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 Thai Oboe through new composition, is a creative research leading to the 
presentation of new composition by the researcher. The researcher has studied and 
analysed performing techniques and the interpretation of three Thai Oboe or Pi Nai’s 
performers, and composed new composition based on P i Nai’s techniques, with 
structure of the piece deriving from the interpretation of ‘Phra Apaimanee’: the 
literature written by Sunthorn Phu which featured the performance of Pinai by a 
leading character ‘Phra Apai Manee’ as a main focus of the story. 
 Through the analysis of recorded materials of Pinai, the interview and the 
recording of three Pinai’s performers, the researcher has concluded to nineteen 
techniques being utilized throughout the new composition. Structured by seven 
scenarios from ‘Phra Apaimanee’, the researcher has composed ‘Kon-di-Pi-Khum’ (Pi: 
sound the spiritual guardian) with four successive acts: 1) Sweetful Sin 2) Spellbound 
3) Miserably Mad 4) Awaken. The orchestral piece is written for Pinai, Violin, Viola, Cello, 
Flute, Percussions, Piano and Synthesizer, with its dialogue as a leading melodic line, 
harmony and supporting texture. 
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ปรึกษา ให้ค าแนะน า ด้านปี่ไทยและดนตรีประกอบ ด้านรูปแบบและการเรียบเรียงภาษาในการ
น าเสนอวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการเข้าร่วมน าเสนองานประพันธ์จากวิทยานิพนธ์น้ีไปสู่การปฏิบัติจริง
ในเวทีการแสดง   
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายนันธวัตร  ชัยวร ที่ได้เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลเท คนิค
แนวคิดส าหรับใช้ประกอบการวิจัย และได้ถ่ายถอดการบรรเลงปี่ในเบื้องต้นแก่ผู้วิจัย  ขอขอบพระคุณ
ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ ที่ให้ข้อมูลและเทคนิคการเป่าปี่ ที่เป็นต้นแบบเสียงปีที่ส าคัญในการประพันธ์
เพลงในวิทยานิพนธ์ น้ี อีกทั้ งยังไ ด้กรุณามาร่วมแสดงบทเพลงจากงานประพันธ์ ของผู้ วิ จัย  
ขอขอบพระคุณนาย ควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติด้านการเป่าปี่ จากจังหวัดสงขลา ที่เอ้ือเฝื้อข้อมูล
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ช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกตลอดระยะทางและระยะเวลาการด าเนินการวิจัย ขอขอบพระคุณ
ครอบครัวของผู้วิจัยทุกท่าน ทั้งคุณพ่อสง่า ก าจัด คุณแม่จิตภินันท์ ก าจัด ที่เป็นก าลังส าคัญและเป็น
ครูผู้แนะน าแนวทางในการศึกษา คอยให้ก าลังใจ ติดตามอย่างใกล้ชิด เปรียบเหมือนแสงสว่างส่องทาง
ให้ก้าวเดิน เป็นศูนย์รวมพละก าลังของผู้ วิจัยทั้งกายใจและคอยอยู่เคียงข้างตลอดเวลาของการ
ด าเนินการทั้งหมด พร้อมกับเจียดค่าใช้จ่ายของครอบครัวมาส่งเสริมความส าเร็จคร้ังน้ี  ผู้วิจัยหวังว่า
ผลจากการศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์น้ี สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการดนตรีศึกษา
สืบไป 
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บทที่ 1 
 

บทน า 
 

ความส าคญัและความเป็นมา 
 ปัจจุบันประชาคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง และมีแนวคิดที่จะโยงสังคมของแต่ละประเทศ
เข้าไว้ด้วยกันทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และวิถีชีวิต สิ่งที่ตามมาคือการกลืนหาย
ของเอกลักษณ์ทางสังคมของแต่ละประเทศ เ ช่น ขนบ ธรรม เนียม จารีต ประเพณี  และ
ศิลปะวัฒนธรรม ดังน้ันการอนุรักษ์เพื่อให้คงไว้ในสังคมของตนเอง จึงเป็นเร่ืองที่ต้องตระหนักและ
ร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของการให้การศึกษา และการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ  
การดนตรี นับว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่ส าคัญย่ิงของแต่ละสังคม เป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์
ของแต่ละประเทศได้อย่างชัดเจน ดนตรีเป็นหน่ึงในศิลปะ การเรียนรู้ดนตรีจึงเป็นการเรียน รู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพ 
ช่วยพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความเป็นตัวของตัวเองบนพื้นฐานของเหตุและ
ผล (ธ ารงศักด์ิ ธ ารงเลิศฤทธิ์, 2552: 1) การค้นหาแนวคิดเทคนิคต่าง ๆ เพื่อมาสร้างผลงานประพันธ์
ดนตรีให้เกิดความน่าสนใจจึงเป็นเร่ืองส าคัญ ทั้ งในด้านส่งการผลต่อคุณค่าของงาน และด้านการ
น าเสนอให้คงอยู่ในสังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน              
 ปี่ เป็นเคร่ืองดนตรีไทยประเภทเคร่ืองเป่าลิ้นคู่ ท าจากวัสดุท้องถิ่นที่หาได้ทั่วไปใน
ประเทศไทย ตัวปี่ท าด้วยไม้ชิงชัน พยุง ประดู่ มะค่า ลิ้นปี่ท าด้วยใบลาน ใบตาล ปี่ สามารถท าเสียง
ออกมาได้อย่างหลากหลาย ประกอบกับเทคนิคต่าง ๆ ของการเป่าปี่มีส่วนช่วยในการสร้างเสียงใน
รูปแบบต่าง ๆ ท าให้เกิดสีสันที่แตกต่างจากเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืน และเน่ืองจากปี่เป็นเคร่ืองดนตรีที่
เอ้ืออ านวยต่อการท าเสียงที่ละเอียดอ่อน สามารถท าเสียงที่แหบโหย แปลกหู มีช่วงเสียงจากเสียง
ต่ าสุดถึงเสียงสูงสุดที่กว้างมาก สามารถบรรเลงเลียนเสียงพูดหรือเสียงร้องได้ดี และยังสามารถบรรเลง
ให้เกิดเสียงแปลกใหม่ แตกต่างจากเสียงที่ เคยได้ยินทั่ วไปไ ด้หลายเสียงมาก ทั้งน้ีขึ้นอ ยู่กับ
ความสามารถของผู้บรรเลงด้วย (จเร อู่แก้ว, 2547: 9) 
 ปี่ เป็นเคร่ืองดนตรีที่ส าคัญในวงปี่พาทย์ของไทย ที่เป็นวงดนตรีไทยประเภทหน่ึง เน้น
เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองตีคือ ระนาด ฆ้องวง กับเคร่ืองเป่าคือ ปี่ เป็นตัวน าวง ใช้ในการบรรเลงเป็น
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มหรสพทั่วไปในสังคมไทย และใช้บรรเลงเป็นเพลงพิธีการในพิธีกรรมอันส าคัญ ๆ  ของไทย เช่น พิธี
ไหว้ครู พิธีสงฆ์งานมงคล และงานอวมงคล เป็นต้น รวมถึงใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขนที่เป็นการ
แสดงช้ันสูงของไทยโดยต้องอาศัยเสียงดนตรีวงปี่พาทย์ประกอบการแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ของตัวละคร 
แสดงให้เห็นถึง ความส าคัญของการใช้เสียงปี่ในการสื่ออารมณ์ต่าง ๆ ของตัวละคร (สงัด ภูเขาทอง,  
2541: 20 – 24)  จึงนับได้ ว่า ปี่ เป็นเคร่ืองดนตรีไทยที่ เป็นมรดกของชาติมาช้านาน เป็น
ศิลปะวัฒนธรรมประจ าชาติ เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน ควรค่าแก่การ
ส่งเสริมสืบสานให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป 
       ปี่ ได้ไปปรากฏในบทประพันธ์ของสุนทรภู่  เรื่องพระอภัยมณี  ที่เป็นวรรณกรรมช้ินยอด
เย่ียมของไทย แสดงให้เห็นความเช่ือและแนวคิดที่สร้างคุณค่าทางด้านดนตรีที่ส าคัญมาก เป็นแนวคิด
ที่มองดนตรีในด้านบวก ให้ความส าคัญแก่ดนตรีเป็นพิเศษ ตัวเอกของเร่ืองคือพระอภัยมณี ช านาญ
การดนตรีคือเป่าปี่ และได้ใช้ดนตรีในการแก้ปัญหาที่ส าคัญ ๆ ในเน้ือเรื่อง เช่น บรรยายคุณของดนตรี
ในการเป่าให้พราหมณ์ทั้งสามฟัง  เป่าปี่เตือนสติสินสมุทรระงับศึกกับอุศเรน เป่าสะกดทัพเจ้าละมาน 
เป่าเกี้ยวนางละเวง และเป่าฆ่านางผีเสื้อสมุทร เป็นต้น เป็นการแสดงเห็นถึงการใช้เสียงปี่ที่สามารถ
เข้าถึงอารมณ์ของมนุษย์ทุกอารมณ์ที่มีต่อดนตรีได้อย่างครอบคลุม (นภาลัย สุวรรณธาดา, 2541:  25 
– 28) 
  จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประพันธ์ดนตรีที่ประยุกต์ใช้
เสียง ปี่ มาร่วมกับการประพันธ์เพลงร่วมสมัย ตามกระบวนการความรู้ด้านการประพันธ์เพลงแบบ
สากลในปัจจุบัน ใช้เคร่ืองดนตรีไทยและสากลตามจินตนาการ ออกมาเป็นเพลงร่วมสมัยที่ผสาน
เอกลักษณ์ของเคร่ืองดนตรีปี่ไทยกับเคร่ืองดนตรีสากลอ่ืน ๆ ผ่านเทคนิคด้านการประพันธ์เพลงร่วม
สมัยเพื่อให้เกิดผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นแบบเฉพาะ แปลกใหม่ เพื่อให้เกิดแนวทางและรูปแบบของ
การดนตรีอีกแนวหน่ึงขึ้นมาเป็นทางเลือกให้ผู้ฟังได้เลือกเสพ  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาวิเคราะห์เทคนิคเสียงและแนวคิดการบรรเลงเคร่ืองดนตรีปี่ไทย 
 2.  เพื่อสร้างผลงานประพันธ์เพลงจากผลการศึกษาวิเคราะห์เทคนิคเสียงและแนวคิด
การบรรเลงเคร่ืองดนตรีปี่ไทยกับการตีความผ่านงานประพันธ์ 
 
สมมุติฐานของการวิจัย 
 ปี่ไทย สามารถน ามาใช้ประยุกต์ด้วยเทคนิคประพันธ์เพลงร่วมสมัยที่ก่อให้เกิดผลงานเชิง
สร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ได้ 
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ขอบเขตของการวิจัย 
 1. การศึกษาปี่ไทยในงานวิจัยช้ินน้ี มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลไปที่ปี่ไทยประเภท ปี่ ใน โดย
ศึกษาปี่ ด้านความรู้ทั่วไป รูปร่าง รูปทรง วัสดุที่ใช้ท า แนวคิดและเทคนิคการบรรเลงเสียงที่สามารถ
บรรเลงได้  
 2. ประพันธ์เพลงที่ใช้เสียงปี่ ตามหลักและกระบวนการการประพันธ์เพลงร่วมสมัย โดย
ประยุกต์กรอบแนวคิดการบรรเลงเคร่ืองดนตรีปี่ใน บนโครงสร้างและการตีความสถานการณ์ที่
แตกต่างในการบรรเลงปี่ของพระอภัยมณี จากวรรณกรรมของสุนทรภู่ 
 3. งานวิจัยน้ี มุ่งเน้นให้เห็นภาพรวมของการใช้เคร่ืองดนตรีปี่ไทยมาใช้สร้างสรรค์ 
อันก่อให้เกิดผลงานประพันธ์ร่วมสมัย 
 
วิธีการและขั้นตอนของการวิจัย 

ขั้นเตรียมการ 
1. ปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา 
2. ศึกษาเอกสาร งานวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
3. ศึกษาบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับปี่จากที่มีการบันทึกไว้ 
4. ศึกษาและฝึกปฏิบัติปี่  

ขั้นด าเนินการ 
1. วิเคราะห์งานวรรณกรรมเพื่อก าหนดกรอบทิศทางการประพันธ์ 
2. สัมภาษณ์ ศึกษาเทคนิคการบรรเลงสดจากผู้บรรเลงปี่อย่างน้อย 3 ท่าน  
3. ศึกษาวิเคราะห์เสียงปี่ เทคนิคต่างๆ จากที่รวบรวมได้ มาจัดกลุ่มเสียงที่สัมพันธ์

กับอารมณ์เพื่อการเปรียบเทียบกับรูปแบบเสียงของสากล  
4. วิเคราะห์ตีความข้อมูลต่างๆ และใช้จินตนาการสร้างแนวความคิดเพื่อน าไปสู่การ

สร้างบทเพลงในงานวิจัย 
5. ประพันธ์เพลงตามแนวความคิด โดยใช้ปี่ใน เป็นเคร่ืองดนตรีหลักในการแสดง

อารมณ์ของบทเพลงที่ประพันธ์ บรรเลงร่วมกับเคร่ืองดนตรีสากลผ่านเทคนิคประพันธ์เพลงร่วมสมัย 
6. เสนอบทเพลงต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญเพื่อรับข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุงแก้ไข  
ขั้นสรุปผลการด าเนินการ 

1. น าเสนอผลงาน 
2. น าข้อมูลมาสรุปผล 
3. รายงานการวิจัย 
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ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
 ประมาณ 1 ปี 7 เดือน 
 เริ่มงานวิจัย  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555 
 เสนองานวิจัยภายในเดือน เมษายน 2557 
 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1. น าเสนอเทคนิคเสียงและแนวคิดการบรรเลงเคร่ืองดนตรีปี่ไทยส าหรับการประยุกต์ใช้
กับเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ  
 2. สร้างสรรค์ผลงานดนตรีที่แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน 
 3. น าเสนอเผยแพร่ผลงานดนตรีที่ผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากล ที่เป็น
การส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีอีกรูปแบบหน่ึง  
 4. น าเสนอผลงานดนตรีที่มีแรงบันดาลใจจาก ค ากลอนบรรยายเพลงปี่ในวรรณกรรม
เรื่องพระอภัยมณี เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานรูปแบบอ่ืนๆ   
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 
 ปี่ไทย ในงานวิจัยน้ีเน้นไปที่ ปี่ใน ที่เป็นปี่ไทยประเภทหน่ึง 
 งานประพันธ์เพลงร่วมสมัย  หมายถึง ลักษณะ รูปแบบ วิธีการ และหลักการประพันธ์
เพลงร่วมสมัย ที่มีแบบแผนพื้นฐานและการประยุกต์ใช้เสียงประพันธ์เพลงในสมัยปัจจุบั น มี
 หลักการใช้เสียงดนตรีหรือใช้เสียงสังเคราะห์ ที่สร้างออกมาตามจินตนาการของ
ผู้ประพันธ์    
 
 
  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



5 

บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วขอ้ง 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยน้ัน ผู้วิจัยรวบรวม
องค์ความรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปี่ไทย เทคนิคการเป่าปี่ และ 
วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี 
 

ความรูท้ัว่ไปเกีย่วกับปี่ไทย 
 

 ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้นิยามความหมายของ ปี่ และปี่
ชนิดต่าง ๆ ไว้ว่า  

ปี่ เครื่องดนตรีประเภทเป่าลมอย่างหนึ่งที่ใช้ลิ้น ตัวปี่หรือเลาปี่ มักท าด้วยไม้แก่น เชน่ 
ไม้ชิงชัน ไม้พะยูง มีลักษณะค่อนข้างยาว ป่องตรงกลาง หัวท้ายบานออกเล็กน้อย ภายในเลาปี่เจาะรู
กลวง ตลอดต้ังแต่หัวจรดท้าย มีหลายชนิด เช่น ปี่นอก ปี่ใน ปี่ไฉน ปี่ชวา ลักษณะนามเรียกว่า เลา 
เช่น ปี่ 2 เลา โดยมีชนิดต่างๆ ดังนี้  

ปี่ไฉน ชื่อปี่ชนิดหนึ่งขนาดเล็กมาก ยาวราว 19 เซ็นติเมตร นิยมท าด้วยไม้หรืองาแบ่ง
ออกเป็น 2 ท่อน ถอดออกจากกันได้ ท่อนบนเรียกว่าเลาปี่ ท่อนล่างเรียกว่าล าโพง มีลิ้นท าด้วย
ใบตาล ผูกติดกับปลายท่อลมเล็กเรียกว่าก าพวด 

ปี่ชวา ชื่อปี่ชนิดหนึ่งที่ได้แบบอย่างมาจากชวารูปร่างลักษณะทุกอย่างคล้ายปี่ไฉน แต่มี
ขนาดยาวกว่า 

ปี่อ้อ ปี่ที่ล าตัวหรือเลาท าด้วยไม้รวกปล้องเดียวไม่มีข้อ ยาวราว 24 เซ็นติเมตร ตาม
ล าตัวนิยมใช้ไฟหรือตะก่ัวร้อน ๆ  ลนให้เป็นลวดลายต่าง ๆ  ตอนหัวและท้ายของเลาปี่มักใช้ทองเหลือง
หรือเงินเลี่ยมไว้เพื่อกันแตกและให้ดูงาม  

ปี่นอก ปี่ที่เล็กที่สุดในบรรดาปี่ 4 ชนิดที่ใช้ในวงปี่พาทย์ คือ ปี่นอก ปี่นอกต่ า ปี่กลาง 
และปี่ใน ยาวราว 31 เซ็นติเมตร กว้าง 3.5 เซ็นติเมตร 

ปี่นอกต่ า ปี่ชนิดหนึ่งที่ใช้ในวงปี่พาทย์ มีรูปร่างคล้ายปี่นอกยาวราว 34 เซ็นติเมตร 
กว้างราว 3.5 เซ็นติเมตร 
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ปี่กลาง ปี่ชนิดหนึ่งที่ใช้ในวงปี่พาทย์ มีรูปร่างคล้ายปี่นอกยาวราว 37 เซ็นติเมตร กว้าง
ราว 4 เซ็นติเมตร 

ปี่ใน ปี่ชนิดหนึ่งที่ใช้ในวงปี่พาทย์ มีรูปร่างคล้ายปี่นอก เป็นปี่ขนาดใหญ่สุด ยาวราว 41 
– 42  เซ็นติเมตร กว้างราว 4.5 เซ็นติเมตร เป็นปี่ที่ใช้กันมากที่สุด 

 จากนิยามความหมายของ ปี่ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้
ความหมายของปี่ชนิดต่าง ๆ แตกต่างกันไป แต่ไม่มีนิยามความหมายของ ปี่มอญ ทั้ง ๆ ที่เป็นปี่ที่ใช้
นิยมกันอย่างแพร่หลายในวงดนตรีไทยมานาน ส่วนการบรรยายรูปร่างลักษณะของปี่ ต่าง ๆ ก็ไม่
ชัดเจน หากผู้ที่ไม่เคยเห็นปี่เหล่าน้ันมาก่อนก็จะนึกภาพตามค าบรรยายได้ยาก เมื่อพิจารณาตาม
ความหมายของปี่ชนิดต่าง ๆ  ก็แบ่งออกได้เป็น 3 พวก คือ ปี่อ้อ ที่มีลักษณะไม่เหมือนปี่ชนิดอ่ืนเลย
แยกเป็นหน่ึงพวก ปี่ไฉนกับปี่ชวา มีรูปทรงเหมือนกันอีกหน่ึงพวก และพวกที่สามที่มีรูปทรงเหมือนกัน
คือปี่นอก ปี่นอกต่ า ปี่กลาง และปี่ใน ปี่ที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีของประเทศไทยยังมีอีกหลายประเภท 
เช่น ปี่พื้นเมืองที่ใ ช้ในวงดนตรีพื้นเมืองภาคต่าง ๆ ก็มีลักษณะเฉพาะและมีธรรมชาติของเสียงที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ปี่จุม ปี่กันตรึม ปี่แน เป็นต้น 

 
ภาพที่ 1   ปี่พื้นเมืองประเภทต่าง ๆ 
ที่มา: อุทยานการเรียนรู้ TK park, TK Application, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2557,   
เข้าถึงได้จาก http://tkapp.tkpark.or.th 
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 การแบ่งประเภทปี่ที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีไทยทั่วไป ทั้งที่ใช้ในราชพิธี รัฐพิธี เป็นมหรสพ
สมโภชร่ืนเริง ประกอบการแสดงโขน ละคร หรือใช้ในพิธีการต่าง ๆ ตามวิถีชีวิตชาวไทย น้ันมีการ
แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ตามหลักการหรือทฤษฎีเฉพาะกลุ่มแล้วแต่ว่าจะศึกษาไปด้านใด เช่น แบ่งตาม
วัสดุที่ใช้ท า แบ่งตามระบบน้ิวที่บรรเลง แบ่งตามธรรมชาติเสียง หรือแบ่งตามการน าไปใช้งาน เป็นต้น 
แต่ในหากแบ่งประเภทตามลักษณะของเลาปี่แล้วแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ  
 1. ปี่ที่มีลักษณะเลาปี่เป็นรูปทรงกรวย เริ่มจากด้านปากเป่าเป็นต้นไปค่อย ๆ ขยายใหญ่
ขึ้น จนใหญ่สุดตรงปากล าโพง ส่วนล าโพงอาจน าโลหะพวกทองเหลืองมาท าแยกส่วนออกมาเพื่อขยาย
เสียง ปี่ลักษณะน้ี มี 3 ประเภท มีช่ือเรียกคือ ปี่ไฉน ปี่ชวา และปี่มอญ การใช้งานปี่ไฉน น้ันจะใช้
บรรเลงในงานพระราชพิธีต่าง ๆ ใช้บรรเลงน าหน้าหมู่กลองชนะ ส่วนปี่ชวาและปี่มอญ น้ัน ใช้บรรเลง
ในวงดนตรีไทยประเภทวงปี่พาทย์ที่ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (มนตรี ตราโมท, 2507: 15) 
 

 
ภาพที่ 2  ภาพปี่ที่มีเลาปี่เป็นรูปทรงกรวย คือปี่ ไฉน ปี่ชวา และปี่มอญ  
ที่มา: อุทยานการเรียนรู้ TK park, TK Application, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2557,   
เข้าถึงได้จาก http://tkapp.tkpark.or.th 
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 ปี่ไฉน  มีขนาดเล็กมาก ยาวราว 19 เซ็นติเมตร นิยมท าด้วยไม้หรืองาแบ่งออกเป็น 2 
ท่อน ถอดออกจากกันได้ ท่อนบนเรียกว่าเลาปี่ ท่อนล่างเรียกว่าล าโพง มีลิ้นท าด้วยใบตาล ผูกติดกับ
ปลายท่อลมเล็กเรียกว่าก าพวด เลาปี่เป็นรูปกรวย ใช้บรรเลงน าหมู่กลองชนะส าหรับประโคมในงาน
พระราชทานเพลงศพที่ได้รับพระราชทานโกศ เป็นต้น มีหัวหน้าเรียกว่า จ่าปี่, สรไน ก็ว่า 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 342) 
 เมื่อคราวพระราชพิธีประโคมพระศพของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา 
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2551 มีวงปี่ไฉนกลองชนะ ของส านักพระราชวัง เป่าถวาย
พระศพเพื่อเป็นการประโคมยาม ก่อนที่ปี่พาทย์นางหงส์ของส านักสังคีตจะบรรเลง หลังจากน้ันก็ต่อ
ด้วยการเป่าแตรสังข์ แตรนอน เป็นล าดับสุดท้าย ซ่ึงทั้งหมดน้ีเรียกว่า เคร่ืองสูง ไม่บรรเลงใช้กับสามัญ
ชนคนทั่วไป ปี่ไฉน จะเป่าเป็นส าเนียงลอย ๆ คล้ายเพลงพญาโศก โดยมีกลองชนะหลายใบที่ต้องตี
เรียกว่า สามไม้หนีสี่ไม้ไล่หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า เปิงพรวด คือจะมีหน่ึงใบตีน าก่อนช้าๆ สามคร้ัง 
(ขุนอิน[นามแฝง], 2551) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3   การเป่าปี่ไฉนน าขบวนแตรสังข์กลองชนะในงานพระราชพิธีประโคมพระศพ  
ที่มา: เรื่องน่ารู้ในราชส านักสยาม, วงประโคม, เข้าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
https://www.facebook.com/thaiDivan/posts/539986356082467 
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 ปี่ชวา เป็นเคร่ืองเป่ามีลิ้น น าแบบอย่างมาจากชวา ตัวเลา ท าด้วยไม้จริง แบ่งเป็น 2 
ท่อน ท่อนแรกเรียกว่าเลาปี่ยาวราว 27 เซ็นติเมตร กลึงให้กลมเรียวยาว ภายในโปร่งตลอด ตอนโคน
กลึงให้ใหญ่เล็กน้อย มีลูกแก้วค่ัน ท่อนบนของล าปี่ ใต้ลูกแก้วเจาะรู 7 รูเรียงตามล าดับ ส าหรับปิดเปิด
และมีรูน้ิวค้ า อยู่ด้านหลังใกล้กับลูกแก้ว อีกท่อนหน่ึงเรียกว่าล าโพงท าด้วยไม้จริง ยาวราว 14 
เซ็นติเมตร กลึงให้กลมเรียว ปลายบานเหมือนดอกล าโพง ภายในโปร่ง ตอนกลางกลึงเป็นลูกแก้วค่ั น 
ตอนบนจะหุ้มด้วยแผ่นโลหะบาง ๆ  โดยรอบ สวมรับกับตัวล าปี่ได้พอดี เมื่อสวมท่อล าโพงและเลาปี่
เข้าด้วยกันแล้วยาวประมาณ 36 – 39 เซ็นติเมตร  ลิ้นปี่ท าด้วยใบตาลแก่ ตัดพับซ้อนกันเป็น  4 กลีบ 
สอดใส่ที่ปลายก าพวดที่ท าด้วยโลหะกลมเล็กยาว ภายในโปร่ง ผูกด้วยเชือกเส้นเล็ก ๆ ด้วยเง่ือน
ตะกรุดเบ็ด เคียนด้วยด้ายที่โคนก าพวด เพื่อสอดใส่ให้แน่นในรูปี่ เฉพาะลิ้นปี่ชวาจะมีกะบังลมซ่ึงท า
ด้วยไม้หรือกะลา บางกลม ส าหรับรองรับริมฝีปากขณะเป่า ส าหรับตัวเลาปี่ชวา นอกจากจะท าด้วยไม้
แล้ว ยังสามารถท าให้สวยงามด้วยงาทั้งเลา หรือท าด้วยไม้ประดับงา ปี่ชวาใช้ในการบรรเลงในวงบัว
ลอย วงปี่พาทย์นางหงส์ และวงเคร่ืองสายปี่ชวานอกจากน้ีปี่ชวายังใช้ในการเป่าประกอบการร ากระบี่
กระบองและการชกมวยอีกด้วย (วิกิพิเดียสารานุกรมเสรี, 2557) 
 ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พบว่าปี่ชวาใช้เป่าร่วมกับกลองในกระบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารคและสถลมาคร นอกจากน้ัน ยังพบเห็นปี่ชวาเป่าประกอบการเล่นกระบี่ กระบอง และการชก
มวย ในงานศพสมัยโบราณ ปี่ชวาจะเป่าร่วมวงกับกลองมาลายูที่เรียกว่า วงกลองสี่ปี่หน่ึงประโคมเป็น 
ระยะ ๆ ต่อมาลดกลองมาลายูเหลือ 2 ลูก เรียกว่า วงบัวลอย ซ่ึงเป็นเคร่ืองประโคมศพมาอีกระยะ
หน่ึง ต่อมาวงบัวลอยได้เข้ามาผสมกับวงปี่พาทย์ไม้แข็ง โดยเปลี่ยนแปลงเคร่ืองดนตรีบางช้ินในวงปี่
พาทย์ออกเรียกวงน้ันว่า ปี่พาทย์นางหงส์ ใช้บรรเลงประคมในงานศพมาอีกระยะหน่ึง (ภัทระ คมข า, 
2546: บทคัดย่อ) 
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ภาพที่ 4  ปี่ชวา  
ที่มา: อุทยานการเรียนรู้ TK park, TK Application, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2557,   
เข้าถึงได้จาก http://tkapp.tkpark.or.th 

 
 ปี่มอญ เป็นเคร่ืองเป่าอีกประเภทหน่ึงที่มีลิ้น ได้แบบอย่างมาจากมอญ ปัจจุบันยังใช้เป่า
อยู่ในวงปี่พาทย์มอญ มีเสียงดังกังวาน แหบโหย ไพเราะเยือกเย็น ระคนเศร้า มีส่วนประกอบเป็น 2 
ท่อน ท่อนหน่ึงเรียกว่าตัวเลา ท าด้วยไม้จริงกลึงให้กลมเรียวยาวภายในโปร่งตลอด  ตอนปลายกลึง
ผายออกเล็กน้อย ยาวประมาณ 50 เซ็นติเมตร ตอนใกล้หัวเลาปี่ระยะสัก 6 เซ็นติเมตร กลึงเป็น
ลูกแก้วค่ันส าหรับผูกพันเชือกโยงกับตัวล าโพง ที่ตัวเลาด้านหน้าเจาะรู 7 รู เรียงตามล าดับเพื่อปิดเปิด
น้ิวบังคับเสียง ด้านหลังตอนบนเจาะอีก 1 รู เป็นรูน้ิวค้ า อีกท่อนหน่ึงเรียกว่า ล าโพง ยาวประมาณ 23  
เซ็นติเมตร ท าด้วยทองเหลืองหรือโลหะอย่างอ่ืนและท าเป็นลูกแก้วค่ันกลางเหมือนกัน ช่องปากล าโพง
กว้าง 10 เซ็นติเมตร ถ้ารวมทั้งใบบานที่กางออกไปซ่ึงมีรัศมีกว้างราว 6 เซ็นติเมตร โดยรอบด้วยวัด
ผ่านศูนย์กลางยาว 22 เซ็นติเมตร ปลายล าโพงผายบานงุ้มขึ้น ตอนกลางและตอนปลายตีเป็นลูกแก้ว 
ตัวเลาปี่จะสอดใส่เข้าไปในล าโพงโดยมีเชือกเคียนเป็นทักษิณาวัฏ ใช้เง่ือนสับปลาช่อน ยึดระหว่าง
ลูกแก้วล าโพงปี่กับลูกแก้วตอนบนของเลาปี่  ลิ้นปี่ ท าด้วยใบตาลแก่และแกร่ง มีก าพวด ยาวประมาณ 
8 – 9 เซ็นติเมตร มีแผ่นกระบังลมส าหรับกันริมฝีปากผู้เป่า ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์มอญ เพลงออก
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ภาษามอญ หรือตามที่ปรากฏในหมายรับสั่งบรรเล งร่วมกับกลองแอว์บางกรณีด้วย ( วิกิพิเดีย
สารานุกรมเสรี, 2557) 
 

 
ภาพที่ 5  ปี่มอญ  
ที่มา: อุทยานการเรียนรู้ TK park, TK Application, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2557,   
เข้าถึงได้จาก http://tkapp.tkpark.or.th 

 
 2. ปี่ที่มีลักษณะเลาปี่นูนตรงกลางเลา เกี่ยวกับการท าเลาปี่ลักษณะน้ี สุจิตต์ วงษ์เทศ 
ได้ให้ความเห็นว่า ปี่ลักษณะน้ีน่าจะมีการพัฒนาจากเคร่ืองเป่ายุคแรก โดยกลึงให้บานปลายด้านบน
และด้านล่างบานออกแล้วป่องตรงกลาง ซ่ึงน่าจะมีความเช่ือมาจากด้ังเดิม ที่เคยใช้ไม้ซางเสียบเข้ากับ
ลูกน้ าเต้า แล้วเป่าเป็นเสียงเดียวที่เรียกว่าเรไร เจาะภายในกลวงตลอดเลา แต่ยังเหลือร่องรอยเดิมคือ
ท าลิ้นด้วยไม้อ้อหรือใบตาลสวมเข้าไป แล้วจึงเจาะรู ปิด เปิด น้ิวเพื่อปรับเปลี่ยนเสียง (สุจิตต์ วงษ์เทศ
, 2533: 22 )  
 เลาปี่ ท าด้วยไม้จริงเน้ือแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้พยุง ไม้มะค่า ไม้มะเกลือ ไม้ประดู่ กลึงให้
เป็นรูปบานหัวบานท้าย ตรงกลางป่อง เจาะภายในให้กลวงตลอดเลา ทางด้านหัวของปี่ท าเป็นช่องรู
เล็กเพื่อใส่ก าพวด  ส่วนทางด้านปลายปากรูใหญ่เพื่อชยายเสียง ใช้ชันหรือวัสดุอย่างอ่ืนมาหล่อเสริม
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ขึ้นอีกราว ๆ ข้างละหน่ึงเซ็นติเมตร ส่วนหัวเรียกว่าทวนบน ส่วนท้ายเรียกทวนล่าง ตอนกลางของปี่ 
เจาะรูน้ิวส าหรับเปลี่ยนระดับเสียงลงมาตามล าดับ จ านวน 6 รู รูตอนบนเจาะเรียงลงมา 4 รู เว้น
ระยะห่างเล็กน้อยเว้นช่วงป่องกลาง แล้วเจาะอีก 2 รู ตรงกลางของเลาปี่ กลึงขว้ันเป็นเกลียวคู่ไว้เป็น
จ านวน 14 คู่ เพื่อความสวยงามและกันลื่น ตรงทวนบนน้ันใส่ลิ้นปี่ที่ท าด้วยใบตาลซ้อนกัน 4 ช้ัน ตัด
ให้กลมแล้วน าไปผูกติดกับท่อลมเล็ก ๆ ที่เรียกว่าก าพวด เป็นท่อโลหะท าด้วยทองเหลืองเงินนาก เรียว
ยาวประมาณ 5 เซ็นติเมตร ผูกเชือกเพื่อให้ใบตาลติดกับก าพวดด้วยเง่ือนตะกรุดเบ็ด ส่วนของก าพวด
ที่จะต้องสอดเข้าไปเลาปี่น้ันใช้ถักหรือเคียนด้วยเส้นด้ายสอดเข้าไปในเลาปี่ให้พอมิด ท าให้เกิดความ
แน่นกระชับย่ิงขึ้น (จเร อู่แก้ว, 2547: 9) 
 การเรียกช่ือปี่ที่มีลักษณะเลาปี่นูนกลางเลาน้ีเรียกว่า ปี่ไทย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี 3 ขนาด 
คือขนาดเล็กเรียกว่า ปี่นอก ขนาดกลาง เรียกว่า ปี่กลาง และขนาดใหญ่ เรียกว่า ปี่ใน ทั้ง 3 ขนาดจะ
มีรูปทรงเหมือนกัน การใช้วัสดุในการท าเหมือนกัน สามารถเป่าได้ระดับเสียงตรงได้ 24 เสียง กับเสียง
ควงหรือเสียงแทนอีก 8 เสียง รวมเป็น 32 เสียง (กฤษฏ์ิ เลกะกุล, 2552: 92 – 97) มีรายละเอียด 
ของแต่ละขนาด ดังน้ี 
 ปี่นอก มีขนาดเล็กสุด เสียงสูงใช้เป่าในวงปี่พาทย์ชาตรี ในการเล่นโนราห์ หนังตะลุง  
และละครชาตรี ต่อมาได้เข้ามาบรรเลงผสมในวงปี่พาทย์ไม้แข็งเคร่ืองคู่และเคร่ืองใหญ่ โดยเป่าควบคู่
ไปกับปีใน มีระดับเสียงสูงสุดในบรรดาเคร่ืองเป่าตระกูลน้ี มีความยาวประมาณ 31 เซนติเมตร มึความ
กว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตร ปี่นอกต่ า มีขนาดใหญ่กว่าปี่นอก มีเสียงต่ ากว่า ยาว 34 เซ็นติเมตร 
กว้างราว 3.5 เซ็นติเมตรปี่นอก ในปัจจุบันมิได้พบเห็นใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์แล้ว  
 ปี่กลาง เป็นปี่ที่มีสัดส่วนและเสียงอยู่กลางระหว่างปี่นอกกับปี่ใน ใช้เป่าประกอบการเล่น
หนังใหญ่มาแต่โบราณ ปัจจุบันไม่ค่อยได้พบเห็นในการประสมวงดนตรีไทย  มีวิธีการเป่าเช่นเดียวกับ
ปี่นอกและปี่ใน เพียงแต่ผิดกันที่น้ิวและระดับเสียง ยาว 37 เซ็นติเมตร กว้างราว 4 เซ็นติเมตร 
 ปี่ใน เป็นปี่ที่มีขนาดใหญ่สุดในตระกูลน้ี เสียงต่ า นิยมใช้กันมากในปัจจุบันในวงปี่พาทย์
ยาว 41 – 42 เซ็นติเมตร กว้าง 4.5 เซ็นติเมตร เป็นปี่ที่ใช้กันมากที่สุด 
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ภาพที่ 6   แสดงการเปรียบเทียบชนาดและสัดส่วนของ ปี่นอก ปี่กลางและปี่ใน  
ที่มา: อุทยานการเรียนรู้ TK park, TK Application, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2557,   
เข้าถึงได้จาก http://tkapp.tkpark.or.th 

