้วิจัยยกตัวอย่างมาในข้างต้น และมีลักษณะการใช้มือดังนี้คือ     
ในทุกประโยคของการด าเนินท านองจะใช้มือซ้ายเป็นผู้น าในการด าเนิน โดยมีมือขวาเป็นลักษณะตี
ตามมือซ้ายแล้วจะจบลงที่เสียงเดียวกันอาจะลงที่ลูกตกท านองสุดท้าย พร้อมกันหรือไม่พร้อมกัน 
ข้ึนอยู่กับผู้บรรเลงซึ่งเป็นผู้ คิดประดิษฐ์ทางเพื่ อให้ เกิดความเหมาะสมกับส านวนของเพลง           
จากการศึกษาท าให้ผู้วิจัยทราบว่าผู้ปฏิบัติทั้ง 5 ท่านน้ีใช้ส านวนกลอนในลักษณะนี้บ่อยครั้งดังนี้ 

 1.นายสุรสิทธ์ิ เขาสถิต    9 ครั้ง 
 2.นายพงษ์พิพัตฒ์ พรวัฒนาศิลป์   9 ครั้ง 
 3.นายถาวร ภาสดา    9 ครั้ง 
 4.นายวรวิทย์ ข้าวสามรวง    10 ครั้ง 
 5.นายไพรัตน์ จรรย์นาฏย์    15 ครั้ง 

การใช้ส านวนกลอนในลักษณะเช่นน้ีของผู้บรรเลงทั้ง 5 ท่านท าให้ท านองบางวรรคหรือบางตอนของ
เพลงฉ่ิงพระฉันเช้าเกิดความไพเราะ เหมาะสม และมีลักษณะโดดเด่น ดูกลมกลืนไปกับท านองของ
เพลง จากการสัมภาษณ์ผู้บรรเลง ผู้วิจัยได้ข้อมูลที่มีส่วนคล้าย ๆ กันว่า การใช้ลูกในลักษณะเช่นนี้ 
เป็นการอวดความคล่องของมือซ้ายและการมีปฏิภาณในการใช้ส านวนกลอน ถ้าใช้ไม่ตรงหรือไม่เข้า
กับจังหวะและท านองก็จะฟังแล้วไม่เกิดความไพเราะ เพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าการใช้ส านวนกลอนใน
ลักษณะเช่นนี้ของผู้บรรเลงทั้ง 5 ท่าน มีลักษณะการใช้ท่วงท านองมีความเหมาะสม กลมกลืน และ
เกิดความไพเราะจึงท าให้ผู้บรรเลงทั้ง 5 ท่านน้ีน ามาใช้อย่างบ่อยครั้ง 
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จากการศึกษาลักษณะส านวนกลอนระนาดทุ้มที่พบบ่อยทั้งสี่ส านวนกลอนในผู้บรรเลงทั้ง 5 
ท่าน พบว่าการใช้ส านวนกลอนของแต่ละท่านนั้นมีลักษณะการตีที่แตกต่างกัน ซึ่งแต่ละลูกนั้นก็จะมี
การใช้มือหรือการแจกมือในลักษณะที่เป็นส านวนลูกระนาดทุ้มในรูปแบบต่าง ๆ ข้ึนอยู่กับประโยค 
ท านองของเพลงที่ใช้ แต่มีลูกตกที่เป็นเสยีงเดียวและลูกเดียวกันหรืออาจจะมีลักษณะลูกจบประโยคที่
ลงทีละมือรวมถึงลงทั้งสองมือพร้อมกัน ลักษณะส านวนกลอนที่พบว่ามีการใช้บ่อยทั้งสี่ส านวนน้ี เป็น
ส านวนกลอนที่ผู้บรรเลงใช้แล้วเกิดความไพเราะ สนิทสนม กลมกลืนและเข้ากับท านองหลักได้อย่างดี 
เนื่องจากผู้บรรเลงทัง้ 5 ท่านน้ีเป็นผู้มีประสบการณ์ด้านการบรรเลงประเภทเพลงต่าง ๆ  เช่น ประเภท
เพลงเรื่อง ประเภทเพลงเสภา ประเภทเพลงพระราชพิธีหรือพิธี ฯลฯ ฉะนั้นการใช้ส านวนกลอนใน
รูปแบบต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยได้ยกตัวอย่างมานั้นแสดงให้ เห็นว่าส านวนกลอนนั้นมีความสอดคล้องกับ
ท านองหลักและไม่ท าให้ส าเนียงของเพลงประเภทเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า นี้หายไปแต่อย่างใด อนึ่งจาก
การศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้ส านวนกลอนของระนาดทุ้มในประเภทเพลงต่าง ๆ เพิ่มเติมนั้น 
ก็พบว่าได้มีการใช้ลักษณะส านวนกลอนประเภทนี้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นประเภทเพลงเดี่ยว 
ประเภทเพลงเสภา หรือในประเภทเพลงเรื่องต่าง ๆ ส่วนส านวนกลอนที่พบน้อย จากการสัมภาษณ์  
ผู้ปฏิบัติทั้ง 5 ท่านได้ข้อมูลที่มีส่วนคล้ายกันว่า ส่วนมากจะถูกน าไปใช้ในเพลงประเภทต่าง ๆ เสีย
มากกว่า เนื่องจากส านวนบางส านวนนั้นไม่เหมาะสมกับเพลงประเภทนี้และใช้ได้เพียงไม่กี่ครั้ง     
รวมไม่ค่อยมีเนื้อหาที่เข้ากับท านองหลักด้วยลักษณะบางประการของการใช้ส านวนเพลงและถ้าถูก
น าไปใช้แล้วอาจจะท าให้ส าเนียงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าน้ีเปลี่ยนไป  

 
5.4 ลักษณะท านองบังคับทาง ที่พบในเพลงฉ่ิงพระฉันเช้ามีทั้งหมด 5 ประโยค ผู้ วิจัยจึงขอ
ยกตัวอย่างมาเพียงหนึ่งท่อนที่พบในการด าเนินท านองทางระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าของทั้ง 5 
ท่าน ดังต่อไปนี้   
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 5.4.1 จากการศึกษาการใช้ส านวนกลอนระนาดทุ้ม ลักษณะท านองบังคับ        

นายไพรัตน์  จรรย์นาฏย์ ผู้วิจัยพบว่าในช่วงประโยคแรกของวรรคเพลง ผู้บรรเลงมีการใช้มือแบบ

ท านองหลัก หลังจากนั้น ใช้ส านวนกลอนที่เป็นทางระนาดทุ้มในลักษณะต่าง ๆ ที่ไม่มีความแตกต่าง

จากท านองหลักมากนัก นอกจากนี้ ผู้บรรเลงยังได้คิดประดิษฐ์ส านวนกลอนที่ใช้สอดแทรกในบาง

วรรคของเพลง ซึ่งมีความแตกต่างจากท านองหลักอยู่บางเลก็น้อย แต่ก็ไม่ได้ท าให้ส านวนของเพลงนั้น

ผิดเพี้ยนไปแต่ประการใด เนื่องด้วยบรรเลงนั้นถูกจ ากัดอยู่ในงานพระราชพิธี จึงมิได้มีการตบแต่ง

ส านวนกลอนให้มีความโลดโผน และการด าเนินท านองในช่วงท้าย ๆ ผู้บรรเลงใช้ส านวนกลอนที่มี

เรียบร้อย และมีความกลมกลืนไปกับเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ในวง ในส่วนของอารมณ์ของเพลงนั้น   

ผู้บรรเลง สามารถปรุงแต่ง กลวิธีต่าง ๆในการบรรเลงเพื่อให้ส านวนกลอนที่ใช้นั้นเกิดความสอดคล้อง