 

 
ภาพที่ 7   แสดงการเปรียบเทียบช่วงเสียงของ ปี่นอก ปี่กลางและปี่ใน  
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 งานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาปี่ใน เน่ืองจากเป็นเคร่ืองดนตรีประเภทปี่ที่มีการใช้
บรรเลงอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นปี่ที่นิยมไปใช้ในการบรรเลงเพลงร่วมสมัยโดยผู้บรรเลงปี่หลายท่าน 
ซ่ึงได้มุ่งประเด็นการศึกษาไปที่เทคนิคการบรรเลงปี่ใน การประพันธ์เพลงโดยใช้เคร่ืองดนตรีไทย
ประเภทปี่ใน ตามหลักและกระบวนการการประพันธ์เพลงร่วมสมัย ผนวกกับการประยุกต์กรอบ
แนวคิดจากการศึกษาประเด็นของการใช้ปี่บรรเลงในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี ซ่ึงจากบทประพันธ์
ของสุนทรภู่ได้มีการอ้างอิงถึงเสียงปี่ของครูมีแขก ไว้ว่า “ครูมีแขกคนน้ีเขาดีครัน เป่าทยอยลอยลั่น
บรรเลงลือ” ดังน้ันจึงสันนิษฐานว่า เสียงปี่ที่บรรเลงในเรื่องพระอภัยมณีเป็นเสียงปี่ใน ผู้วิจัยจึงศึกษาปี่
ใน จากสื่อบันทึกบทเพลงที่บรรเลงโดยปี่ใน การสัมภาษณ์ บันทึกเสียงผู้บรรเลงปี่ และเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมหัวข้อของลักษณะทางกายภาพ ระบบน้ิว ธรรมชาติของเสียงปี่ใน 
ไว้ดังน้ี 

 
ภาพที่ 8  ภาพผู้วิจัย(ซ้าย)ศึกษาการบรรเลงปี่ใน 
 

ปี่ใน 
 
       ปี่ใน เป็นเคร่ืองดนตรีไทยเก่าแก่ มีอายุการค้นพบมาต้ังแต่สมัยกรุงสุโขทัย และปรากฏ
ชัดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธา แล้วพัฒนามาเร่ือย ๆ ในสมัยรัจนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน สันนิฐานว่าค าว่า
นอกและใน อาจจะมาจากปี่ส าหรับเล่นกับละครนอกและ ละครใน ก็เป็นได้ ทั้งน้ียังเป็นการก าหนด
เสียงของการบรรเลงด้วยคือทางนอกและทางใน  เกี่ยวกับเร่ืองน้ี มนตรี  ตราโมท (2507: 18) ได้



15 

 

แสดงความเห็นไว้ว่า ปี่ทางในสูงกว่าทางเพียงออ 1 เสียง เสียงที่เป็นหลักเริ่มต้นเทียบได้กับเสียง ซอล 
ที่เรียกว่าทางในน้ี เรียกช่ือตามปี่ที่ใช้เป่าในวงปี่พาทย์ประจ ากับเสียงน้ีที่เป่าได้ถนัด และสะดวกที่สุด 
ปี่น้ีช่ือว่าปี่ในทางน้ีมักใช้บรรเลงประกอบละครหรือละครนอกและโขนในปัจจุบัน  
 ปี่ใน เป็นเคร่ืองเป่าที่มีความส าคัญในการสร้างสรรค์ต่อวงปี่พาทย์ โดยสามารถสร้าง 
เสียงต่าง ๆ ได้มากมายมีเอกลักษณ์แตกต่างจากเคร่ืองเป่าชนิดอ่ืน ถือกันว่า เป็นรากฐานของการ
ฝึกหัดเทคนิค การใช้ลมการฝึกระบบเสียง ระบบน้ิวต่าง ๆ เรียกได้ว่า เป็นปี่ที่รวมพื้นฐานของปี่ต่าง ๆ 
ไว้ และเน่ืองจากปี่ในเป็นเคร่ืองเป่าที่มีรูปิดเปิดน้ิวเพียง 6 รู โดยมีรูช่องบน 4 รู เว้น 1 รู แล้วมีรูช่วง
ล่างอีก 2 รู ดังน้ันระบบน้ิวในการบรรเลงของปี่ในจึงซับซ้อนกว่าเคร่ืองเป่าอ่ืนๆ อันเน่ืองมาจากระบบ
เปิดปิดน้ิวที่ไม่ได้เรียงล าดับกันอย่างเคร่ืองเป่าชนิดอ่ืน ๆ ดังแผนภาพระบบน้ิวปี่ (กฤษฏ์ิ เลกะกุล, 
2552: 27) 
 หน้าที่ของปี่ใน ในวงปี่พาทย์ถือว่าเป็นเคร่ืองดนตรีที่มีความส าคัญมาก มีหน้าที่ในการ
บรรเลงที่ส าคัญ เช่น เป็นประธานของวงปี่พาทย์ คนปี่จะเป็นผู้มีสิทธิ์เก็บรักษาเงินก านลหรือเงินยกครู
แต่เพียงผู้เดียว เป็นผู้ขึ้นเพลงหน้าพาทย์ส าคัญในชุดโหมโรงเย็น เป็นผู้ขึ้นเพลงโหมโรงก่อนการแสดง
มหรสพของไทย  เป็นผู้ขึ้นเพลงก่อนการแสดงปี่พาทย์เสภา เป็นผู้ขึ้นเพลงเรื่อง เพลงช้า เพลงเร็ว เป็น
ผู้ดป่าเลียนเสียงร้องเพลงฉุยฉาย เป็นผู้เป่าว่าดอกเพลงลา เป็นผู้เป่าเลียนเสียงจับของเพลงเด่ียวเชิด
นอก (วิเชียร อ่อนละมุล, 2548: 17 – 18) 
 ลักษณะทางกายภาพของปี่ใน มีเลาปี่ท าด้วยไม้จริงเน้ือแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้พะยุง ไม้
มะฮอกกานี ไม้ง้ิวด า ไม้มะเกลือ หรืองาช้างก็มี ปี่ในมีลักษณะบานหัว ป่องกลาง บานท้าย มีเอวคอดดู
สวยงาม มีความยาว  41 – 42  เซ็นติเมตร กว้างราว  4.5 - 5 เซ็นติเมตร ก าพวด และลิ้นปี่ ซ่ึงเป็น
ส่วนที่ท าให้เกิดเสียง ส่วนของก าพวด มีลักษณะเหมือนหลอดรูปกรวย ยาวประมาณ  5.5 เซนติเมตร 
ด้านที่ใหญ่ จะเป็นส่วนที่ที่ใช้เสียบเข้ากับเลาปี่ บริเวณทวนบน ซ่ึงตรงโคนของก าพวดด้านใหญ่น้ี จะ
ถูกเคียน หรือพันด้วยด้ายหรือเชือกเล็ก เพื่อให้เสียบได้แน่นย่ิงขึ้น ส่วนด้านที่เล็กกว่า หรือด้านปลาย
ของก าพวด ส าหรับประกอบเข้ากับลิ้นปี่ ท าด้วยเป็นใบตาลคัดพิเศษ รูบังคับเสียงของปี่ในมี  6  รู 
เจาะอยู่ด้านบน แบ่งเป็น  2  ช่วงคือช่วงบน  4  รู มีระยะห่างเท่ากัน แล้วเว้นไป  1  ช่วงรู ช่วงล่าง
อีก  2  รู ที่มีระยะห่างรูเท่ากัน  (กฤษฏ์ิ เลกะกุล, 2552: 26 – 27)   
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ภาพที่ 9  แสดงส่วนประกอบของปี่ใน 
 
 การเป่าปี่ ผู้เป่าน่ังในท่าพับเพียบหรือขัดสมาธิ ล าตัวตรง จับปี่ให้รูบังคับเสียงอยู่ด้านบน 
มือขวาอยู่ด้านบนมือซ้ายอยู่ด้านล่าง ให้น้ิวหัวแม่มือค้ าอยู่ด้านใต้เลาปี่เพื่อให้ปี่อยู่ในต าแหน่งที่
เหมาะสม ใช้น้ิวช้ี น้ิวกลาง และน้ิวนางของทั้งสองมือ เปิด ปิด รูบังคับเสียงตามที่ต้องการ ส่วนน้ิวก้อย
ทั้งสอง ใช้ประคองปี่ แขนทั้งสองข้างยกขึ้นและกางออกพองาม ให้ข้อศอกอยู่ต่ ากว่าระดับหัวไหล่ ผู้
เป่าต้องอมลิ้นปี่จนริมฝีปากชิดทวนบน ตะแคงลิ้นปี่ 45 องศา การใช้ลมเป่าปี่มี 2 ลักษณะคือ การใช้
ลมตรงจากปอด และการใช้ลมจากกระพุ้งแก้ม การเป่าระบายลมหรือการเป่าให้มีเสียงตลอดเวลาน้ัน 
จะใช้การเป่าทั้ง 2 ลักษณะน้ีสลับกันไปมา ซ่ึงผู้เป่าต้องผ่านการฝึกมา ถือว่าเป็นเทคนิกการเป่าช้ันสูง
อีกประการหน่ึง (วรนาฎ พึ่งอุดม, 2548 : 12 – 13) 
 ระบบน้ิวในการเปลี่ยนระดับเสียงต่าง ๆ ของปี่ในน้ัน จะมีความแตกต่างและซับซ้อนกว่า
เคร่ืองแประเภทอ่ืน ด้วยเหตุที่มีรูเปลี่ยนระดับเสียงเพียง 6 รู อยู่ด้านบน 4 รู มีระยะห่างเท่ากัน แล้ว
เว้นไป 1 ช่วงรู เจาะช่วงล่างอีก 2 รู ระบบการปิด เปิดน้ิวในระดับเสียงต่าง ๆ จึงไม่ได้เรียงล าดับ
เหมือนเคร่ืองเป่าอ่ืน ๆ มีทั้งหมด 24 เสียง แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ (กฤษฏ์ิ เลกะกุล, 2552: 26 – 
27)   

ลิ้นปี่ 

ก าพวด 
เลาปี่ 

ทวนบน 

เง่ือนตะกรุด
เบ็ด 

ทวนล่าง 

ปากล าโพง 

รูบังคับเสียง 
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เสียงต้อ หรือ ทางต้อ เป็นระดับเสียงในกลุ่มเสียงต่ า มี 6 ระดับเสียง คือ เร  มี  ฟา  
ซอล  ลา  ที 

เสียงกลางหรือ ทางกลาง มี  8  ระดับเสียง คือ โด  เร  มี  ฟา  ซอล  ลา  ที  โด     
เสียงแหบหรือทางแหบ เป็นระดับเสียงสูง มี 10 เสียง คือ  เร  มี  ฟา  ซอล  ลา  ที  

โด  เร  มี  ฟา 

ภาพที่ 10  แสดงช่วงเสียงและแผนผังการวางน้ิวระดับเสียงต่าง ๆ ของปี่ใน 
 
 ระดับเสียงของปี่ใน จะท่องระดับเสียงต่าง ๆ โดยการเลียนเสียงที่มนุษย์ท าได้และปรับให้
ใกล้เคียงกับเสียงปี่ที่ได้ยินเป่าออกมาให้มากที่สุด เช่น ตือ ฮอ แฮ ฮือฮอๆ ตอ แต แต่ อือ อ๊ือ อึอ ตอ-
ล็อค เป็นต้น ต่อมามีการน าระดับเสียงปี่มาเปรียบเทียบกับระดับเสียงสากล ได้ดังน้ี (บุญช่วย โสวัตร, 
2533: 51 - 54, อ้างถึงใน จเร อู่แก้ว, 2552: 9) 

เสียงตือ  คือเสียงเร                                                   
เสียงฮอ  คือเสียงเร(เสียงเดียวกับ เสียงที่ 1 แต่น้ิวต่างกัน) 
เสียงแฮ  คือเสียงมี                                                   
เสียงฮือฮอๆ  คือเสียงซอล-มี                                    
เสียงตอ  คือเสียงลา                                                 
เสียงแต  คือเสียงที                                                   
เสียงอือ  คือเสียงเรบน (แหบ)                      
เสียงอ๊ือ  คือเสียงมีบน  (แหบ)                                   
เสียงอือ  คือเสียงเรบน (แหบ) 
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เสียงตอ  คือเสียงลา                      
เสียงตือ  คือเสียงซอล ( แต่เป็นเสียงบน )  
เสียงแต่  คือเสียงฟา                                               
เสียงตือ  คือเสียงซอล 
เสียงตอล็อค  คือเสียงลา 
เสียงต๋อย คือ เสียงลา-เร 
          

 ด้านเทคนิกและวิธีการเป่าปี่ อนันต์ สบฤกษ์ (2533 : 43 – 45) ได้ศึกษาและแสดง
ความเห็นไว้ว่า ในวงปี่พาทย์ ปี่มีหน้าที่เป่าโดยด าเนินท านองถี่ ๆ บ้าง โหยหวนเป็นเสียงยาวบ้าง มีวิธี
ด าเนินท านองที่ผูกพันต่อเน่ือง เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของปี่ จึงมีเทคนิกและวิธีการเป่าที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปน้ี (อนันต์ สบฤกษ์, 2533 : 43 – 45, อ้างถึงใน วรนาฏ พึ่งอุดม, 2548: 14) 

เป่าเกบ็  เป็นการเป่าด าเนินท านองด้วยพยางค์ถี่ ๆ ร่วมไปกับท านองเพลงด้วยวิธี
ระบายลม 

เป่าโหย  เป็นการเป่าท านองบางตอนให้มีเสียงยาว ๆ โดยลากผ่านเสียงหน่ึงไปยัง
อีกเสียงหน่ึง 

เป่าตอดลิน้  เป็นการบังคับเสียงให้เกิดความชัดเจนด้วยการใช้ลิ้นตอดบริเวณปลาย
ลิ้นปี่ 

เป่าควงเสยีง  เป็นการบังคับเสียงที่ตามออกมาในระดับเสียงเดียวกันแต่ใช้น้ิวไม่
เหมือนกัน 

เป่าพรม เป็นการเป่าให้มีพยางค์ถี่ ๆ ในเสียงเดียวกันด้วยการเปิดปิดน้ิวเร็ว ๆ เกิด
เป็นเสียงสูงขึ้นสลับกับเสียงเดิมถี่ ๆ ซ่ึงสามารถท าได้ 2 อย่าง คือ พรมน้ิวเดียวจะเกิดเสียงคู่สอง และ
พรมสองน้ิวจะเกิดเสียงคู่สาม 

เป่าปริบ  เป็นการบังคับลม และน้ิวให้เกิดเสียงสั่นในลักษณะสั้น ๆ โดยการขยับน้ิว
ให้สั่นสะเทือนขึ้น เรียกว่า การตีน้ิว 

เป่าครั่น ครืน เป็นการท าให้เสียงปี่สะดุด สะเทือน เช่นเดียวกับการขับร้อง  
เป่าตอดลม  เป็นการเป่าโดยปล่อยลมออกมาจากล าคอ เป็นช่วง ๆ 
เป่าระบายลม  เป็นการเป่าที่ท าให้เสียงปี่ต่อเน่ืองยาวนานตลอดเวลาไม่ขาดเสียง 

โดยผู้เป่าต้องมีความช านาญสูง ฝึกมาดี สามารถสลับลมที่เก็บไว้กับลมที่หายใจเข้าไปใหม่หมุนเวียน
กันได้ตลอดเวลา 
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 นอกจากน้ี กฤษฏ์ิ เลกะกุล (2552: บทคัดย่อ) ยังได้ศึกษาเร่ือง “ระบบเสียงและ
คุณลักษณะทางเสียงของปี่ใน” เป็นการวิจัยทางมานุษยดนตรีวิทยา เชิงการทดลอง มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระบบเสียงและคุณลักษณะทางเสียงของปี่ในโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมี
ประเด็นการศึกษาที่ส าคัญดังน้ี 
 1. การวัดระดับเสียงสัมบูรณ์ของปี่ใน ค่าเซนต์ของสเกลและระยะห่างระหว่างเสียงใน 
แต่ละช่วงคู่ทบเสียงของปี่ในมีค่าที่หลากหลาย โดยแต่ละช่วงคู่ทบเสียงมีระยะห่างระหว่างเสียงในแต่
ละเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่มีระยะห่างระหว่างเสียงที่เท่ากัน ช่วงเสียง มี (E) – ฟา (F),  ที (B) 
– โด (C), เร (D) – มี (E), ซอล (G) – ลา (A)  มีความสัมพันธ์กันในแต่ละช่วงคู่ทบเสียง 
 2. การศึกษาศักยภาพการก าเนิดเสียงของปี่ใน ศักยภาพในการเบนเสียงขึ้นและเบนเสียง 
ลงของปี่ในในแต่ละน้ิวเสียงมีความหลากหลาย ช่วงคู่ทบเสียงต่ าและช่วงคู่ทบเสียงสูงพิเศษมีศักยภาพ
ในการเบนเสียงที่จ ากัด น้ิวเสียงสามารถเบนเสียงขึ้นหรือเบนเสียงลงได้เพียงอย่างใดอย่างหน่ึง ช่วงคู่
ทบเสียงกลางและช่วงคู่ทบเสียงสูงมีศักยภาพในการเบนเสียงมาก โดยเฉพาะช่วงคู่ทบเสียงสูง น้ิวเสียง
ทุกน้ิวสามารถเบนเสียงขึ้นและเบนเสียงลงได้ 
 3. การวิเคราะห์คุณลักษณะทางเสียงและความสัมพันธ์ระหว่างระบบน้ิวและเสียงของปี่
ในฮาร์โมนิคที่มีพลังงานมากที่สุดของระบบเสียงปี่ในแต่ละเสียงไม่ใช่เสียงจริงเสมอไป เสียงที่มีเสียง
จริงเป็นเสียงที่มีพลังงานมากที่สุด คือเสียง มีสูง (HE), ฟาสูง (HF), ซอลสูง (HG), ลาสูง (HA), โดสูง 
(HC), เรสูงพิเศษ (SPD), มีสูงพิเศษ (SPE), ฟาสูงพิเศษ (SPF) ซ่ึงอยู่ในช่วงคู่ทบเสียงสูงและช่วงคู่ทบ
เสียงสูงพิเศษ  
 4. การเรียงล าดับพลังงานของฮาร์โมนิคในแต่ละเสียงส่วนใหญ่มีลักษณะเฉพาะไม่ซ้ า
แบบกัน แต่จะมีความคล้ายคลึงกันและมีการสลับกันของฮาร์โมนิคในบางเสียง ยกเว้นในช่วงคู่ทบ
เสียงสูงและช่วงคู่ทบเสียงสูงพิเศษ เสียงจะมีการเรียงล าดับพลังงานของฮาร์โมนิคซ้ ากันมากในรูปแบบ 
1, 2, 3 และ 1, 3, 2  
 5. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบน้ิวและเสียงของปี่ในมีความสัมพันธ์กับล าดับฮาร์โมนิคซ่ึง
กันและกันในรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงคู่ทบเสียง ในช่วงคู่ทบเสียงสูงและช่วงคู่ทบเสียงสูง
พิเศษ ระบบน้ิวมีรูปแบบการเปิดปิดน้ิวแบบเรียงน้ิวซ่ึงมีความสัมพันธ์กับล าดับพลังงานของฮาร์โมนิค
ที่ส่วนใหญ่เสียงจริงและเสียงที่มีพลังงานมากเป็นอันดับ 1 เป็นเสียงเดียวกัน 
 
 แนวทางในการประพันธ์บทเพลงส าหรับปี่ในของผู้ วิจัยน้ัน ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิคการ
บรรเลงปี่จากผลการศึกษาวิจัย ของ รวีวัฒน์ ไทยเจริญ (2541 : บทคัดย่อ) ในการศึกษาเร่ือง “การ
วิเคราะห์ท านองปี่ที่ใช้ประกอบหนังตะลุง” ได้กล่าวถึงการประดับตกแต่งท านองปี่ (Ornamentation 
of Pi Melodic Line) ว่ามีเทคนิกการปรับ การตอดลิ้น การโหยหวน การพรม การเป่าเสียงต่อเน่ือง
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เป็นวลี การเป่าโดยเปลี่ยนช่วงเสียง และการใช้น้ิวควง และมีการเดินท านอง (Melodic Movement) 
ของท านองหลักของเพลงส่วนใหญ่อยู่ที่อันดับ 1 2 3 4 5 6 ของบันไดเสียง คู่เสียงที่ใช้เดินท านองเป็น
คู่เสียงที่ใกล้กัน คือ คู่ 2 3 4 และ 5  
 นอกจากน้ี ผู้วิจัยยังได้ให้ความส าคัญกับการประพันธ์โดยใช้ปี่เพื่อการเลียนเสียงค าพูด 
จนสื่อความหมายได้ ดังการศึกษาของ ปี๊บ คงลายทอง (2538: บทคัดย่อ) ในการศึกษาเร่ือง “เพลงปี่
ฉุยฉาย : การวิเคราะห์ทางดนตรีวิทยาและภาพสะท้อนแห่งความงาม” เป็นการวิเคราะห์การเป่าปี่
เพลงฉุยฉาย อันได้แก่การบังคับลม การใช้น้ิว เปิด ปิดรูปี่ การประสานใช้ลิ้นของผู้เป่าให้เข้ากับลิ้นปี่ 
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค าร้องแต่ละค า รูปี่ และโน้ตที่ใช้กับต าแหน่งเสียงของค าน้ัน ๆ รวมถึงเทค
นิกวิธีการเป่าปี่แต่ละค า โดยน าเพลงฉุยฉาย 3 เพลงเอก คือ ฉุยฉายพราหมณ์ ฉุยฉายเบญจกายแปลง 
และฉุยฉายทศกัณฑ์ลงสวน มาวิเคราะห์คีตลักษณ์ คือ จังหวะหน้าทับตะโพน ระดับเสียง เสียงสั้นยาว
ของปี่ ความดัง หนัก เบา ค าเป็นค าตาย และคุณภาพเสียง 
 ผลการวิจัยพบว่า หัวใจส าคัญอันเป็นหน้าที่หลักของการเป่าปี่เพลงฉุยฉายน้ัน จะต้อง
เป่าเลียนเสียงร้องให้ชัดเจนให้เหมือนหรือใกล้เคีงกับเสียงค าพูด จนสื่อความหมายได้ ด้วยลีลาการเป่า
อันวิจิตร พร้อมกัการระมัดระวังในการคุมจังหวะ ให้เหมาะสมกับการร่ายร า สอดใส่อารมณ์ให้งดงาม
สมกับบทร้องและการแสดงน้ัน ๆ และพบว่า เพลงฉุยฉายเป็นเพลงพิเศษ ที่แสดงให้เห็นความงดงาม
ทั้งในส่วนของ คีตศิลป์ วรรณศิลป์ และนาฏศิลป์ ไปพร้อมกัน 
 

วรรณกรรมเรือ่ง พระอภยัมณ ี
 
 พระอภัยมณี เป็นวรรณคดีช้ินเย่ียมเล่มหน่ึงของไทย ผลงานช้ินเอกของพระสุนทรโวหาร 
หรือสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประพันธ์ขึ้นเป็นนิทานค ากลอนที่มีความยาวมากถึง 94 เล่ม
สมุดไทย เมื่อพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ จะมีความยาวกว่าหน่ึงพันสองร้อยหน้า ระยะเวลาในการประพันธ์
ไม่มีการระบุไว้อย่างแน่ชัด แต่คาดว่าสุนทรภู่เร่ิมประพันธ์ราวปี พ.ศ. 2364 - 2366 และแต่ง ๆ หยุด 
ๆ ไปตลอด เป็นระยะ สิ้นสุดการประพันธ์ราว พ.ศ. 2388 รวมเวลามากกว่า 20 ป ี
 ข้อมูลของวรรณกรรมเร่ือง พระอภัยมณี จากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ น้ี ถือเป็นแรง
บันดาลใจของผู้วิจัยที่ส าคัญมากในการท าวิจัยน้ี เน่ืองจากการบรรเลงปี่ของพระอภัยมณีมีบทบาท
ส าคัญในการด าเนินเร่ือง โดยทุกคร้ังที่พระอภัยมณีบรรเลงปี่ในฉากต่าง ๆ จะสะท้อนให้เห็นถึง
เร่ืองราว บทบาทของปี่ และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบรรเลงที่แตกต่าง ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้า 
วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีจากเอกสารต่อไปน้ี คือ    

1. พระอภัยมณี เล่ม 1 ของสุนทรภู่ ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์คร้ังที่สิบหก กรุงเทพมหานคร 
ส านักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พ.ศ. 2544 
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2. พระอภัยมณี เล่ม 2 ของสุนทรภู่ ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์คร้ังที่สิบหก กรุงเทพมหานคร 
ส านักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พ.ศ. 2544   

3. พระอภัยมณี เล่ม 3 ของสุนทรภู่ ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์คร้ังที่สิบหก กรุงเทพมหานคร 
ส านักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พ.ศ. 2544   

4. พระอภัยมณี เล่ม 4 ของสุนทรภู่ ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์คร้ังที่สิบหก กรุงเทพมหานคร 
ส านักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พ.ศ. 2544  
 
 ผู้วิจัย ได้สรุปประเด็นส าคัญๆ จากเร่ืองพระอภัยมณีได้ดังน้ี 
 พระอภัยมณี นับแต่อายุได้ 15 ปีและออกเดินทางไปศึกษาวิชาความรู้เช่นเดียวกับ
เจ้าชายในวรรณคดีไทยอ่ืน ๆ แต่วิชาที่พระอภัยมณีไปศึกษามา มิใช่วิทยาอาคมหรือความรู้เกี่ยวกับ
การปกครองบ้านเมือง กลับเป็นวิชาดนตรีคือการเป่าปี่ ท าให้พระบิดากริ้วมากจนขับไล่ออกจากเมือง 
การผจญภัยของพระอภัยมณีก็เร่ิมขึ้นนับแต่น้ัน เขากับน้องชายคือศรีสุวรรณ ระเหเร่ร่อนไปจนเจอกับ
สามพราหมณ์ ถูกนางผีเสื้อสมุทรจับตัวไปสามี มีบุตร ชายช่ือสินสมุทร พ่อเงือกแม่เงือกช่วยพาหนีไป
ยังเกาะแก้วพิสดารเขามีบุตรกับอมนุษย์อีกคร้ังคือกับนางเงือก ได้บุตรชายช่ือสุดสาคร ต่อมาพระอภัย
มณีได้รับความช่วยเหลือจากเจ้ากรุงผลึกและรักกันกับลูกสาวของเจ้ากรุงคือนางสุวรรณมาลี แต่นางมี
คู่หมั้นแล้วกับชาวต่างชาติแห่งเกาะลังกา ความขัดแย้งน้ีท าให้เกิดสงครามใหญ่ระหว่างกรุงผลึกกับ
กรุงลังกาเป็นเวลานานหลายปี แต่ในที่สุดสงครามก็ยุติลงได้เมื่อ นางละเวงวัณฬา ลูกสาวเจ้ากรุงลังกา
ซ่ึงต่อมาได้เป็นเจ้าเมืองสาวสวย ตกหลุมรักกับพระอภัยมณีเสียเอง หลังสงครามพระอภัยมณีปลงได้
กับความไม่แน่นอนของโลกมนุษย์และออกบวช โดยมีภรรยามนุษย์ทั้งสองคนคือนางสุวรรณมาลีกับ
นางละเวงออกบวชด้วย เรื่องราวในช่วงหลังของพระอภัยมณี เป็นการผจญภัยของรุ่นลูก ๆ ของพระ
อภัยมณี โดยมีสุดสาครกับนางเสาวคนธ์เป็นตัวละครหลัก เร่ืองราวของสุดสาครโดยเฉพาะในช่วง 
ก าเนิดสุดสาคร (พระอภัยมณี ตอนที่  24  -  25 ) นับว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่โด่งดังมากอีกชุด
หน่ึง 
 ลักษณะค าประพันธ์ในเร่ือง พระอภัยมณี เป็นกลอนสุภาพทั้งหมด ภาษาที่ใช้มี ความ
เรียบง่าย มีสัมผัสในไพเราะงดงามโดยตลอด ท าให้เป็นที่นิยมอ่านเร่ือยมา แม้ในปัจจุบันพระอภัยมณี 
ตามฉบับพิมพ์ของหอพระสมุด มีความยาวทั้งสิ้น 24,500 ค ากลอน คิดเป็นจ านวนค าตามวจีวิภาคได้ 
392,000 ค า นับเป็นหนังสือกลอนขนาดใหญ่มาก มีโครงเร่ืองย่อย ๆ แทรกไปตลอดเร่ือง คือจาก
เหตุการณ์หน่ึงน าไปสู่เหตุและผลของอีกเหตุการณ์หน่ึง ซ่ึงเป็นลักษณะงานเขียนที่สามารถเขียนไปได้
เร่ือย ๆ อย่างไรก็ดี อาจนับเหตุการณ์ส าคัญหรือไคลแมกซ์ของเร่ืองได้ ในตอนทัพลังกากับทัพพระ
อภัยมณีรบกันจนถึงขั้นเด็ดขาด ต้องแหลกลาญกันไปข้างใดข้างหน่ึง แต่สุนทรภู่ก็สามารถคลี่คลาย
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จุดส าคัญน้ีได้อย่างสวยงาม สุนทรภู่ประพันธ์ เรื่องพระอภัยมณี โดยการแบ่งบทประพันธ์ไว้ทั้งสิ้น 64 
ตอน มีช่ือตอนดังต่อไปน้ี 

1. พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา  2. นางผีเสื้อลักพระอภัยมณี 
3. ศรีสุวรรณเข้าเมืองรมจักร 4. ศรีสุวรรณพบนางเกษรา 
5. ศรีสุวรรณเกี้ยวนางเกษรา 6. ศรีสุวรรณรบท้าวอุเทน 
7. ศรีสุวรรณพยาบาลนางเกษรา 8. อภิเษกศรีสุวรรณ 
9. พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ 10. พระอภัยมณีได้นางเงือก 
11. นางสุวรรณมาลีไปเที่ยวทะเล 12. พระอภัยมณีพบนางสุวรรณมาลี 
13. พระอภัยมณีโดยสารเรือนางสุวรรณมาลี  14. พระอภัยมณีเรือแตก 
15. สินสมุทรโดยสารเรือโจรสุหร่ัง 16. สินสมุทรพบศรีสุวรรณ 
17. ศรีสุวรรณกับสินสมุทรตามพระอภัยมณี  18. พระอภัยมณีโดยสารเรืออุศเรน 
19. พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณกับสินสมุทร   20. สินสมุทรรบกับอุศเรน 
21. พระอภัยมณีเกี้ยวนางสุวรรณมาลี 22. พระอภัยมณีครองเมืองผลึก 
23. พระอภัยมณีอภิเษกกับนางสุวรรณมาลี  24. ก าเนิดสุดสาคร 
25. สุดสาครเข้าเมืองการะเวก 26. อุศเรนตีเมืองผลึก 
27. เจ้าละมานตีเมืองผลึก  28. สุดสาครตามพระอภัยมณี 
29. ศึกเก้าทัพตีเมืองผลึก  30. พระอภัยมณีตีเมืองใหม่ 
31. พระอภัยมณีพบนางละเวง 32. ศรีสุวรรณอาสาตีด่านดงตาล 
33. ย่องตอดสะกดทัพ  34. นางละเวงคิดหย่าทัพ 
35. พระอภัยมณีติดท้ายรถ 36. พระอภัยมณีท าผูกคอตายได้นางละเวง 
37. ศรีสุวรรณกับสินสมุทรถูกท าเสน่ห์ 38. นางสุวรรณมาลีข้ามไปเมืองลังกา 
39. นางสุวรรณมาลีมีสารตัดพ้อ 40. สุดสาครถูกเสน่ห์ 
41. นางสุวรรณมาลีหึงหน้าป้อม 42. หัสไชยแก้เสน่ห์ 
43. นางเสาวคนธ์ยิงแก้ม  44. กษัตริย์สามัคคี 
45. นางเสาวคนธ์ขุดโคตรเพชร 46. พระอภัยมณีกลับเมือง 
47. อภิเษกสินสมุทร  48. นางเสาวคนธ์หนี 
49. นางเสาวคนธ์แปลงเป็นฤๅษี 50. นางเสาวคนธ์ได้เมืองวาหุโลม 
51. สุดสาครตามนางเสาวคนธ์ 52. พระอภัยมณีท าศพท้าวสุทัศน์ 
53. มังคลาครองเมืองลังกา 54. มังคลาชิงโคตรเพชร 
55. มังคลาจับนางสุวรรณมาลีและท้าวทศวงศ์  56. หัสไชยตีด่านเมืองลังกา 
57. สุดสาครรบกับมังคลา              58. นางละเวงช่วยนางสุวรรณมาลีและท้าวทศวงศ์ 
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59. พระอภัยมณี ศรีสุวรรณไปเมืองลังกา  60. พระอภัยมณีรบกับมังคลา 
61. สังฆราชบาทหลวงเผาเมืองลังกา 62. พระอภัยมณีเข้าเมืองลังกา 
63. อภิเษกหัสไชย  64. พระอภัยมณีออกบวช 

 
 จากบทวิจารณ์ของนักวิชาการด้านวรรณกรรมไทยหลายท่าน ได้กล่าวถึงบทประพันธ์ 
พระอภัยมณีไว้ว่า  พระอภัยมณี จัดเป็นผลงานช้ินเอกของสุนทรภู่ ที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางมาต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เน่ืองจากเค้าโครงเร่ืองของพระอภัยมณีแหวกประเพณีของวรรณคดีในยุคเก่า มี
จินตนาการล้ ายุคอยู่มากมาย และมีตัวละครจากหลากหลายชนชาติ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์และ
ความเปิดกว้าง ความเป็นนักคิดยุคใหม่ของผู้ประพันธ์เมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยเดียวกันได้เป็นอย่าง
ดี นักวิชาการจ านวนมากพากันศึกษากลอนนิทาน พระอภัยมณี เพื่อค้นคว้าหาแรงบันดาลใจ 
เช่ือมโยงแนวคิดของสุนทรภู่กับวรรณกรรมโบราณ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ยุคใหม่ของ
บรรดานักเดินเรือที่เข้ามาสู่ประเทศไทยในยุคการค้าส าเภา นอกจากน้ีแนวคิดที่สุนทรภู่สอดแทรกไว้
ในบทประพันธ์ท าให้ผลงานช้ินน้ีโดดเด่นและเป็นที่รู้จักมาก เพราะผู้คนล้วนใช้บทกลอนเหล่าน้ันเป็น
คติสอนใจ เช่น บทกลอนในช่วงที่พระฤๅษีสอนสุดสาคร เป็นต้น 
 เมื่อเข้าสู่ยุคของการพิมพ์ พระอภัยมณี ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้างย่ิงขึ้นโดยโรงพิมพ์
ของหมอสมิท ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความนิยมของเร่ืองมีมากขึ้น ใน
ยุคต่อมามีการดัดแปลงและถ่ายทอดวรรณกรรมช้ินน้ีออกไปในรูปแบบต่าง ๆ  มากมาย ทั้งเร่ืองเล่า
ร้อยแก้ว การ์ตูน  ภาพยนตร์ และละคร บทกลอนหลายช่วงในเร่ือง พระอภัยมณี ได้รับคัดเลือกให้
บรรจุอยู่ในแบบการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ กลายเป็นคติสอนใจที่ผู้คนทั่วไปจดจ ากัน
ได้ 
 ส าหรับประเด็นในเรื่องดนตรีที่พบในเรื่องพระอภัยมณี สะท้อนความเช่ือและแนวคิดด้าน
บวกที่มีต่อดนตรีที่ ดังจะเห็นได้จากการที่ตัวเอกของเร่ืองคือพระอภัยมณีช านาญการดนตรีคือเป่าปี่ 
และได้ใช้ดนตรีน้ีในการแก้ปัญหาที่ส าคัญ ๆ ในเน้ือเร่ือง เช่น บรรยายคุณค่าของดนตรีในการเป่าให้
พราหมณ์ทั้งสามฟัง  เป่าปี่เตือนสติสินสมุทรระงับศึกกับอุศเรน เป่าสะกดทัพเจ้าละมาน เป่าเกี้ยวนาง
ละเวง และเป่าฆ่านางผีเสื้อสมุทร เป็นต้น เป็นการแสดงอารมณ์ของมนุษย์ทุกอารมณ์ที่มีต่อดนตรีได้
อย่างครอบคลุม    แสดงให้เห็นว่าได้มีการพยายามน าเสนอแนวคิดที่แตกต่างจากเดิมออกมาน่ันคือ 
ดนตรีเป็นศิลปะ เป็นปรัชญาของชีวิต เป็นความไพเราะ จากแนวคิดที่แสดงออกมาในวรรณกรรม จึง
ถือได้ว่าเป็นมุมมองดนตรีที่แตกต่างจากเดิม มองดนตรีเป็นสุนทรียศาสตร์มองในด้านดีของดนตรี  
(นภาลัย สุวรรณธาดา, 2541: 25 – 28) 
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ภาพที่ 11  ภาพสุนทรภู่ ผู้ประพันธ์ เรื่อง พระอภัยมณี  
ที่มา: DestinY[นามแฝง], พิพิธภณัฑ์หุน่ขี้ผึง้ไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก 
http://www.chomthai.com/forum/view.php?qID=3071 

 
ปี่ในวรรณกรรมเรือ่งพระอภยัมณ ี

 
 การเป่าปี่ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ ตามที่ปรากฏในเรื่องทั้งหมดมี 11 
คร้ัง พระอภัยมณีเป่าปี่ 10 คร้ัง และสินสมุทร เป่าปี่ 1 คร้ัง มีค ากลอนบรรยายถึงอารมณ์ เหตุการณ์ 
และบรรยากาศ น้ัน ๆ ไว้ ดังน้ี  (กัญจนณัฐ ปัญญาลิขิตกุล, 2552) 
 การเป่าปี่ครั้งที่ 1 เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณี อยู่ในตอนที่ 1 พระอภัยมณีกับศรี
สุวรรณเรียนวิชา เล่ม 1 หน้า 10 เป็นเหตุการณ์ที่พระอภัยมณีเป่าปี่ให้พราหมณ์ทั้งสามฟัง เป็นการ
เกริ่นน าความดีของการดนตรีที่ท าให้คนฟังมีความสุข ช่วยจรรโลงโลกจรรโลงใจ แม้แต่ครุฑา เทวราช
และสัตว์ป่าทั้งหลายก็ไม่เว้น ดังกลอน  

ถึงมนุษย์ครุฑาเทวราช  จตุบาทกลางป่าพนาสิณฑ์  
แม้นปี่เราเป่าไปให้ได้ยิน  ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา  
ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติ  อันลัทธิดนตรีดีหนักหนา 

 เพลงปี่ของพระอภัยมณีตอนน้ี บรรยายถึงความงดงามของสตรีเพศ ความซาบซ่านก าดัด
ของเพศชายตามธรรมชาติ ดังค ากลอน   
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ในเพลงปี่ว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ย   ยังไม่เคยชมชิดพิสมัย 
ถึงร้อยรสบุปผาสุมาลัย   จะช่ืนใจเหมือนสตรีไม่มีเลย 
พระจันทรจรสว่างกลางโพยม   ไม่เทียมโฉมนางงามเจ้าพราหมณ์เอ๋ย 
แม้นได้แก้วแล้วจะค่อยประคองเคย  ถนอมเชยชมโฉมประโลมลาน 
เจ้าพราหมณ์ฟังวังเวงวะแว่วเสียง   ส าเนียงเพียงการเวกกังวานหวาน 
หวาดประหวัดสตรีฤดีดาล   ให้ซาบซ่านเสียวสดับจนหลับไป 
 

 การเป่าปี่ครั้งที่ 2 เป็นการเป่าปี่ของสินสมุทร ซ่ึงเป็นบุตรพระอภัยมณี มีเพียงคร้ังเดียว
อยู่ในตอนที่ 12 พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา เล่ม 2 หน้า 139  พระอภัยมณีพบนางสุวรรณ
มาลี ท้าวสิงหลอยากฟังเสียงปี่ ด้วยไม่เช่ือว่าจะมีดีอย่างไร แต่เน่ืองเพราะพระอภัยมณีบวชอยู่จึงไม่
สามารถเป่าปี่ได้เกรงจะผิดศีล จึงให้สินสมุทรเป่าแทน  บทเพลงปี่ตอนน้ีแสดงอารมณ์ซาบซ้ึงตาม
จินตนาการยามใกล้ค่ าน่าหลับนอน บรรยายธรรมชาติของนกบินเข้าสู่รังนอน ดังค ากลอน 

ท าแหบหวนครวญว่าสาลิกาแก้ว   ค่ าลงแล้วขวัญอ่อนจะนอนไหน 
หนาวน้ าค้างพร่างพรมพนมไพร   จะหนาวใจสาริกาทุกราตรีฯ 
       ……………………………………………………. 
ด้วยลมปี่เป่าดังกระทั่งโยชน์   ได้ทราบโสตสิงสัตว์สงัดเสียง 
ในคงคาปลาร้ายขึ้นว่ายเรียง   ฟังส าเนียงปี่แก้วแจ้วจับใจฯ 

 
 การเป่าปี่ครั้งที ่3 เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณี อยู่ในตอนที่ 14  พระอภัยมณีเรือแตก 
เล่ม 1 หน้า 160 พระอภัยมณีเป่าปี่ฆ่านางผีเสื้อสมุทร ที่ตามมาทันท าให้เรือแตกเกรงว่าจะท าร้าย
ผู้อ่ืนจึงจ าต้องฆ่านาง อารมณ์เพลงตอนน้ีไม่ได้บรรยายไว้ว่าอย่างไร คงปล่อยให้เป็นไปตามจินตนาการ
ของผู้อ่านเอง ดังค ากลอน  

แล้วทรงเป่าปี่แก้วให้แจ้วเสียง   สอดส าเนียงน้ิวเอกวิเวกหวาน 
พวกโยธีผีสางทั้งนางมาร   ให้เสียวซ่านซับซาบวาบหัวใจ 
แต่เพลินฟังน่ังโยกจนโงกหงุบ   ลงหมอบซุบซวนซบสลบไสล 
พอเสียงปี่ที่แหบหายลงไป   ก็ขาดใจยักษ์ร้ายวายชีวาฯ 

 
 การเป่าปี่ครั้งที่ 4 เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณี อยู่ในตอนที่ 17 พระอภัยมณีตีเมือง
ผลึก เล่ม 1 หน้า 351 - 352 พระอภัยมณีเป่าปี่จับเจ้าละมาน ที่มาตีเมืองผลึก เป็นการเป่าสะกดทัพ
เจ้าละมาน จินตนาการว่าเป็นเสียงเพลงจากสวรรค์ที่ไพเราะ หวานแว่ว วังเวง ดังค ากลอน 
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หยิบปี่แก้วแล้วชูขึ้นบูชา   พอลมมาเพลาเพลาทรงเป่าพลัน 
เปิดส าเนียงเสียงลิ่วถึงน้ิวเอก   หวานวิเวกวังเวงดังเพลงสวรรค์ 
ให้ขึ้นเฉื่อยเจื่อยแจ้วถึงแก้วกรรณ   เหล่าพวกฟันเสี้ยมฟังสิ้นทั้งทัพ 
ยืนไม่ตรงลงน่ังย่ิงวังเวก   เอกเขนกนอนเคียงเรียงล าดับ 
เจ้าละมานหวานทรวงง่วงระงับ  ลงล้มหลับลืมกายดังวายปราณฯ 

 
 การเป่าปี่ครั้งที่ 5  อยู่ในตอนที่ 30 พระอภัยมณีตีเมืองใหม่ เล่ม 1 หน้า 417 - 418 
พระอภัยมณีเป่าปี่ห้ามทัพฝร่ัง ในบทกลอนเพลงปี่บรรยายถึงอารมณ์อ้างว้าง หดหู่ โหยหา คิดถึงบ้าน 
คิดถึงคนรักที่จากมานาน ดังค ากลอน  

พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต   ให้คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง 
ว่าจากเรีอนเหมือนนกมาจากรัง   อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย 
ถึงยามค่ าย่ าฆ้องจะร้องไห้   ร่ าพิไรรัญจวนหวนละห้อย 
โอ้ยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อย   น้ าค้างย้อยเย็นฉ่ าที่อัมพร 
หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยช่ืน  ระรวยร่ืนรินรินกลิ่นเกสร 
แสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอน   จะอาวรณ์อ้างว้างอยู่วังเวง 

 
 การเป่าปี่ครั้งที่ 6 เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณี อยู่ใน ตอนที่ 31 พระอภัยมณีเป่าปี่
เรียกนางละเวง เล่ม 1 หน้า 423 พระอภัยมณีเป่าปี่เป่าปี่เรียกนางละเวง เพลงปี่ตอนน้ีในค ากลอนได้
บรรยายให้จินตนาการถึงอารมณ์รัก ใคร่ เสน่หา เป็นเพลงปี่เกี้ยวสาว ชมสาว เชิญชวนเชิงสังวาส จน
นางละเวงคล้อยตาม ทั้ง ๆ ที่ก าลังรบกันอยู่ เหมือนต้องมนต์ เพียงแต่รู้สึกตัวได้ในตอนหลัง ดังค า
กลอน   

ต้อยตะริดติดต่ีเจ้าพี่เอ๋ย   จะละเลยเร่ร่อนไปนานไหน 
แอ้อีอ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย   แม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย 
ฉุยฉายช่ืนร่ืนรวยระทวยทอด   จะกล่อมกอดกว่าจะหลับกับเขนย 
หนาวน้ าค้างพร่างพรมลมร าเพย   ใครจะเชยโฉมน้องประคองนวล 
เสนาะดังวังเวงเป็นเพลงพลอด   เสียงฉอดฉอดชดช้อยละห้อยหวน 
วิเวกแว่วแจ้วในใจรัญจวน   เป็นความชวนประโลมโฉมวัณฬาฯ  
ฝ่ายโฉมยงองค์ละเวงฟังเพลงปี่   ให้รอรีรวนเรเสน่หา 
      ……………………………………………………………….. 
ย่ิงกลับฟังวังเวงเพลงสังวาส   ย่ิงหว่ันหวาดวิญญาณ์มารศรี 
ตะลึงลืมปลื้มอารมณ์ไม่สมประดี   ด้วยเพลงปี่เป่าเชิญให้เพลินใจ 
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 การเป่าปี่ครั้งที่ 7 เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณี อยู่ในตอนที่ 31 พระอภัยมณีเป่าปี่
ปลุกทัพ เล่ม 1 หน้า 424 - 425 พระอภัยมณีเป่าปี่ปลุกทัพ หลังจากที่เป่าสะกดให้หลับแล้ว ก็เป่าให้
ต่ืนคือสติ บทกลอนเพลงปี่ตอนน้ีไม่ได้บรรยายอารมณ์ไว้แต่อย่างไร ให้ผู้อ่านจินตนาการเอง มีเพียง
เหตุการณ์หลังจากที่คืนสติ ดังค ากลอน 

ด าริพลางทางลงแล้วทรงปี่   เรียกโยธีไพร่นายทั้งซ้ายขวา 
ให้วาบแว่วแก้วหูรู้วิญญาณ   ต่างลืมตาตกใจทั้งไพร่นาย 
ลุกขึ้นว่ิงทิ้งเคร่ืองสรรพาวุธ   อุตลุดล้มคว่ าคะม าหงาย 
เสียงครึกคร้ืนคืนพลัดกระจัดกระจาย  ต่างวุ่นวายว่ิงพัลวันไปฯ 

 
 การเป่าปี่ครั้งที่ 8 เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณี อยู่ในตอนที่ 35 พระอภัยมณีติดท้าย
รถ เล่ม 1 หน้า 498 พระอภัยมณีเป่าปี่เพราะหลงอุบายนางยุพาผกาหลอกให้เป่าปี่สะกดทัพของ
ตนเอง บทกลอนบรรยายอารณ์เพลงปี่ไม่มากนักเป็นการจินตนาการกลิ่นหอมในตัวสาว และหวลคนึง
ถึงคู่นอนตอนใกล้ค่ าดังค ากลอน 

แล้วแลดูสุริยนพอสนธยา   หยิบปี่มาเป่าเพลงวังเวงใจ 
เสียงแจ้วแจ้วแว่วโหวยโหยละห้อย  โอ้หอมสร้อยเสาวรสแป้งสดใส 
เสาวคนธ์มณฑาสุมาลัย   สักเมื่อไรสาวน้อยจะลอยมา 
แล้วเป่าเห่เรไรจับใจแจ้ว   ค่ าลงแล้วเจ้าจะคอยละห้อยหา 
ระหวยหิวหวิววับจับวิญญาณ์   พวกลังกากองทัพต่างหลับไป 
 

 การเป่าปี่ครั้งที่ 9 อยู่ในตอนที่ 44 กษัตริย์สามัคคี เล่ม 2 หน้า 170 พระอภัยมณีเป่าปี่
เรียกนางละเวงและกองทัพทั้งหมด  บทกลอนบรรยายอารมณ์เพลงปี่ตอนน้ีเป็นอารมณ์ที่เศร้าสร้อย 
โหยหา อาวรณ์ เป็นห่วง ดังค ากลอน 

วิเวกโหวยโหยไห้อาลัยลาน   โอ้ดึกป่านน้ีแล้วแก้วกลอยใจฯ  
แม่วัณฬานารีศรีสวัสด์ิ   จะพรากพลัดไพร่พลไปหนไหน 
น้ าค้างย้อยพรอยพรมพนมไพร   จะหนาวในทรวงน้องจนหมองนวล 
โอ้ยามสามยามน้ีเจ้าพี่เอ๋ย   พี่เคยกอดน้องประคองสงวน 
แม่ยอดหญิงมิ่งขวัญจะรัญจวน   เสียดายนวลเน้ืออุ่นละมุนทรวง 
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 การเป่าปี่ครั้งที่ 10 อยู่ในตอนที่ 61 สังฆราชบาทหลวงเผาเมืองลงกา เล่ม 2 หน้า 456 
พระอภัยมณีเป่าปี่จับวลายุดาวายุพัฒน์หัสกันได้ เป็นการเป่าที่มีจุดประสงค์เพื่อสะกดทัพให้หลับเพื่อ
เข้าเมือง บทกลอนบรรยายอารมณ์เพลงปี่ในตอนน้ีไม่ได้บรรยายไว้ปล่อยให้เป็นไปตามจินตนาการ
ของผู้อ่านเองมีเพียงการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่าน้ัน ดังค ากลอน 

เป่าเสียงสูงฝูงคนเหลือทนทาน   ก้องกังวานวาบวับเสียวจับใจ 
ให้ปลาบปลื้มลืมอ่ืนบ้างยืนน่ัง   โยธาทั้งสามทัพเคลิ้มหลับใหล 
แต่องค์พระมังคลาคาดตราไว้   ตกพระทัยว่ิงมาเข้าหาครู 
บาทหลวงยังน่ังกินเหล้าเสียงเป่าปี่   ฉวยทองหยิบบีบขย้ีเข้าที่หู 
ฉุดมังคลาว่าไวไวไปกับกู   ออกประตูตะวันตกว่ิงวกวน 

 
 การเป่าปี่ครั้งที่ 11 อยู่ในตอนที่ 61 พระอภัยมณีเย่ียมศพนางมณฑา(เมืองผลึก) เล่ม 3 
หน้า 65 พระอภัยมณีเป่าปี่ห้ามปลามิให้หนุนเรือ เป็นการเป่าปี่คร้ังสุดท้ายในเรื่องพระอภัยมณี บท
กลอนบรรยายอารมณ์เพลงปี่ตอนน้ีให้จินตนาการที่สงบราบเรียบ คล้ายเพลงบวงสรวงสิ่งศักด์ิสิทธิ์ มี
ค าว่าฉุยฉายในบทกลอนด้วย และให้จินตนาการจากการชมดวงดาวบนท้องฟ้าด้วย ซ่ึงเป็นอารมณ์ที่
จินตนาการได้ไม่สิ้นสุด ดังค ากลอน 

เสียงฉอดฉ่ าร่ าวาเทพารักษ์   ซ่ึงส านักเนินผาชลาไหล 
ขอเชิญช่วยด้วยเถิดพระเลิศไกร   ให้พ้นภัยฝูงปลาในวารี 
แล้วเป่าบวงสรวงถวายฉุยฉายเอ๋ย   เชิญชมเชยจันทร์จ ารัสรัศมี 
ดารากรร่อนเร่ในเมฆี    จะช่วยช้ีชมดาวสาวสาวเอย 
ไม่มีคู่อยู่เดียวเปล่าเปลี่ยวอก   ไม่เหมือนกกกอดพระทองนะน้องเอ๋ย 
จะชมอ่ืนคืนกลับลิลับเลย   เสียงฉอดฉอดเฉื่อยฉ่ าด้วยน้ าเสียง 
ก้องกังวานหวานแว่วแจ้วจ าเรียง   ส่งส าเนียงน้ิวเอกวังเวกใจฯ  

 
 จากบทกลอนที่บรรยายอารมณ์เพลงปี่ในเรื่องพระอภัยมณีทั้งหมด 11 คร้ัง แสดงให้เห็น
ถึงจุดประสงค์ของการเป่าปี่ในแต่ละคร้ังว่าต้องการอย่างไร แล้วบรรยายบทกลอนให้อารมณ์ตาม
จินตนาการของผู้ประพันธ์ ที่สมมุติตัวเองว่าก าลังเป็นผู้เป่าปี่อยู่ จากการเป่าทั้งหมด  
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บทที่ 3 
 

วิเคราะหว์รรณกรรม แนวคดิและเทคนคิการเปา่ปี่  
ที่สัมพนัธ์กบังานประพนัธ์เพลง 

 
 การวิจัยเร่ือง “ปี่ไทยกับการตีความสู่ งานประพันธ์เพลงสมัยใหม่ ”  น้ี ผู้ วิจัยไ ด้
ท าการศึกษางานวิจัย เอกสารวิชาการ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และสังเกต สัมภาษณ์จากคนปี่กลุ่ม
ตัวอย่างจากการลงพื้นที่ภาคสนาม ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล และสื่อดนตรีรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาพและ
เสียง ได้วิเคราะห์ข้อมูลวรรณเร่ืองพระอภัยมณี ในประเด็นจุดประสงค์ของการใช้ปี่ ในแต่ละคร้ัง การ
บรรยายอารมณ์เพลงปี่จากบทกลอน เพื่อใช้เป็นทิศทางน าไปสู่การเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ วิเคราะห์
แนวคิดและเทคนิคการเป่าปี่ของคนปี่กลุ่มตัวอย่าง พร้อมต้ังโจทย์และสังเกตการบรรเลงปี่ในอารมณ์
ต่าง ๆ เพื่อศึกษาแนวคิดและเทคนิคการเลือกใช้เสียงต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับอารมณ์เพลงในวรรณกรรม 
ทั้งน้ีเพื่อหาความสัมพันธ์ที่น าไปสู่การประพันธ์เพลงปี่กับการตีความสู่งานประพันธ์เพลงสมัยใหม่  
 

การวิเคราะหก์ารเปา่ปี่ในวรรณกรรมเรือ่งพระอภยัมณี 
 

 งานวิจัยน้ี ผู้วิจัยได้แนวคิดหลักมาจากวรรณเรื่อง พระอภัยมณี บทประพันธ์ของสุนทรภู่ 
เน่ืองด้วยเป็นวรรณกรรม ที่มีการหยิบยกคุณค่าของดนตรีมาน าเสนอไว้อย่างชัดเจน และตัวเอกของ
เรื่องมีความเช่ียวชาญในการเล่นเคร่ืองดนตรีคือ ปี่ อีกทั้งยังเป็นวรรกรรมแห่งชาติที่เก่าแก่ เป็นมรดก
ที่เติบโตมากับสังคมไทย ที่คนไทยได้เคยเรียนและรู้จัก ดังน้ันจึงคุ้นเคยกับตัวละครพระอภัยมณีและปี่ 
เป็นอย่างดี  
 บทกลอนที่บรรยายอารมณ์เพลงปี่ในเร่ืองพระอภัยมณีมีทั้งหมด 11 คร้ัง แสดงถึง
จุดประสงค์ของการเป่าปี่ในแต่ละคร้ัง แล้วบรรยายบทกลอนให้อารมณ์เพลงตามจินตนาการของ
ผู้ประพันธ์ ผู้วิจัยวิเคราะห์อารมณ์เพลงตามจินตนาการของผู้ประพันธ์ได้  7  ลักษณะ คือ ปี่ปลอบ
ประโลมจิตใจ ปี่ฆ่าท าลาย ปี่สะกดจิตสงบทัพ ปี่สงบจิตใจ ปี่เกี้ยวสาว ปี่ปลุกต่ืนคืนสติ และปี่คร่ า
ครวญ  ดังน้ี 
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1. การเป่าปี่เพื่อขับกล่อมประโลม มี 2 เหตุการณ์ คือการเป่าปี่คร้ังที่ 1 พระอภัย
เป่าปี่แก่พราหมณ์ทั้งสามได้ฟัง เป็นการเกร่ินน าความดีของการดนตรีที่ท าให้คนฟังมีความสุข ช่วย
จรรโลงโลกจรรโลงใจ แม้แต่ครุฑา เทวราชและสัตว์ป่าทั้งหลายก็ไม่เว้น และการเป่าปี่คร้ังที่ 2 ของ
เร่ืองพระอภัยมณี โดยสินสมุทรเป่าปี่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของการเป่ าปี่ แก่ท้าวสิงหล บท
เพลงปี่ตอนน้ีแสดงอารมณ์ซาบซ้ึงตามจินตนาการยามใกล้ค่ าน่าหลับนอน บรรยายธรรมชาติของนก
บินเข้าสู่รังนอน จุดประสงค์ของการใช้ปี่ของทั้งสองเหตุการณ์จะคล้ายกัน ตัวละครในเร่ืองได้ใช้ปี่
บรรเลงเพื่อแสดงความสามารถการเป่าปี่ โดยเลือกการบรรเลงเพื่อการขับกล่อม ท าให้ผู้ที่ฟังผ่อน
คลาย สบาย เคลิ้มจนอยากพักผ่อนและหลับไป    

2. การเป่าปี่เพื่อฆ่าท าลาย เป็นการเป่าปี่คร้ังที่ 3 พระอภัยมณีเป่าปี่ให้นางผีเสื้อขาด
ใจตาย จุดประสงค์ของการใช้ปี่บรรเลงเพื่อสังหารนางยักษ์ ให้เจ็บปวดทรมาณ ทุรนทุราย จนขาดใจ
ตาย อารมณ์เพลงตอนน้ีในบทกลอนไม่ได้บรรยายไว้ว่าแต่อย่างไร  คงปล่อยให้เป็นไปตามจินตนาการ
ของผู้อ่านเอง  

3. การเป่าปี่เพื่อสะกดจิตให้งวยงงลืมสติ มี 3 เหตุการณ์คือการเป่าปี่สะกดทัพเจ้า
ละมาน เป่าปี่สะกดทัพของตนเอง และการเป่าปี่จับวายุพัฒน์หัสกัน จุดประสงค์ของการใช้ปี่ทั้ง 3 
เหตุการณ์ จะใช้บรรเลงเพื่อสะกดจิตผู้ฟังให้มึนงง สับสน และหมดสติ บทกลอนบรรยายอารณ์เพลงปี่
ไม่มากนักจินตนาการว่าเป็นเสียงเพลงจากสวรรค์ที่ไพเราะ หวานแว่ว วังเวง และเป็นการจินตนาการ
กลิ่นหอมในตัวสาว และหวลคนึงถึงคู่นอนตอนใกล้ค่ า 

4. การเป่าปี่เพื่อสงบจิตใจ มี 1 เหตุการณ์เป็นการเป่าปี่ห้ามทัพ จุดประสงค์ของการ
ใช้ปี่บรรเลงในเหตุการณ์น้ี เพื่อท าให้ผู้ฟังที่ก าลังเกรี้ยวกราด ก้าวร้าว โมโห ให้หายโกรธไม่อยากรบรา
ฆ่าฟัน และท าให้จิตใจสงบอยากกลับบ้าน บรรยายถึงอารมณ์อ้างว้าง หดหู่ โหยหา คิดถึงบ้าน คิดถึง
คนรักที่จากมานาน 

5. การเป่าปี่เพื่อเกี้ยวสาว มีทั้งหมด 3 เหตุการณ์ คือ พระอภัยมณีเป่าปี่เกี้ยวนาง
ละเวงจุดประสงค์ของการใช้ปี่บรรเลงทั้ง 3 คร้ังน้ี เพื่อท าให้นางละเวงเกิดความรัก หลงเสน่ห์ ในตัว
พระอภัย หรือการเป่าจีบหญิงเกี้ยวพาราศรี บรรยายให้จินตนาการถึงอารมณ์รัก ใคร่ เสน่หา  เศร้า
สร้อย โหยหา อาวรณ์ เป็นห่วง เป็นเพลงปี่เกี้ยวสาว ชมสาว เชิญชวนเชิงสังวาส จนนางละเวงคล้อย
ตาม  

6. การใช้เป่าปี่เพื่อปลุกให้ต่ืนคืนสติ เหตุการณ์ที่ปรากฏ เป็นการเป่าปี่ปลุกทัพ
จุดประสงค์ของการใช้เป่าปี่คร้ังน้ีเพื่อท าให้ทหารหรือคนที่ฟัง ต่ืนจากภวังค์ ปลุกให้ต่ืน จากที่หลับไหล
อยู่ก็ลุกขึ้นมาให้รู้ตัว บทกลอนเพลงปี่ตอนน้ีไม่ได้บรรยายอารมณ์ไว้แต่อย่างไร ให้ผู้อ่านจินตนาการ
เอง 
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7. การใช้เป่าปี่เพื่อแสดงความโศกเศร้า เหตุการณ์ที่ปรากฏมี 2 เหตุการณ์ พระอภัย
เป่าปีเพราะคิดถึงนางสุวรรณมาลีและสินสมุทร และพระอภัยมณีเป่า ปี่ ร้องเรียกหานางละเวง 
จุดประสงค์ในการใช้ปี่คร้ังน้ีเป็นการบรรงเลงเพื่อแสดงความรู้สึก เศร้าโศรกเสียใจ อาลัยอาวรณ์ ถึง
คนรักที่พลัดพราก จากกัน 

ภาพที่ 12  ภาพการวิเคราะห์เพลงปี่พระอภัยมณี 
 

 ผู้วิจัยวิเคราะห์อารมณ์เพลงตามจินตนาการของผู้ประพันธ์ได้  7  ลักษณะ คือ ปี่ปลอบ
ประโลมจิตใจ ปี่ฆ่าท าลาย ปี่สะกดจิตสงบทัพ ปี่สงบจิตใจ ปี่เกี้ยวสาว ปี่ปลุกต่ืนคืนสติ และปี่คร่ า
ครวญ  และวิเคราะห์ได้ว่ามีปี่สะกดจิตสงบทัพ ปี่ฆ่าท าลาย และปี่คืนสติ ผู้ประพันธ์ไม่ได้บรรยาย
อารมณ์เพลงในบทกลอนไว้ คงปล่อยให้เป็นจินตนาการของผู้อ่านเอง ส่วนอารมณ์อ่ืน ๆ บรรยายไว้ใน
บทกลอนค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะอารมณ์รักใคร่ของหญิงชาย และการห่วงหาอาทร  
 ผู้วิจัย ได้ใช้จินตนาการตีความลักษณะเสียงปี่ ให้สัมพันธ์ตามลักษณะและอารมณ์เพลงปี่
ตามการเป่าปี่ในวรรณกรรม เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการประพันธ์เพลงต่อไป ดังที่น าเสนอในตาราง
ตามภาพที่ 13 ดังน้ี 
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ลักษณะและจุดประสงค์การใช้
ป่ีในวรรณกรรมพระอภัยมณี 

อารมณ์เพลงป่ี เทคนิคและลักษณะเสียงป่ีท่ี
ผู้วิจัยน าเสนอ 

1. ขับกล่อมประโลม เพื่อให้ผ่อนคลาย สดชื่น สบาย 
อยากพักผ่อน 

ฟังสบาย เสยีงลากยาว ท านอง
ตามธรรมชาติปี่  

2. ฆ่าท าลาย เพื่อให้เจ็บปวดรวดร้าว เสียว
ซ่าน ทุรนทุราย ขาดใจตาย 

เสียงสูงลิ่วลอย ยาว อ้อนสูง ส่ัน
เครือใจจะขาด 

3. สะกดจิตให้งวยงงลืมสติ เพื่อให้งวยงง โซเซ หมดสติ  เสียงแปลกแหบโหย สั่นสะเทือน  
4. สงบจิตสงบใจ เพื่อให้หายโกรธ สงบสติ ใจเยน็  ช้า สงบเสง่ียม สขุุม ให้ก าลังใจ 

เนน้เทคนิกการพรมนิ้ว ใช้โทน
เสียงกลาง เสียงนิ่งไม่กระชาก 

5. เก้ียวสาว เพื่อให้หลงเสน่ห์ ชอบ เดินท านอง ความรู้สึกฉอเลาะ 
น่ารัก กุ๊กก๊ิก มีเสน่ห์ เล่นเสียงสูง 
ต่ าสลับไปมา 

6. ปลุกให้ต่ืนคนืสติ ฟังแล้วต่ืน รู้ตัว หายง่วง หายงง  ก้อง กังวาน มั่นคง เสยีงสูง ดัง 
7. คร่ าครวญร าพัน เพื่อแสดงความคิดถึงโหยหาคน

รัก  
โหยหวน เศร้าสร้อย เทคนิกเสยีง
ระบายลมลากยาว พรมนื้ว โหน
เสียงขึน้ลง 

ภาพที่13 ตารางแสดงความสัมพันธ์ในจุดประสงค์การใช้ปี่ในวรรณกรรมพระอภัยมณี กับอารมณ์
 เพลงปี่และเทคนิคการเป่าปี่ที่ใช้ 
 