และได้อรรถรสของความเป็นเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าและเพลงปี่พาทย์พิธีอย่างครบถ้วน  
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 5.4.2 จากการศึกษาการใช้ส านวนกลอนระนาดทุ้ม ลักษณะท านองบังคับ        
นายสุรสิทธ์ิ เขาสถิต ผู้วิจัยพบว่าในช่วงประโยคแรกของวรรคเพลง ผู้บรรเลงมีการใช้มือแบบท านอง
หลักหลังจากนั้นใช้ส านวนกลอนที่เป็นทางระนาดทุ้มในลักษณะต่าง ๆ ซึ่งเป็นกลอนที่ผู้บรรเลง
ประดิษฐ์จากท านองหลักที่มีส านวนไม่ซ้ ากัน บางประโยคอาจจะมีการใช้ส านวนกลอนที่คล้ายคลึงกัน
บ้างเล็กน้อย แต่ก็พบว่าบางประโยค ก็ได้มีการประดิษฐ์ให้เป็นส านวนกลอนที่ร้อยเรียงให้มี
ความสัมพันธ์และมีความสอดคล้องกับท านองหลักได้อย่างลงตัว ถ้าบรรเลงในท านองเพลงที่ซ้ ากันใน
สองเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้ส านวนกลอนแบบเดิมเพื่อยึดหลักส านวนแบบเดิมเอาไว้ทั้งสองเที่ยว       
การสร้างสรรค์ส านวนกลอนให้มีความเหมาะสมกับเพลงนั้น ต้องข้ึนอยู่กับความสามารถทั้งในด้าน
ทักษะ ความช านาญและการมีปฏิภาณ ไหวพริบ  
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 5.4.3  จากการศึกษาการใช้ส านวนกลอนระนาดทุ้ม ลักษณะท านองบังคับ       
นายพงษ์พิพัตฒ์  พรวัฒนาศิลป์ ผู้วิจัยพบว่าในช่วงประโยคแรกของวรรคเพลง ผู้บรรเลงมีการใช้มือ
แบบท านองหลัก หลังจากนั้น ผู้บรรเลงใช้กลอนในลักษณะต่าง ๆ เช่น การตีสวนมือ การตีถ่าง การตี
เล่นซ้ายและการตีลักจังหวะในวรรคที่สอง การใช้ส านวนกลอนในลักษณะนี้เป็นการใช้กลเม็ดใน
ลักษณะพิเศษต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่ในเพลงเดี่ยวและเพลงประเภทเสภา ที่ผู้บรรเลงน ามาสอดแทรกไว้
ในวรรคของเพลงเพื่อใหเ้พลงนั้นดูมคีวามน่าสนใจและน่าฟังมากขึ้นแสดงถึงภูมิปัญญาในการประดิษฐ์ 
สร้างสรรค์ส านวนกลอนที่มีอยู่ในเพลงลักษณะที่ต้องใช้ส านวนกลอนโลดโผน แต่ผู้บรรเลงสามารถ
น ามาปรับใช้ในเพลงเรื่องที่มีการด าเนินท านองแบบเรียบง่าย ได้อย่างเหมาะสมและไม่ท าให้เสีย      
อัตลักษณ์ของเพลงประเภทนี้แต่อย่างใด ส่วนการบรรเลงในท านองเพลงที่ซ้ ากันในสองเที่ยวส่วนใหญ่
จะใช้ส านวนกลอนแบบเดิมเพื่อยึดหลักส านวนแบบเดิมเอาไว้ทั้งสองเที่ยว รวมถึงอารมณ์ของเพลงที่
เกิดข้ึนจากลักษณะที่ใช้ส านวนกลอนประเภทนี้ เดิมนั้นมีลักษณะฟังแล้วให้ความรู้สึกเรียบง่าย แต่พอ
มาถึงวรรคที่ผู้บรรเลงใช้ส านวนกลอนในลักษณะนี้กลับท าให้การบรรเลงนั้นดูมีสุนทรี ยรสข้ึนมาอีก
รูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมื่อฟังโดยรวมทั้งวงแล้วท าให้เกิดเสียงสอดประสานกันอย่างกลมกลืนมีความไพเราะ 
น่าฟัง 
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 5.4.4 จากการศึกษาการใช้ส านวนกลอนระนาดทุ้ม ลักษณะท านองบังคับ        
นายวรวิทย์ ข้าวสาผู้วิจัยพบว่าในช่วงประโยคแรกของวรรคเพลง ผู้บรรเลงมีการใช้มือแบบท านอง
หลัก ต่อจากนั้นผู้บรรเลงใช้ส านวนกลอนที่มีลักษณะเป็นลูกฝรั่ง และการตีสวนมือในประโยคสุดท้าย
ของวรรคแรก ส่วนในวรรคที่สองในช่วงประโยคแรกผู้บรรเลงตีแบบรักษาท านองหลักอีกครั้งใน
ประโยคแรกของวรรคที่สองและด าเนินท านองแบบอิสระจนจบวรรค จากลักษณะการใช้ส านวนกลอน
แสดงให้เห็นว่าผู้บรรเลงใช้กลอนคล้าย ๆ กับลูกโซ่เป็นกลอนที่สัมผัสกับท านองหลัก หรือมีบางลูกที่มี
การตีให้ลงก่อนจังหวะหรอืลกัจังหวะ ซึ่งแสดงให้ทราบถึงภูมิปัญญาของผู้บรรเลงที่สามารถน าส านวน
กลอนต่าง ๆ ที่อยู่ในเพลงชนิดที่มีความแตกต่างกันออกไป และน ามาเรียบเรียงส านวนกลอนไว้อย่าง
เหมาะสมและกลมกลืนกับท านองหลัก หากพิจารณาถึงในเรื่องรสแห่งเสียงและอารมณ์ของเพลงแล้ว 
ท าให้เกิดลีลาต่าง ๆ อาจจะรวมถึงความสนุกสนานในการใส่อารมณ์ ของผู้บรรเลง ทั้งนี้นอกจากฟัง
ส านวนกลอนแล้ว แนวและจังหวะรวมถึงความสามารถเฉพาะตัวของผู้บรรเลงก็เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้
เพลงนั้นดูมีคุณค่า ซึ่งข้ึนอยู่กับการใช้ส านวนกลอนของผูบ้รรเลงว่าจะมคีวามเหมาะสมกับท านองหลกั
หรือไม่ ส่วนการบรรเลงในท านองเพลงที่ซ้ ากันในสองเที่ยวส่วนใหญ่จะใช้ส านวนกลอนแบบเดิมเพื่อ
ยึดหลักส านวนแบบเดิมเอาไว้ทั้งสองเที่ยว  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

  

 



65 
 

 5.4.5 จากการศึกษาการใช้ส านวนกลอนระนาดทุ้ม ลักษณะท านองบังคับ นายถาวร       

ภาสดา  ผู้วิจัยพบว่าในช่วงประโยคแรกของวรรคเพลง ผู้บรรเลงมีการใช้มือแบบท านองหลัก 

ต่อจากนั้นใช้ลูกการตีแบบลักจังหวะเป็นคู่สี่และใช้การตีแบบสวนมือในรูปแบบของการเหลื่อมจังหวะ

เพื่อให้ดูมีความน่าสนใจในลักษณะของการใช้ส านวนมากยิ่งขึ้นส่วนในเที่ยวที่สองของวรรคแรกมีการ

ตีแบบเล่นซ้าย และมีจังหวะหยุดพักมือและต่อด้วยการใช้มือแบบอิสระจนจบวรรคแรก ในวรรคที่สอง

จะเริ่มต้นด้วยการตีรักษาท านองหลักในช่วงแรกและส่วนใหญ่จะเป็นการตีแบบเล่นซ้ายทั้งหมดจนจบ

วรรคเพลง การใช้ส านวนกลอนในลักษณะนี้ เป็นการใช้กลวิธีต่าง ๆ เพื่อเป็นการสื่อถึงอารมณ์ของ   

ผู้บรรเลงว่า ผู้บรรเลงนั้นมีความช านาญ แม่นย าเนื้อในเพลงรวมถึงท านองหลักจึงสามารถสอดแทรก

ส านวนกลอนต่าง ๆ นั้นใส่ลงไปในเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า ซึ่งเป็นเพลงที่มีลักษณะที่มีความเรียบร้อย    

แต่ผู้บรรเลงนั้นสามารถสร้างสรรค์ส านวนกลอนต่าง ๆ ลงไปได้อย่างเหมาะสมกับความที่เป็นเพลง

เรื่องเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า แสดงให้เห็นถึงทักษะการเรียนรู้และมีความเข้าใจในบริบทของเพลงใน

ลักษณะต่าง ๆ ท าให้ลีลาการด าเนินท านองของระนาดทุ้มนั้นมีส านวนกลอนที่ไพเราะและสอดคล้อง

กับท านองหลักได้เป็นอย่างดี 

 จากการศึกษาลักษณะท านองบังคับ ของผู้บรรเลงระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า ในงานพระ

ราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้ง 5 ท่าน 

พบว่าผู้บรรเลงทั้ง 5 ท่าน มีลักษณะส านวนกลอนที่เป็นลักษณะเฉพาะในเรื่องของการใช้ทางนั้น

สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนดังนี้ 

 - มีความคล้ายคลึง 
 - มีความแตกต่าง 
 ความคล้ายคลึง คือ ในช่วงประโยคแรกของวรรคที่หนึ่ง รวมถึงประโยคแรกของ