การเกบ็ขอ้มูลเทคนคิการบรรเลงปี ่
 
 การเก็บข้อมูลการบรรเลงปี่เพื่อการวิเคราะห์น้ัน ผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลมา
ประกอบการวิเคราะห์ใน 3 รูปแบบคือ การสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึกเสียงและวิเคราะห์ โดย 
มุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับประเด็นของการใช้ปี่ในวรรณกรรม เรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ 
ทั้งน้ีเพื่อน ามาใช้สร้างสรรค์ผลงาน โดยผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลและท าการตีความการใ ช้ปี่ที่
บรรเลงในวรรณกรรมพระอภัยมณี และจับประเด็นการใช้ปี่ในเรื่องที่มีการบรรยายในบทกลอน และ
เป็นนามธรรม มาเก็บข้อมูลการใช้เทคนิคการบรรเลงปี่ เพื่อให้ออกมาเป็นรูปแบบของเสียงที่ เป็น
รูปธรรม ผ่านมุมมองแนวคิดที่สามารถบรรเลงออกมาได้จริง 
 จุดมุ่งหมายส าคัญในการสัมภาษณ์ทั้งหมดอยู่ที่แนวความคิดในการเลือกใช้เสียงของผู้
บรรเลงปี่มากกว่าตัวเสียงที่ออกมาจากการบรรเลงซ่ึงเป็นเร่ืองของเทคนิคเฉพาะตัว ผู้วิจัยได้ท าการ
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เก็บบันทึกเสียงการบรรเลงปี่ของผู้บรรเลงปี่ โดยเบื้องต้นผู้วิจัยได้ สอบถามถึงความรู้ด้านเสียงปี่ และ
เทคนิคการบรรเลงปี่ เพื่อทราบข้อมูลทั่วไป เอกลักษณ์ของการบรรเลงที่แตกต่าง และเป็นแบบเฉพาะ
ของเคร่ืองดนตรีปี่ เทคนิคการท าเสียงปีให้เกิดเสียงที่น่าสนใจและวิธีการบรรเลง ที่ปี่สามารถท าได้ 
รวมไปถึงเทคนิคเฉพาะตัวของผู้บรรเลงปี่  
 ผู้วิจัยได้ท าการเก็บข้อมูล โดยการสัมภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ผู้เช่ียวชาญ
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเคร่ืองดนตรี มีความผูกพันใกล้ชิดช านาญในการบรรเลงปี่ โดยบุคคลที่เลือก
สัมภาษณ์เป็นผู้บรรเลงปี่ จ านวน 3 คน คือ 
 นายนันธวัตร  ชัยวร ครูสอนดนตรีไทย โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย 
 นายควน ทวนยก  ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) จังหวัดสงขลา 
 ร.อ.สมนึก แสงอรุณ นักดนตรีไทยร่วมสมัยวงโจงกระเบน ครูดนตรีไทย 
 
  

 
 
 
 

        นายนันธวัตร  ชัยวร                นายควน ทวนยก                      ร.อ.สมนึก  แสงอรุณ                          
ภาพที่ 14  ภาพผู้บรรเลงปี่กลุ่มตัวอย่าง 

 
 ผู้วิจัยได้เก็บบันทึกเสียงการบรรเลงปี่ของผู้บรรเลงปี่ โดยเบื้องต้นผู้วิจัยได้ สอบถามถึง
ความรู้ด้านเสียงปี่และเทคนิคการบรรเลงปี่ เพื่อทราบข้อมูลทั่วไป เอกลักษณ์ของการบรรเลงที่
แตกต่าง และเป็นแบบเฉพาะของปี่ เทคนิคการท าเสียงปีให้เกิดเสียงที่น่าสนใจและวิธีการบรรเลง ที่ปี่
สามารถท าได้ รวมไปถึงเทคนิคเฉพาะตัวของผู้บรรเลงปี่ จากน้ันผู้วิจัยจึงต้ังประเด็นการเก็บข้อมูลไว้  
2  ประเด็น คือ  

ประเด็นที่ 1 ให้ผู้บรรเลงปี่เลือกบรรเลงเสียงตามสถานการณ์ที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้ 
โดยสถานการณ์ที่ผู้วิจัยจัดเตรียม การวิเคราะห์ตีความแนวทางการบรรเลงปี่ที่เกิดขึ้นในวรรณกรรม
เรื่องพระอภัยมณีที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นทั้งหมด 7 ประเด็น โดยจะถามทีละข้อแล้วเปิดให้ผู้บรรเลงปี่
ได้คิดอย่างอิสระว่าเสียงปี่ในการเอาไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ผู้วิจัยก าหนดมาน้ัน จะบรรเลง
ออกมาเป็นอย่างไร ทั้งน้ีเพื่อดูมุมมองแนวคิดในฐานะที่เป็นผู้บรรเลงปี่ จะใช้เสียงอย่างไร มีเทคนิค
อะไรที่เกี่ยวข้อง และน ามาใช้  
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ประเด็นที่ 2 ให้ผู้บรรเลงปี่เลือกบรรเลงเสียงตามอารมณ์จากการอ่านบทกลอน
บรรยายอารมณ์เพลงปี่ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี ที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้ โดยบทกลอนของสุนทรภู่
ที่ผู้วิจัยเตรียมมาน้ัน ได้จากช่วงเหตุการณ์การเป่าปี่ของพระอภัยที่เกิดขึ้นในเร่ือง สอดคล้องกับ
ประเด็นการใช้ปี่ในเรื่องตามที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ตีความมา  7 แบบ  
 

การวิเคราะห์แนวคดิและเทคนคิจากการเก็บข้อมูลการเปา่ปี่ 
 
 จากที่ได้วิเคราะห์ประเด็นการใช้ปี่บรรเลงในสถานการณ์ต่าง ๆ ออกมาเป็น 7 แบบ 
ผู้วิจัยจะน าประเด็นเหล่าน้ีมาสัมภาษณ์ผู้บรรเลงปี่ ทั้งน้ีผู้วิจัยต้องการที่จะทราบแนวคิดในการ
บรรงเลงปี่ ซ่ึงในฐานะของผู้บรรเลงปี่ที่มีความใกล้ชิด ได้คลุกคลีกับเคร่ืองดนตรีปี่ไทยมาเป็น
ระยะเวลายาวนาน ผู้บรรเลงปี่นึกถึงเสียงปี่อย่างไร ใช้เทคนิคเสียงอะไร และจะเป่าเสียงปี่ออกมา
อย่างไร ผลจากการเก็บข้อมูลจากผู้บรรเลงปี่ ทั้ง 3 ท่าน มีดังน้ี 
 
นายนันธวัตร  ชัยวร  
 นายนันธวัตร พูดถึงเสียงปี่ว่า จะต้องมีการเกร่ินขึ้นมาก่อน และเวลาเรานึกถึงเสียงปี่ จะ
นึกถึงการพรมน้ิว และการคร่ัน ซ่ึงเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวน่ันเอง มีแนวคิดและเทคนิคการเป่าปี่ทั้ง 
7 ประเด็น ดังน้ี 

1. ปี่ขับกล่อมประโลมจิตใจ เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใน มีการเลือกใช้เทคนิคที่ท าให้ไม่
เกิดเสียงที่โหยหวนมาก เดินท านองที่เป็นธรรมชาติ จังหว่ะที่ไม่เร็วมาก ในการเป่าได้หยิบยกท่อนบาง
ท่อนจากเพลงนางนาค 2 ช้ันมา ซ่ึงเป็นเพลงที่ใช้ประโคมเพื่อขับกล่อม ใช้ในงานสู่ขวัญ เสียงที่ใช้มี
ระดับเสียงที่ไม่สูงมาก เทคนิคการบรรเลงที่ใช้ มีการคร่ันการควง  หลังจากการอ่านบทกลอนตัวอย่าง 
นายนันธวัตร  ชัยวร ได้ใช้วิธีเกร่ินด้วยการขึ้นเสียงจากระดับต่ าเคลื่อนที่ไปยังเสียงสูง พรมน้ิว สร้าง
เสียงที่มีความวังเวง โดยเทคนิคการผันและโหนเสียงขึ้น  จากน้ันจึงค่อยเปลี่ยนมาเดินท านองที่ลากช้า 
ไม่มีการเคลื่อนที่ของเสียงมาก สื่ออารมณ์ถึงตัวบุคคลที่ตนเองคิดถึง  

2. ปี่ฆ่าท าลาย นายนันธวัตร  ชัยวร เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ชวา ให้เสียงที่ดุดัน น่าเกรง
ขาม หยิบยกส าเนียงจากเพลงสะระหม่า ที่ใช้ประกอบการร าอาวุธ การร ามวย ที่มีจุดประสงค์เพื่อการ
รบราฆ่าฟัน ใช้เสียงที่สื่อถึงการจ้องสังหาร การเตรียมตัวที่จะสังหาร โดยใช้เทคนิคการ คร่ัน ผันเสียง
ดังสูง  โหยเพื่อให้เกิดความวังเวง สร้างให้เกิดความรู้สึกว่ามีอันตราย หลังจากการอ่านบทกลอน
ตัวอย่าง นายนันธวัตร  ชัยวร เลือกใช้เพลงสะระหม่าเหมือนเดิม เพราะได้อารมณ์และความรู้สึก
เป็นไปตามต้องการที่ได้จากการวิเคราะห์จากบทกลอน  
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3. ปี่สะกดจิต นายนันธวัตร  ชัยวร เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใน นึกเสียงที่โหยหวล เพื่อ
เกิดความมึนงง หยิบยกส าเนียงจากเพลงเชิดนอก ที่สื่อถึงการจ้องจะตะครุบ การแผ่จิต แผ่อ านาจไป
ยังเป้าหมาย สะกดจิตให้เป้าหมายอยู่น่ิง ๆ  ใช้เทคนิคผันเสียงต่ า ใช้การคร่ันด้วยน้ าเสียงที่ดุดัน และ
ใช้การปริบ หลังจากการอ่านบทกลอนตัวอย่าง ลักษณะการบรรเลง จะเกริ่นเสียงแบบกระทันหันแล้ว
ขึ้นสูง เพื่อสร้างความสนใจ หยุดฟัง และดึงจิตใจคนเข้ามา ให้เคลิ้มกับเสียงที่เป่า ใช้เสียงลากยาวค่อย 
ๆ ใส่เทคนิคและสีสันเพิ่มเข้ามาไปกับเน้ือเสียง ได้แก่คร่ัน ปริบ ผันเสียง โหนเสียง ที่ส า คัญต้องเน้น
ความหนักแน่นและบรรเลงด้วยความต้ังใจจดจ่อต่อเสียงปี่ที่ออกมา  

4. ปี่สงบจิตใจ นายนันธวัตร  ชัยวร เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใน มีการใช้ท านองที่ยาว ไม่
มีความหวือหวามาก ต้องการจะสื่อให้คนฟังอารมณ์เย็นลง ใช้เทคนิคควง คร่ัน ปริบ หลังจากการอ่าน
บทกลอนตัวอย่าง เดินท านองไม่เร็วมาก จากน้ันมีการเป่าเสียงเน้นย้ า  3 คร้ัง เพื่อเป็นการสกิดใจ 
แล้วเดินท านองต่อ ให้หวลคิดถึงบ้าน ไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็ตามก็ให้กลับมารู้สึกหวลคิดถึงบ้าน โดยมี
การหยิบยกท านองบางส่วนจากเพลงลาวดวงดอกไม้ 

5. ปี่เกี้ยวสาว นายนันธวัตร  ชัยวร เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใน หยิบยกท านองเพลงจาก
เพลงลาวดวงเดือน ซ่ึงเป็นเพลงที่มีความหมายเจ้าชู้กรุ้มกร่ิม โหยหา อาลัยถึงหญิงอันเป็นที่ รัก 
หลังจากการอ่านบทกลอนตัวอย่าง ได้ใช้ท านองจากเพลงลาวดวงเดือน เช่นเดิม  

6. ปี่ปลุกให้ต่ืน นายนันธวัตร  ชัยวร เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ชวา ใช้ลักษณะเสียงที่ดัง 
สูง สลับกับการเว้นพื้นที่เงียบแล้วกระแทกเสียงกระทันหัน หยิบยกส าเนียงมาจากท่อนรัวลาเดียวที่อยู่
ในเพลงรัว 3 ลา เป็นท่อนประโคมย่ ายาม ที่สื่อถึงบอกการเริ่มต้น คล้ายกับการร้องปลุกคน ว่า “เอ้ย 
ต่ืน ๆ” ใช้เทคนิคคร่ันดัง สบัด กระทบ ปริบ โหย พรมน้ิว  หลังจากการอ่านบทกลอนตัวอย่าง ก็ได้ใช้
ท านองลักษณะคล้ายแบบเดิม มีการเพิ่มเติมบ้าง ลากยาวเสียงที่สูง และใส่เทคนิคเสียงคร่ันและปริบ
ลงไป มีการกระแทกเสียงสูงปร๊ีดดังก้องกังวาน ลักษณะเสียงให้ความรู้สึกวุ่นวาย กระฉับกระเฉง  

7. ปี่คร่ าครวญอาลัย  นายนันธวัตร  ชัยวร เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใน หยิบยกท านอง
จากเพลงโศรกพม่า เป็นเพลงที่ให้ในงานศพ สื่อถึงการร าพึงร าพันถึงคนที่จากไป ให้ที่มีการเดินท านอง
ช้าลากยาว ให้ความรู้สึกเศร้า เหงา เทคนิคที่มีการใช้คือคร่ัน ปริบ ควง  หลังจากการอ่านบทกลอน
ตัวอย่าง ได้หยิบยกบางท่อนจากเพลงนางครวญ  2  ช้ัน เน้ือหาเพลงเป็นการร าพึงร าพัน ถึงเพลงคน
รักที่จากลาห่างไกล และอาลัยอาวร 
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ภาพที่ 15  ภาพผู้วิจัยลงเก็บข้อมูล นายนันธวัตร  ชัยวร 
 

นายควน  ทวนยก  
 นายควน กล่าวถึงปี่ว่าเสียงปี่แต่ละเสียงน้ันจะมีภาษาของมัน ดังน้ันการที่เราจะแต่งเพลง
ปี่ได้ ต้องรู้จักภาษาของมันให้ได้ก่อน ภาษาในที่น้ีหมายถึงลักษณะของเสียงต่าง ๆ ที่สื่ออารมณ์ออกมา
น่ันเอง ในปี่ใต้จะมีหนังตลุง เวลาเป่าจะท าเสียงตามลักษณะบุคลิกให้ตรงกับตัวละคร อย่างเช่นหาก
ตัวละครเป็นยักษ์ เวลายักษ์เดินจะใช้เสียงหยาบ ๆ หรือตัวละครเป็นตัวเอกก็จะเลือกท าเสียงหวาน ๆ 
มีแนวคิดและเทคนิคการเป่าปี่ทั้ง  7 ประเด็น ดังน้ี  

1. ปี่ขับกล่อมปะโลมจิตใจ นายควน ทวนยก เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใต้ มีการเลือก
ท านองเพลง จากเพลงชักใบ  ซ่ึงเป็นเพลงท านองเดินสบาย ๆ เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ จังหวะไม่เร็ ว
มาก ใช้เทคนิคเน้นการพรมน้ิว หลังจากการอ่านบทกลอนตัวอย่าง ได้มีการเลือกใช้ทบเพลงและ
ลักษณะการเป่าเช่นเดิม  

2. ปี่ฆ่าท าลาย  นายควน ทวนยก กล่าวถึงประเด็นข้อน้ีว่า หากเราจะฆ่ากัน จะฆ่า
ด้วยอารมณ์ อารมณ์ที่หวานและแฝงความเศร้า เหมือนเราแสร้งท าเป็นดีแต่แฝงเจตนาร้ าย ให้
เป้าหมายตายใจจึงลงมือ ส าหรับการบรรเลง ได้เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใต้ มีการเลือกใช้ท านองจากบท
เพลง พระอภัย ซ่ึงมีท านองเศร้าโหยหวน แต่มีความหวานซ้ึงด้วยการพรมน้ิว หลังจากการอ่านบท
กลอนตัวอย่าง ลักษณะการบรรเลงทั้งสองแบบจะเหมือนกัน ซ่ึงมีเทคนิคที่ส าคัญคือ การผันเสียงสูง 
การโหย และการพรมน้ิว  

3. ปี่สะกดจิต นายควน ทวนยก กล่าวถึงประเด็นข้อน้ีว่า จริง ๆ แล้วหากจะเป่าให้
ตัวละครโอนเอนล้มตัวเสียงเพลงจะไม่เอียงเอนไปตามตัวละคร เสียงที่เกิดขึ้นเสียงปี่จะใช้เสียงที่มั่นคง 
แต่ฟังแล้วให้คนที่ฟังเอนเอียงไปเอง เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใต้  ใช้เทคนิคการเป่าพรมน้ิวลากยาว ใช้
น้ าเสียงที่มีพลัง  

4. ปี่สงบจิตใจ นายควน ทวนยก กล่าวว่า หากเวลาที่เราจิตใจสับสน จะบรรเลง
เสียงปี่โดยใช้เสียงปี่ที่เป็นเพลงท านองเดิมที่คุ้นเคยในการบรรเลง เพราะหากได้บรรเลงเพลงออกไป
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แล้วเกิดตรงกับเสียงที่คุ้นเคยหรือบทเพลงที่เคยฟังหรือชอบ ก็จะสามารถดึงจิตใจคนน้ันให้คล้อยตาม 
และสามารถทิ้งความสับสนไป   

5. ปี่เกี้ยวสาว นายควน ทวนยก เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใต้ ลักษณะการบรรเลงใ ช้
ท านองที่ไม่ช้ามาก เน้นอารมณ์หวานซ้ึง ด้วยการพรมน้ิวและการเล่นน้ าหนักเสียง หลังจากการอ่าน
บทกลอนตัวอย่าง ได้หยิบยกท านองเพลงจากช้อยแม่นา ลักษณะจังหวะปานกลางไม่เร็วมาก มีท านอง
คึกคร้ึน กรุ้มกร่ิม ให้ความรู้สึกเหมือนหยอกล้อแบบหนุ่มสาว เทคนิคที่ส าคัญคือ การปริบ การพรมน้ิว 
การควงน้ิว  

6. ปี่ปลุกให้ต่ืน  นายควน ทวนยก ได้เลือกใช้เสียงที่บรรเลงหยิบยกจากท่อนเพลง
กราวตะลุง เป็นบทเพลงที่ใช้โหมโรงก่อนแสดง เพื่อกระตุ้นอารมณ์ให้เกิดความต่ืนตัว เตรียมตัว 
หลังจากได้อ่านบทกลอน ได้ใช้เทคนิคบรรเลงโดย เกริ่นด้วยการขึ้นเสียงจากระดับต่ าเคลื่อนที่ไปยัง
เสียงสูงอย่างรวดเร็ว ใช้เน้นเทคนิคพรมน้ิว ให้เกิดความพร้ิวไหวไพเราะ เพื่อสร้างความ ต่ืนตัว และ
การเดินท านองที่มีความคึกคัก มีจังหว่ะสม่ าเสมอ  

7. ปี่คร่ าครวญอาลัย  นายควน ทวนยก เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใต้ ลักษณะการบรรเลง
ใช้ท านองช้า ลากยาว ใช้ระดับเสียงสูงแล้วท าให้เสียงเบา เน้นโน้ตหลักแช่ยาวแบบระบายลม แล้วเดิน
ท านอง จากน้ันก็กลับมาเน้นโน้ตเดิมซ้ าไปมา ใช้เทคนิคโหย  หลังจากการอ่านบทกลอนตัวอย่าง ได้ใช้
ลักษณะท านองคล้ายแบบที่บรรเลงรอบแรก มีการใช้ท านองบางส่วนจากบทเพลงพระอภัย ที่ให้การ
ผันสูง ลากยาว และการคร่ัน ให้ความรู้สึกอาลัยอาวร ร้องไห้สะอ้ืน เทคนิคที่ส าคัญคือการผันเสียงสูง 
การโหน การโหย การคร่ัน การปริบ 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 16  ภาพผู้วิจัยลงเก็บข้อมูล นายควน  ทวนยก 
  
ร้อยเอกสมนึก  แสงอรุณ  
 ร้อยเอกสมนึก พูดถึงปี่ว่า ปี่มีจิตวิญญาณในตัว น่ันเพราะมันสามารถเลียนเสียงไ ด้
ใกล้เคียงของมนุษย์ แค่ปี่เลาเดียวสามารถท าให้เศร้า ท าให้เหงา ท าให้ตลก ท าให้กลัวจนขนลุก หรือ
ตามแต่จะสร้างอารมณ์ได้ตามที่จินตนาการ มีแนวคิดและเทคนิคการเป่าปี่ทั้ง  7 ประเด็น ดังน้ี 
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1. ปี่ขับกล่อมปะโลมจิต ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ เลือกใช้เสียงโดยการเดินท านองที่
ลากยาวและช้า โดยกลุ่มโน้ตที่บรรเลงอยู่ช่วงโทนเสียงที่ไม่สูงมาก บรรเลงด้วยน้ าเสียงที่นุ่มนวลฟัง
สบาย ราบเรียบ สร้างอารมณ์ที่ผ่อนคลาย มีการใช้เทคนิคสั้น ๆ เช่นการปริบ การพรมน้ิว การคร่ัน 
และผันเสียงบ้าง แต่จะเล่นโดยไม่เน้นให้เสียงเทคนิคเกิดเสียงดังชัดเจน จะให้ได้ยินเบา ๆ สั้น ๆ ด้าน
การบรรเลงเพลงหลังจากการอ่านบทกลอน จะบรรเลงใช้เทคนิคเช่นเดียวกับแบบแรกคือ เดินท านอง
ช้าเรียบง่ายในโทนเสียงที่ไม่สูงมาก ใช้เสียงที่ไม่ดัง  

2. ปี่ฆ่าท าลาย ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ เลือกใช้เสียงที่ให้ความรู้สึกโหยหวน กรีด
ร้องทรมาณ มาใช้สร้างสรรค์ โดยมีเทคนิคของการคร่ัน การใช้เสียงแหบสูง และการเค้นเสียงที่ลิ้นของ
ปี่ให้เกิดการเพี้ยนสูงเพื่อเกิดเสียงกระด้าง ท าให้เกิดความรู้สึกทรมาณแบบสุดขีด แต่เมื่อได้อ่านบท
กลอนแล้ว ร้อยเอกสมนึก ได้บรรเลงเน้นท านองโหยหวน เดินท านองที่ช้าและใช้เสียงในโทนที่สูง มี
เทคนิคพรมนิว เทคนิคผันเสียงสูง เทคนิคบีบเค้นเสียง ให้รู้สึกบาดใจ เสียวซ่าน   

3. ปี่สะกดจิต ร้อยเอกสมนึก  แสงอรุณ บรรเลงเกริ่นน าโดยเน้นการใช้เสียงแช่ที่ ตัว
โน้ตโทนเสียงสูง ๆ ใช้น้ าเสียงที่ดุดันแข็งแกร่ง และเพิ่มเติมเทคนิคการกระทบ การควงน้ิว เพื่อสร้าง
ความตลึง ตกใจ จากเสียงที่ไม่คาดคิด จากน้ันใช้วิธีเป่าลมที่ไม่ท าให้เกิดเสียงดัง ซ่ึงแนวคิดในการใช้
เทคนิคน้ี ร้อยเอกสมนึก  แสงอรุณ ต้องการใช้เสียงที่คนคาดไม่ถึง ถ้าจะสะกดจิตคนจะใช้ความเงียบ 
ในการเล่นดนตรีหลายคนมองข้ามเรื่องความเงียบในดนตรีไป พอน าเสียงน้ีมาใช้จึงสร้างความแปลกใจ 
เกิดความสงสัย และงงงวย ถึงจะเป็นช่วงเวลาไม่นานนักแต่น่ันก็อาจถือได้ว่าคนฟังได้ถูกสะกดจิตไป
แล้ว  

4. ปี่สงบจิตใจ ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ กล่าวถึงประเด็นปี่สงบจิตใจว่า มีความ
คล้ายคลึงกับลักษณะของปี่ประโลม ซ่ึงก็มีผลที่มีความใกล้เคียงกันคือความผ่อนคลาย แต่อาจจะ
แตกต่างในเร่ืองของน้ าเสียง ไม่เน้นการสร้างความเพลิดเพลินในจิตใจ แต่ต้องเน้นความน่ิงสงบจริง ๆ 
ในการบรรเลง มีการเลือกใช้เสียงโดยการเดินท านองที่ลากยาวและช้า โดยกลุ่มโน้ตที่บรรเลงอยู่ช่วง
โทนเสียงระดับกลางต่ า เน้นความน่ิงสงบ บรรเลงด้วยน าหนักเสียงปานกลางและคงที่ มีการใช้เทคนิค
เสียงสั้น ๆ เช่นการปริบ การคร่ัน 

5. ปี่เกี้ยวสาว ในการบรรเลงประเด็นน้ี ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ บรรเลงใน
ท่วงท านองที่ไม่สูงมาก และจังหวะปานกลาง มีการเดินท านองที่สลับตัวโน้ตสั้นบ้าง ยาวบ้าง ให้
ความรู้สึกฉอเลาะหยอกล้อ เทคนิกที่น ามาใช้จะเป็นเทคนิกที่เน้นการใช้เสียงสั้น ๆ  ไม่ลากเสียงยาว
จนเกินไปเทคนิกที่ส าคัญได้แก่การตอดลิ้น การปริบ การพรมน้ิวสั้น ๆ หลังจากการอ่านบทกลอนแล้ว 
การบรรเลงมีการปรับเปลี่ยนท่วงท านองให้มีความหวานซ้ึงขึ้น มีจังหวะที่ค่อนข้างช้า แต่ใช้เทคนิคที่
บรรเลงแบบสั้น ๆ ไม่ลากยาว ให้ความรู้สึกหวานแบบกรุ้มกร่ิม 
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6. ปี่ปลุกให้ต่ืน  ร้อยเอกสมนึก  แสงอรุณ ใช้วิธีการบรรเลงในท านองที่ช้าขึ้นต้น 
และค่อย ๆ เพิ่มความเร็วขึ้น จนช่วงก่อนจบเพลงจะมีการเดินท านองเร็ว แล้วจึงจบด้วยการหยุด 
คล้ายกับเพลงไทยเดิมบางเพลงที่มีการจบโดยการค่อย ๆ ใส่ความเร็วจนจบ ร้อยเอกสมนึก  แสงอรุณ 
กล่าวว่า ในการบรรเลงเพียงแค่เป่าท านองให้เป็นปกติ ให้ทุกอย่างค่อย ๆ กลับมาเป็นปกติ จากที่
ก าลังหลับไหล ท านองจะช้า ๆ จะปรับเปลี่ยนท านองให้เริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะเป็นปกติ คล้ายกับการ
ยืดเส้นกล้ามเน้ือที่ต้องค่อย ๆ ให้ร่างกายปรับตัวตาม หลังจากการอ่านบทกลอน ลักษณะของการ
บรรเลงจะเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ค่อย ๆ บรรเลงและเพิ่มความเร็วขึ้นเร่ือย ๆ จะเปลี่ยนเป็นการ
บรรเลงด้วยเสียงกระแทก รัวท านอง และจังหวะที่เร็วและคงที่ เพื่อให้เกิดการต่ืนตัวกระฉับกระเฉง 
และเพิ่มเติมเสียงตัวโน้ตบางตัวที่ใช้โทนเสียงสูงลากยาว เพื่อให้วาบแว่วไปในแก้วหู 

7. ปี่คร่ าครวญอาลัย ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ บรรเลงโดยใช้เสียงที่ลากช้า เน้น
เทคนิค การผันเสียงและโยนเสียง เพื่อเน้นสร้างอารมณ์ที่เศร้าโศรก แต่ว่าไม่ถึงกับให้อารมณ์ที่ เศร้าโศ
รกแบบแทบเป็นแทบตายใจจะขาด ซ่ึงจะต้องใช้เสียงที่ไม่เน้นน าหนักที่ดังหรือเบาเกินไป อยู่ในระดับ
ปานกลางตลอด และการบังคับลมให้มีความต่อเน่ือง ด้วยการระบายลม หลังจากการอ่านบทกลอน
แล้ว ลักษณะของการใช้เสียงมีการใช้เทคนิคแบบเดียวกัน คือเน้นเทคนิคผันเสียง และโยนเสียง โดย
เน้นจังหวะที่ช้า เดินท านองเศร้า และน าหนักเสียงปานกลาง 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 17  ภาพผู้วิจัยลงเก็บข้อมูล ร้อยเอกสมนึก  แสงอรุณ 
 
 จากข้อมูลที่ได้มาจากผู้บรรเลงปี่ ทั้ง 3 คน ผู้วิจัยได้จัดท าเป็นตารางเปรียบเทียบแนวคิดและ
การใช้เทคนิคในการเป่าปี่ ให้สัมพันธ์กับประเด็นอารมณ์ต่างๆ ที่เสนอให้เป็นโจทย์ ดังน้ี 
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ประเดน็อารมณ์ปี ่ นายนนัธวตัร ชัยวร นายควน ทวนยก ร.อ.สมนกึ แสงอรณุ 
1. ป่ีกล่อม 
ส าเนียงวังเวงแว่ว 
แจ้วจับใจ 
 

เป่าโดยไม่เน้นเสียงท่ี
โหยหวน เน้นสบายๆ 
ธรรมชาติ (ครั่น,ควง) 

เป่าเพลงลากยาวเป็น
ธรรมชาติ แผ่วเบา (ชัก
ใบ) 
(ปริบ, พรม, ตอด) 

เดินท านองช้าสบาย น่ิง
ยาวใช้เทคนิคเป่าส้ันๆ ให้
เกิดเสียงแบบไม่ชัดเจน
มาก (ปริบ,พรม, ครั่น) 

2. ป่ีรัก 
แอ้อีอ่อยสร้อยฟ้า 
สุมาลัย 

เดินเจ้าชู้กรุ้มกริ่ม  
โหยหาอาลัยถึงผู้หญิง 
(ลาวดวงเดือน, ควงน้ิว, 
ครั่น) 

หวานซึ้ง (ช้อยแม่นา)
(พรมน้ิวลากยาว,ปริบ,ผัน
เสียงสูง, ครั่น) 

เดินท านองออกหวาน 
กรุ้มกริ่ม เน้นเทคนิคเสียง
ส้ัน (ตอดล้ิน, ครั่น, ปริบ, 
พรมน้ิว) 

3. ป่ีครวญเศร้า 
หนาวน้าค้างพร่างพรมลม
ราเพย 

ท านองโศรกพม่าอารมณ์
เศร้าโหยหา(ครั่น, ปริบ, 
โหย) 

โอดครวญใช้ระดับเสียง
สูงแล้วบังคับเสียงให้เสียง
เบา 
(พรมน้ิวยาว,โหย,โหน) 

ท านองช้าเศร้า 
(ครั่น, พรม, โหย, ผัน
เสียงสูง)  

4. ป่ีสังหาร 
ขาดใจบรรลัยลาญ 

ดุดัน จ้องสังหารมี
อันตราย (ครั่น,กรวด, 
โหย,ผันเสียง)  
(สรหม่า, ป่ีมวย อาวุธ) 

ฆ่าด้วยอารมณ์หวานซึ้ง
เจ็บทรวง  
(พรมน้ิว,โหน,ผันเสียงสูง
,โหย,ครั่น) 

เน้นเสียงโหยหวนกรีดร้อง 
เสียงกระด้าง 
(แหบแตกสูง,เค้น,ผันเสียง
สูง,พรมน้ิว) 

5. ป่ีสะกด 
ลงล้มหลับลืมกาย 
ดังวายปราณ 

จ้องจะตะครุบ แผ่อ านาจ 
(เชิดนอก) 
(ผันเสียงต่ า, ครั่น, 
ตอดลม) 

น้ าเสียงมีพลัง ม่ันคง 
(ควงน้ิว, พรมน้ิว, 
ลากยาว) 

เน้นเสียงท่ีสร้างความปะ
หลาดใจ ความเงียบ เสียง
รบกวน เสียงสูงปริ้ดห้วน 

6. ป่ีสงบ 
ก็สุดส้ินโทโสท่ีโกรธา 

ท านองลากเสียงยาวไม่
หวือหวา 
(ปริบ, ครั่น, ตอด,) 

ท านองเดิมท่ีคุ้นเคย 
(พรมน้ิว, ปริบ, ครั่น) 

เดินท านองลากยาวไม่สูง
มาก ไม่เน้นการสร้าง
ความเพลิดเพลิน ใช้
เทคนิคส้ันแบบไม่ชัดมาก 
(ปริบ, ครั่น) 

7. ป่ีต่ืนภวังค์ 
ให้วาบแว่วแก้วหูรู้
วิญญาณ 

ดุดัน กระแทกเสียงสูงสูง
ให้รู้ตัว (รัวลาเดียว ท่อน
ประโคมย่ ายาม,  
สบัด, กระทบ, กรวด) 

ท านองเคล่ือนท่ีเสียงต่ า
ไปสูงกระฉับ 
กระเฉง 
 (กราวตะลุง, ตอดล้ิน,
ปริบ,) 

กระฉับกระเฉง ท าให้ปกติ 
และใช้เสียงกระแทกสูง
สลับต่ า ย้ าปลุกให้ต่ืน 
(เทคนิคเป่าเก็บ) 

ภาพที่ 18   ตารางแสดงแนวคิดและเทคนิคการเป่าปี่ที่สัมพันธ์กับประเด็นอารมณ์เพลงปี่ของผู้       
 บรรเลงปี่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คน คือ นายนันธวัตร ชัยวร นายควน ทวนยก และ  
 ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ 
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วิเคราะห์เทคนคิการเปา่ปี ่
 
 จากการบันทึกเสียงการบรรเลง และสอบถามถึงแนวคิด เทคนิคการบรรเลง และการ
ตีความเพื่อการบรรเลงของผู้บรรเลงทั้งสามท่าน ผู้วิจัยได้สรุปและแยกแยะเทคนิคในการบรรเลงปี่
ออกเป็น 19 รูปแบบ เพื่อใช้ในการประพันธ์ โดยการวิเคราะห์น้ีได้ใช้โปรแกรม Adobe Audition 
เวอร์ช่ัน CC ช่วยในการอธิบายถึงรูปคลื่นเสียง สเปกตรัลความถี่เสียง และสเปกตรัลระดับเสียง 
น าเสนอดังน้ี  
 1. ตอดลิ้น เป็นเทคนิคบรรเลงแบบตัดเสียง กรณีเป่าให้ใช้กลางลิ้นสัมผัสกับลิ้นปี่อย่าง
รวดเร็วแล้วถอยลิ้นกลับออกมา คล้ายการออกเสียง “ด” ส าหรับกรณีหยุดเสียง ให้ใช้ลิ้นสัมผัสกับลิ้น
ปี่จนเสียงขาดหาย ช่วยให้เสียงที่คม เป็นพยางค์ชัดเจน ในการน าเทคนิคน้ีไปใช้สามารถใช้กับโน้ตที่
ต้องการให้หัวเสียงชัดเจน หนักแน่น หรือหยุดเสียงแบบทันที 
 
 

 
 
ภาพที่ 19  ภาพโน้ตเทคนิคตอดลิ้น 
 
 

 
ภาพที่ 20  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคตอดลิ้น 
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ภาพที่ 21  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคตอดลิ้น 

 
 

 
ภาพที่ 22  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงของเทคนิคตอดลิ้น 
  
 2. ตอดลม เป็นเทคนิคการเป่าแบบตัดเสียงโดยใช้ล าคอกั้นลม ก่อนออกลมเป่าหรือหยุด
ลมที่ก าลังเป่าอย่างกระทันหัน ให้เสียงสั้นและมีหางเสียงเล็กน้อย คล้ายการออกเสียง “อ” โดยปกติ
มักใช้เป่าโน้ตที่มีความเร็วไม่มากและเดินเสียงที่ต่อกัน สามารถน าเทคนิคไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มตัวโน้ต
เสียงที่เดินท านองเร็ว และตอดลมแบบทุกโน้ตทุกค า สามารถสร้างเสียงที่ให้ความรู้สึกไม่ชัดเจน ปลิ้น
ปล้อน ไม่มั่นใจ  
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ภาพที่ 23  ภาพโน้ตเทคนิคตอดลม 
 
 

ภาพที่ 24  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคตอดลม 
 
 

 
ภาพที่ 25  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคตอดลม 
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ภาพที่ 26  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคตอดลม 

 
 3. เสียงกรวด เป็นเสียงเอกลักษณ์ของปี่ ที่จะให้เสียงที่ผสมปนเปื้อน คล้ายเสียงค าราม 
โดยการที่เสียงจะเกิดขึ้นน้ัน ปี่แต่ละชนิดจะมีโน้ตแตกต่างกัน ในการบรรเลงทั่วไปเสียงกรวดจะ
เกิดขึ้นตามปรกติเมื่อเดินท านองผ่านไปยังโน้ตเสียงน้ัน ๆ ของปี่  ซ่ึงปี่ในจะเป็นเสียงฟา(F)  สามารถ
น าเทคนิคเสียงน้ีไปสร้างความน่าสนใจ โดยการเน้นการบรรเลงไปยังโน้ตเสียงกรวด ให้เกิดมิติของ
เสียงที่ดุดัน แข็งกร้าว 
 

 
 

 
       

 
ภาพที่ 27  ภาพโน้ตเทคนิคเสียงกรวด 
 

ลักษณะเสียงท่ีปรากฏ 

แทนโน้ตท่ีบรรเลง 
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ภาพที่ 28  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคเสียงกรวด 

 

 
ภาพที่ 29  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคเสียงกรวด 

 

 
ภาพที่ 30  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคเสียงกรวด 
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 4. การผันเสียง คือการเป่าจากเสียงระดับหน่ึงให้เพิ่มสูงขึ้นไปหาอีกเสียงอย่างแนบเนียน
ต่อเน่ือง โดยเป่าเสียงหลักแล้วจึงค่อยๆใช้ลิ้นแต่ะที่บริเวณลิ้นปี่เพื่อให้เกิดการบีบตัวของเสียงจากลิ้นปี่
ควบคู่กับการบังคับรูปปาก การใช้เทคนิคผันเสียงสามารถท าให้เกิดอารมณ์ที่หลากหลายตามลักษณะ
การบรรเลงและท านอง โดยสามารถที่จะเน้น ขย้ีอารมณ์ด้วยการควบคุมความช้า เร็ว ของท านอง 
และการบังคับลมให้ เบา ดัง โดยมักใช้ควบคู่กับเทคนิคการคร่ัน      
 

  
ภาพที่ 31  ภาพโน้ตเทคนิคผันเสียง 

 

 
ภาพที่ 32  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคผันเสียง 

 

 
ภาพที่ 33  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคผันเสียง 
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ภาพที่ 34  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคผันเสียง 

 
 5. การผันเสียงกลับ เป็นเทคนิคการเป่าระดับเสียงที่อยู่สูงร่วงตกลงมาหาเสียงต่ าที่เป็น
โน้ตหลักในท านอง โดยใช้เทคนิคผันเสียงกลับกัน คือใช้ลิ้นแต่ะที่ลิ้นปี่ควบคู่กับการบังคับรูปปาก 
เพื่อให้เกิดการบีบตัวของเสียงที่สูงขึ้นก่อน จากน้ันจึงผ่อนแรงกดจากลิ้นปี่ ปล่อยให้เสียงคลายตัว
กลับมาสู่โน้ตเสียงปกติ เพื่อเช่ือมเสียงที่อยู่ห่างกันมากให้อ่อนช้อยแนบเนียน ช่วยเสริมอารมณ์ให้ รู้สึก
อ่อนหวานไพเราะหรือหากเป็นท านองที่เศร้าโศกจะช่วยท าให้เสริมอารมณ์ได้ดี 
 

 
 

ภาพที่ 35  ภาพโน้ตเทคนิคผันเสียงกลับ
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ภาพที่ 36 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคผันเสียงกลับ 
 

 
ภาพที่ 37  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคผันเสียงกลับ 

 

 
ภาพที่ 38  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคผันเสียงกลับ 
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 6. โหย เป็นการเป่า เดินท านองลักษณะการแช่โน้ตตัวหลัก ลากยาว สลับกับโน้ตที่ต่ า
กว่าสลับไปมา   
 

 
ภาพที่ 39  ภาพโน้ตเทคนิคโหย 

 
 

 
ภาพที่ 40  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคโหย 

 
 

 
ภาพที่ 41  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคโหย 

โน้ตหลัก 
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ภาพที่ 42 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคโหย 

 
 7. การครั่น เป็นการเป่าเสียงลมยาวแต่จะมีความดังความเบาสลับขึ้นลงซ้ าไปซ้ ามา โดย
ใช้การบังคับลม คล้ายกับการร้องเพลงให้มีลูกคอ (Vibrato) ในการใช้เทคนิคน้ีมักน ามาใช้ส ร้าง
อารมณ์สะอึกสะอ้ืน ความสะเทือนอารมณ์ ได้อย่างดี 

 
 

ภาพที่ 43  ภาพโน้ตเทคนิคคร่ันเสียง 
 
 

 
ภาพที่ 44 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคคร่ันเสียง 

ใช้คอบังคับลม 
ให้เกิดเสียงสั่นเครือ 
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ภาพที่ 45  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคคร่ันเสียง 
 

 
ภาพที่ 46  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคคร่ันเสียง 
 
 8. ควงนิ้ว ในโน้ตปี่แต่ะละโน้ตสามารถที่จะบรรเลงเสียงโน้ตเดียวกันด้วยการวางน้ิวคน
ละแบบกันได้ หรือน้ิวแทน (Alternate fingering) ซ่ึงเสียงเป่าออกมาน้ันให้เสียงในระดับเดียวกัน แต่
เมื่อได้สลับเปลี่ยนต าแหน่งการวางน้ิวใหม่แล้ว จะให้ลักษณะเน้ือเสียงหรือสีสันของเสียงที่เปลี่ยนไป
ด้วย การใช้เทคนิคควงน้ิว มักจะใช้บรรเลงโดยเร่ิมจากโน้ตน้ิวควงมาก่อนที่มีลักษณะเสียงที่อ่อนเบา
กว่า แล้วค่อยสลับเปลี่ยนการวางน้ิวมาเสียงหลักที่จับปกติที่มีเสียงชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างสีสันของ
เสียงและการบรรเลงที่น่าสนใจขึ้น 
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ภาพที่ 47  ภาพโน้ตเทคนิคน้ิวควง 
 
 

 
ภาพที่ 48  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคน้ิวควง 

 
 

 
ภาพที่ 49  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคน้ิวควง 

 + แทนการให้จับโน้ตเสียงควง 
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ภาพที่ 50  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคน้ิวควง 
 
 9. พรมนิ้วเสียงคู่ เป็นการเป่าลมยาว รัวน้ิวเปิดปิด (Trill) เกิดเสียงระหว่าง 2 ระดับ
เสียงไปมาอย่างรวดเร็วและลากยาว ซ่ึงแต่และเสียงอาจห่างกันต้ังแต่ 2 ขั้นคู่เสียงขึ้นไปตามลักษณะ
การน าโน้ตมาบรรเลงประกอบกัน ลักษณะการน าเทคนิคมาใช้คล้ายกับการใช้เทคนิค ทริล (Trill) ให้
ความรู้สึกพร้ิวไหว อ่อนช้อย โดยสามารถควบคุมความเร็ว  ช้า หรือเพิ่มลดความเร็วความช้าแบบ
เช่ือมต่อกัน เพื่อสร้างอารมณ์ที่น่าสนใจ 

 
ภาพที่ 51 ภาพโน้ตเทคนิคพรมน้ิวเสียงคู่ 
 

 
ภาพที่ 52  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคพรมน้ิวเสียงคู่ 
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ภาพที่ 53  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคพรมน้ิวเสียงคู่ 

 

 
ภาพที่ 54  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคพรมน้ิวเสียงคู่ 
 
 10. พรมนิ้วเสียงเดียว เป็นการเป่าลมยาว รัวน้ิวเปิดปิด (Trill) เกิดเสียงระดับเดียวกัน
แต่คนละเน้ือเสียง ที่มีการสั่นรัวอย่างรวดเร็วและลากยาว ลักษณะการน าเทคนิคมาใช้คล้ายกับการใช้
เทคนิค เทรมอโร (Tremolo) เพื่อสร้างสีสันของเสียงที่ให้ความรู้สึกสั่นรัว 
 

 
 

ภาพที่ 55  ภาพโน้ตเทคนิคพรมน้ิวเสียงเดียว 
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ภาพที่ 56 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคพรมน้ิวเสียงเดียว 

 

 
ภาพที่ 57  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคพรมน้ิวเสียงเดียว 

 

 
ภาพที่ 58  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคพรมน้ิวเสียงเดียว 
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11. เสียงวาว ใช้เทคนิคจากการควงน้ิว โดยค่อย ๆ ไล่เปิดออกอย่างช้า ๆ ให้เน้ือเสียง 
เปลี่ยนไปอย่างแนบเนียน เป็นเสียงที่ให้ลักษณะเหมือนออกเสียงพูดว่า วาว ซ้ า ๆ 

 

 
 
ภาพที่ 59  ภาพโน้ตเทคนิคเสียงวาว 

 

 
ภาพที่ 60  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคเสียงวาว 

 

 
ภาพที่ 61  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคเสียงวาว 
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ภาพที่ 62 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคเสียงวาว 
 
 12. ปริบ  เป็นเทคนิคการเปิด ปิดรู คล้ายการพรมน้ิวอย่างรวดเร็ว สั้น ๆ ในลักษณะไม่
เต็มเสียง ซ่ึงผู้บรรเลงต้องมีทักษะความคล่องน้ิวในระดับสูง จึงเป็นเทคนิคที่บ่งบอกถึงความช านาญ
ของผู้เป่า สามารถใช้เทคนิคปริบบรรเลงในส่วนต่าง ๆ ของตัวโน้ต เช่น ที่หัวเสียงเพื่อสร้างความ
น่าสนใจ ใช้ระหว่างเสียงเน้นอารมณ์ หรือใช้ที่ปลายเสียงก่อนจะไปเล่นท านองต่อไป เพื่อให้เกิด
ส าเนียงพร้ิวไหว และเสริมสร้างอารมณ์ในบทเพลง     

 

 
 

ภาพที่ 63  ภาพโน้ตเทคนิคเสียงปริบ 

 
ภาพที่ 64  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคเสียงปริบ 

การแทนสัญลักษณ์ การบรรเลงเทคนิคปริบ 
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ภาพที่ 65  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคเสียงปริบ 

 

 
ภาพที่ 66  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคเสียงปริบ 
 
 13. ดันเค้นสูง เป็นเสียงที่เป่าอยู่ในระดับเสียงสูงมากอยู่แล้ว แต่ได้มีการดันเสียงให้เสียง
เพี้ยนให้สูงขึ้นมากกว่าเดิมเข้าไปอีก โดยใช้เทคนิคผันเสียงที่ใช้ลิ้นดันเข้ากับลิ้นปี่รวมกับการบังคับลม
ให้เกิดการบีบเสียงสูงขึ้นลงตามต้องการ 
 

 
ภาพที่ 67  ภาพโน้ตเทคนิคดันเค้นสูง 
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ภาพที่ 68  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคดันเค้นสูง 

 

 
ภาพที่ 69  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคดันเค้นสูง 

 

ภาพที่ 70  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคดันเค้นสูง 
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 14. ผันเสียงต่ า เป็นเสียงที่ไล่สั่นคลอจากเสียง ที (B) เสียงต่ า ไปยังเสียงลา (A) กลาง 
โน้ตทั้งสองจับแบบเดียวกัน โดยจะลากเสียงพร้อมกับการค่อย ๆ บังคับลมด้วยเทคนิคคร่ัน หรือการ
ค่อย ๆ ตอดลิ้นและเร่งความเร็วขึ้น มีลักษณะเสียงที่แตกซ้อนทับกันของโน้ต เหมาะส าหรับน าไปใช้
สร้างเสียงประกอบหรือเสียงเอฟเฟ็กได้ดี 
 

 

 
 
ภาพที่ 71  ภาพโน้ตเทคนิคผันเสียงต่ า 

 

 
ภาพที่ 72  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคผันเสียงต่ า 

 

เสียงแตกซ้อนที่ปรากฏ 

สัญลักษณ์แทนการบรรเลง 



61 

 

 
ภาพที่ 73  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคผันเสียงต่ า 

 

 
ภาพที่ 74  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคผันเสียงต่ า 
 
 15. กระทบ  เป็นเทคนิคการเป่าไล่น้ิวในตัวโน้ตที่ ช่ิงสะท้อนกลับไปกลับมาอย่างสั้น 
กระทันหัน รวดเร็ว เพื่อสร้างสีสันในท านอง การใช้เทคนิคน้ีจะเสริมตัวโน้ตหลักของท านองให้มีความ
อ่อนช้อย ก่อนเดินท านองต่อไป 

 
ภาพที่ 75  ภาพโน้ตเทคนิคกระทบ 
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ภาพที่ 76  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคกระทบ 

 

 
ภาพที่ 77  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคกระทบ 

 

 
ภาพที่ 78  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคกระทบ 
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 16. สะบัด เป็นการเป่าไล่น้ิวให้ได้เสียงโน้ตผ่านไปยังโน้ตท านองหลักหรือออกจาก
ท านองหลัก ใช้โน้ตไม่กี่เสียงโดยมีทิศทางไล่เสียงไปทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว (passing note) มีทั้งขา
ลงและขาขึ้น ใช้สร้างสีสีนในบทเพลง เป็นเทคนิคสร้างสีสันในการบรรเลงให้หวือหวา น่าสนใจ มักใช้
เทคนิคน้ี เพื่อบรรเลงไปยังโน้ตท านองหลักหรือออกจากท านองหลัก 
 

 
 
ภาพที่ 79  ภาพโน้ตเทคนิคสะบัด 

 

 
ภาพที่ 80  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคสะบัด 

 

 
ภาพที่ 81  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคสะบัด 

สบัดลง สบัดขึ้น 
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ภาพที่ 82  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคสะบัด 
 
 17. เปิดรัวเอื้อน ถือเป็นเทคนิคขั้นสูง ที่ใช้เทคนิคกระทบสลับกลับไปกลับมาอย่าง
รวดเร็ว ร่วมกับการบังคับลม เสียงที่เป่าออกมาจะอยู่ระดับเดียว ได้คล้ายกับลักษณะที่ร้องเอ้ือนเสียง
ค าว่า “เออ ฮ้ึง เอย...” ลักษณะเสียงขึ้นนาสิก การใช้จะใช้กับโน้ตหลักที่เปิดหัวท านองเพลง โน้ตที่พบ
มากจะใช้เสียง ลากลาง เพราะเน้ือเสียงที่ออกมาเต็มและแข็งแรงมาก แล้วใช้เทคนิคเปิดรัวต่อเน่ือง 
ให้ความรู้สึกดุดัน น่าเกรงขาม 
 
 

 
 

  
 

ภาพที่ 83 ภาพโน้ตเทคนิคเปิดรัวเอ้ือน 

ลักษณะการบรรเลงให้เกิดเสียงเปิดรัวเอ้ือน 

การแทนสัญลักษณ์การบรรเลง 
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ภาพที่ 84  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคเปิดรัวเอ้ือน 

 

 
ภาพที่ 85  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคเปิดรัวเอ้ือน 

 

 
ภาพที่ 86  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคเปิดรัวเอ้ือน 
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 18. แหบแตก เป็นการใช้การบังคับดันลมและกล้ามเน้ือปากให้เกร็ง เพื่อให้เกิดเสียงที่
แตกสูง โดยพยายามดันเสียงไปใกล้ยังตัวโน้ตเสียงกรวด หรือโน้ตฟา (F) เสียงสูง ของปี่ใน  ใช้เน้น
ความรู้สึกทรมานเจ็บปวดรวดร้าว 

 
 
ภาพที่ 87  ภาพโน้ตเทคนิคแหบแตก 

 

 
ภาพที่ 88  ภาพคลื่นเสียงเทคนิคแหบแตก 

 

 
ภาพที่ 89  ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคแหบแตก 

กลุ่มเสียงที่ปรากฏ การแทนสัญลักษณ์โน้ต 
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ภาพที่ 90  ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคแหบแตก 

 
      19. เป่าเก็บ เป็นเทคนิคการเป่าท านองเพลง ด้วยพยางค์ถี่ ๆ คล้ายกับการไล่สเกล 
(scale) ในทางสากล เป่าเสียงขึ้นลงสลับไปมา มีการใช้เทคนิคระบายลมและเทคนิคอ่ืน ๆ มาใช้ร่วม
ในท านองเพลงตามต้องการ ให้ความรู้สึกคึกคัก ร่าเริง กระฉับกระเฉง 
 

 
 

ภาพที่ 91  ภาพตัวอย่างโน้ตเทคนิคเป่าเก็บ 
  
 
 หมายเหตุ ไม่อาจใช้การอ้างอิงสเปกตรัลได้ เน่ืองด้วยเทคนิคเป่าเก็บเป็นเสียงที่ใ ช้
จ านวนโน้ตมากในการบรรเลง อีกทั้งเป็นเทคนิคที่มีความยืดหยุ่นไม่ตายตัว มีองค์ประกอบในการใช้
หลายด้าน เช่น ท านองของเพลงที่บรรเลง การผสมเทคนิคเฉพาะตัวของผู้บรรเลง  
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ภาพที่ 92  ภาพแผนผังแสดงช่ือเทคนิคเสียงปี่ต่าง ๆ จากการศึกษา 
 

การเลอืกรูปแบบวงดนตร ี
 
 ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้รูปแบบวงดนตรีเป็นวงขนาดกลาง ที่มีจ านวนเคร่ืองดนตรีไม่เกิน 10 
ช้ิน เน่ืองจากมีจ านวนเคร่ืองดนตรีมากพอที่จะสร้างเสียงที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท
การบรรเลงได้ครอบคลุม เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ให้สอดคล้องกับแนวคิดหลักของผลงาน โดยแบ่ง
บทบาทเป็น เคร่ืองบรรเลงท านองหลัก เคร่ืองบรรเลงท านองรอง เคร่ืองบรรเลงประกอบ เคร่ืองก ากับ
จังหวะ และครอบคลุมปี่ในฐานะเคร่ืองดนตรีหลัก  
 

การสรา้งสรรค์ผลงานประพนัธ์เพลง 
 
 ในช่วงสร้างแรงบันดาลใจ ผู้วิจัยได้มีการศึกษาบทประพันธ์อ่ืน ๆ ด้วยวิธีการฟัง และหา
ความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบดนตรี ที่มีความน่าสนใจ มีความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบดนตรี เทคนิค
เสียง และการสร้างอารมณ์ภายในบทเพลง เพื่อให้เป็นตัวอย่างและแนวคิดสู่การสร้างสรรค์เทคนิค
ประพันธ์เพลงในงานวิจัย โดยหลักเกณฑ์การวิเคราะห์บทประพันธ์ในงานวิจัยช้ินน้ี มุ่งเน้นเพื่อค้นหา
เทคนิคที่น่าสนใจ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยค านึงถึงความสอดคล้องลักษณะด้าน
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รูปแบบของดนตรี รูปแบบเทคนิคสร้างอารมณ์ เทคนิคการบรรเลงที่สร้างกับอารมณ์ที่ปรากฏตาม
ประเด็นเพลงปี่พระอภัยมณี ในวรรณกรรมของสุนทรภู่   
 จากผลการศึกษาด้านการเป่าปี่ในวรรณกรรมเร่ืองพระอภัยมณี ที่พบว่า มีรูปแบบ
อารมณ์เพลงปี่ทั้งหมด 7 รูปแบบ คือ ปี่ประโลมจิตใจ ปี่เกี้ยวสาว ปี่ฆ่าท าลาย ปี่สะกดจิต ปี่ปลุกต่ืน
คืนสติ ปี่สงบจิตใจ และปี่คร่ าครวญ  จากบทกลอนที่บรรยายอารมณ์เพลงปี่น้ี การประพันธ์เพลงของ
ผู้ วิจัย ได้น าเทคนิคการเป่าปี่จากการศึกษามาประพันธ์เพลงช่ือ “คนดีปี่ คุ้ม” (Pi: sound the 
spiritual guardian) ที่ต้องการสื่อให้เห็นข้อดีของดนตรี(ปี่)  ที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ทุกสภาวะ
อารมณ์ ถ่ายทอดพลังเพลงปี่ของพระอภัยมณีในวรรณกรรมที่แฝงข้อคิดในเร่ืองการเป็นมนุษย์ที่ครอง
สติได้ ออกมาเป็นเพลงร่วมสมัยที่ผสานเอกลักษณ์ของเคร่ืองดนตรีปี่ไทยกับเคร่ืองดนตรีสากลอ่ืน ๆ 
ผ่านเทคนิคด้านการประพันธ์เพลงร่วมสมัยเพื่อให้เกิดผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นแบบเฉพาะ แปลก
ใหม่ ภายใต้กรอบแนวความคิดมาจากเคร่ืองดนตรีปี่ไทยในแง่มุมต่าง ๆ เป็นหลัก ซ่ึงจะน าเสนอในบท
ต่อไป     
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บทที่ 4 
 

ปี่ไทยกับการตคีวามสูง่านประพนัธ์เพลงรว่มสมยั 
ชื่อเพลงชดุ “คนดีปีค่ ุม้” 

  
 ในบทน้ี ผู้วิจัยจะน าเสนอแนวทางการสร้างสรรค์งานประพันธ์เพลงร่วมสมัย ปี่ไทยกับ
การตีความสู่งานประพันธ์เพลงร่วมสมัย ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเร่ืองพระอภัยมณี 
โดยใช้ปี่ใน เป็นเคร่ืองดนตรีที่ส าคัญ ซ่ึงจากการศึกษาวิเคราะห์การบรรเลงปี่ในวรรณกรรม พบว่า มี
รูปแบบอารมณ์เพลงปี่ทั้งหมด 7 รูปแบบ คือ ปี่ประโลมจิตใจ ปี่เกี้ยวสาว ปี่ฆ่าท าลาย ปี่สะกดจิต ปี่
ปลุกต่ืนคืนสติ ปี่สงบจิตใจ และปี่คร่ าครวญ   ส่วนด้านการศึกษาวิเคราะห์เทคนิคการเป่าปี่พบว่ามี 
19 รูปแบบ ดังที่ได้น าเสนอใน บทที่ 3   
 ผู้วิจัยได้น าเทคนิคการบรรเลงปี่มาสร้างสรรค์ประพันธ์เพลงให้สัมพันธ์กับรูปแบบอารมณ์
เพลงปี่ในวรรณกรรม โดยใช้ช่ือเพลงชุดน้ีว่า “คนดีปี่คุ้ม” เพื่อต้องการสื่อให้เห็นข้อดีของดนตรี ที่ใช้ได้
ในทุกสถานการณ์ ทุกสภาวะอารมณ์ ถ่ายทอดพลังเพลงปี่จากวรรณกรรมพระอภัยมณี และแฝงข้อคิด
ในเรื่องการครองสติของมนุษย์  
 

แรงบนัดาลใจในการประพันธ์เพลง 
 
 จากบทประพันธ์ในวรรณกรรมพระอภัยของสุนทรภู่ ในตอนที่ 1 พระอภัยมณีกับศรี
สุวรรณเรียนวิชา เป็นตอนที่พระอภัยได้พบกับสามพราหมณ์ ซ่ึงได้สงสัยในตัวพระอภัยถึงการเรียนปี่ 
ว่าเรียนไปท าไม พระอภัยจึงตอบแก่สามพราหมณ์ไปว่า  

อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป   ย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์ 
ถึงมนุษย์ครุฑาเทวราช   จตุบาทกลางป่าพนาสิณฑ์ 
แม้นปี่เราเป่าไปให้ได้ยิน   ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา 
ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติ   อันลัทธิดนตรีดีหนักหนา 
ซ่ึงสงสัยไม่สิ้นในวิญญาณ์   จงนิทราเถิดจะเป่าให้เจ้าฟัง 
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 ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากบทกลอนในเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้คิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่ อ
แสดงให้เห็นว่าปี่น้ีดีอย่างไร นอกจากการน าเสนอแนวคิดทางด้านดนตรีอย่างมีคุณค่า ให้ความส าคัญ
แก่ดนตรีเป็นพิเศษแล้ว ตัวละครเอกในเร่ืองคือพระอภัยมณี พอใจที่จะเรียนวิชาปี่แทนที่จะให้ช านาญ
อาวุธต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ดีงามมาต้ังแต่ต้น และยังให้พระอภัยมณีเป็นคนรูปงาม อ่อนโยน 
รักดนตรี รู้จักใช้ดนตรีในการกล่อมใจคนและฆ่าคน ในลักษณะน้ีพระอภัยมณีเป็นตัวละครที่สุนทรภู่
สร้างขึ้นมาเพื่อให้รู้จักวิสัยของมนุษย์ปุถุชนที่ยังหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่  นอกจากน้ียังได้มอง
ลึกเข้าไปถึงตัวตนของปี่ ปี่ในฐานะเคร่ืองดนตรีที่มีท าเสียงได้หลากหลาย สร้างอารมณ์ได้ทั้งความ
หยาบกร้าน ความก้าวร้าว ความวุ่นวายสับสน และความหวานซ้ึงกินใจ ตามที่ต้องการได้ อาจจะบอก
ได้ว่าเป็นเคร่ืองดนตรีที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติในตัวมนุษย์ได้ ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้กรอบใน
การประพันธ์โดยจะเป็นการน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างเพลงปี่ของพระอภัยและอารมณ์ของมนุษย์
ไปพร้อมกัน  
 วรรณกรรมเร่ืองพระอภัยมณีได้น าเสนอ ปี่ ที่เป็นเคร่ืองดนตรีไทยให้เป็นตัวเอกในเร่ือง มีไว้
ให้ศึกษาในโรงเรียนมาโดยตลอด แต่สิ่งที่สัมผัสได้เป็นเพียงความไพเราะสละสลวยและสุนทรียภาพที่
ได้จากค าประพันธ์เท่าน้ัน ไม่ได้สัมผัสเสียงปี่ที่แท้จริงตามค าประพันธ์น้ันเลย จึงเป็นโอกาสอันดีที่
ผู้วิจัยจะได้ตีความ วิเคราะห์อารมณ์เพลงปี่ในวรรณกรรม แล้วศึกษาเทคนิคการเป่าปี่จากเสียงปี่ที่มี
การบันทึกไว้และจากนักปี่ที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง มาประพันธ์เพลงให้มีความสัมพันธ์กัน 
 

ลักษณะบทประพันธ์เพลงในงานวจิยั 
 
 บทประพันธ์เพลง ชุด “คนดีปี่คุ้ม” มุ่งเน้นการถ่ายทอดอารมณ์จากการตีความเสียงปี่ที่
เกิดขึ้นภายในวรรณกรรมเร่ืองพระอภัยมณี มาเป็นผลงานดนตรีรูปแบบสมัยใหม่ ที่ผสมผสาน
เอกลักษณ์ความเป็นดนตรีท้องถิ่นเข้าร่วม โดยแฝงกลิ่นอายของความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของ
เคร่ืองดนตรีปี่ กระจายไปยังเคร่ืองดนตรีสากลอ่ืน ๆ ที่ใช้บรรเลงร่วม โดยเคร่ืองดนตรีที่ใช้บรรเลง
ทั้งหมดมี 8 ช้ินประกอบด้วย  

1. ปี่ใน บันไดเสียงซีเมเจอร์ (C Major) เป็นเคร่ืองเอกที่ส าคัญใช้บรรเลงท านองและ
ถ่ายทอดอารมณ์ของผลงาน  

2. เปียโน (Piano) เป็นตัวควบคุมและใช้จัดวางกรอบอารมณ์เพลง  
3. ฟลูต (Flute) เป็นเคร่ืองเป่าลมไม้ที่มีธรรมชาติของเสียงที่แตกต่างกันกับปี่ เพื่อ

เป็นเคร่ืองดนตรีที่คอยสอดประสานและสร้างสีสันของท านอง  
4. ไวโอลิน (Violin) ใช้บรรเลงเป็นฉากหลัง สร้างเสียงย่านสูง และประสานร่วมกับ

เคร่ืองสายช้ินอ่ืน คอยขับเน้นท านองหลักให้โดดเด่นขึ้น  
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5. วิโอล่า (Viola) ใช้บรรเลงเป็นฉากหลังและประสานร่วมกับเคร่ืองสายช้ินอ่ืน คอย
ขับเน้นท านองหลักให้โดดเด่นขึ้น  

6. เชลโล่ (Cello) ใช้บรรเลงเป็นฉากหลัง สร้างเสียงย่านต่ า และประสานร่วมกับ
เคร่ืองสายช้ินอ่ืน คอยขับเน้นท านองหลักให้โดดเด่นขึ้น  

7. ซินธิไซเซอร์ (Synthesizer) เพื่อเพิ่มสีสันของเสียง อุ้มวงดนตรีให้มีความ
หนาแน่นของเสียง  

8. เพอร์คัสช่ัน (Percussion) ก ากับจังหวะเพื่อเสริมสร้างและดึงอารมณ์ ได้แก่ ฉิ่ง 
ฆ้อง กลองคองก้า (Conga) วิลด์ชิมส์ (Wind Chimes) ซีดรัทเทล (Seed Rattel) 
 
 และนอกจากน้ีได้มีการใช้เทคนิคการดัดแปลงเสียง เข้ามาเสริมสร้างเพื่อให้ได้อารมณ์
เพลงและเกิดสีสันความแปลกใหม่แก่ผลงานตามจินตนาการ  ความยาวรวมตลอดชุดการแสดง  21 
นาที แบ่งออกเป็น  4 องค์ โดยแต่ละองค์จะมีท่อนย่อย (ตามแผนภาพ) โดยมีการแบ่งเวลาดังน้ี 

องค์ที่ 1 ประโคมหวาน ความยาว 5 นาที 
องค์ที่ 2 จิตหลุดล่อง ความยาว 7.25 นาที 
องค์ที่ 3 โศรกสังหาร ความยาว 4.50 นาที 
องค์ที่ 4 สู่สามัญ ความยาว 3.46 นาที 

 

 
ภาพที่ 93  แสดงโครงสร้างเพลง คนดีปี่คุ้ม 
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ภาพที่ 94  แสดงตัวอย่างการเช่ือมต่อระบบส าหรับการแสดงสด

Strings 
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แนวคดิหลกัของบทประพันธ์เพลง 
 
 งานประพันธ์ชุด “คนดีปี่คุ้ม” น้ี เป็นผลงานที่ผู้วิจัยต้องการแสดงให้เห็นความดีของปี่  
ด้วยการน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างเพลงปี่ของพระอภัยมณี กับอารมณ์ของมนุษย์ไปพร้อมกัน โดย
แฝงข้อคิดเชิงพุทธปรัชญาเร่ืองการเป็นมนุษย์ที่ครองสติได้ เพราะมนุษย์ต้องการแสวงหาความสุข โหย
หาความรัก บางทีก็ลุ่มหลงมัวเมาไปกับสิ่งย่ัวยุต่าง ๆ จนขาดสติ เป็นเหตุให้แสดงด้านที่ความหยาบ
กร้านที่สุดออกมาด้วยการรบราฆ่าฟันกัน การระงับควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ให้มีสติ ถือเป็นคุณ
ค่าที่ดีที่มนุษย์ควรยึดถือ เหมือนดนตรีท้ายที่สุดแล้วก็มีไว้เพื่อขับกล่อมจรรโลงใจน่ันเอง  
 

แนวคดิและรายละเอยีดในงานประพนัธ์เพลง 
 
 จากแนวคิดหลักของบทเพลง ผู้วิจัยที่ท าการเช่ือมโยงการเป่าปี่ ในวรรณกรรมเรื่อง พระ
อภัยมณีทั้งหมด  7 รูปแบบ คือปี่ประโลมจิตใจ ปี่ฆ่าท าลาย ปี่สะกดจิต ปี่สงบจิตใจ ปี่เกี้ยวสาว ปี่ปลุก
ต่ืนคืนสติ และปี่คร่ าครวญ รวมกลุ่มอารมณ์ของปี่แต่ละประเด็นที่สัมพันธ์กัน  ส่งผลต่ออารมณ์ของ
มนุษย์ใกล้เคียงกัน แล้วประพันธ์เพลงร้อยเร่ืองราวออกมาเป็นองค์และท่อนต่าง ๆ ในแต่ละองค์ ดังน้ี 
 
องคท์ี่ 1 ประโคมหวาน  
 ผู้วิจัย ได้จับประเด็นปี่ประโลมจิตใจ และปี่เกี่ยวสาว มาไว้ในองค์น้ี เน่ืองเพราะมีอารมณ์
เพลงที่ใกล้เคียงกัน แสดงถึงความงาม ความหอมหวานของรูปรสกลิ่นเสียง หรือตัณหาในมนุษย์ ผู้วิจัย 
ตีความจากค ากลอนที่สุนทรภู่ประพันธ์ในวรรณกรรมพระอภัยมณี ฉากที่พระอภัยได้ทรงหยิบปี่ขึ้นมา
เป่าให้แก่พราหมณ์ทั้งสามฟัง จนทั้งหมดเคลิ้มหลับไปในที่สุด เป็นการเป่าปี่คร้ังแรกของเร่ือง โดยใน
ค ากลอนกล่าวถึงเสียงปี่ว่า “ส าเนียงวังเวงแว่วแจ้วจับใจฯ ถึงร้อยรสบุปผาสุมาลัย จะช่ืนใจเหมือน
สตรีไม่มีเลย”  มีความยาว 5 นาที มี 2 ท่อน คือ 
 ท่อนที่ 1 ส าเนียงวงัเวงแว่วแจ้วจับใจ เป็นท่อนโหมโรง หากเปรียบการเป่าปี่ก็จะมีการ
เกริ่นน าขึ้นต้นเพลง เป็นการหยิบประเด็นของปี่ประโลมจิตใจ ซ่ึงเปรียบเปรยกับธรรมชาติของมนุษย์
ที่แสวงหาความสุขสบาย อารมณ์ภายในท่อนน้ี ได้สร้างท านองให้เกิดอารมณ์เพลงที่เคลิบเคลิ้ม เลือก
เสียงที่ให้ความรู้สึก ล่องลอย ไม่ชัดเจน เหมือนอยู่ในฝัน  กลุ่มโน้ตหลักที่น ามาใช้มาจากลักษณะการ
บรรเลงในเคร่ืองดนตรีปี่ ที่เป็นโน้ตเทคนิคของการใช้โน้ตคู่ 4 เป็นกลุ่มโน้ตหลักที่ใช้กับหลายๆบท
เพลงปี่ ผู้วิจัยน ามาใช้เป็นวัตถุดิบกระจายไปยังส่วนต่างๆที่อยู่ในบทเพลง 
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ภาพที่ 95  โน้ตเทคนิคของการใช้โน้ตคู่ 4 ที่น ามาใช้เป็นท านองหลักขององค์ที่ 1 ท่อนแรก 