วรรคที่สองผู้บรรเลงทั้ง 5 ท่านน้ีจะใช้มือด าเนินท านองแบบเดียวกันกับท านองหลักหรือฆ้องวงใหญ่ 
เพื่อเป็นการบ่งบอกและให้ผู้ฟังรวมถึงผู้บรรเลงเครื่องมืออื่น ๆ ในวงเดียวกันน้ีได้ทราบถึงการเริ่มต้น
ประโยคแรกของเพลงบ้างด าเนินท านองมาถึงวรรคสุดท้ายเพื่อเริ่มต้นใหม่บ้าง การด าเนินท านองใน
ลักษณะนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการตีแบบรักษาท านองหลัก รักษาแนวของเพลง ผู้บรรเลงจึงไม่ใช้
ส านวนกลอนที่พลิกแพลงหรือแสดงกลเม็ดใด ๆ จึงมีส่วนช่วยให้การบรรเลงเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย 

ความแตกต่าง คือ การผูกส านวนกลอนน้ันมหีลากหลายรูปแบบ ในท านองหนึ่งนั้น ผู้บรรเลง
แต่ละท่านประดิษฐ์ส านวนกลอนไม่เหมอืนกันเช่นบางท่านอาจจะตีเพื่อเกาะท านองหลัก บางท่านตีลง
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ไปในทางต่ าและบางท่านนั้นตีข้ึนไปในทางสูง แต่ทั้งหมดนี้จะมาจบลงที่เสียงเดียวกัน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับ
ความสามารถเฉพาะ ตัวที่ผู้บรรเลงสร้างสรรค์ข้ึน ซึ่งอาจจะมีอีกหลายปัจจัยเช่น รสมือ แนวของการ
สอดแทรกส านวน และอารมณ์ของผู้บรรเลง สิ่งเหล่าน้ีล้วนมีข้อแตกต่างด้วยกันทั้งหมด 

จากข้อความที่ผู้วิจัยกล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ว่า ผู้บรรเลงทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์
ในด้านการบรรเลงระนาดทุ้มในเพลงประเภทต่าง ๆ มาเป็นอย่างดี ล้วนแล้วแต่ละท่านนั้นได้น า
ความรู้ความสามารถ ที่ได้สั่งสมน ามาปรับปรุง และบูรณาการใช้ได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง
ของส านวนกลอนในลักษณะต่าง ๆ ที่พบ ภูมิปัญญา องค์ความรู้ต่าง ๆ ในการประดิษฐ์คิดค้นส านวน
กลอนสอดแทรก ท าให้เกิดท่วงท านองสอดประสานได้อย่างกลมกลืนรวมถึงการเลือกน ามาใช้ได้อย่าง
เหมาะสม การแปลท านองระนาดทุม้โดยทั่วไป ผู้บรรเลงต้องใช้ความสามารถในการคิดทางการด าเนิน
ท านองโดยยึดหลักเนื้อฆ้องหรือท านองหลักเป็นส าคัญ ส านวนกลอนที่มีลักษณะเฉพาะของระนาดทุ้ม
นั้นจะต้องมีความสอดคล้องสัมพันธ์กันไปกับเครื่องมือชนิดอื่นในวงและฆ้องวงใหญ่ ส านวนกลอนใน
บางวรรคบางตอนสามารถใช้ได้กับบางท านองเท่านั้นการน าไปใช้กับท านองอื่น ๆ อาจจะเข้ากันไม่ได้
หรือใช้กันไม่ได้ ทั้งนี้ข้ึนอยู่ผู้บรรเลงว่าจะมีความเข้าใจในการ ใช้ส านวนกลอนได้ขนาดไหน จึงจะ
สามารถรักษาระดับเสียงและลูกตกไว้ตามท านองหลักได้อย่างดี 

 
 

 
 

 
 

 

   

 
 



 
 

บทที่ 6 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เรื่อง การด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในงาน พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาบทบาท
ความส าคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าและแนวการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าใน     
พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้    
 
6.1 สรุปผล 
 6.1.1 วงปี่พาทย์พิธีของกลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้เข้ามามีบทบาท
เป็นอย่างมากในการประกอบพระราชพิธีต่าง ๆ ของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์       
วงปี่พาทย์พิธีที่บรรเลงอยู่ในพระราชพิธีนั้นมีหน้าที่หลักคือบรรเลงประกอบพิธีทางศาสนา เนื่องจาก
พิธีกรรมทางศาสนา มีความจ าเป็นทั้งในราชส านักและของราษฎร์ ในส่วนรูปแบบการบรรเลงนั้น 
เพลงฉ่ิงพระฉันเช้าก็ถือว่าเป็นอีกเพลงหนึ่งที่มีความส าคัญมากในวงปี่พาทย์พิธีรวมถึงพระราชพิธี 
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทางส านักการสังคีต     
กรมศิลปากร มีบทบาทและหน้าที่โดยตรงในการถวายงานการบรรเลงและการมหรสพครั้งนี้           
ได้จัดวงปี่พาทย์พิธีบรรเลงถวายในช่วงรับพระราชทานฉันเช้า ซึ่งเป็นไปตาม พระกระแสรับสั่งของ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งพระองค์ทรงโปรดให้   
กลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากรได้ท าการรื้อฟื้นเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า มาบรรเลงถวาย
ในช่วงรับพระทานฉันเช้า โดยเริ่มจากงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้า       
พี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อปีพุทธศักราช 2551 ต่อเนื่องมา       
ถึงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา               
สิริโสภาพัณณวดี ในปีพุทธศักราช 2554 และจนมาถึงพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงบทบาทความส าคัญของกระบวนการจัดการ
บรรเลงเพลงฉ่ิง  พระฉันเช้า ซึ่งเมื่อทางส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้รับหมายก าหนดการจาก
ส านักพระราชวัง ให้จัดวงปี่พาทย์พิธีถวายงานการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระเช้าในงานงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทั้งนี้จึงได้
จัดการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ ตามข้ันตอน โดยมีการจัดการประชุมเพื่อวางแผน มอบหมายงานใน
ส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานนี้เช่น ออกหนังสือที่เป็นค าสั่ง ค าสั่งแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญและหัวหน้าวงใน
การควบคุมฝึกซ้อม  อีกทั้งตรวจสอบโน้ตท านองหลักที่จะใช้ปฏิบัติรวมถึงตรวจสอบความพร้อมใน
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การใช้งานของเครื่องดนตรีไทย กลุ่มดุริยางค์ไทยจึงมีหน้าทีโ่ดยตรงในการถวายงานการบรรเลงในครั้ง
นี้ และเป็นการสนองพระราชด ารัส ต่อองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร             
สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมน ามาปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในด้านต่าง ๆ ของงานต่อไป 

6.1.2 การด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในงานพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยผู้วิจัยท าการศึกษากลวิธี    
การใช้มือ ลักษณะส านวนกลอนและลักษณะท านองบังคับทาง สรุปได้ดังนี้ 

      6.1.2.1 กลวิธีการใช้มือในการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าที่พบ 
      ตีดูด ตีสลับมือแบบเสียงเดียว ตีสลับมือซ้ายและขวา ตีถ่างในลักษณะต่าง ๆ ตีสวนมือ

เข้าและออก ตีเตะซ้ายตีเตะขวา ตีทีละมือเรียงเสยีง 4 พยางค์และ 2 พยางค์ ตีเล่นมือซ้ายตีลักจงัหวะ 
ตีสะบัดข้ึนและสะบัดลง ตีสะบัดข้ามเสียง ส านวนกลอนที่เป็นคู่เสียงต่าง ๆ ตีขยี้ในลักษณะต่าง ๆ 

กลวิธีการใช้มือที่กล่าวมานี้มักพบในผู้บรรเลงทั้ง 5 ท่านซึ่งนิยมน ามาใช้ในการด าเนิน
ท านองทางระนาดทุ้มเนื่องด้วยเพลงประเภทนี้เปน็เพลงที่มีลกัษณะการบรรเลงที่มีความเรียบร้อยการ
ใช้ส านวนของระนาดทุ้มผู้บรรเลงมีการผูกส านวนกลอนได้อย่างเหมาะสม ส านวนกลอนมีความ
สอดคล้องกับแนวของเพลงที่บรรเลง เมื่อบรรเลงแล้วท าให้เกิดความกลมกลืนกับท านองหลัก บางลูก
ก็พบว่ามีการใช้มากบางลูกพบว่ามีการใช้น้อยข้ึนอยู่กับทักษะของผู้บรรเลงแต่ละท่าน 

      6.1.2.2 ลักษณะส านวนกลอนที่พบว่ามีการใช้บ่อย  
  - การตีดูด  
  - ตีสวนมือ  
  - ตีถ่างในลักษณะต่าง ๆ  
  - ตีเล่นมือซ้าย 

      ลักษณะส านวนกลอนที่พบว่ามีการใช้บ่อย จากการวิเคราะห์ทั้ง 5 ท่านมีการใช้มือที่
แตกต่างกันแต่มีลูกตกที่เป็นเสียงเดียวกัน ลักษณะส านวนกลอนที่พบนี้เป็นส านวนที่ผู้บรรเลงใช้แล้ว
เกิดความไพเราะในเรื่องของความกลมกลืนซึง่มีทัง้ส านวนกลอนทีล่งก่อนจงัหวะ ลงหลังจังหวะและลง
ตามจังหวะ ซึ่งส านวนเหล่าน้ีมีการสอดแทรกอยู่ในช่วงต่าง ๆ ของท านองเพลงเมื่อบรรเลงแล้วท าให้
เกิดความสนิทสนมและเข้ากับท านองหลักได้เป็นอย่างดี กล่าวคือการใช้ส านวนกลอนของระนาดทุ้ม
นั้นเป็นการใช้ส านวนกลอนได้อย่างอิสระผู้บรรเลงสามารถปรุงแต่งส านวนกลอนเพื่อให้เกิดอรรถรส
และความเหมาะสมกับเพลงและไม่ท าให้เสียอัตลักษณ์ของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าเพราะอัตลักษณ์ของ
เพลงฉ่ิงนั้นเป็นเพลงที่มีลักษณะการด าเนินท านองที่เรียบร้อยและมีลูกฆ้องที่เป็นทางบังคับมือในช่วง
กลางของตัวเพลง ฉะนั้นเมื่อผู้บรรเลงทั้ง 5 ท่านได้สอดแทรกส านวนกลอนต่าง ๆ เข้าไปในตัวเพลง
เมื่อฟังแล้วท าให้ส านวนกลอนน้ันสอดประสานไปกับท านองหลักได้เป็นอย่างดี ส่วนลักษณะส านวน
กลอนที่พบว่ามีการใช้น้อย จากการวิเคราะห์สรุปได้ว่า ส านวนบางส านวนนั้นถ้าน ามาใช้บ่อยอาจจะ
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ท าให้เสียส าเนียงเพลงหรือไม่มีความเหมาะสมกับท านองเพลงประเภทนี้เช่นส านวนที่ใช้อยู่ในเพลง
เดี่ยว ส านวนที่ใช้อยูใ่นเพลงเสภา เพราะเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าน้ีเป็นเพลงประเภทที่ต้องใช้ส านวนกลอน
ที่เรียบร้อยไม่ ควรใช้ส านวนกลอนที่มีลักษณะซับซ้อนในเรื่องท านองและลักษณะกระสวนจังหวะ 
 6.1.2.3 ลักษณะท านองบังคับทาง  

     จากการศึกษาลักษณะท านองบังคับทาง ของผู้บรรเลงระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉัน
เช้า ในงานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
ทั้ง 5 ท่าน  สามารถสรุปได้ดังนี้ 

     ลักษณะการตีท านองบังคับทางนั้นผู้บรรเลงมีการด าเนินท านองทีม่ีความแตกต่าง
กันในลักษณะการใช้ส านวน แต่ใช้ลูกตกที่เป็นเสียงเดียวกัน ผู้วิจัยสามารถแบ่งได้ดังนี้  

  6.1.2.3.1 มีความคล้ายคลึง ในช่วงประโยคแรกของวรรคที่หนึ่ง รวมถึง
ประโยคแรกของวรรคที่สองผู้บรรเลงทั้ง 5 ท่านน้ีจะใช้วิธีด าเนินท านองแบบเดียวกันกับท านองหลัก
หรือฆ้องวงใหญ่ เพื่อเป็นการบ่งบอกให้ผู้บรรเลงและผู้ฟังได้ทราบถึงการเริ่มต้นประโยคแรกของเพลง       
การด าเนินท านองในลักษณะนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นการตีแบบรักษาท านองหลักเพื่อให้มีความ
กลมกลืนไปกับท านองเพลงผู้บรรเลงจงึไม่ใช้ส านวนกลอนที่พลกิแพลงหรือแสดงกลเม็ดใด ๆ ทั้งนี้เพื่อ
เป็นการแสดงถึงความเข้าใจในลักษณะการสร้างสรรค์ท านองของเพลงให้เกิดความเรียบร้อย 
   6.1.2.3.2 มีความแตกต่าง การผูกส านวนกลอนนั้นมีหลากหลายรูปแบบ 
ในท านองหนึ่งนั้นผู้บรรเลงแต่ละท่านประดิษฐ์ส านวนกลอนไม่เหมือนกันเช่นบางท่านอาจจะตีเพื่อ
เกาะท านองหลัก บางท่านตีลงไปในทางต่ าและบางท่านนั้นตีข้ึนไปในทางสูง แต่ทั้งหมดนี้จะมาจบลง 
ที่เสียงเดียวกัน ลักษณะส านวนกลอนและวิธีการใช้มือต่าง ๆ เมื่อฟังแล้วมีความเหมาะสมกับเพลง
และรูปแบบของท านองหลัก ซึ่งการใช้ส านวนกลอนในแต่ละท่านนั้นมีความสอดคล้องกับแนวของ
เพลงได้เป็น อย่างดี และไม่เกิดความผิดเพี้ยนในเรื่องของส าเนียงเพลง เนื่องด้วยผู้บรรเลงทั้งหมดนี้
เป็นผู้ที่มากด้วยประสบการณ์และผ่านการฝึกหัดขัดเกลาการเรียนเพลงเรื่องในประเภทต่าง ๆ และ
เพลงฉ่ิงพระฉันเช้ามาเป็นอย่างด ี

 
6.2 อภิปรายผล 

การวิจัย เรื่อง การด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในงาน พระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผู้วิจัยมีจุดประสงค์เพื่อให้เห็นถึง
การด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า ของกลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
ว่าผู้บรรเลงระนาดทุ้มทั้งหมดนี้เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีทั้งภูมิปัญญา ความสามารถและปฏิภาณ  
ไหวพริบ ในเรื่องของการประดิษฐ์สร้างสรรค์ส านวนกลอนเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าให้มีความเหมาะสมและ
กลมกลืนได้เป็นอย่างดี โดยผู้วิจัยจะได้น าผลจากการวิจัยมาอภิปรายผลดังนี้ 
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6.2.1  บทบาทความส าคัญและกระบวนการจัดการ การบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าใน    
พระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  