 

 
ภาพที่ 96   ภาพโน้ตห้องที่ 6 – 9 แสดงตัวอย่างกลุ่มโน้ตเทคนิคคู่ 4 กระจายไปยังเคร่ืองสาย 

 
 

 
ภาพที่ 97   ภาพโน้ตห้องที่ 11 – 12 แสดงการประยุกต์เทคนิคเสียงกรวดจากปี่สู่เปียโน 
 
 เทคนิคเสียงกรวดจากปี่ เป็นเสียงที่ออกมามีความคลุมเครือ โดยมีกลุ่มโน้ตที่รวมกัน 
(Cluster) ผู้วิจัยน ามาใช้ในท่อนเพลงน้ีเพื่อสื่อถือความฟุ้งเบลอ ไม่ชัด 
 

 
ภาพที่ 98  ภาพโน้ตห้องที่ 15-20 แสดงการประยุกต์เทคนิคเสียงกรวดในลักษณะการซ้อนทับคอร์ด 
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 ท่อนที่ 2 แอ้อี้อ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย ได้จับประเด็นของปี่เกี้ยวสาว เปรียบเปรยกับ
ธรรมชาติของมนุษย์ที่โหยหาความรัก ผู้วิจัยมีแนวคิดด้านความรักที่ ว่า ความรักคือสิ่งที่สวยงาม 
สามารถท าให้จิตใจที่แข็งกร้านกลับอ่อนโยนลงได้ กลุ่มโน้ตหลักได้แรงบันดาลใจจากท านองเพลงปี่
มวย ซ่ึงเป็นท านองที่ให้ความรู้สึกคึกคัก ฮึกเหิม เต็มเปี่ยมด้วยพลัง น ากลุ่มเสียงน้ันมาเช่ือมโยงในแง่
ความรัก ดัดแปลงอารมณ์ให้เกิดความอ่อนโยน อารมณ์ภายในท่อนน้ี ผู้วิจัยได้สร้างให้มีความรู้สึก
กรุ้มกร่ิม คล้ายหนุ่มสาวก าลังจีบหยอกล้อเล่นกัน  
 

 
ภาพที่ 99   ภาพโน้ตห้องที่ 41 – 42 แสดงกลุ่มโน้ตท านองหลักของท่อนเพลง 

 
 

 ช่วงแรกของท่อนเพลง (ห้องที่1 - 14) เป็นท่อนที่สื่ออารมณ์ถึงการหยอกล้อ กรุ้มกร่ิม 
แบบหนุ่มสาว มีการกระจายโน้ตหลักไปยังส่วนต่าง ๆ ในลักษณะสั้น ๆ ห้วน ๆ      
 
 

 
ภาพที่ 100  ภาพโน้ตห้องที่ 1 - 6 ตัวอย่างการกระจายท านองหลักไปส่วนต่าง ๆ 

 
 

 ช่วงที่สองของท่อนเพลง (ห้องที่  15 - 40) เป็นท่อนที่ เ ร่ิมสื่ออารมณ์ถึงการใช้ค าพูดที่
อ่อนหวาน โปรยเสน่ห์ การใช้เสียงปี่นอกจากการบรรเลงท านองตามอารมณ์เพลงแล้ว ยังมีการใช้
เทคนิคเสียงควงน้ิว และเสียงวาวมาสร้างสีสันให้เกิดความฉอเลาะหยอกล้ออีกด้วย   
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ภาพที่ 101   ภาพโน้ตห้องที่ 15 - 24 การบรรเลงเข้าช่วงที่ 2 สื่ออารมณ์การใช้ค าพูดโปรยเสน่ห์ 
 อ่อนหวาน 

 
 

 
ภาพที่ 102  ภาพโน้ตห้อง 25 - 32 การใช้เสียงปี่บรรเลงท านอง โปรยเสน่ห์ฉอเลาะ 

 
 

 ช่วงที่สามของท่อนเพลง (ห้องที่ 41 - 53) เป็นท่อนที่สื่ออารมณ์ถึงการเอ้ือนเอ่ยถึงความ
ในใจ ต่อหญิงสาวผู้เป็นที่รัก ตอกย้ าถึงพลังค าพูดที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเสน่หา 
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ภาพที่ 103  ภาพโน้ตห้อง 41 - 44 ตัวอย่างช่วงที่สาม ที่สื่ออารมณ์เอ้ือนเอ่ยถึงความในใจต่อหญิง
 สาวผู้เป็นที่รัก 
 

 
องคท์ี่ 2 จติหลดุล่อง  
 แนวคิดหลักขององค์น้ีคือ ปี่สะกดจิต ที่หมายถึงการใช้เสียงปี่สะกดผู้ฟังให้ท าตามผู้เป่า 
เหมือนอยู่ในภวังค์ที่ไม่รู้สึกตัว ผู้วิจัยตีความจากค ากลอนที่สุนทรภู่ประพันธ์ในวรรณกรรมพระอภัย
มณี ในแง่ของพลังเสียงปีว่าเป็นเสียงที่แว่วดังกึกก้องดังเพลงสรรค์ ชวนตะลึง แปลกใจ เมื่อฟังแล้วท า
ให้โซเซ ยืนไม่ตรง และก็ต้องล้มลงหลับลืมสติกันไป ดังน้ันเพื่อให้เกิดการสร้างอารมณ์และแสดงให้
เห็นถึงอนุภาพพลังของเสียงปี่ในแง่ของผลงานศิลปะทางด้านเสียงได้อย่างชัดเจนมากย่ิงขึ้น ผู้วิจัยจึง
ได้แต่งบทเพลงท่อนน้ีให้ ปี่ใน บรรเลงผ่านเทคนิคการประพันธ์แบบสมัยใหม่และเทคนิดดนตรี แนวอิ
เล็กโตรอคูสติก ที่เป็นการผสมผสานระหว่างเคร่ืองดนตรีอคูสติกผ่านกระบวนการประมวลผลทางอิ
เล็กโทรนิกส์ 
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 ช่วงแรก ยาวประมาณ 1.30 นาที (ห้องที่ 1 - 11) ในกระบวนการปี่สะกดจิตที่ผู้ วิจัย
สร้างขึ้นในงานช้ินน้ี ในท่อนเปิดของเป็นเสียงที่ค่อนข้างฟุ้งเบลอ ไม่แน่นอน แสดงถึงความความสับสน
ที่แฝงข้างในจิตใจในตัวตนของเรา ช่วงน้ีใช้ดนตรีอีเลคโทรนิคเป็นหลัก 

 
ภาพที่ 104  ภาพโน้ตห้อง 1-11 ตัวอย่างช่วงแรก การใช้เทคนิคดัดแปลงเสียง  

 
 ช่วงที่สอง ห้องที่ 12 - 15 ผู้วิจัยได้เลือกใช้เสียงปี่ เป็นตัวกระตุ้นความสับสนในตัวตน
ของผู้ฟัง ด้วยเสียงที่ก้องกังวาน จินตนาการถึงบทเพลงจากสรวงสวรรค์ เพื่อให้ผู้ชมได้ฟังเสียงปี่ที่มา
แทนรูปรสกลิ่นเสียงของวัตถุ ที่มากระตุ้น ให้ลุ่มหลงจนเกิดความไร้สติ   

 

 
ภาพที่ 105  ภาพโน้ตห้องที่  12 - 14  แสดงตัวอย่างช่วงที่สอง การบรรเลงปี่เปิดส าเนียงกระตุ้น
 อารมณ์ 
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 ช่วงที่สาม (ห้องที่ 15 - 33) เข้าสู่กระบวนการสะกดจิต เริ่มแรกเสียงปี่ที่ใช้จะเป็นเสียงที่
น่ิงสงบและสลับการเป่าแบบไม่มีเสียงเพื่อให้ผู้ชมเกิดการจดจ่อ แต่ในความที่ไม่มีเสียงน้ันยังมีเสี ยง
ของเสียงลมเป่าแผ่วบาง ๆ แฝงไปด้วยพลังบางอย่างที่น่ากลัว และสามารถแทรกซึมเข้าไปสู่ภายในจิต
ใต้ส านึกได้ โดยมีการใช้เคร่ืองซินธิไซเซอร์ผสมผสานเทคนิคการปรับเสียงให้เดินทางไปในทิศทางซ้าย
ละขวา มาช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ  
 

 
ภาพที่ 106  ภาพโน้ตห้องที่ 16 - 24 ตัวอย่างช่วงที่สามการประยุกต์สร้างเสียงรบกวนจากความเงียบ  
 
 
 ช่วงที่สี่ (ห้องที่ 34 - 60 ) ต่อมาคือการบังคับควบคุมจิตใจ จะใช้เสียงปี่ด้วยวิธีการเล่น
กับเสียงเอฟเฟ็กเสียงเดิมดังต่อเน่ืองกันซ้ า ๆ ซ่ึงหมายถึงการควบคุมเสียงที่ดังต่อเน่ืองในจิตใต้ส านึก 
 

 
ภาพที่ 107 ภาพโน้ตห้องที่ 45 - 50 ตัวอย่างช่วงที่สี่ การใช้เทคนิคควงน้ิวปี่ร่วมกับเทคนิคอิเล็กทรอ
 นิคเสียงเดิมดังต่อเน่ืองกันซ้ า ๆ   

 
  



81 

 

 ช่วงที่ห้า (61 - 68) ต่อเน่ืองจากอารมณ์ที่ควบคุมจิตใจได้ถึงจุดหน่ึงแล้ว ให้เคร่ืองสาย
บรรเลงด้วยวิธีใช้มือตบไปที่ล าตัวเคร่ือง สื่อถึงการปั่นป่วนจิตใจไปมาโดยการกระแทกกระทั้นเสียง ให้
หนักหน่วง   
 

 
 

ภาพที่ 108  ภาพโน้ตห้องที่ 61 - 64 ตัวอย่างช่วงที่ห้าปั่นป่วนจิตใจ 
 
 

 ช่วงที่หก (ห้องที่ 59 - 95) ช่วงน้ีใช้เทคนิคดัดแปลงเสียงจากปี่ในสู่กระบวนการทางอิเล็ก
โทรนิคอีกคร้ัง โดยลักษณะเสียงที่เกิดขึ้นจะ สื่อถึงผลการถูกการสะกดจิต ที่ให้ความรู้สึกคล้ายเหมือน
แผ่นดินไหว สะเทือน จนไม่สามารถยืนอยู่ได้ จิตใจหลุดล่องไป และลงล้มกายลง   
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ภาพที่ 109  ภาพโน้ตห้องที่ 69 - 75 แสดงตัวอย่างโน้ตช่วงที่ 6 แสดงอารมณ์คล้ายเหมือน
 แผ่นดินไหวสะเทือน จนไม่สามารถยืนอยู่ได้ 
 
องค์ที่ 3 โศรกสังหาร 
 จุดประสงค์ในการน าเสนอในองค์น้ี ผู้วิจัยต้องการแสดงถึง ความผิดหวัง ความเสียใจ 
จากสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่ได้หลุ่มหลงอย่างขาดสติ สามารถที่จะปลุกความหยาบกร้านในจิตใจออกมา  ซ่ึง
อาจน าพาไปสู่ความหายนะได้ ประกอบด้วย  2 ท่อนได้แก่ 
 ท่อนที่ 1 หนาวน้ าคา้งพร่างพรมลมร าเพย สร้างจากประเด็นปี่คร่ าครวญ เปรียบกับ
อารมณ์ของมนุษย์ที่ผิดหวังไม่สมหวัง อารมณ์ท่อนน้ี ผู้วิจัยเน้นสร้างให้เกิดท่วงท านองที่โศรกเศร้า 
เหงา ว้าเหว่ โดดเด่ียว อาดูร การสร้างท านองหลักมาจากการประยุกต์ เทคนิคผันเสียงของปี่ ที่ให้
อารมณ์ความรู้สึกเศร้าและโหยหวน ร่วมกับเทคนิคการคร่ัน ที่ลอกเลียนเสียงร้องร่ าไห้ สะอ้ืน ของ
มนุษย์  
 ช่วงแรก (ห้องที่ 1 – 17) ประพันธ์โดยใช้เคร่ืองสายเล่นเทคนิคการผันเสียงของปี่ ร่วมกับ
เทคนิคการคร่ันเข้าร่วมด้วย โดยเน้นให้เกิดความรู้สึกของการ เอ้ือน สะอ้ืน ร่ าไห้ เสียใจ 
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ภาพที่ 110  ภาพโน้ตห้องที่ 11 - 16 ตัวอย่างเทคนิคเสียงการผันเสียง ร่วมกับเทคนิคคร่ัน โดย
 เคร่ืองสาย 
 
 ช่วงที่สอง (ห้องที่ 18 – 32) ผู้วิจัยได้เน้นเสียงที่ลากยาว โดยใช้ย่านเสียงสูง มีการใช้เสียง 
ฟลูต (Flute) แทรกเข้ามา บรรเลงด้วยเทคนิคคร่ัน  เน้นให้เกิดอารมณ์เหงา ว้าเหว่ โดดเด่ียว 
 

 
ภาพที่ 111  ภาพโน้ตห้องที่ 18-22 ตัวอย่างท่อนเปลี่ยนเข้าช่วงเหงาว้าเหว่ 
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 ท่อนที่ 2  ขาดใจบรรลัยลาญ ท่อนน้ีเป็นท่อนที่เปรียบกับอารมณ์จิตใจของมนุษย์ที่
หยาบกร้าน ก้าวร้าว ผู้วิจัยจินตนาการจากตอนที่พระอภัยมณีเป่าปี่ฆ่านางยักษ์ ด้วยค ากลอนบรรยาย
อารมณ์เพลงปี่ ตอนน้ีไม่ได้บรรยายไว้ให้ผู้อ่านจินตนาการเอง ผู้วิจัยจึงประพันธ์โดยเน้นเสียงที่สร้างให้
เกิดอารมณ์ของความ ดุดันโหยหวน ทุรนทุราย และความคุ้มคลั่ง 
 ช่วงแรก (ห้องที่ 33 – 48) ของท่อนที่สองน้ีจะสอดเข้ามาต่อเน่ืองกับท่อนแรก โดยการ
ใช้เสียงปี่ในเปิดท่อนเข้ามาอย่างดุดัน แข็งกร้าว มีการใช้เทคนิคผันเสียงสูง และคร่ันให้เกิดความ
โหยหวน  เคร่ืองดนตรีช้ินอ่ืน ๆ จะบรรเลงเป็นพื้นหลัง ใช้เสียงลากยาว น่ิง แต่มีพลัง เพื่อเสริมความ
เด่นให้แก่ปี่ใน 
 

 
ภาพที่ 112  ภาพโน้ตห้องที่ 33 - 38 ตัวอย่างเพลงท่อนที่สอง ใช้เสียงปี่ในดุดัน และโหยหวน 

 
 ช่วงที่สอง (ห้องที่ 49 – 57) เสียงปี่จะค่อย ๆ เร่ิมบรรเลงเสียงที่สูง โหยหวน โดยใช้
เทคนิคดันเค้นสูง เพื่อให้รู้สึกบีบหัวใจ  จากน้ันได้ให้เคร่ืองไวโอลินและวิโอล่า เล่นเสียง glissando 
สื่อถึงจิตใจที่หว่ันไหวจากเสียงของปี่ 
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ภาพที่ 113  ภาพโน้ตห้องที่ 49 - 52  แสดงตัวอย่างช่วงที่สอง ที่ให้อารมณ์จิตใจที่หว่ันไหวจากเสียง
 ของปี่ที่บีบเค้น 
 
 ช่วงที่สาม (ห้องที่ 53 – 78) บทเพลงน าเข้าสู่อารมณ์ของความทรมาน ทุรนทุราย คลุ้ม
คลั่ง ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากเทคนิคแหบแตกสูง โดยให้ปี่ในบรรเลงโดยเน้นเสียงกระด้าง ที่ให้ความรู้สึก
ทรมานจิตใจ  และให้เคร่ืองสายบรรเลงท านองที่ย้ าถี่ ๆ และซ้ าจังหวะ เพื่อให้รู้สึกกดดัน 
 



86 

 

 
ภาพที่ 114  ภาพโน้ตห้องที่  65 - 67 ตัวอย่างช่วงที่สามแสดงอารมณ์ทุนรนทุราย ใช้ 
 เทคนิคปี่ที่แหบแตก เสียงสูง กระด้าง 
 
องค์ที่ 4 สู่สามัญ  
 จุดประสงค์การน าเสนอองค์น้ี ผู้วิจัยต้องการแสดงถึงการที่ต้องรู้จักใช้สติในการระงับ
อารมณ์ที่หยาบกร้าน ก้าวร้าว ให้ใจเย็น ต่ืนตัวจากภวังค์ และกลับมาด ารงชีวิตให้เป็นปกติ
ประกอบด้วย  2 ท่อน คือท่อนปี่สงบจิตสงบใจ ใช้ช่ือท่อนว่า “สุดสิ้นโทโสที่โกรธา” เปรียบกับอารมณ์
มนุษย์ที่จิตใจสงบน่ิงบริสุทธิ์ไม่ปรุงแต่ง และท่อนปี่ปลุกต่ืนคืนสติ ใช้ช่ือว่า “ให้วาบแว่วแก้วหู รู้
วิญญาณ” เปรียบกับอารมณ์มนุษย์ที่กลับมาจากภวังค์หรือสะดุ้งต่ืนจากภวังค์  
 ท่อนที่ 1  สิ้นสุดโทโสที่โกรธา ใจความจากบทกลอนในประเด็นปี่สงบจิตสงบใจ ในเร่ือง
พระอภัยมณี ท่อนน้ี ผู้วิจัยได้ตีความหมายออกมาคือฟังแล้วท าให้จิตใจสงบ ท าให้เกิดความรู้สึกอยาก
กลับถิ่นฐานบ้านเกิด ดังน้ันเสียงที่ผู้วิจัยได้เลือกมาประพันธ์ได้ประยุกต์เสียงที่มาจากเสียงธรรมชาติ 
โดยมีแนวคิดว่าเสียงที่มาขัดเกลาให้จิตใจสงบลงได้ คือเสียงที่คนเราน้ันคุ้นเคยกันดี เวลาได้ยินเสียง
น้ันจะท าเกิดการหวนกลับไปนึกถึงที่มาของเสียงน้ัน ผู้วิจัยจึงใช้ท านองหลักจากการบรรเลงโดยให้เกิด
กลิ่นอายของเสียงธรรมชาติ เพื่อให้ฟังแล้วเกิดความคิดถึงท้องถิ่นคิดถึงธรรมชาติที่ปราศจากความ
รุนแรง  
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 ช่วงแรก (ห้องที่ 1 – 16) อารมณ์ในช่วงแรกเน้นให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย โดยมีการใช้
เคร่ืองดนตรีฟลูต บรรเลงเป็นลักษณะของเสียงนกร้อง ร่วมกับเคร่ืองจังหวะเพอร์คัชช่ันที่บรรเลงเสียง
คล้ายน้ าไหล ผู้วิจัยได้มีการน าท านองหลักจากองค์ที่ 1 กลับมาน าเสนออีกคร้ัง เพื่อท าให้เกิดการคิด
ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น 
 

 
 
ภาพที่ 115  ภาพโน้ตห้องที่ 1 - 3 ตัวอย่างจากท่อนที่ 1 การบรรเลงเสียงคล้ายธรรมชาติ 

 

 
ภาพที่ 116  ภาพโน้ตห้องที่  9 - 11 ตัวอย่างจากท่อนที่1 การน าท านองหลักจากองค์ที่ 1 มา 
 กระจายในเพลงองค์ที่ 4 
 
 ช่วงที่สอง (ห้องที่ 17-29) วิโอล่า บรรเลงเข้าท านอง และรับท านองต่อด้วย ฟลูต เน้นให้
เกิดความรู้สึกนึกหวนคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด ใช้ท่วงท านองที่มาจากองค์ที่ 1 
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ภาพที่ 117  ภาพโน้ตห้องที่ 17 – 21   ตัวอย่างจากท่อนที่1 ช่วงที่2 น าท านองหลักจากองค์ที่ 1 มา
 น าเสนออีกคร้ัง 

 
ภาพที่ 118  ภาพโน้ตห้องที่ 24 – 26   ตัวอย่างจากท่อนที่1 ช่วงที่2 ฟลูตรับท านองโดยใช้ท านอง
 หลักจากองค์ที่1 ท่อนที่ 2 
 
 ท่อนที่2 ให้วาบแวว่แก้วหูรู้วิญญาญ มาจากเพลงปี่พระอภัยประเด็นปี่ปลุกต่ืนคืนสติ 
ซ่ึงผู้วิจัยได้ใช้เคร่ืองดนตรีปี่ใน เป็นเคร่ืองบรรเลงหลัก โดยเข้าท่วงท านองต่อเน่ืองจากท่อนที่ 1 ด้วย
จังหวะกระฉับกระเฉง ร่วมกับเคร่ืองจังหวะเพอร์คัชช่ันเพื่อให้เกิดความต่ืนตัว และกลับมาสู่ภาวะปกติ 
ท านองหลักของท่อนมาจากเทคนิคการเป่าเก็บของปี่ใน ซ่ึงเป็นเทคนิคที่ผสมผสานหลายเทคนิค เช่น
การสบัด การกระทบ ปริบ ควง  
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 ช่วงแรก (ห้องที่ 27-65) มีลักษณะเพลงที่กระฉับกระเฉง ใช้ปี่บรรเลงเข้าท านองที่ เร็วถี่ 
เสียงปี่มีการดัดแปลงจากเพลงเชิดนอกทั้งน้ีเพื่อให้เกิดกลิ่นอายจากลักษณะดนตรีไทยเดิม  
เคร่ืองสายมีการประยุกต์จากเทคนิคเป่าเก็บของปี่ บรรเลงสอดประสาน เสริมสร้างความรู้สึก
กระฉับกระเฉงอยู่เบื้องหลังเสียงปี่ 

 
ภาพที่ 119  แสดงกลุ่มโน้ตท านองหลักของ องค์ที่ 4 ท่อนที่ 2 

 

 
 
ภาพที่ 120  ภาพโน้ตห้องที่ 42 - 47 ตัวอย่างจากท่อนที่2 ช่วงที่1 ท่วงท านองที่กระฉับกระเฉง 
 ต่ืนตัว ประยุกต์จากเทคนิคเป่าเก็บของปี่   
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 ช่วงที่สอง (ห้องที่ 69 - 73) เป็นบทส่งท้ายของท่อนเพลงที่สัมพันธ์จากบทกลอนประเด็น
เพลงปี่ปลุกต่ืนคืนสติของสุนทรภู่ ได้กล่าวถึงเสียงปี่ว่า ให้วาบแว่วแก้วหูรู้วิญญาญ ผู้วิจัยได้ตีความ 
โดยใช้เฉพาะเสียงของปี่บรรเลงร่วมกับเสียงฆ้อง เน้นย้ าให้เกิดความรู้สึกต่ืนตัว มีสติ เกิดการเตรียมตัว 
มีพลังและให้ความรู้สึกเกรงขาม จากน้ันตามด้วยเคร่ืองดนตรีทุกช้ินบรรเลงสอดประสานเสียงที่ดัง
กังวาล 

 
ภาพที่ 121  ภาพโน้ตห้องที่ 67 – 72 ท่อนที่2 ช่วงที่2 บทส่งท้ายของท่อนเพลง เน้นย้ าให้เกิด
 ความรู้สึกต่ืนตัว มีสติ 
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บทที่  5 
 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเร่ือง  “ปี่ไทยกับการตีความผ่านงานประพันธ์ร่วมสมัย” น้ี  ผู้วิจัยได้ศึกษา 
ค้นคว้าผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์วรรณกรรมที่กี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์อารมณ์เพลงปี่จาก
วรรณกรรม และได้เทคนิคการบรรเลงปี่ให้เกิดเสียงต่าง ๆ ดังที่ได้น าเสนอผลการวิจัยในบทที่ 3 แล้ว
น ามาสร้างสรรค์งานประพันธ์เพลงโดยใช้เทคนิคการเป่าปี่ที่ได้จากการวิเคราะห์ การสัมภาษณ์ การ
สาธิตการเป่า จากการลงภาคสนามเก็บข้อมูลจากนักปี่กลุ่มตัวอย่าง ดังที่ได้เสนอผลการวิจัยในบทที่ 4  
ในบทน้ี ผู้วิจัย จะได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล พร้อมกับเสนอแนะถึงการน าผลการวิจัยไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในวงกว้าง และเป็นแนวทางในการวิจัยต่อเน่ืองจากงานวิจัยน้ี  
 

สรุปผลการวจิัย 
 

 จากวัตถุประสงค์ของการวิจัย ข้อ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เทคนิคเสียงและแนวคิดการ
บรรเลงเคร่ืองดนตรีปี่ไทย มีผลการวิจัย ดังน้ี จากวรรณกรรมเร่ืองพระอภัมณี มีประเด็นในการใช้ปี่
ทั้งหมด 7 แบบ คือ ปี่ประโลมจิตใจ ปี่เกี้ยวสาว ปี่ฆ่าท าลาย ปี่สะกดจิต ปี่ปลุกต่ืนคืนสติ ปี่สงบจิตใจ 
และปี่คร่ าครวญ  ปี่ เป็นเคร่ืองดนตรี ที่สามารถท าเสียงให้เกิดขึ้นมาได้อย่างหลากหลาย สร้างอารมณ์
เพลงได้ทั้งความไพเราะ ความผ่อนคลาย ความหยาบกร้าน ความก้าวร้าว ความวุ่นวายสับสน ความ
หวานซ้ึงกินใจ ตามต้องการ  เมื่อผู้วิจัยน าโจทย์ทางด้านอารมณ์เพลงปี่น้ีไปเสนอต่อนักปี่กลุ่มตัวอย่าง
แล้วให้บรรเลงตามจินตนาการของตนเอง สรุปแนวคิดและเทคนิคการเป่าปี่ ได้ดังน้ี           

1. ตอดลิ้น เป็นเทคนิคการเป่าแบบตัดเสียง เกิดจากลมที่ผ่านจากท้องผ่านล าคอ ใช้
กลางลิ้นสัมผัสกับลิ้นปี่อย่างรวดเร็วแล้วถอยลิ้นกลับออกมา ให้เสียงที่เป็นพยางค์ชัดเจน 

2. ตอดลม เป็นเทคนิคการเป่าแบบตัดเสียงโดยใช้ล าคอกั้นลม ก่อนออกลมเป่าหรือ
หยุดลมที่ก าลังเป่าอย่างกระทันหัน ให้เสียงสั้นและมีหางเสียงเล็กน้อย   

3. เสียงกรวด เป็นเสียงเอกลักษณ์ของปี่ ที่จะให้เสียงที่ผสมปนเปื้อน คล้ายเสียง
ค าราม โดยการที่เสียงจะเกิดขึ้นน้ัน ปี่แต่ละชนิดจะมีโน้ตแตกต่างกัน
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4. การผันเสียง คือการเป่าจากเสียงระดับหน่ึงให้เพิ่มสูงขึ้นไปหาอีกเสียงอย่าง

แนบเนียนต่อเน่ือง  
5. การผันเสียงกลับ เป็นเทคนิคการเป่าระดับเสียงที่อยู่สูงร่วงตกลงมาหาเสียงต่ าที่

เป็นโน้ตหลักในท านอง เพื่อเช่ือมเสียงที่อยู่ห่างกันมากให้อ่อนช้อยแนบเนียน 
6. โหย เป็นการเป่า เดินท านองลักษณะการแช่โน้ตตัวหลัก ลากยาว สลับกับโน้ตที่

ต่ ากว่าสลับไปมา   
7. การคร่ัน เป็นการเป่าเสียงลมยาวแต่จะมีความดังความเบาสลับขึ้นลงซ้ าไปซ้ ามา 

โดยใช้การบังคับลม คล้ายกับการร้องเพลงให้มีลูกคอ 
8. ควงน้ิว ในโน้ตปี่แต่ะละโน้ตสามารถที่จะบรรเลงเสียงโน้ตเดียวกันด้วยการวางน้ิว

คนละแบบกันได้ ซ่ึงเสียงเป่าออกมาน้ันให้เสียงในระดับเดียวกัน แต่เมื่อได้สลับเปลี่ยนต าแหน่งการ
วางน้ิวใหม่แล้ว จะให้ลักษณะเน้ือเสียงหรือสีสันของเสียงที่เปลี่ยนไปด้วย 

9. พรมน้ิวเสียงคู่ เป็นการเป่าลมยาว รัวน้ิวเปิดปิด โดยใช้น้ิว 1 น้ิว เกิดเสียงระหว่าง 
2 ระดับเสียงไปมาอย่างรวดเร็วและลากยาว ซ่ึงแต่และเสียงอาจห่างกันต้ังแต่ 2 ขั้นคู่เสียงขึ้นไป 

10. พรมน้ิวเสียงเดียว เป็นการเป่าลมยาว รัวน้ิวเปิดปิด เกิดเสียงระดับเดียวกันแต่
คนละเน้ือเสียง ที่มีการสั่นรัวอย่างรวดเร็วและลากยาว 

11. เสียงวาว ใช้เทคนิคจากการควงน้ิว โดยค่อย ๆ ไล่เปิดออกอย่างช้า ๆ ให้เน้ือ
เสียงเปลี่ยนไปอย่างแนบเนียน เป็นเสียงที่ให้ลักษณะเหมือนออกเสียงพูดว่า วาว ซ้ า ๆ 

12. ปริบ  เป็นเทคนิคการเปิด ปิดรู คล้ายการพรมน้ิวอย่างรวดเร็ว สั้น ๆ ในลักษณะ
ไม่เต็มเสียง     

13. ดันเค้นสูง เป็นเสียงที่เป่าอยู่ในระดับเสียงสูงมากอยู่แล้ว แต่ได้มีการดันเสียงให้
เสียงเพี้ยนให้สูงขึ้นมากกว่าเดิมเข้าไปอีก โดยใช้เทคนิคผันเสียงที่ใช้ลิ้นดันเข้ากับลิ้นปี่รวมกับ การ
บังคับลมให้เกิดการบีบเสียงสูงขึ้นลงตามต้องการ 

14. ผันเสียงต่ า เป็นเสียงที่ไล่สั่นคลอจากเสียง ที (B) เสียงต่ า ไปยังเสียงลา (A) 
กลาง โน้ตทั้งสองจับแบบเดียวกัน โดยจะลากเสียงพร้อมกับการค่อย ๆ บังคับลมด้วยเทคนิคคร่ัน หรือ
การค่อย ๆ ตอดลิ้นและเร่งความเร็วขึ้น 

15. กระทบ  เป็นเทคนิคการเป่าไล่น้ิวในตัวโน้ตที่ ช่ิงสะท้อนกลับไปกลับมาอย่าง
กระทันหัน สั้น รวดเร็ว       

16. สะบัด เป็นการเป่าไล่น้ิวให้ได้เสียงโน้ตผ่านไปยังโน้ตท านองหลักหรือออกจาก
ท านองหลัก ใช้โน้ตไม่กี่เสียงโดยมีทิศทางไล่เสียงไปทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว       
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17. เปิดรัวเอ้ือน ถือเป็นเทคนิคขั้นสูง ที่ใช้เทคนิคกระทบสลับกลับไปกลับมาอย่าง
รวดเร็ว ร่วมกับการบังคับลม เสียงที่เป่าออกมาจะอยู่ระดับเดียว ได้คล้ายกับลักษณะที่ร้องเอ้ือนเสียง
ค าว่า “เออ ฮ้ึง เอย...” ลักษณะเสียงขึ้นนาสิก       

18. แหบแตก เป็นการใช้การบังคับดันลมและกล้ามเน้ือปากให้เกร็ง เพื่อให้เกิดเสียง
ที่แตกสูง โดยพยายามดันเสียงไปใกล้ยังตัวโน้ตเสียงกรวด หรือโน้ตฟา (F) เสียงสูง ของปี่ใน      

19. เป่าเก็บ เป็นเทคนิคการเป่าท านองเพลง ด้วยพยางค์ถี่ ๆ คล้ายกับการไล่สเกล 
(scale) ในทางสากล เป่าเสียงขึ้นลงสลับไปมา มีการใช้เทคนิคระบายลมและเทคนิคอ่ืน ๆ มาใช้ร่วม
ในท านองเพลงตามต้องการ 
 จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อสร้างผลงานประพันธ์เพลงจากผลการศึกษาวิเคราะห์
เทคนิคเสียงและแนวคิดการบรรเลงเคร่ืองดนตรีปี่ไทยกับการตีความผ่านงานประพันธ์ มีผลกาวิจัยคือ 
ผู้วิจัยได้ประพันธ์เพลงชุด “คนดีปี่คุ้ม” ” ส าหรับปี่ใน ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ฟลูท เคร่ืองกระทบ 
เปียโน ซินธิไซเซอร์ โดยพิจารณาจากการผสมผสานเคร่ืองดนตรีที่มีบทบาทของการเป็นผู้น าท านอง 
เสียงประสาน และแนวที่ เพิ่มเติมเน้ือหาดนตรีอ่ืนๆ บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่มีความยาวรวม
ประมาณย่ีสิบเอ็ดนาที เป็นผลงานที่ผู้ วิจัยต้องการแสดงให้เห็นความดีของปี่  ด้วยการน าเสนอ
ความสัมพันธ์ระหว่างเพลงปี่ของพระอภัยมณี กับอารมณ์ของมนุษย์ไปพร้อมกัน โดยแฝงข้อคิดเชิง
พุทธปรัชญาเร่ืองการเป็นมนุษย์ที่ครองสติได้ เพราะมนุษย์ต้องการแสวงหาความสุข โหยหาความรัก 
บางทีก็ลุ่มหลงมัวเมาไปกับสิ่งย่ัวยุต่าง ๆ จนขาดสติ เป็นเหตุให้แสดงด้านที่ความหยาบกร้านที่สุด
ออกมาด้วยการรบราฆ่าฟันกัน การระงับควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ให้มีสติ ถือเป็นคุณค่าที่ดีที่
มนุษย์ควรยึดถือ เหมือนดนตรีท้ายที่สุดแล้วก็มีไว้เพื่อขับกล่อมจรรโลงใจน่ันเอง  แบ่งออกเป็น 4 องค์ 
มีผลการด าเนินการวิจัย ดังน้ี   