จากการศึกษาบทบาทและความส าคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในพระราชพิธีพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร พบว่าเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าเดิมทีนั้น
ใช้บรรเลงอยู่งานพิธีทั่วไปของประชาชน ไม่ได้จ ากัดว่าต้องเป็นงานมงคลหรืองานอวมงคล แต่เมื่อมี
พิธีสงฆ์และมีการถวายภัตตราหารเช้าเกิดข้ึน การบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าของวงปี่พาทย์  ใน
ลักษณะวงต่าง ๆ จะต้องเข้ามามีบทบาทในงานที่จัดข้ึน จึงอาจกล่าวได้ว่าวงปี่พาทย์จึงมีทั้ง บทบาท
และความส าคัญต่อการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาไม่ว่าจะเป็นพิธีของประชาชนและพระราชพิธี
ของพระมหากษัตรืย์ ทั้งนี้รวมถึงการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในพระราชพิธีพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยเช่นกัน อัตลักษณ์ของ
บุคคลที่มีอยู่ในการบรรเลงระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหา
ปรมินทรภูมิพลอดุยลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อศึกษาจึงพบว่า ลักษณะการบรรเลงเพลง ฉ่ิงพระฉัน
เช้าของแต่ละบุคคลนั้นมีการใช้ส านวนกลอนที่สัมพันธ์กัน การด าเนินท านองของแต่ละบุคคลเมื่อฟัง
แล้วส่วนมากใช้ส านวนกลอนที่เรียบร้อยและเกาะเกี่ยวไปกับท านองหลักได้เป็นอย่างดี การผูกส านวน
กลอนมีการจัดระเบียบเรียบเรียงอย่างเหมาะสม  กลมกลืน มีลีลาการใช้ส านวนกลอนได้อย่าง
สละสลวย เช่นในช่วงกลางของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าที่เป็นลูกบังคับทางผู้บรรเลงทั้ง 5 ท่านนั้นมีการใช้
ส านวนกลอนที่แตกต่างกันไป คือถ้าท านองหลักด าเนินไปในทางสูง ก็อาจจะตีลงมาทางต่ าเพื่อแสดง
ถึงภูมิปัญญาของผู้บรรเลงหรือมีการตีลงก่อนจังหวะบ้าง หลังจังหวะบ้าง ตีตรงกับท านองหลักบ้าง 
หลังจากนั้นจะมาจบที่ลูกตกในเสียงเดียวกันกับท านองหลักเป็นต้น จึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นอัตลักษณ์
ของการใช้ส านวนในแต่ละบุคคลที่ไม่เหมือนกันแต่จะมาจบที่ลูกตกเดียวกัน ส่วนส านวนกลอนที่เป็น
ส านวนแตกต่างในแต่ละบุคคลแต่เมื่อบรรเลงแล้วมิได้ ท าให้เสียอัตลักษณ์ของความเป็นเพลงฉ่ิงพระ
ฉันแต่อย่างใด ซึ่งมีความสอดคล้องกับ ทฤษฎี อัตลักษณ์ ดังที่ฉลาดชาย รมิตานนท์ (2548, น. 25 -
29) กล่าวว่า อัตลักษณ์ ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติหรือเกิดข้ึนลอย ๆ แต่ก่อรูปข้ึนมาภายใน
วัฒนธรรม ณ ช่วงเวลาใด เวลาหนึ่ง โดยที่วัฒนธรรม ก็เป็นสิ่งสร้างทางสังคม และไม่ใช่อะไรที่หยุดนิ่ง
ตายตัวหากแต่เป็นวงจรซึ่งมีผู้เรียกว่า วงจรแห่งวัฒนธรรม เช่นเดียวกับการด าเนินท านองทางระนาด
ทุ้มในเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าที่ผู้บรรเลงทั้ง 5 ท่านนั้นได้ประพันธ์การด าเนินท านองหรือแม้กระทั่งการใส่
ส านวนกลอนลงไปในเพลงจึงท าให้เห็นว่ากระบวนการทางด้ านความคิดของแต่ละบุคคลนั้นไม่ได้
เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติแต่เกิดข้ึนเพราะความคิดของมนุษย์ผู้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ส านวนกลอนท าให้
เพลงฉ่ิงพระฉันเช้านั้นออกมาได้อย่างมีความไพเราะและมีความเป็นอัตลักษณ์ของการใช้ส านวน
กลอนในแต่ละบุคคล ซึ่งท านองหลักของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าที่มีความไพเราะอยู่แล้วเมื่อผู้บรรเลง
ระนาดทุ้มได้สอดแทรกส านวนกลอนทางระนาดทุม้เข้าไปก็ยิ่งท าให้เพลงดูมีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และยังมี
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ความสอดคล้องกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ดังที่ จี ศรีนิวาสัน (2534,น.29-34) กล่าวว่า ดนตรีที่ไพเราะ
นั้นจะต้องประพันธ์ข้ึนมาด้วยภาษาที่มีคุณภาพทางดนตรีสูงเท่านั้น ฉะนั้นเราจึงไม่อาจสร้างดนตรี
หรือเพลงที่ไพเราะได้ ถ้าขาดภาษาหรือถ้อยค าขาดความไพเราะทางดนตรี เช่นเดียวกับการแสดง
อารมณ์ที่เป็นศิลปะนั้น ย่อมจะต้องมีจุดประสงค์หรือคุณค่าอยู่ในตัวไม่มีเจตนาอันซ้อนเร้น ลี้ลับ หรือ
มีเจตนาในอันที่จะให้เกิดการกระท าอย่างหนึ่งอย่างใดเคลือบแฝงอยู่ ดังนั้น การแสดงอารมณ์ที่เป็น
ศิลปะจึงแตกต่างจากการแสดงอารมณ์ประเภทอื่น ๆ ซึ่งมักจะมุ่งให้ประสบผลส าเร็จในทางปฏิบัติได้
อย่างด ีเมื่อผู้บรรเลงระนาดทุ้มทั้ง 5 ท่านได้ใส่ส านวนกลอนที่มีความเหมาะสมกับท านองหลักแล้วจึง
เกิดความไพเราะ ความงาม และท าให้เพลงที่บรรเลงอยู่นั้นซึ่งเดิมทีเป็นเพลงที่มีความไพเราะของ
ท านองหลักและส านวนเพลงอยู่แล้ว เมื่อผู้ฟังได้รับฟังหรือรับชมจึงท าให้เกิดความงามและมีคุณค่าใน
เรื่องของเพลงพิธี ที่ผู้บรรเลงทั้ง 5 ท่านน้ันได้คิดประดิษฐ์ส านวนกลอนที่มี ลีลาเกิดข้ึนในเพลงฉ่ิงพระ
ฉันเช้าได้อย่างเหมาะสม เช่นการใช้ส านวนกลอนทางระนาดทุ้มของนายสุรสิทธ์ิ เขาสถิต ในช่วง
ประโยคแรกของเพลงฉ่ิงนอก ซึ่งเป็นช่วงที่เปลี่ยนอัตราจังหวะจากสามช้ันมาเป็นอัตราจังหวะสองช้ัน 
การใช้ส านวนกลอนในช่วงนี้พบว่าส านวนกลอนมีความสอดคล้องและสัมผัสได้เป็นอย่างดีกับท านอง
หลัก ผู้บรรเลงมีการใช้ส านวนกลอนที่มีความราบเรียบ ไม่ใช้ลักษณะส านวนกลอนที่เป็นพยางค์ถ่ี ๆ 
และมีลูกตกของส านวนกลอนตรงตามจังหวะของท านองหลักและ กลุ่มเสียงท าให้ลักษณะส านวน
กลอนที่ใช้นั้นเมื่อบรรเลงแล้วจึงมีลักษณะที่ฟังง่าย ผ่อนคลายและมีความสัมพันธ์กับท านองหลักได้
เป็นอย่างดี 

กระบวนการจัดการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้านั้น พบว่าเมื่อส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม ได้รับหมายก าหนดการ การถวายงานการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในช่วง
พระสงฆ์รับพระทานฉันเช้าแล้ว จึงได้มีการจัดการประชุมในระดับคณะผู้บริหารของส านักการสังคีต 
เพื่อน้อมรับและสนองพระราชกระแสรับสั่งต่อองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร 
สยามบรมราชกุมารี เพื่อน้อมน ามาปฏิบัติให้ถูกต้องและให้เกิดมีความสมบูรณ์อย่างที่สุด ซึ่งในการ
ประชุมครั้งนั้น นายสุริยะ ชิตท้วม หัวหน้ากลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ได้มีส่วน
ร่วมในการประชุมในครั้งนั้นด้วย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร จึงได้มอบหมายให้กลุ่มดุริยางค์ไทย
รับหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติในการครั้งนี้ รวมถึงในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น การจัดการประชุมย่อยของ
กลุ่มดุริยางค์ไทยในส่วนของการจัดการฝึกซ้อม การเตรียมความพร้อมของเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง
การเทียบเสียงของเครื่องดนตรีเพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งาน การตรวจสอบโน้ตท านองหลักการ 
ใช้ส านวนกลอนของเครื่องดนตรีไทยในประเภทต่าง ๆ ในวงและการใช้มือที่ถูกต้องของการบรรเลง 
โดยมีผู้เช่ียวชาญทางด้านดนตรีไทยของกลุ่มดุริยางค์ไทย และหัวหน้าวงทั้ง 5 วงเป็นผู้ดูแลและ
รับผิดชอบทั้งหมดในทุกเรื่องที่ได้กล่าวมา เพื่อให้การบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสมบูรณ์อย่างที่ดีที่สุด จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูลในการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉัน
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เช้าของกลุ่มดุริยางค์ไทย ส านัการสังคีต กรมศิลปากร ทราบว่าผู้ปฏิบัติทุกท่าน ตั่งแต่หัวหน้ากลุ่ม
ดุริยางค์ไทย ผู้เช่ียวชาญ หัวหน้าวงรวมถึงผู้บรรเลงทั้งหมด มีความปราบปลื้มใจอย่างหาที่สุดมิได้ที่ได้
เข้ามาถวายงานการบรรเลงต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพติร 
เป็นครั้งสุดท้าย และมีความภาคภูมิใจที่ได้สวมเครื่องแบบข้าราชการในสังกัด ส านักการสังคีต      
กรมศิลปากร กระทรวงวัฒธรรม และการถวายงานการบรรเลงในครั้งนี้ข้าราชการทุกท่านของกลุ่ม
ดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ถือว่าเป็นการถวายพระเกียรติยศอันสูงสุดต่อองค์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงถือได้ว่าเป็นเกียรติอันย่ิงใหญ่ 
ในวงตระกูลของผู้ปฏิบัติงานการถวายงานการบรรเลงในครั้งนี้   

6.2.2 ส านวนกลอนที่พบในลักษณะต่าง ๆ และการใช้ส านวนกลอนบังคับทาง  
  6.2.2.1 ส านวนกลอนที่พบในลักษณะต่าง ๆ ของการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้านี้
เกิดจากการแปรลูกฆ้องจากท านองหลักมาเป็นทางระนาดทุ้มในลักษณะต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
แตกต่างของการบรรเลงท าให้มีอรรถรสยิ่งข้ึน ผู้วิจัยพบว่าการใช้มือ ส านวนกลอนในลักษณะพิเศษ
ต่าง ๆ ที่ผู้บรรเลงใช้นั้นเกิดจากภูมิปัญญาและความรู้ที่ได้สั่งสมมาเป็นเวลานานรวมทั้งประสบการณ์
ในการบรรเลงเพลงที่ใช้ใน พระราชพิธีหรือรัฐพิธีต่าง ๆ ที่ผ่านมาของแต่ละท่านท าให้สามารถคิด
ประดิษฐ์ส านวนกลอนสอดแทรกกับการใช้มือและกลวิธีต่าง ๆ เพื่อให้ท่วงท านองและมีลีลา
ประสานกันอย่างเหมาะสม กลมกลืนไปกับแนวของเพลงได้อย่างมีช้ันเชิงซึ่งมีความสอดคล้องกับ
ทฤษฎีอัตลักษณ์ที่สามารถบอกความเป็นตัวตนของผู้บรรเลง และส านวนเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าได้อย่าง
เหมาะสม ซึ่งพื้นฐานเดิมของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้านี้เป็นเพลงที่ มีความไพเราะอยู่แล้ว และได้มีการ   
ตบแต่งเพิ่มเติมจากท านองหลักเป็นส านวนกลอนระนาดทุ้มเข้าไปเมื่อบรรเลงแล้วท าให้เกิด        
ความไพเราะฟังง่ายและมีจังหวะที่ชัดเจน  อีกประการหนึ่งผู้บรรเลงทั้ง 5 ท่านสามารถถ่ายทอด
อารมณ์และสร้างจินตนาการให้กับผู้รับฟังได้รับถึงสุนทรียรสแห่งดนตรีได้อย่างครบถ้วนซึ่งมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ที่ว่าด้วยเรื่องของความงาม ความไพเราะในระดับผัสสะ หรือ
ระดับรับรู้  ทางดนตรี เป็นการสัมผัสรับรู้โดยตรง ต่อเนื่องและก่อให้เกิดความสนใจ ในระดับเสียงที่มี
ความดัง เบา และการเปลี่ยนแปลงเคลื่อนที่ไปของเสียง โดยผู้ฟังจะได้รับรู้จังหวะได้ง่าย เด่นชัดใน
เรื่องของรสทางดนตรี ความรู้สึกและอารมณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจากบทเพลงท าให้ผู้ฟังเกิดอารมณ์คล้อย
ตามไปกับการบรรเลงของนักดนตรี เช่นเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าเมื่อฟังแล้วจะให้อารมณ์ผ่อนคลาย
ท่วงท านองด าเนินไปอย่างเรียบง่าย กระสวนของท านองเพลงมีความเบาสบาย การด าเนินท านอง
หลัก โดยใช้ฆ้องวงใหญ่เป็นผู้ด าเนินท านองนั้นมีการเรียบเรียงมือให้มีเกิดความสัมพันธ์และสอดคล้อง
ต่อท านองเพลงและส าเนียงเพลงได้อย่างเรียบร้อย การใช้ส านวนกลอนแต่ละเครื่องมือถูกจ ากัดด้วย
ความเป็นเพลงพิธีที่มีหน้าที่บรรเลงถวายพระสงฆ์ด้วยความเคารพบูชาและถูกต้องตามกาลเทศะ 
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6.2.2.2 การใช้ส านวนกลอนบังคับทาง เป็นท านองหลักที่ผู้ประพันธ์ก าหนดไว้ในวรรคต่าง ๆ 
ของท านองเพลงแต่ละเพลง โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บรรเลงแต่ละเครื่องมือด าเนินท านองหลักหรือยึด
เนื้อฆ้องเพื่อให้การใช้มือของเพลงนั้นมีรูปแบบเดียวกัน ส่วนการด าเนินท านองบังคับทางของระนาด
ทุ้มที่พบในผู้บรรเลงทั้ง 5 ท่านนี้มีลักษณะส านวนกลอนสอดคล้องสัมพันธ์กับท านองหลักได้ดี ซึ่งใน
บางประโยคอาจแปลท านองผสมไปกับทางฆ้องวงใหญ่บ้างหรือบางประโยคอาจบรรเลงเป็นทางฆ้อง
วงใหญ่ทั้งประโยค ดังเช่นตัวอย่างที่ผู้วิจัยยกมาไว้ในบทที่ 5 จะเห็นได้ว่าผู้บรรเลงทั้งหมดน้ีเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ในด้านการบรรเลงระนาดทุ้มในเพลงประเภทต่าง ๆ  มาเป็นอย่างดี ผู้บรรเลงแต่ละท่าน
นั้นได้น าความรู้ความสามารถ ที่ได้สั่งสมมาน้ันน ามาปรับปรุงและบูรณาการใช้ส านวนกลอนได้อย่าง
เหมาะสมและไม่เสียความเป็นอัตลักษณ์ของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าซึ่งผู้วิจัย  สามารถสรุปอัตลักษณ์ของ 
ผู้บรรเลงระนาดทุ้มในแต่ละท่านได้ดังนี้ 

  1) นายไพรัตน์ จรรย์นาฏย์ มีลักษณะการใช้ส านวนกลอนมีลีลาที่ เรียบง่ายใน
ช่วงแรกซึ่งเป็นการใช้ส านวนกลอนตามท านองหลักจากนั้นใช้ลักษณะส านวนกลอนที่มีการพลิกแพลง 
โลดโผนอยู่บ้างเล็กน้อยและต่อด้วยการด าเนินท านองแบบอิสระเป็นส่วนใหญ่รวมถึงเสียงของระนาด
ทุ้มเมื่อฟังแล้วเกิดความกลมกลืนกับเสียงของเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ ในวงกล่าวคือไม่มีความดังหรือ
เบาจนเกินไปปผู้บรรเลงสามารถควบคุมเสยีงทีต่นเป็นผูบ้รรเลงออกมาได้อย่างไพเราะ ซึ่งแสดงให้เหน็
ว่าเป็นผู้มีประสบการณ์ และมีทักษะในเรื่องการใช้ส านวนกลอนได้อย่างเหมาะสมกับเพลงฉ่ิงพระฉัน
เช้า 

 2) นายสุรสิทธ์ิ เขาสถิต มีลักษณะการใช้ส านวนกลอนมีลีลาที่เรียบง่ายในช่วงแรก
ซึ่งเป็นการใช้ส านวนกลอนตามท านองหลัก หลังจากนั้นมีการใช้เสียงและจังหวะอย่างชัดเจน มีท่วงที
ลีลาการใช้ส านวนกลอนการแจกมอือย่างสง่าผา่เผย โดยไม่มีส านวนกลอนที่เป็นลกูพลกิแพลงแต่อย่าง
ใด ส านวนกลอนที่ใช้นั้นผู้บรรเลงมีการผูกกลอนเช่ือมโยงเป็นลักษณะคล้ายกับลูกโซ่ กล่าวคือส านวน
กลอนที่ใช้นั้นเป็นรูปแบบของการเรียงร้อยมือต่อกันโดยไม่มีลักษณะที่กระโดดข้ามไปมา แสดงให้เห็น
ว่าเป็นผู้บรรเลงที่ยึดหลักการบรรเลงเพลงพิธีเป็นส าคัญและเป็นผู้ที่เรียนเรื่องการใช้ส านวนกลอน
ระนาดทุ้มได้อย่างถูกกาลเทศะ 