องค์ที่ 1 ประโคมหวาน ภายในจะประกอบด้วย 2 ท่อนคือ “ส าเนียงวังเวงแว่วแจ้ว
จับใจ” และ “แอ้อ้ีอ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย” เป็นการหยิบประเด็นของปี่ประโลมจิตใจ และปี่เกี้ยวสาว 
ซ่ึงเปรียบเปรยกับอารมณ์ของมนษย์ที่แสวงหาความสุขสบาย และการโหยหาความรัก จุดประสงค์ใน
การน าเสนอในองค์น้ี ผู้วิจัยต้องการแสดงถึงความงามความหอมหวานของรูปรสกลิ่นเสียง หรือตัณหา
ที่มนุษย์ใฝ่หา 

องค์ที่ 2 จิตหลุดล่อง ภายในจะใช้ประเด็นปี่สะกดจิต ซ่ึงใช้ช่ือท่อนว่า ซ่ึงเปรียบกับ
อารมณ์ของมนุษย์ที่สับสนวุ่นวาย มัวเมา ไร้สติ จุดประสงค์ในการน าเสนอในองค์น้ี ต้องการแสดงถึง 
อารมณ์ที่ถูกครอบง า ความหลุ่มหลงมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของมนุษย์   

องค์ที่ 3 โศรกสังหาร ภายในประกอบด้วย 2 ท่อน โดยท่อนแรกสร้างจากประเด็นปี่
คร่ าครวญใช้ช่ือท่อนว่า“หนาวน้ าค้างพร่างพรมลมร าเพย” เปรียบกับอารมณ์ของมนุษย์ที่ผิดหวัง จาก
ลา ไม่สมหวัง และท่อนที่ 2 สร้างจากประเด็นปี่ฆ่าท าลายใช้ช่ือท่อนว่า “ขาดใจบรรลัยลาญ” เป็น
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ท่อนที่เปรียบกับอารมณ์จิตใจของมนุษย์ที่หยาบกร้าน ก้าวร้าว จุดประสงค์ในการน าเสนอในองค์น้ี
ต้องการแสดงถึง ความผิดหวัง ความเสียใจ จากสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่หลุ่มหลงอย่างขาดสติ สามารถที่จะปลุก
ความหยาบกร้านในจิตใจออกมา อันจะน าพาไปสู่ความหายนะ   

องค์ที่ 4 สู่สามัญ ภายในองค์จะประกอบด้วย2 ท่อน คือท่อนปี่สงบจิตสงบใจ ใช้ช่ือ
ท่อนว่า “สุดสิ้นโทโสที่โกรธา” เปรียบกับอารมณ์มนุษย์หวนคืนสู่ภาวะที่จิตใจสงบน่ิงบริสุทธิ์ไม่ปรุง
แต่ง และ ท่อนปี่ปลุกตืนคืนสติใช้ช่ือว่า “ให้วาบแว่วแก้วหูรู้วิญญาณ” เปรียบกับอารมณ์มนุษย์ที่
กลับมาจากภวังค์หรือสะดุ้งต่ืนจากหลับไหล จุดประสงค์ในการน าเสนอในองค์น้ี ผู้วิจัยต้องการแสดง
ถึง การที่ต้องรู้จักใช้สติในการระงับอารมณ์ที่หยาบกร้าน ก้าวร้าว ให้ใจเย็น ต่ืนตัวจากภวังค์ และ
กลับมาด ารงชีวิตให้เป็นปกติ  
  

อภิปรายผลการวจิยั 
 

 ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 น่ันคือเพื่อศึกษาวิเคราะห์เทคนิคเสียงและแนวคิด
การบรรเลงเคร่ืองดนตรีปี่ไทย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ค ากลอนจากวรรณกรรมเร่ืองพระอภัยมณี ของสุนทร
ภู่ ที่บรรยายถึงเหตุการณ์ บรรยากาศ และอารมณ์ของมนุษย์ในขณะบรรเลงปี่แต่ละคร้ังก่อนแล้วแยก
ออกเป็นรูปแบบอารมณ์ต่าง ๆ  กัน 7 อารมณ์ แล้วน าไปเป็นโจทย์ในการเก็บข้อมูลเสียงปี่จากนักปี่
กลุ่มตัวอย่าง แล้วสรุปออกมาเป็นเทคนิคการบรรเลง แสดงให้เห็นว่าปีเป็นเคร่ืองดนตรีสามารถ
บรรเลงได้อย่างละเอียดอ่อน สามารถส่งเสริมจินตนาการของนักปี่ได้อย่างหลากหลาย และการ
เลือกใช้เทคนิคเสียงการบรรเลงปี่ในประเด็นเดียวกันของนักปี่กลุ่มตัวอย่างทั้ ง 3 คน มีความ
ความสัมพันธ์และสอดคล้องทั้งมุมมองแนวคิดการใช้เสียงและการสร้างอารมณ์ที่ใกล้เคียงกัน เทคนิค
การเป่าปี่เหล่าน้ีสามารถน าไปสู่การประพันธ์เพลงตามอารมณ์ที่ต้องการได้  
 จากจุดประสงค์ขอที่ 2  เพื่อประยุกต์เทคนิคที่ได้จากเสียงปี่ไทย น าไปสู่การประพันธ์
เพลงสมัยใหม่ ผู้ วิจัยได้ประพันธ์เพลง ช่ือชุด “คนดีปี่ คุ้ม” เป็นงานดนตรีร่วมสมัยที่ผสมผสาน
เอกลักษณ์เคร่ืองดนตรีปี่ไทยเข้าร่วม และกระจายเทคนิคปี่ไทยไปยังเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆที่ใช้บรรเลงร่วม 
มีการใช้เทคนิคด้านเสียงอิเล็กทรอนิคเข้ามาเสริมสร้างอารมณ์เพื่อให้เกิดสีสันความแปลกแก่ผลงาน  
ดังการสรุปผลที่น าเสนอแบ่งออกเป็น 4 องค์ใหญ่  คือ 1. ประโคมหวาน 2. จิตหลุดล่อง 3. โศรก
สังหาร 4. สู่สามัญ จากผล การวิจัยและบทเพลงที่ผู้ วิจัยประพันธ์แสดงให้เห็นว่า ปี่ไทยสามารถ
น ามาใช้ประยุกต์ด้วยเทคนิคประพันธ์เพลงร่วมสมัย สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงได้ตาม
ต้องการ อันก่อให้เกิดผลงานเชิงสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ได้  
 การประพันธ์ผลงานช้ินน้ี ผู้วิจัยได้ปรับลักษณะของเสียงปี่ใน ให้มาอยู่ในบันได้เสียงซี (C) 
เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถเห็นภาพรวมและจัดระบบเสียงของปี่ในให้เช่ือมโยงเข้ากับเคร่ืองดนตรีช้ินอ่ืนได้ 
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แต่ปี่ในที่เป็นมาตรฐานของดนตรีไทยน้ัน อยู่ในบันไดเสียงบีแฟลช (Bb) ทั้งน้ีหากท าการปรับเปลี่ยน
เสียงเคร่ืองปี่ในที่เป็นระบบเสียงเฉพาะทางของดนตรีไทยให้ตามสากล จะมีความยุ่งยากมากซ่ึงอาจ
จ าเป็นต้องย้อนกลับไปถึงกระบวนการผลิตเคร่ืองกันใหม่ ดังน้ันการปรับแปลงเสียงที่เคร่ืองดนตรี
สากลน้ันจึงมีความยืดหยุ่นกว่า ซ่ึงในทางปฏิบัติจริง สามารถที่จะปรับระดับเสียงโน้ตของเคร่ืองดนตรี
ที่อยู่ในผลงานเพลงลงมาให้สัมพันธ์กับปี่ใน โดยโน้ตเพลงของปี่สามารถอ่านได้ปกติไม่ต้องปรับเสียง
ตาม   
 หลังจากผู้วิจัยได้ประพันธ์ผลงานพบว่าระบบเสียงของปี่ในมีความเหลื่อมล้ าในบางย่าน
ความถี่ของโน้ตตัวระดับเดียวกันในระบบเสียงสากล ซ่ึงปัจจัยดังกล่าวอาจแก้ไขโดยผู้ที่มีทักษะการฟัง
ที่สูงบรรเลง หรือ มีการจัดท าผลิตเคร่ืองดนตรีปี่ในให้สัมพันธ์กับระบบเสียงสากลได้ ในส่วนน้ีผู้วิจัยคิด
ว่าเป็นเร่ืองดีในการผลักดันให้เคร่ืองดนตรีปี่ในถูกน าไปใช้ในระดับสากล แต่ส าหรับระบบเสียงที่มี
ความเหลื่อมล้ าผู้วิจัยคิดว่าน่ันคือเสน่ห์ในการท างานข้ามวัฒนธรรมดนตรี และการประพันธ์เพลงร่วม
สมัยที่เปิดโอกาสให้แสวงหาค าตอบที่ไม่เคยมีจุดจบชัดเจน ถือเป็นความท้าทายทางศิลปะสมัยใหม่  
ดังน้ันในการประพันธ์ผู้ประพันธ์ควรท าความเข้าใจในการเลือกใช้เสียงหรือหลีกเลี่ยง ตามความ
เหมาะสมและวิจารณญานของผู้แต่ง  
 

ข้อเสนอแนะ 
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ด้วย งานวิจัยน้ีศึกษาและวิเคราะห์ เกี่ยวกับเสียงปี่ที่มีต่ออารมณ์มนุษย์ในบทกลอนของ
วรรณกรรมเร่ืองพระอภัยมณี เพื่อเช่ือมโยงกับการแสวงหาเทคนิคการเป่าปี่ เพื่อน าไปใช้ในการ
ประพันธ์เพลง ตามอารมณ์เพลงที่ต้องการ การผลการวิจัยน้ีไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีดังน้ี 

1. การพัฒนาทักษะในการบรรเลงบทเพลงที่มีการประยุกต์ใช้ดนตรีจากต่าง
วัฒนธรรม โดยไม่มีข้อจ ากัดของประเภทดนตรี เคร่ืองมือ หรือพื้นฐานทางด้านการประพันธ์เพลง 

2. อาจารย์ดนตรีระดับอุดมศึกษา เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความส าคัญมากในการปลูกฝัง
และสร้างความตระหนักด้านการประพันธ์และแสวงหาแนวดนตรีใหม่ ๆ นอกเหนือจากการสอน
วิชาการความรู้และทักษะปฏิบัติดนตรี เพราะองค์ประกอบของกระบวนการดนตรีในสังคมมี 3 ส่วน 
คือ ผู้แต่งเพลง ผู้เล่นดนตรี และผู้ฟัง ดังน้ันจึงควรศึกษางานวิจัยน้ี เพื่อการปลูกฝังสร้างความ
ตระหนักด้านการ 

ประพันธ์เพลงที่มีการผสมผสานแนวดนตรีที่มีความแตกต่าง การตีความบทเพลง 
และการบรรเลงบทเพลงที่มีความร่วมสมัย 
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3. การบูรณาการการศึกาทางด้านดนตรีกับองค์ความรู้ทางด้านอ่ืน ดังตัวอย่างของ
การวิจัยน้ี ที่มีการศึกษางานวรรณกรรมและมีการประยุกต์ใช้การตีความงานวรรณกรรมกับการ
ประพันธ์เพลง และสามารถพัฒนาต่อยอดไปยังการแสดงละครเวที การจัดท าสื่อด้านภาพและเสียง 
และดนตรีประกอบภาพยนตร์  

4. บทบาทความส าคัญในการศึกษาเชิงลึกของเคร่ืองดนตรีต่างๆ ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างการตีความการบรรเลงปี่ ซ่ึงมีความละเอียดอ่อน มีสีสันและการตีความที่หลากหลาย จึงควรที่
นิสิต นักศึกษาด้านดนตรี จะตระหนักและให้ความส าคัญต่อการศึกษาในเชิงลึก ถึงเคร่ืองดนตรีที่
ตนเองบรรเลง 

5.  ครูดนตรีทุกระดับ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน สามารถที่จะ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยน้ี ไปในการสร้างหรือส่งเสริมการศึกษาดนตรีในรูปแบบใหม่ๆ 
และสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ดนตรีแก่ผู้เรียนต่อไป   
 
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การท าวิจัยเร่ือง “ปี่ไทย กับการตีความผ่านงานประพันธ์ร่วมสมัย” น้ี  มีรูปแบบการ
ด าเนินการจากการศึกษาวิเคราะห์บทกลอนจากวรรณกรรมเร่ืองพระอภัยมณี มาก าหนดเป็นกรอบ
อารมณ์ แล้วใช้เทคนิคการเป่าปี่จากนักปี่ กลุ่มตัวอย่าง 3 คน มาประพันธ์เพลงออกมาตามจินตนาการ
ของผู้วิจัยดังที่ได้น าเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลไปแล้วน้ัน  แต่การท าวิจัยไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใด 
ต้องศึกษาค้นคว้าหลายมิติ จึงจะครอบคลุมและสมบูรณ์ ผู้วิจัยมองเห็นประเด็นอ่ืน ๆ ที่น่าสนใจ 
สมควรน าเสนอเป็นหัวข้อวิจัยต่อไปได้อีก ดังน้ี   

1. ศึกษาเทคนิคและแนวคิดการบรรเลงของปี่น าไปปรับใช้กับเคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนๆ 
2. ศึกษาในลักษณะเดียวกันน้ีในวรรณกรรมของไทยเรื่องอ่ืน กับเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆ 
3. ศึกษาให้สัมพันธ์กับนาฏลีลาของไทยที่ใช้ภาษาท่าทางแสดงอารมณ์ต่าง ๆ  เช่น

การแสดงโขน การแสดงลิเก เป็นต้น มาวิเคราะห์ใหสัมพันธ์กับเคร่ืองดนตรีแล้วประพันธ์ออกมาเป็น
เพลง 

4. การสร้างเคร่ืองดนตรีไทยที่สามารถท างานร่วมกับดนตรีสากลได้ ทั้งในแง่ระบบ
เสียงและคุณภาพของเสียง  

5. ศึกษารวบรวมองค์ความรู้ทางศัพท์ดนตรีไทยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลส าหรับนัก
ประพันธ์เพลงร่วมสมัยได้ใช้ประโยชน์ ดังเช่น กรณีของศัพท์การบรรเลงปี่ที่เป็นเทคนิคต่างๆในเล่ม น้ี 
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ภาคผนวก ก 
แบบสมัภาษณ์ขอ้มลู 
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แบบสมัภาษณ์ขอ้มลู 
 
แบบสมัภาษณ์เทคนคิการบรรเลงจากนกัปี ่

 ประเดน็ที่ 1 นักปี่คิดถึงอะไร จะบรรเลงปี่ออกมาอย่างไร มีการเลือกใช้เทคนิคเสียงอะไร 
และเพราะอะไร เมื่อต้องบรรเลงในสถานการณ์ต่อไปน้ี  
 

1) เป่าปี่ ขับกล่อมจิตใจ 
แนวคิด
............................................................................................................................................................... 
อารมณ์
............................................................................................................................................................... 
เทคนิค
.......................................................................................................................................................... ...... 
   

2) เป่าปี่ ฆ่าท าลาย 
แนวคิด
............................................................................................................................................................... 
อารมณ์
............................................................................................................................................................... 
เทคนิค
................................................................................................................................................................ 
 

3) เป่าปี่ สะกดจิต 
แนวคิด
............................................................................................................................................................... 
อารมณ์
............................................................................................................................................................... 
เทคนิค
................................................................................................................................................................ 
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4) เป่าปี่ จีบสาว 

แนวคิด
............................................................................................................................................................... 
อารมณ์
............................................................................................................................................................... 
เทคนิค
................................................................................................................................................................ 
 

5) เป่าปี่ ปลุกคนให้ต่ืน 
แนวคิด
............................................................................................................................................................... 
อารมณ์
............................................................................................................................................................... 
เทคนิค
................................................................................................................................................................ 
 

6) เป่าปี่ ด้วยความเศร้าโศก 
แนวคิด
............................................................................................................................................................... 
อารมณ์
............................................................................................................................................................... 
เทคนิค
................................................................................................................................................................ 

7) เป่าปี่ ให้สงบจิตใจ 
แนวคิด
............................................................................................................................................................... 
อารมณ์
............................................................................................................................................................... 
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เทคนิค
................................................................................................................................................................ 
 
 ประเดน็ที่ 2 เมื่อนักปี่ได้อ่านบทกลอนที่ผู้วิจัยเตรียมมาในแต่ละชุด จะบรรเลงปี่ออกมา
อย่างไรให่มีความสอดคล้องกับบทกลอน มีการเลือกใช้เทคนิคเสียงอะไร และเพราะอะไร  
เน้ือหากลอนในแต่ละท่อนปี่มีดังน้ี  
 

   กลอนชุดที่ 1 ปี่ประโลม 
แล้วหยิบปี่ที่ท่านอาจารย์ให้   เข้าพิงพฤกษาไทรดังใจหวัง 
พระเป่าเปิดน้ิวเอกวิเวกดัง   ส าเนียงวังเวงแว่วแจ้วจับใจฯ 
ในเพลงปี่ว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ย   ยังไม่เคยชมชิดพิสมัย 
ถึงร้อยรสบุปผาสุมาลัย    จะช่ืนใจเหมือนสตรีไม่มีเลย 
พระจันทรจรสว่างกลางโพยม   ไม่เทียมโฉมนางงามเจ้าพราหมณ์เอ๋ย 
แม้นได้แก้วแล้วจะค่อยประคองเคย  ถนอมเชยชมโฉมประโลมลาน 

 
แนวคิด
............................................................................................................................................................... 
อารมณ์
............................................................................................................................................................... 
เทคนิค
................................................................................................................................................................ 
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   กลอนชุดที่ 2 ปี่สังหาร 
แล้วทรงเป่าปี่แก้วให้แจ้วเสียง   สอดส าเนียงน้ิวเอกวิเวกหวาน 
พวกโยธีผีสางทั้งนางมาร    ให้เสียวซ่านซับซาบวาบหัวใจ 
แต่เพลินฟังน่ังโยกจนโงกหงุบ   ลงหมอบซุบซวนซบสลบไสล 
พอเสียงปี่ที่แหบหายลงไป   ก็ขาดใจยักษ์ร้ายวายชีวาฯ 

 
แนวคิด
............................................................................................................................................................... 
อารมณ์
............................................................................................................................................................... 
เทคนิค
................................................................................................................................................................ 

   กลอนชุดที่ 3 ปี่สะกด 
เปิดส าเนียงเสียงลิ่วถึงน้ิวเอก   หวานวิเวกวังเวงดังเพลงสวรรค์ 
ให้ขึ้นเฉื่อยเจื่อยแจ้วถึงแก้วกรรณ   เหล่าพวกฟันเสี้ยมฟังสิ้นทั้งทัพ 
ยืนไม่ตรงลงน่ังย่ิงวังเวก    เอกเขนกนอนเคียงเรียงล าดับ 
เจ้าละมานหวานทรวงง่วงระงับ   ลงล้มหลับลืมกายดังวายปราณฯ 

 
แนวคิด
............................................................................................................................................................... 
อารมณ์
............................................................................................................................................................... 
เทคนิค
................................................................................................................................................................ 
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   กลอนชุดที่ 4 ปี่สงบจิตใจ 
วิเวกหวีดกรีดเสียงส าเนึยงสน่ัน      คนขย้ันยืนขึงตะลึงหลง 
ให้หวิววาบซาบทรวงต่างง่วงงง        ลืมณรงค์ครบสู้เง่ียหูฟัง 
พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต    ให้คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง 
ว่าจากเรียนเหมือนนกมาจากรัง      อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย 
ถึงยามค่ าย่ าฆ้องจะร้องไห้            ร่ าพิไรรัญจวนหวนละห้อย 
โอ้ยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อย       น้ าค้างย้อยเย็นฉ่ าที่อัมพร 
หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยช่ืน     ระรวยร่ืนรินรินกลิ่นเกสร 
แสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอน          จะอาวรณ์อ้างว้างอยู่วังเวง 

 
แนวคิด
............................................................................................................................................................... 
อารมณ์
................................................................................................................................ ............................... 
เทคนิค
............................................................................................. ................................................................... 
 

  
   กลอนชุดที่ 5 ปี่เกี้ยวสาว 
ต้อยตะริดต๊ิดต่ีเจ้าพี่เอ๋ย   จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน 
แอ้อ่ีออยสร้อยฟ้าสุมาลัย   แม้เด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย 
ฉุยฉายช่ืนร่ืนรวยระทวยทอด  จะกล่อมกอดกว่าจะหลับกับเขนย 
หนาวน้ าค้างพร่างพรมลมร าเพย  ใครจะเชยโฉมน้องประคองนวล" 

 
แนวคิด
............................................................................................................................................................... 
อารมณ์
............................................................................................................................................................... 
เทคนิค
................................................................................................................................................................ 
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   กลอนชุดที่ 6 ปี่ปลุกต่ืนคืนสติ 
ด าริพลางทางลงแล้วทรงปี่  เรียกโยธีไพร่นายทั้งซ้ายขวา 
ให้วาบแว่วแก้วหูรู้วิญญาณ   ต่างลืมตาตกใจทั้งไพร่นาย 
ลุกขึ้นว่ิงทิ้งเคร่ืองสรรพาวุธ  อุตลุดล้มคว่ าคะม าหงาย 
เสียงครึกคร้ืนคืนพลัดกระจัดกระจาย  ต่างวุ่นวายว่ิงพัลวันไปฯ 

 
แนวคิด
............................................................................................................................................................... 
อารมณ์
.......................................................................................................................................... ..................... 
เทคนิค
....................................................................................................... ......................................................... 
 

  
   กลอนชุดที่ 7 ปี่คร่ าครวญ 
แม่วัณฬานารีศรีสวัสด์ิ    จะพรากพลัดไพร่พลไปหนไหน 
น้ าค้างย้อยพรอยพรมพนมไพร   จะหนาวในทรวงน้องจนหมองนวล 
โอ้ยามสามยามน้ีเจ้าพี่เอ๋ย    พี่เคยกอดน้องประคองสงวน 
แม่ยอดหญิงมิ่งขวัญจะรัญจวน   เสียดายนวลเน้ืออุ่นละมุนทรวง 
เคยไสยาสน์อาสน์อ่อนบรรจถรณ์แท่น  มาดินแดนดงรังใช่วังหลวง 
ขอเชิญแก้วแววตาสุดาดวง   มาชมพวงมาลีด้วยพี่ยา 

 
แนวคิด
............................................................................................................................................................... 
อารมณ์
............................................................................................................................................................... 
เทคนิค
................................................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ข 
บทกลอนเพลงปี่ในวรรณกรรมเรื่องพระอภยัมณี 
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บทกลอนเพลงปี่ในวรรณกรรมเรื่องพระอภยัมณี 
 

บันทึกเรือ่ง ในเรื่องพระอภยัมณขีองสนุทรภู่ พระอภยัมณเปา่ปีก่ีค่รั้ง  
 การเป่าปี่ในเรื่องพระอภัยมณี ตามที่ปรากฏในสารบัญมี ๙ คร้ัง แต่เมื่อศึกษารายละเอียดใน
การเป่าปี่ตลอดทั้งเรื่องมีทั้งหมด ๑๓ คร้ัง เป็นพระอภัยมณีเป่าปี่ ๑๒ คร้ัง และ สินสมุทร เป่าปี่ ๑ 
คร้ัง 
 การเป่าปี่คร้ังที่ ๑ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีคร้ังที่ ๑ อยู่ในตอนที่ 
๑ พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา เล่ม ๑ หน้า ๑๐ พระอภัยมณีเป่าปี่ให้พราหมณ์สามนายฟัง  

     พระฟังความพราหมณ์น้อยสนองถาม  จึงเล่าความจะแจ้งแถลงไข 
อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป   ย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์ 
ถึงมนุษย์ครุฑาเทวราช    จตุบาทกลางป่าพนาสิณฑ์ 
แม้นปี่เราเป่าไปให้ได้ยิน    ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา 
ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติ    อันลัทธิดนตรีดีหนักหนา 
ซ่ึงสงสัยไม่สิ้นในวิญญาณ์    จงนิทราเถิดจะเป่าให้เจ้าฟัง 
แล้วหยิบปี่ที่ท่านอาจารย์ให้   เข้าพิงพฤกษาไทรดังใจหวัง 
พระเป่าเปิดน้ิวเอกวิเวกดัง   ส าเนียงวังเวงแว่วแจ้วจับใจฯ 
     ในเพลงปี่ว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ย  ยังไม่เคยชมชิดพิสมัย 
ถึงร้อยรสบุปผาสุมาลัย    จะช่ืนใจเหมือนสตรีไม่มีเลย 
พระจันทรจรสว่างกลางโพยม   ไม่เทียมโฉมนางงามเจ้าพราหมณ์เอ๋ย 
แม้นได้แก้วแล้วจะค่อยประคองเคย  ถนอมเชยชมโฉมประโลมลาน 
เจ้าพราหมณ์ฟังวังเวงวะแว่วเสียง   ส าเนียงเพียงการเวกกังวานหวาน 
หวาดประหวัดสตรีฤดีดาล   ให้ซาบซ่านเสียวสดับจนหลับไป 
ศรีสุวรรณน้ันน่ังอยู่ข้างพี่    ฟังเสียงปี่วาบวับก็หลับใหล 
พระแกล้งเป่าแปลงเพลงวังเวงใจ   เป็นความบวงสรวงพระไทรที่เนินทรายฯ 
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 การเป่าปี่คร้ังที่ ๒ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของสินสมุทร ซ่ึงเป็นบุตรพระอภัยมณี 
มีเพียงคร้ังเดียวอยู่ในตอนที่ ๑๒ พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา เล่ม ๒ หน้า ๑๓๙ พระอภัยมณี
พบนางสุวรรณมาลี สินสมุทรเป่าปี่ให้ท้าวสิงหลฟัง 

     กรุงกษัตริย์ตรัสว่าน่าหัวร่อฯ   เออก็พอที่หรือพระฤๅษี 
วิชาอ่ืนด่ืนไปว่าไม่ดี    เรียนแต่ปี่ไปเที่ยวเป่าให้เขาฟัง 
เด๋ียวน้ีปี่มีอยู่หรือไม่เล่า    นิมนต์เป่าให้โยมชมคารมมั่ง  
ทั้งพวกเหล่าสาวสุรางค์นางชาววัง   จะได้ฟังไพเราะเพราะโยคีฯ 
     พระอภัยได้ฟังน่ังชม้อย   นางน้อยน้อยแลสบหลบฤๅษี 
พอสบเนตรนุชพระบุตรี    แกล้งพาทีท าเป็นว่าน่าเสียดาย 
ถ้าพบเข้าคราวคร้ังยังไม่บวช   ไม่พูดอวดปากเปล่าจะเป่าถวาย 
น่ีครองศีลสิกขารักษากาย   เกรงอบายเบื้องหน้าอนาคต 
แม้นท้าวไทจะใคร่ฟังหวังถวิล   ว่าให้สินสมุทลาสิกขาบท 
เป่าถวายคล้ายครุพอรู้รส    กลัวทรงยศจะบรรทมไม่สมประดีฯ  
     กรุงกษัตริย์สรวลสันต์ว่าฉันชอบ  แล้วตรัสปลอบสินสมุทรบุตรฤๅษี  
ช่างสนใจได้วิชาบิดาดี    ช่วยเป่าปี่ให้ฉันฟังบ้างเป็นไร 
จะบูชาผ้าต้นก าพลรัต    โขมพัตถ์ลายทองอันผ่องใส 
สร้อยเสมาปะวะหล่ าแลก าไร   โยมจะให้งามงามตามจ านงฯ 
     สินสมุทมุนีฤๅษีเล็ก    ประสาเด็กดูของที่ต้องประสงค์  
แล้วตอบว่าฉันจะใคร่ได้เคร่ืองทรง   เหมือนที่องค์พระธิดาสารพันฯ 
     องค์ท่านท้าวสาวสุรางค์ต่างหัวร่อ  ฤๅษีพ่อก็ส ารวลพลอยสรวลสันต์ 
นางโฉมฉายอายองค์พระทรงธรรม์  ท าเมียงหันเมินย้ิมอยู่พร้ิมพรายฯ 
     กรุงกษัตริย์ตรัสว่าอย่าปรารภ   มีอยู่ครบเคร่ืองกษัตริย์จะจัดถวาย  
จะขอฟังปี่ให้ใจสบาย    ถึงหลับตายไปสักวันไม่พร่ันใจฯ 
     กุมาราลาลุกลงจากแท่น   ออกโลดแล่นมากุฎีที่อาศัย 
จึงลาศีลทรงภูษาผ้าสไบ    ถือปี่ไปยังศาลาหน้าคีรี 
ประณตน่ังบังคมบรมนาถ   อยู่ริมอาสน์อัยกาตาฤๅษี 
ภาวนาอาคมให้ลมดี    แล้วเป่าปี่แปลงเพลงวังเวงใจ 
ท าแหบหวนครวญว่าสาลิกาแก้ว   ค่ าลงแล้วขวัญอ่อนจะนอนไหน 
หนาวน้ าค้างพร่างพรมพนมไพร   จะหนาวใจสาริกาทุกราตรีฯ 
     กรุงกษัตริย์ฟังปี่ให้วิเวก   เอกเขนกน่ังหาวทั้งสาวศรี  
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ให้วาววับหลับล้มไม่สมประดี   ทั้งโยคีผู้เฒ่าพลอยหาวนอน 
แกเอนพิงหลับอยู่กับอาสน์   พวกอ ามาตย์หลับกลิ้งริมสิงขร 
ทั้งพวกไพร่นายเภตราที่สาคร   ระเนนหลับเรียบเงียบส าเนียง 
ด้วยลมปี่เป่าดังกระทั่งโยชน์   ได้ทราบโสตสิงสัตว์สงัดเสียง 
ในคงคาปลาร้ายขึ้นว่ายเรียง   ฟังส าเนียงปี่แก้วแจ้วจับใจฯ 
     ฝ่ายนักสิทธิ์บิตุรงค์ทรงสวัสด์ิ   เห็นสองกษัตริย์ไสยาสน์ไม่หวาดไหว 
ทั้งสาวสวรรค์กัลยาเสนาใน   ไม่มีใครฟื้นกายดังวายปราณ 
พระเพ่งพิศธิดายุพาพักตร์   ดูน่ารักรูปทรงส่งสัณฐาน 
ช่างเปล่งปลั่งยังไม่มีราคีพาน   น่าสงสารซบน่ิงไม่ติงกาย 
พระเลื่อนองค์ลงจากบัลลังก์อาสน์   หวังสวาทว่าจะโลมนางโฉมฉาย 
คร้ันเข้าชิดคิดได้ไม่ใกล้กราย   แต่เดินชายชมนางไม่วางตา 
พระโอษฐ์เอ่ียมทียมสีลิ้นจ่ีจ้ิม   เป็นลักย้ิมแย้มหมายทั้งซ้ายขวา 
ขนงเนตรเกศกรกัลยา    ดังเลขาผุดผ่องละอองนวล 
ท าไฉนจะได้ดวงสมร    ร่วมที่นอนแนบน้องประคองสงวน 
แล้วร้ังรักหักใจไม่บังควร    ให้ปั่นป่วนกลับมาน่ังข้างหลังครูฯ 
จึงห้ามสินสมุทรน้ันหยุดปี่   พระโยคีรู้สึกนึกอดสู 
จึงว่าปี่ดีจ้านเจียวหลานกู    เล่นเอาปู่ม่อยหลับระงับไป 
แล้วแลดูผู้คนบนสิงขร    ระเนนน่ิงกลาดไม่หวาดไหว 
หัวเราะพลางทางว่าสาแก่ใจ   ช่างหลับใหลล้มกลิ้งทั้งหญิงชาย 
แล้วโยคีตีระฆังดังหง่างเหง่ง   เสียงโก่งเก่งก้องหูไม่รู้หาย 
สองกษัตริย์รู้สึกนึกละอาย   สงสารสายสวาทน่ังบังบิดา 
สาวสุรงค์บ้างก็ยังก าลังหลับ   เขาปลุกกลับกลิ้งหงายน่าขายหน้า 
บ้างละเมอเพ้อเชือนว่าเพื่อนมา   กษัตริย์กร้ิวกราดตวาดไป 
อีเหล่าน้ีขี้เซาเบาอยู่หรือ    ฉุดข้อมือให้มันต่ืนขึ้นจงได้ 
แล้วเหลียวมาพาทีด้วยชีไพร   เพราะสุดใจเจียวปี่ดีจริงจริง 
ช่างฉ่ าเฉื่อนเจ้ือยแจ้วถึงแก้วหู   หลับไม่รู้สึกกายทั้งชายหญิง 
แต่แรกไม่ได้ฟังยังประวิง    ที่น้ีจริงของเจ้าคุณพระมุนี 
แล้วจัดได้เคร่ืองประดับส ารับเก่า   มาให้เจ้าสินสมุทรฤๅษี 
กุมาราว่าของหมองไม่ดี    โปรดเปลี่ยนที่พระธิดามาประทานฯ 
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 การเป่าปี่คร้ังที่ ๓ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีคร้ังที่ ๒ อยู่ในตอนที่ 
๑๔ พระอภัยมณีเรือแตก เล่ม ๑ หน้า ๑๖๐ พระอภัยมณีเป่าปี่ นางผีเสื้อขาดใจตาย  

     ฝ่ายพระองค์ทรงเดชเกศกษัตริย์  จึงจบหัตถ์อธิษฐานการกุศล 
แล้ววันทาลาศีลพระทศพล   เอาเคร่ืองต้นแต่งองค์อลังการ์ 
แล้วถือปี่ที่ท่านอาจารย์ให้   แข็งพระทัยออกจากชะวากผา 
ขึ้นหยุดย้ังน่ังแท่นแผ่นศิลา   ภาวนาอาคมเรียกลมปราณ 
แล้วทรงเป่าปี่แก้วให้แจ้วเสียง   สอดส าเนียงน้ิวเอกวิเวกหวาน 
พวกโยธีผีสางทั้งนางมาร    ให้เสียวซ่านซับซาบวาบหัวใจ 
แต่เพลินฟังน่ังโยกจนโงกหงุบ   ลงหมอบซุบซวนซบสลบไสล 
พอเสียงปี่ที่แหบหายลงไป   ก็ขาดใจยักษ์ร้ายวายชีวาฯ 
     คร้ันฝนหายพรายผีหนีไปหมด   พระทรงยศแลดูบนภูผา 
เห็นนางไม่ไหวติงน่ิงนิทรา   ก็รู้ว่าขาดใจบรรลัยลาญ 
จึงปลุกไพร่ให้ต่ืนขึ้นทั้วพวก   เหมือนหูหนวกเรียกใครก็ไม่ขาน 
ต้องท าไปให้รู้ว่านางมาร    ถึงแก่การมรณานิคาลัย 
แขกฝร่ังทั้งน้ันส าคัญแน่    ลุกขึ้นแลดูยักษ์เห็นตักษัย 
ต่างยอนหูให้น าลายน้ันหายไป   แล้วอวยชัยชมปี่ช่างดีจริงฯ 