 3) นายพงษ์พิพัตฒ์ พรวัฒนาศิลป์ มีลักษณะการใช้ส านวนกลอนมีลีลาที่เรียบง่ายใน
ช่วงแรกซึ่งเป็นการใช้ส านวนกลอนตามท านองหลัก หลังจากนั้นมีการส านวนกลอนที่เป็นการอวดถึง
ภูมิปัญญาในความคล่องแคล่วในการใช้มือของบรรเลง โดยมีการใช้ส านวนกลอนที่มีลักษณะ
สลับซับซ้อนในช่วงเพลงฉ่ิงกลางต่อจากนั้นจะเป็นการด าเนินท านองอิสระทั่วไป ซึ่งมีลักษณะการ
บรรเลงที่คลา้ยกับนายไพรตัน์ จรรย์นาฏย์ ซึ่งมีการพบส านวนกลอนที่พลกิแพลงอยู่บ้างแต่ก็มไิด้ท าให้
เสียอัตลักษณ์ของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าแต่อย่างใด 
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 4) นายวรวิทย์ ข้าวสามรวงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนมีลีลาที่ เรียบง่ายใน
ช่วงแรกซึ่งเป็นการใช้ส านวนกลอนตามท านองหลัก ต่อจากนั้นมีการใช้ส านวนกลอนตีลักจังหวะบ้าง 
ลงก่อนจังหวะบ้าง หรือลงหลังจังหวะบ้างและต่อด้วยการด าเนินท านองอิสระ ซึ่งแสดงให้เห็นอุปนิสัย
ของผู้บรรเลงที่มีความร่าเริง ตลกขบขันในบางโอกาส แต่ก็ยังคงความเป็นอัตลักษณ์ในเรื่องของ
ระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าได้อย่างเหมาะสมและเรียบร้อย 

 5) นายถาวร ภาสดา มีลักษณะการใช้ส านวนกลอนมีลีลาที่เรียบง่ายในช่วงแรกซึ่ง
เป็นการใช้ส านวนกลอนตามท านองหลัก และตีลูกแบบจาว ๆ สลับกับท านองหลัก มีการใช้เสียงและ
จังหวะอย่างชัดเจน แสดงถึงลักษณะของผู้บรรเลงที่มีอุปนิสัยสุภาพอ่อนโยน เรียบร้อยกับการใช้
ส านวนกลอนที่มีความเหมาะสมกับเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า 

 ท านองบังคับทางที่อยู่ในเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าที่ผู้วิจัยพบนั้น เมื่อกล่าวถึงการใช้มือในรูปแบบ
ต่าง ๆ นั้นสามารถบอกถึงลักษณะโดยตรงของความเป็นเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าได้อย่างดี และมีความ
สอดคล้องกับทฤษฎีอัตลักษณ์ของฉลาดชาย รมิตานนท์ (2548) กล่าวไว้ว่า ทฤษฎีอัตลักษณ์ เป็น
ทฤษฎีที่กล่าวถึงสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ และ มีอัตลักษณ์ที่แสดงความเป็นตัวตน
หรือลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่หลากหลายได้น าเอามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของตนเอง 
เช่นเดียวกับเพลงประเภทเพลงเรือ่งทั่ว ๆ ไปที่มีองค์ประกอบในส่วนต่าง ๆ  อันได้แก่ เพลงช้า สองไม้ 
เพลงเร็วและจบลงด้วยเพลงลา อันองค์ประกอบที่ได้กล่าวมานี้สามารถอธิบายได้ถึงลักษณะความเป็น
เพลงเรื่องประเภทเพลงช้ากล่าวคือ การบรรเลงเพลงประเภทนี้ไม่ควรจะใช้แนวที่เร็วจนเกินไปเพราะ
เพลงประเภทนี้เป็นเพลงที่อวดถึงความสามารถและภูมิปัญญา รวมถึงการอวดลักษณะส านวนกลอน
ในเครื่องมือต่าง ๆ ที่อยู่ในวงว่านักดนตรีที่บรรเลงอยู่นั้นมีความรู้และประสบการณ์รวมถึงมีความ
แตกฉานในเรื่องของการ ใช้ส านวนกลอนขนาดไหน ซึ่งมีลักษณะที่สอดคล้องกับการบรรเลงเพลงฉ่ิง
พระฉันเช้าในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร     
ที่ต้องใช้ส านวนกลอนให้มีความเรียบร้อยเหมาะสมกับความเป็นเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าและบรรเลงในช่วง
พระสงฆ์รับพระราชทานฉันเช้าเพราะคนไทยถือว่าพิธีใดก็ตามที่มีพระสงฆ์มาเกี่ยวข้องนั้นถือว่าเป็น
พิธีอันศักดิ์สิทธ์ิ ฉะนั้นการบรรเลงในช่วงพระฉันนี้ ก็ถือว่าเป็นการบรรเลงถวายพระสงฆ์เพื่อความ 
เป็นศิริมงคลกับงานสมควรทีจ่ะบรรเลงให้เกดิความเรียบร้อยและเหมาะสม เพลงฉ่ิงพระฉันเช้าจึงเป็น
สิ่งส าคัญที่นักดนตรีในวงควรตระหนักถึงความเป็นเพลงพิธีว่าบรรเลงอย่างไรจึงจะดูมีคุณค่าและเกิด
ความไพเราะ  