 
 การเป่าปี่คร้ังที่ ๔ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีคร้ังที่ ๓ อยู่ในตอนที่ 
๑๗ พระอภัยมณีตีเมืองผลึก เล่ม ๑ หน้า ๓๕๑ - ๓๕๒ พระอภัยมณีเป่าปี่จับเจ้าละมานซ่ึงมาตีเมือง
ผลึก  

     พระอภัยไม่พร่ันประหว่ันหวาด  สั่งอ ามาตย์มูลนายฝ่ายทหาร 
แม้นกองทัพหลับใหลเห็นได้การ   เปิดทวารออกไปมัดให้รัดรึง 
เที่ยวผูกถือมือเท้าพวกบ่าวไพร่   ให้สาใจเหมือนลูกอ่อนลงนอนขึง 
แต่นายใหญ่ใส่ถ้วนโซ่ตรวนตรึง   เสร็จแล้วจึงพามาใส่ไว้ในกรง 
ให้พวกเราเอาขี้ผึ้งผนึกหู    คอยน่ังดูธงชัยอย่าไหลหลง 
แม้นกองทัพหลับใหลเหมือนใจจง   จะโบกธงขึ้นให้เห็นเป็นส าคัญ 
พระสั่งพลางทางลุกลงจากอาสน์   มาทรงราชยานหามงามขยัน 
ทหารพร้อมห้อมแห่ออกแจจัน   ขึ้นบนช้ันเชิงเทินเที่ยวเดินดู 
เห็นพหลพลขันธ์พวกฟันเสี้ยม   ก าแพงเหี้ยมโห่ลั่นสน่ันหู 
แต่ล้วนมือถือคันเกาทัณฑ์ธนู   สังเกตดูแต่งกายคล้ายเสี้ยวกาง 
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ทั้งสูงใหญ่ไพร่นายน้ันหลายหมื่น   พอแรงปืนถือถนัดไม่ขัดขวาง 
พระดูพลบนเชิงเทินด าเนินพลาง   พาขุนนางไปประทับที่พลับพลา 
ขึ้นทรงน่ังยังที่เก้าอ้ีเอ่ียม    อ ามาตย์เฟี้ยมเฝ้าฝ่ายทั้งซ้ายขวา 
หยิบปี่แก้วแล้วชูขึ้นบูชา    พอลมมาเพลาเพลาทรงเป่าพลัน 
เปิดส าเนียงเสียงลิ่วถึงน้ิวเอก   หวานวิเวกวังเวงดังเพลงสวรรค์ 
ให้ขึ้นเฉื่อยเจื่อยแจ้วถึงแก้วกรรณ   เหล่าพวกฟันเสี้ยมฟังสิ้นทั้งทัพ 
ยืนไม่ตรงลงน่ังย่ิงวังเวก    เอกเขนกนอนเคียงเรียงล าดับ 
เจ้าละมานหวานทรวงง่วงระงับ   ลงล้มหลับลืมกายดังวายปราณฯ 

 
 การเป่าปี่คร้ังที่ ๕ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีคร้ังที่ ๔ อยู่ในตอนที่ 
๓๐ พระอภัยมณีตีเมืองใหม่ เล่ม ๑ หน้า ๔๑๗ - ๔๑๘ พระอภัยมณีเป่าปี่ห้ามทัพ 

@ ฝ่ายองค์พระอภัยตกใจวับ   เห็นศึกกลับโอบอ้อมเข้าล้อมหลัง 
ข้างพวกเขาเผาเรือเหลือก าลัง   ฝ่ายฝร่ังรบรุกมาทุกที 
ดูทัพหน้าขวาซ้ายหายไปหมด   เขาล้อมรถทรงไว้มิให้หนี 
ตกพระทัยในอารมณ์ไม่สมประดี   จึงทรงเป่าปี่ห้ามปรามณรงค์ 
วิเวกหวีดกรีดเสียงส าเนึยงสน่ัน   คนขย้ันยืนขึงตะลึงหลง 
ให้หวิววาบซาบทรวงต่างง่วงงง   ลืมณรงค์ครบสู้เง่ียหูฟัง 
พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต   ให้คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง 
ว่าจากเรียนเหมือนนกมาจากรัง   อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย 
ถึงยามค่ าย่ าฆ้องจะร้องไห้   ร่ าพิไรรัญจวนหวนละห้อย 
โอ้ยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อย   น้ าค้างย้อยเย็นฉ่ าที่อัมพร 
หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยช่ืน  ระรวยร่ืนรินรินกลิ่นเกสร 
แสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอน   จะอาวรณ์อ้างว้างอยู่วังเวง 
วิเวกแว่วแจ้วเสียงส าเนียงปี่   พวกโยธีทิ้งทวนชวนเขนง 
ลงน่ังโยกโงกหงับทับกันเอง   เสนาะเพลงเพลินหลับระงับไป 
จังหรีดหร่ิงสิงสัตว์สงัดเงียบ   เย็นระเยียบย่อมหญ้าพฤกษาไสว 
น้ าค้างพรมลมสงัดไม่กวัดไกว   ทั้งเพลิงไฟโซมซาบไม่วาบวูฯ  
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 การเป่าปี่คร้ังที่ ๖,๗,และ ๘ ของเร่ืองพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีคร้ังที่ ๕ ๖, 
และ ๗อยู่ใน ตอนที่ ๓๑ พระอภัยมณีเป่าปี่เรียกนางละเวง เล่ม ๑ หน้า ๔๒๓ พระอภัยมณีเป่าปี่เป่าปี่
เรียกนางละเวง รวมเป่าปี่ทั้งหมด ๓ คร้ัง ในการเรียกนางละเวง 

๑    พระแลตามหวามวับเมื่อลับเนตร  ด้วยพระเวทหวังจิตพิสมัย 
จะตามโลมโฉมละเวงก็เกรงใจ   จะผันแปรแก้ไขฉันใดดี 
แล้วนึกได้ในวิชาพฤฒาเฒ่า   จะลองเป่าปี่ประโลมนางโฉมศรี 
ให้งามสรรพกลับมาได้พาที   แล้วทรงปี่เป่าเกี้ยวประเด๋ียวใจ 
ต้อยตะริดติดต่ีเจ้าพี่เอ๋ย    จะละเลยเร่ร่อนไปนานไหน 
แอ้อีอ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย    แม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย 
ฉุยฉายช่ืนร่ืนรวยระทวยทอด   จะกล่อมกอดกว่าจะหลับกับเขนย 
หนาวน้ าค้างพร่างพรมลมร าเพย   ใครจะเชยโฉมน้องประคองนวล 
เสนาะดังวังเวงเป็นเพลงพลอด   เสียงฉอดฉอดชดช้อยละห้อยหวน 
วิเวกแว่วแจ้วในใจรัญจวน   เป็นความชวนประโลมโฉมวัณฬาฯ  
๒     ฝ่ายโฉมยงองค์ละเวงฟังเพลงปี่  ให้รอรีรวนเรเสน่หา 
คิดก าหนัดอัดอ้ันหว่ันวิญญาณ์   นึกนึกน่าจะใคร่ปะพระอภัย 
เธอพูดดีปี่ดังฟังเสนาะ    จะฉอเลาะลูบต้องท านองไหน 
แม้ถนอมกล่อมกลอกเหมือนดอกไม้  จะช่ืนใจน้องยาทุกราตรี 
ย่ิงกลับฟังวังเวงเพลงสังวาส   ย่ิงหว่ันหวาดวิญญาณ์มารศรี 
ตะลึงลืมปลื้มอารมณ์ไม่สมประดี   ด้วยเพลงปี่เป่าเชิญให้เพลินใจ 
จนลืมองค์หลงรักชักสินธพ   กลับมาพบพิศวงด้วยหลงใหล 
พระเห็นนางวางปี่ด้วยดีใจ   เข้าเคียงใกล้กล่าวประโลมโฉมวัณฬา 
ขอเชิญนุชสุดสวาทไปราชรถ   อย่าระทดท้อจิตกนิษฐา 
นางรู้สึกนึกพร่ันหว่ันวิญญาณ์   กลับชักม้าควบขับไปลับองค์ 
อ้อมออกทางข้าเขาให้เศร้าจิต   แล้วหยุดคิดแค้นใจด้วยใหลหลง 
อันลมปี่น้ีละลวยให้งวยงง   สุดจะทรงวิญญาณ์รักษาตัว 
ถ้าขืนอยู่สู้อีกไม่หลีกเลี่ยง    ฉวยพลั้งเพลี่ยงเพลงปี่ต้องมีผัว 
จะพลอยพาหน้าน้องให้หมองมัว   เหมือนหญิงช่ัวชายเกี้ยวประเด๋ียวใจ 
เหลือล าบากยากเย็นด้วยเป็นหญิง   จ าจะทิ้งกองทัพที่หลับใหล 
ไปลังกาอย่าให้มีราคีภัย    แล้วจะได้แต่งทหารมาราญรอน 
ด าริพลางนางขยับจับพระแสง   สะพายแล่งลูกเกาทัณฑ์ถือคันศร 
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เหน็บกระบี่มีหอกซัดข้างอัสดร   แล้วหยุดหย่อนยืนดูหมู่โยธา 
ไม่ไหวติงน่ิงหลับระงับเงียบ   ย่ิงเย็นเยียบเยือกจิตกนิษฐา 
สุดจะช่วยด้วยทัพอัปรา    ชลนานองเนตรสังเวชใจ 
จะอยู่นานการด่วนจวนจะรุ่ง   เขม้นมุ่งมรรคาพฤกษาไสว 
ควบอาชาผ่าตรงเข้าพงไพร   สังเกตใจจ าทางไปกลางคืน 
สันโดษเด่ียวเปลี่ยวเปล่าเสร้าสลด   ระทวยทดทุกข์ร้อนถอนสะอ้ืน 
แต่การทัพขับขันสู้กลั้นกลืน   อุตส่าห์ขืนขับม้ารีบคลาไคลฯ  
๓     ฝ่ายองค์พระอภัยวิไลลักษณ์   ก าเริบรักร้อนจิตคิดสงสัย 
เมื่อเป่าปี่เยาวมาลย์มาเหมือนใจ   คร้ันหยุดปี่หนีไปไม่ได้การ 
เที่ยวควบม้าหาจบไม่พบปะ   สุดที่จะติดตามความสงสาร 
เสน่หาอาวรณ์ร้อนร าคาญ   เยาวมาลย์แม่จะแฝงไปแห่งไร 
หรือหยุดปี่ดีร้ายจะคลายรัก   เสียดายนักนึกน่าน้ าตาไหล 
จะโลมเล้าเป่าอีกให้อ่อนใจ   แม้นมาใกล้เหมือนเมื่อกี้แล้วมิฟัง 
พลางบรรเลงเพลงปีระร่ีเรื่อย   จนเหน็ดเหน่ือยในอารมณ์ไม่สมหวัง 
พระศอแสบแหบเครือเหลือก าลัง   จึงหยุดย้ังร าพึงคะนึงใน 
ที่ปี่เราเป่าอีกจะหลีกเลี่ยง   หรือฟังเสียงหลับซบสลบไสล 
หรือน่ิมน้องหมองหมางระคางใจ   ว่าพี่ไม่ปลุกทัพให้กลับมา 
ย่ิงครวญคร่ าร าลึกย่ิงนักรัก   ละล้ าละลักเหลียวแลชะแง้หา 
ที่รอนราญการศึกไม่ตรึกตรา   ด้วยเหตุว่าเวทมนตร์เข่าดลใจ ฯ  

 
 การเป่าปี่คร้ังที่ ๙ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีคร้ังที่ ๘ อยู่ในตอนที่ 
๓๑ พระอภัยมณีเป่าปี่ปลุกทัพ เล่ม ๑ หน้า ๔๒๔ - ๔๒๕ พระอภัยมณีเป่าปี่ปลุกทัพ 

     จึงคิดว่าอย่าเลยจะปลุกทัพ   ให้งามสรรพสิ้นพะวงที่สงสัย 
เป็นส าเร็จเสร็จศึกเหมือนนึกไว้   เห็นจะได้เชยชมโฉมวัณฬา 
ด าริพลางทางลงแล้วทรงปี่   เรียกโยธีไพร่นายทั้งซ้ายขวา 
ให้วาบแว่วแก้วหูรู้วิญญาณ   ต่างลืมตาตกใจทั้งไพร่นาย 
ลุกขึ้นว่ิงทิ้งเคร่ืองสรรพาวุธ   อุตลุดล้มคว่ าคะม าหงาย 
เสียงครึกคร้ืนคืนพลัดกระจัดกระจาย  ต่างวุ่นวายว่ิงพัลวันไปฯ  
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 การเป่าปี่คร้ังที่ ๑๐ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีคร้ังที่ ๙ อยู่ในตอน
ที่ ๓๕ พระอภัยมณีติดท้ายรถ เล่ม ๑ หน้า ๔๙๘ พระอภัยมณีเป่าปี่เพราะหลงอุบายนางยุพาผกา
หลอกให้เป่าปี่สะกดทัพของตนเอง 

     นางยินดีที่ได้สมอารมณ์คิด   ด้วยทรงฤทธิ์ร่านรักเป็นหนักหนา 
เคารพรับอภิวันท์จ านรรจา   พระสัญญาณล้นเหลือลูกเช่ือฟัง 
ขอผ่านเกล้าเป่าปี่ขึ้นที่ทัพ   ให้คนหลับสิ้นสมอารมณ์หวัง 
จะอาสาพาไปเข้าในวัง    ตามไปลังกาอยู่เป็นคู่ครองฯ  
     พระฟังค าร าลึกพอนึกได้   ดีพระทัยที่จะชมประสมสอง 
หยิบขี้ผึ้งซ่ึงเธอท าไว้ส ารอง   โยนให้ย่องตอดบ้างทั้งธิดา 
อันปรอทหยอดหูสู้ไม่ได้    มันเหลวไหลเข้าในหนังในมังสา 
แล้วแลดูสุริยนพอสนธยา    หยิบปี่มาเป่าเพลงวังเวงใจ 
เสียงแจ้วแจ้วแว่วโหวยโหยละห้อย  โอ้หอมสร้อยเสาวรสแป้งสดใส 
เสาวคนธ์มณฑาสุมาลัย    สักเมื่อไรสาวน้อยจะลอยมา 
แล้วเป่าเห่เรไรจับใจแจ้ว    ค่ าลงแล้วเจ้าจะคอยละห้อยหา 
ระหวยหิวหวิววับจับวิญญาณ์   พวกลังกากองทัพต่างหลับไป 
ถึงเคยรู้อยู่วันน้ันไม่ทันรู้    พอแว่วหูหวนวับก็หลับใหล 
นางยุพานารีก็ดีใจ    จึงเชิญให้แต่งองค์ทรงราชา 
พระทรงเคร่ืองเรืองจ ารัสดูตรัสเตร็จ  ล้วนพลอยเพชรแพรวพราววาวเวหา 
ทรงมหามาลัยแล้วไคลคลา   มาทรงม้าพระที่น่ังอลังการฯ  
 

 การเป่าปี่คร้ังที่ ๑๑ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีคร้ังที่ ๑๐ อยู่ใน
ตอนที่ ๔๔ กษัตริย์สามัคคี เล่ม ๒ หน้า ๑๗๐ พระอภัยมณีเป่าปี่เรียกนางละเวงและกองทัพทั้งหมด 

     จ าจะเป่าปี่ลองเรียกน้องรัก   ให้ประจักษ์แจ้งความมาตามผัว 
ทั้งพวกเราชาวผลึกรู้สึกตัว   จะเกรงกลัวลมปี่หลบหนีไป 
ด าริพลางทางสั่งให้ย้ังหยุด   ทหารจุดคบกระจ่างสว่างไสว 
ให้รายรอบขอบป่าพนาลัย   คอยรับไพร่พวกเราจะเข้ามา 
แล้วแต่งองค์ลงจากม้าที่น่ัง   ขึ้นหยุดย้ังอยู่บนเนินเชิงเทินผา 
คิดร าพึงถึงลูกสาวเจ้าลังกา   หยิบปี่มาเป่าดังเป็นกังวาน 
แต่ไม่ให้ไพร่พลผู้คนหลับ    ให้วาบวับแว่วเพลงบรรเลงหวาน 
วิเวกโหวยโหยไห้อาลัยลาน   โอ้ดึกป่านน้ีแล้วแก้วกลอยใจฯ  
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แม่วัณฬานารีศรีสวัสด์ิ    จะพรากพลัดไพร่พลไปหนไหน 
น้ าค้างย้อยพรอยพรมพนมไพร   จะหนาวในทรวงน้องจนหมองนวล 
โอ้ยามสามยามน้ีเจ้าพี่เอ๋ย   พี่เคยกอดน้องประคองสงวน 
แม่ยอดหญิงมิ่งขวัญจะรัญจวน   เสียดายนวลเน้ืออุ่นละมุนทรวง 
เคยไสยาสน์อาสน์อ่อนบรรจถรณ์แท่น  มาดินแดนดงรังใช่วังหลวง 
ขอเชิญแก้วแววตาสุดาดวง   มาชมพวงมาลีด้วยพี่ยา 
ล้วนแช่มช่ืนแย้มบานทุกก้านกิ่ง   ย่ิงคิดย่ิงหวนหอมบนจอมผา 
พี่อยู่เดียวเปลี่ยวใจนัยนา    แม่วัณฬาหลบแฝงอยู่แห่งไร 
จนดาวเคลื่อนเดือนดับย่ิงลับน้อง   เห็นแต่ห้องหิมวาพฤกษาไสว 
มาหาพี่หน่อยเถิดกลอยใจ   จะกล่อมให้บรรทมให้ชมเชย 
ถึงยากไร้ไม่มีที่พระแท่น    จะกางกอดทอดแขนแทนเขนย 
หนาวน้ าค้างพร่างพรมลมร าเพย   ใครจะเชยโฉมน้องประคองเคียง 
เคยอยู่วังฟังนางสุรางค์เห่    มาฟังเรไรเพราะเสนาะเสียง 
วิเวกแว่วแจ้วเจ้ือยเรื่อยส าเนียง   เสนาะเพียงพิณเพลงบรรเลงลานฯ  

 
 การเป่าปี่คร้ังที่ ๑๒ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีคร้ังที่๑๑อยู่ในตอน
ที่ ๖๑ สังฆราชบาทหลวงเผาเมืองลงกาเล่ม๒หน้า๔๕๖ พระอภัยมณีเป่าปี่จับวลายุดาวายุพัฒน์หัสกัน
ได้  

     ฝ่ายองค์พระอภัยเห็นใกล้ค่ า   จึงวักน้ าลูบปี่อธิษฐาน 
เป่าเสียงสูงฝูงคนเหลือทนทาน   ก้องกังวานวาบวับเสียวจับใจ 
ให้ปลาบปลื้มลืมอ่ืนบ้างยืนน่ัง   โยธาทั้งสามทัพเคลิ้มหลับใหล 
แต่องค์พระมังคลาคาดตราไว้   ตกพระทัยว่ิงมาเข้าหาครู 
บาทหลวงยังน่ังกินเหล้าเสียงเป่าปี่   ฉวยทองหยิบบีบขย้ีเข้าที่หู 
ฉุดมังคลาว่าไวไวไปกับกู    ออกประตูตะวันตกว่ิงวกวน 
ดูม้าช้างต่างหลับเห็นทัพล้อม   ต้ังค่ายอ้อมโอบสกัดคิดขัดสน 
ข้าบุกป่าฝ่าหนามไปตามจน   แต่สองคนด้นเดินเนินบรรพตฯ 
     ฝ่ายศรีสุวรรณสินสมุทรสุดสาคร  เจ้ามังกรเจ้ายุขันพร้อมกันหมด 
พระกฤษณาสามารถราชโอรส   ต่างปิดหูรู้ก าหนดหมดด้วยกัน 
คร้ันกองทัพหลับสงบพอพลบค่ า   บันไดท าไว้ส าหรับทุกทัพขันธ์ 
ปีนเข้าได้ในก าแพงแจ่มแสงจันทร์   ด้วยเป็นวันเพ็ญบูรณ์เห็นหุ่นกล 
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คนประจ าส าหรับก็หลับอยู่   ต่างพิศดูรู้อุบายเป็นสายสน 
มิใช่องค์พงศ์กษัตริย์มันจัดคน   สวมรูปกลแขวนรอกร้องหลอกลวง 
ต่างจุดไฟเที่ยวส่องทุกห้องหับ   หมายจะจับหน่อนาถกับบาทหลวง 
เห็นโยธาฝร่ังสิ้นทั้งปวง    ถือคันควงขันรอกกรนครอกดังฯ 
     ฝ่ายพระอภัยมณีทรงปี่เป่า   เห็นน้องเข้าด่านได้ดังใจหวัง 
ยินดีสุดหยุดปี่มีก าลัง    ไม่รอร้ังรีบเข้าไปในก าแพงฯ 

 
 การเป่าปี่คร้ังที่ ๑๓ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีคร้ังที่ ๑๑อยู่ใน
ตอนที่ ๖๑ พระอภัยมณีเย่ียมศพนางมณฑา(เมืองผลึก)เล่ม๓หน้า๖๕ พระอภัยมณีเป่าปี่ห้ามปลามิให้
หนุนเรือ  

     ฝ่ายพระอภัยในก าปั่น   เห็นเง้ือมเงาเขากัลปังหา 
ฝูงปลาใหญ่ในน้ าว่ายคล่ ามา   ทั้งซ้ายขวาหน้าหลังด่ังคีรี 
พวกฝร่ังน่ังยืนยิงปืนสุ้    มันย่ิงพรูกันมาอีกไม่หลีกหนี 
กดก าปั่นน้ันจนเปลี้ยจะเสียที่   จึงหยิบปี่เป่าเสียงส าเนียงดัง 
ฝูงปลาใหญ่ได้ยินลืมกินเหย่ือ   ที่หนุนเรือเคลื่อนคล้อยกลับถอยหลัง 
ขึ้นลอยล่องฟ่องฟูเง่ียหูฟัง   วิเวกวังเวงแว่วแจ้วจับใจ 
เสียงฉอดฉ่ าร่ าวาเทพารักษ์   ซ่ึงส านักเนินผาชลาไหล 
ขอเชิญช่วยด้วยเถิดพระเลิศไกร   ให้พ้นภัยผูงปลาในวารี 
แล้วเป่าบวงสรวงถวายฉุยฉายเอ๋ย   เชิญชมเชยจันทร์จ ารัสรัศมี 
ดารากรร่อนเร่ในเมฆี    จะช่วยช้ีชมดาวสาวสาวเอย 
ไม่มีคู่อยู่เดียวเปล่าเปลี่ยวอก   ไม่เหมือนกกกอดพระทองนะน้องเอ๋ย 
จะชมอ่ืนคืนกลับลิลับเลย    เสียงฉอดฉอดเฉื่อยฉ่ าด้วยน้ าเสียง 
ก้องกังวานหวานแว่วแจ้วจ าเรียง   ส่งส าเนียงน้ิวเอกวังเวกใจฯ  

 
ซ่ึงการเป่าปี่คร้ังน้ีใช้เวลานานมากตลอดการเดินทางข้ามน้ าข้ามทะเลประมาณ ๑ เดือนคร่ึง  
(เล่ม๓หน้า๗๑) 

     ทั้งสามวงศ์ทรงฟังให้วังเงก   เอกเขนกแหงนน่ิงอิงเขนย 
ขอเดชะพระพายช่วยชายเชย   มาร าเพยพัดส่งให้ตรงไป 
เป่าทุ้มปี่มิให้คนไพร่พลหลับ   พอให้จับจ าเรียงส่งเสียงใส 
ก าปั่นทรงหงส์บัลลังก์ทั้งเรือใช้   ส าราญใจไปด้วยกันทุกวันคืน 
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พระคงคาสาธุพายเงียบ    คลื่นราบเรียบลมเรื่อยแล่นเฉื่อยช่ืน 
มาเดือนหน่ึงจึงค่อยสร่างนภางค์พื้น  ในกลางคืนแลเขม้นพอเห็นดาว 
เดือนตะวันน้ันไม่เห็นเป็นแต่แสง   แดดไม่แข็งคนทั้งหลายไม่หายหนาว 
อีกเดือนคร่ึงจึงเห็นจันทร์ตะวันวาว  ถึงเกาะคังคาวโขดเขาส าเภาทลาย 
ถนนขวางกลางสมุทรเสมอน้ า   ไปยังค่ าก็ไม่สิ้นเนินหินหายฯ 
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ภาคผนวก ค 
บทประพนัธ์เพลง ชดุ คนดปีีค่ ุ้ม 

(โนต้เพลงชดุ ฉบับสมบรูณ์) 
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สังคีต ก ำจัด  
ประพันธ์โดย 
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บทประพนัธ์เพลง ชดุ คนดปีีค่ ุ้ม 
Pi: sound of the spiritual guardian 

   
 งานประพันธ์ชุด “คนดีปี่คุ้ม” น้ี เป็นผลงานที่ผู้วิจัยต้องการแสดงให้เห็นความดีของปี่  
ด้วยการน าเสนอความสัมพันธ์ระหว่างเพลงปี่ของพระอภัยมณี กับอารมณ์ของมนุษย์ไปพร้อมกัน โดย
แฝงข้อคิดเชิงพุทธปรัชญาเร่ืองการเป็นมนุษย์ที่ครองสติได้ เพราะมนุษย์ต้องการแสวงหาความสุ ข 
โหยหาความรัก บางทีก็ลุ่มหลงมัวเมาไปกับสิ่งย่ัวยุต่าง ๆ จนขาดสติ เป็นเหตุให้แสดงด้านที่ความ
หยาบกร้านที่สุดออกมาด้วยการรบราฆ่าฟันกัน การระงับควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ได้ให้มีสติ ถือ
เป็นคุณค่าที่ดีที่มนุษย์ควรยึดถือ เหมือนดนตรีท้ายที่สุดแล้วก็มีไว้เพื่อขับกล่อมจรรโลงใจน่ันเอง โดย
ได้น าเสนอในรูปแบบดนตรีร่วมสมัยที่พยายามผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นดนตรีท้องถิ่นเข้าร่วม 
โดยแฝงกลิ่นอายของความเป็นไทยและเอกลักษณ์ของเคร่ืองดนตรีปี่กระจายไปยังเคร่ืองดนตรีอ่ืนๆที่
ใช้บรรเลงร่วม มีการใช้เทคนิคด้านเสียงอิเล็กทรอนิคเข้ามาเสริมสร้างอารมณ์เพื่อให้เกิดสีสันความ
แปลกแก่ผลงาน  ซ่ึงภายในบทประพันธ์ได้แบ่งออกเป็น 4 องค์ ดังน้ี 
 องค์ที่ 1 ประโคมหวาน ภายในจะประกอบด้วย 2 ท่อนคือ “ส าเนียงวังเวงแว่วแจ้วจับ
ใจ” และ “แอ้อ้ีอ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย” เป็นการหยิบประเด็นของปี่ประโลมจิตใจ และ ปี่เกี้ยวสาว ซ่ึง
เปรียบเปรยกับอารมณ์ของมนษย์ที่แสวงหาความสุขสบาย และการโหยหาความรัก แสดงถึงความงาม
ความหอมหวานของรูปรสกลิ่นเสียง หรือตัญหา ที่มนุษย์ใฝ่หา 
 องค์ที่ 2 จิตหลุดล่อง ภายในจะใช้ประเด็นปี่สะกดจิต ซ่ึงใช้ช่ือท่อนว่า “ลงล้มหลับลืม
กายดังวายปราณฯ” ซ่ึงเปรียบกับอารมณ์ของมนุษย์ที่สับสนวุ่นวาย  มัวเมา ไร้สติ จุดประสงค์ในการ
น าเสนอในองค์น้ี แสดงถึง อารมณ์ที่ถูกครอบง า ความหลุ่มหลงมัวเมา ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของ
มนุษย์   
 องค์ที่ 3 โศรกสังหาร ภายในประกอบด้วย 2 ท่อน โดยท่อนแรกสร้างจากประเด็นปี่คร่ า
ครวญใช้ช่ือท่อนว่า“หนาวน้ าค้างพร่างพรมลมร าเพย” เปรียบกับอารมณ์ของมนุษย์ที่ผิดหวัง จากลา 
ไม่สมหวัง และ ท่อนที่ 2 สร้างจากประเด็นปี่ฆ่าท าลายใช้ช่ือท่อนว่า “ขาดใจบรรลัยลาญ” เป็นท่อนที่
เปรียบกับอารมณ์จิตใจของมนุษย์ที่หยาบกร้าน ก้าวร้าว จุดประสงค์ในการน าเสนอในองค์น้ี แสดงถึง 
ความผิดหวัง ความเสียใจ จากสิ่งใดสิ่งหน่ึงที่เราหลุ่มหลงมันอย่างขาดสติ สามารถที่จะปลุกความ
หยาบกร้านในจิตใจออกมา ซ่ึงอาจน าพาไปสู่ความหายนะ   
 องค์ที่ 4 สู่สามัญ ภายในองค์จะประกอบด้วย2 ท่อน คือท่อนปี่สงบจิตสงบใจ ใช้ช่ือท่อน
ว่า “สุดสิ้นโทโสที่โกรธา” เปรียบกับอารมณ์มนุษย์ที่ จิตใจสงบน่ิงบริสุทธิ์ไม่ปรุงแต่ง และ ท่อนปี่
ปลุกตืนคืนสติ ใช้ช่ือว่า “ให้วาบแว่วแก้วหูรู้วิญญาณ” เปรียบกับอารมณ์มนุษย์ที่กลับมาจากภวังค์
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หรือสะดุ้งต่ืน จุดประสงค์ในการน าเสนอในองค์น้ี แสดงถึง การที่ต้องรู้จักใช้สติในการระงับอารมณ์ที่
หยาบกร้าน ก้าวร้าว ให้ใจเย็น ต่ืนตัวจากภวังค์ และกลับมาด ารงชีวิตให้เป็นปกติ  

 
Instruments 
คน ดี ปี่ คุ้ม  

Pi: sound of the spiritual guardian 
2014  

Score for 
 

Thai Oboe (Pinai) in C 
Flute 
Piano 
Violin 
Viola 
Cello 

Percussion 
Keyboard & Electronic 



124 
 

 

ค าอธิบายวิธกีารบรรเลง 
เครือ่งหมาย 

 
 

 ลูกศรเข้า : ให้บรรเลงโน้ตโดยเร่งความถี่ให้ค่อยๆเร็วขึ้น เริ่มต้ังแต่หางจนถึงสุดหัวลูกศร  
 
 
 ลูกศรออก : ให้บรรเลงตัวโน้ต โดยผ่อนความถี่ให้ค่อยๆช้าลง เริ่มต้ังแต่หางจนถึงหัวลูกศร 

 

 
 สั่นเสียง : เป็นการบรรเลงบังคับความดังเบาของเคร่ืองดนตรีไปมาด้วยความถี่ คล้าย
สั่นสะเทือนสั่นลูกคอ(Vibrato)   

 
   
  

 สั่นเสียงเร่ง : บรรเลงบังคับความดังเบาของเคร่ืองดนตรีไปมาด้วย โดยเร่งความถี่ให้ค่อยๆเร็ว
ขึ้น หรือช้าลง ตามลูกศรเข้าหรือออก 
 
 
เครือ่งสาย Strings 

 
  ใช้มือ ตบเคาะตี ลงในต าแหน่งตัวเคร่ืองที่ไหนก็ได้ โดยการสุ่ม Random ให้ท าการ ตี ตบ 
หรือเคาะ ในต าแหน่งไหนก็ได้ อย่างอิสระ 
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เชลโล่ Cello 

 
 Seagull Effect : เล่นเทคนิคของเชลโล่ โดยการใช้น้ิวอุดเสียงต าแหน่งฮาร์โมนิคที่สูงขึ้น วาง
ขนานกันบนสายเส้นเดียว  แล้วสีคันชักโดยสไลด์มือขึ้นลงจนสุดเฟสเชลโล่ขึ้นลงไปมาเร่ือยๆ โดยต้อง
ระวังในการรักษาระยะห่างระหว่างน้ิวทั้งสองให้คงที่เสมอกัน 
 
ปี่ใน Pinai  

 
เทคนิคปี่เปิดเอ้ือน : การเป่าไล่น้ิวโน้ตใกล้เคียงที่ชิดกัน บรรเลงลักษณะตัวโน้ตที่ ช่ิงสะท้อน 

กลับไปมา เพื่อสร้างสีสันในท านอง โดยให้ปี่บรรเลงเทคนิคกระทบน้ิวลากยาวไปตามเส้นสัญลักษณ์จน
สุดปลายเส้น 

 

 
 เป่าลมเปล่า โดยไม่ให้เกิดเสียงดังแบบปกติ สุ่มความดัง จังหว่ะ อารมณ์ ตามใจผู้เล่น  
 
 

 
 เทคนิคปี่ควงน้ิว : สลับเปลี่ยนต าแหน่งการวางน้ิวใหม่ ท าให้ลักษณะการเกิดเสียงที่เปลี่ยนไป
ออกมาในระดับเดียวกัน โดยการเล่นโน้ตน้ิวควงที่เคร่ืองหมายตกที่หัวโน้ตตัวน้ัน 
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 เทคนิคปี่ ผันเสียงต่ า โดยบรรเลงเสียงที่ไล่ สั่นคลอจากเสียงระดับต่ ามาก มาหาเสียงหลัก 
โดยจะลากเสียงพร้อมกับการค่อยๆ บังคับลมด้วยเทคนิคคร่ัน หรือการค่อยๆตอดลอมและเ ร่ง
ความเร็วขึ้น 

 
 

 
 เทคนิคปี่ แหบแตก บรรเลงโน้ตเสียงแตก โดยบีบลิ้นและกล้ามเน้ือปาก ล าคอให้เกิดเสียง
แตก  
 

 
 เทคนิคดันลิ้นบีบเพี้ยนเสียง บรรเลงโดยใช้ลิ้นดันไปที่ลิ้นปี่ให้เกิดการบีบเสียงที่เยงสูงขึ้น โดย
บรรเลงไปตามลักษณะเส้นที่ลาก  
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Low Drone เสียงคลุมเครือ งึมง่ำ โทนต ่ำ 



133 
 

 

Oriental flute, resonant, formidable ก้องกังวำน 

น่ำเกรงขำม  

High whisper เสียงแหบ กระซิบ ครวญ

ครำง  

Ascending reverse ไหล

ย้อนกลับ  
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Beating signal เสียงคลื นสัญญำณกำรเต้นของหัวใจ 

สม ่ำเสมอ 

เสียงคลื นสัญญำณกำรเต้น ไม่คงที  เปลี ยนแปลงไปมำ 

สูงขึ้นแล้วจำงหำยไป 

Ascending Wild คลื นลม เคลื อนที อย่ำง

ช้ำๆ  
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