การด าเนินท านองทางระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จ   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นเพลงที่มีลักษณะมือฆ้องเป็นอัตลักษณ์
เฉพาะตัวกระสวนท านองหลัก ฟังง่ายเมื่อได้ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลาย มีลักษณะท านองบังคับเป็น      
อัตลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าได้อย่างชัดเจน ซึ่งการแปลท านองของผู้บรรเลง
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ระนาดทุ้มทั้ง 5 ท่านนี้มีการใช้ทางระนาดทุ้มแบบอิสระในการด าเนินท านอง โดยมากใช้ทางเรียบ ๆ 
ไม่โลดโผน หากแต่จะมีบ้างตามลักษณะเฉพาะของการบรรเลงระนาดทุ้มที่มีใช้การส านวนกลอน
เพื่อให้เกิดความสนุกสนานและมีความตลกในส านวนกลอน แต่ลักษณะส านวนกลอนแบบนี้มีเพียง
เล็กน้อยเท่านั้น ผู้บรรเลงอาจใส่ส านวนกลอนที่ค่อนข้างให้ความรู้สึกสนุกสนานเป็นบางโอกาส เนื่อง
ด้วยลักษณะของกระสวนจังหวะที่เกิดข้ึนในบางวรรคที่ผู้บรรเลงสามารถใส่ได้ตามลักษณะหน้าที่ของ
ระนาดทุ้มและเมื่อลีลา อารมณ์ของเพลงเปลี่ยนไปผู้บรรเลงจึงได้กลับมาใช้ส านวนกลอนระนาดทุ้ม
แบบธรรมดา ซึ่งลักษณะส านวนกลอนระนาดทุ้มแบบธรรมดาน้ีเป็นส านวนกลอนที่ฟังง่ายส่วนมากจะ
ตีเข้ากับท านองหลัก  และลงตามจังหวะ ท าให้เกิดอารมณ์ผ่อนคลาย ซึ่งมีความสอดคล้องกับ  ข าคม 
พรประสิทธ์ิ (2545) ศึกษาเรื่องอัตลักษณ์เพลงฉ่ิงผลการศึกษาพบว่า เพลงฉ่ิงเป็นเพลงเรื่องประเภท
หนึ่งใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาขณะพระฉันอาหารโดยช่วงระหว่างฉันเช้าและฉันเพล พระฉันเช้า
เป็นเพลงฉ่ิงเรือ่งใหญ่ เรียกกันว่าเพลงฉ่ิงพระฉัน ซึ่งใช้บรรเลงทั่วไปทุกส านัก ตัวตนที่แท้จริงของเพลง
ฉ่ิงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ได้แก่ลักษณะการด าเนินท านองหลัก มีมือฆ้องเป็นลักษณะเฉพาะของตัวเอง 
กระสวนท านองมีความเบาสบาย มีท่วงท านองลักษณะเป็นลูกโยน ส่วนใหญ่มักพบในตอนท้ายของทุก
ท่อน และมักมีการซ้ าประโยคแต่ละประโยค 2 ครั้งเสมอ และ อรอนงค์ อิงช านิ (2552) ศึกษาเรื่อง
เพลงฉ่ิงเรื่องฉ่ิงพระฉัน ผลการศึกษาพบว่าเพลงฉ่ิงเรื่องฉ่ิงพระฉันที่น ามาศึกษาเป็นทางที่ออกแบบ
เพื่อไปแสดงในงานมหกรรมดนตรี ณ กรุงอัมเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ โดยอาจารย์บุญช่วย    
โสวัตร เป็นผู้ประดิษฐ์ทางทุกเครื่องมือ  โครงสร้างแบบแผนการบรรเลง เพลงฉ่ิงเรื่องฉ่ิงพระฉันตาม
เกณฑ์มาตรฐานประกอบด้วย ท านองเพลง 3 ช้ัน 4 ท่อน ท านองเพลง 2 ช้ัน 2 ท่อน ช้ันเดียว 12 
ท่อน ทางการบรรเลงเพลงฉ่ิงเรื่องฉ่ิงพระฉัน ด าเนินท านองเก็บโดยยึดเสียงใกล้เคียงกับท านองหลัก 
เรียบง่ายไม่ใช้เทคนิคพิเศษอย่างอื่น ท านองหลักฆ้องวงใหญ่มือฆ้องมีลักษณะ 3 ลักษณะ การตีเป็นคู่ 
ตีแยกมือ ตีแยกมือแบบเก็บ ลักษณะเด่นของการบรรเลงเพลงฉ่ิงเรื่องฉ่ิงพระฉันอยู่ที่การรักษาทาง  
ต่าง ๆ ของเครื่องดนตรี ให้สอดคล้องกลมกลืนกับท านองหลัก และการควบคุมแนวให้มีความเร็ว
เหมาะสมกับลักษณะของเพลงเรื่องเพลงฉ่ิงพระฉัน จึงมีความสอดคล้องกับการศึกษาการด าเนิน
ท านองทางระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ  
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ว่าการด าเนินท านองทางระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า จะมีการใช้
ส านวนกลอนที่ใกล้เคียงกับท านองหลัก โดยมากจะใช้ส านวนกลอนที่มีความเรียบง่าย มีการใช้
ลักษณะกลอนที่มีความโลดโผนบ้างเป็นบางโอกาสแต่ก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ผู้บรรเลงระนาดทุ้ม  
ทั้ง 5 ท่านใช้ส านวนกลอนในบางประโยคแปลท านองผสมไปกับทางฆ้องวงใหญ่บ้างหรือบางประโยค
อาจบรรเลงเป็นทางฆ้องวงใหญ่ทั้งประโยค เพื่อเป็นการตีรักษาท านองหลักไว้รวมถึงการใช้ส านวน
กลอนให้มีความเหมาะสมกับท านองและแนวของเพลง 
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6.3 ข้อเสนอแนะ 
  6.3.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 
                   ผลการศึกษาการด าเนินท านองทางระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในงานพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ของกลุ่มดุริยางค์ไทย          
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร สามารถน าไปใช้บูรณาการในการเรียนการสอนในหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนวิชาเอกด้านดนตรีไทย โดยเฉพาะรูปแบบการใช้ส านวนกลอนที่อยู่ใน
เพลงฉ่ิงพระฉันเช้า แนวทาง วิธีการใช้มือ อย่างไรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง กับท านองหลัก
ทั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการดนตรีไทยและผู้ที่สนใจศึกษาการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิง
พระฉันเช้า รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์การ บรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าให้คงอยู่สืบไป  
  6.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป 
  จากการศึกษาการด าเนินท านองทางระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าในงานพระบรม
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของกลุ่มดุริยางค์ไทย          
ส านักการสังคีต กรมศิลปากร พบว่า ยังมีรูปแบบการบรรเลงเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าของเครื่องมืออื่น ๆ 
ในวงที่ควรจะศึกษาเช่นปี่ใน ระนาดเอก ศึกษาในด้านการใช้ส านวนกลอน รูปแบบการบรรเลงกลวิธี
การบรรเลงของเครื่องมือต่าง ๆ และการสืบทอดทางเพลงเป็นต้น เพื่อเก็บไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
ดนตรีไทย มิให้สูญหายไปจากวงการดนตรีไทย   
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บุคลานกุรม (ต่อ) 
 
สุรสิท ธ์ิ เขาสถิต. ดุริยางคศิลปิน ระดับช านาญงาน ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวง

วัฒนธรรม. (18 กันยายน 2560). สัมภาษณ์. 
สุริยะ ชิตท้วม หัวหน้ากลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม.          
 (7 มกราคม 2561). สัมภาษณ์. 
อานันต์ นาคคง ผู้เช่ียวชาญดนตรี มหาวิทยาลัยศิลปากร. (23 ธันวาคม 2560). สัมภาษณ์. 
อุทัย ปานประยูร ดุริยศิลปินอาวุโส ช านาญการพิเศษ ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวง

วัฒนธรรม. (20 มกราคม 2561). สัมภาษณ์. 



 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 

แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง 
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แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (ข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญและผู้ควบคุมการฝึกซ้อม) 
 
วันที่สัมภาษณ์.................................................สถานที่.......................................... .................... 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................................................... .................. 
 
ประเด็นค าถาม 
 
บทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
แนวในการด าเนินท านองระนาดทุ้ม……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ที่มาของโน้ตเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บริบทโดยรวมของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าและการเรียบเรียงเพลง……………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 
 

แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (ข้อมูลจากผู้ปฏิบัตงิาน) 
 
วันที่สัมภาษณ์.................................................สถานที่........................... .................................. 
ช่ือผู้ให้สัมภาษณ์..................................................................................................... .................. 
 
ประเด็นค าถาม 
 
บทบาทความส าคัญของเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า…………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ค าสั่งที่ได้รับหมอบหมายมีลักษณะปฏิบัติอย่างไร…………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
การฝึกซ้อมในกลุ่มเป็นอย่างไร…………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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มีการเตรียมความพร้อมในซ้อมอย่างไร……………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
แนวทางการด าเนินท านองระนาดทุ้มเพลงฉ่ิงพระฉันเช้าเป็นอย่างไร………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
การใช้ส านวนกลอนอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสมกับเพลง……………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ข 
โน้ตเพลงฉ่ิงพระฉันเช้า 
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ภาคผนวก ค 
ภาพการเก็บขอ้มูล 
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ภาคผนวก ค 
- ค าสั่งปฏิบตัิงานกลุ่มดุริยางค์ไทย ส านกัการสังคตี กรมศิลปากร 
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ภาคผนวก ง 
- รูปภาพการสัมภาษณ ์
- รูปภาพปฏิบตัิงาน 
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ภาพที่ 1 : สัมภาษณ์นายสุรสิทธ์ิ เขาสถิตย์ 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 : สัมภาษณ์นายไพรัตน์ จรรย์นาฏย์ 
ที่มา : ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 3 : วงปี่พาทย์พิธีกลุ่มดรุิยางค์ไทยส านักการสงัคีต กรมศิลปากร 
ที่มา : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 : วงปี่พาทย์พิธีกลุ่มดรุิยางค์ไทยส านักการสงัคีต กรมศิลปากร 
ที่มา : กลุ่มงานวิจัยและพัฒนาสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
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ภาพที่ 5 : สัมภาษณ์คุณครูไชยยะ ทางมีศรี 
ที่มา : ผู้วิจัย 

 

  

 



 
 

ประวัตผิู้วิจัย 
 

 
 

  ชื่อ    นายจักกฤษณ์  วัฒนากูล 
  วัน เดือน ปี เกิด  6 เมษายน 2521 
  ท่ีอยู่ปัจจุบัน  88/127 หมู่ 5 ต าบลท่าระหัด  อ าเภอเมือง    
     จังหวัดสุพรรณบุรี 72000 
 

   ประวัตกิารศึกษา  
    พ.ศ. 2532  ส าเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 
    พ.ศ. 2533  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมช้ันต้น 3 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
    พ.ศ. 2536 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมช้ันกลาง 3 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 
    พ.ศ. 2558  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต,

     ศษ.บ. สาขาดนตรีคีตศิลป์ศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
     ห้องเรียนเครือข่าย วิทยาลันาฏศิลปสุพรรณบุรี 
   พ.ศ. 2561 ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต,  
     ศล.ม. สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์   
 
  ประวัติการท างาน 
   พ.ศ. 2541 รับราชการกองดุริยางค์ทหารเรือ ต าแหน่ง นักดนตรีไทย 
   พ.ศ. 2558  ช่วยราชการโรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ต าแหน่ง ครูประจ า 
     วิชาเอกดนตรีไทย  
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