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บทที่ 1 

บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
สงัคมไทยมีการรับอิทธิพลวฒันธรรมตะวนัตกมาแต่ในอดีต ไม่ว่าจะเป็นสิ่งท่ีจําเป็น

ต่อการดํารงชีวิตหรือไม่จําเป็น ไม่ว่าจะเป็นปัจจัย ส่ี อาหาร ท่ีอยู่อาศัย เสือ้ผ้าการแพทย์ 
เทคโนโลยีรวมไปถึงดนตรี สิ่งเหลา่นีไ้ด้เปล่ียนวิถีชิวิตของคนโดยทัว่ไป บางอย่างก็มีการผสมผสาน
เข้ากับวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ก่อนได้อย่างน่าประทบัใจ แต่บางอย่างก็ทําให้วฒันธรรมท่ีมีอยู่เดิมสูญ
หายไปตามกาลเวลา   ยุคสมยัไม่เคยหยุดนิ่งการจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งคงอยู่ตลอดกาลคงเป็นไม่ได้ 
วฒันธรรมก็เชน่กนัวฒันธรรมยอ่มมีการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอวฒันธรรมคือสิ่งท่ีมนษุย์สร้างขึน้เม่ือ
มีมนุษย์ก็เกิดสังคม  มีสังคมก็เกิดวัฒนธรรม วัฒนธรรมสามารถบอกถึงสภาพความคิด การ
ดํารงชีวิตของสังคมมนุษย์ได้ วัฒนธรรมมีคําจํากัดความมากความหมายแต่ยังไม่สามารถให้
ความหมายท่ีตายตวัได้ มนษุย์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวท่ีมีวฒันธรรมแตกตา่งจากสิ่ง มีชีวิตประเภท
อ่ืนมีการเรียนรู้การสืบทอดและความคดิสร้างสรรค์ ไมว่า่จะเป็นสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การดํารงชีวิต
หรือเพ่ือความจรรโรงใจไปจนถึงประเพณีความเช่ือ ดนตรีตะวนัตกได้เข้ามามีอิทธิพลในสงัคมไทย
มาแตใ่นอดีต ได้รับการยอมรับและนําไปใช้ในสงัคมไทยอย่างยาวนานและแพร่หลายตวัอย่างใน
ครัง้นีท่ี้กลา่วถึงคือ วฒันธรรมแตร 

อารยธรรมตะวันตกเ ข้ามามีบทบาทสําคัญ เ ป็นอย่าง มาก ใน รัชกาลของ
พระบาทสมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยู่หวัและเพิ่มมากขึน้ทุกที จนสามารถทําให้คนไทยนิยมฝร่ังได้
อย่างมากมายเคร่ืองดนตรีตะวันตกได้ถูกนํามาใช้ในกองทหาร ของพระบาทสมเด็พระป่ินเกล้า
เจ้าอยู่หวั (วงัหน้าสมยัรัชกาลท่ี 4 ) คนไทยก็นําเอาแตรวงของทหารนัน้มาบรรเลงเพลงไทยแตร
เป็นสญัลกัษณ์แรกท่ีพบในความเป็นตะวนัตกของดนตรีในสยามพบทัง้ในรูปแบบของจิตรกรรมฝา
ผนัง พบทัง้ในวรรณคดี แต่ไม่มีหลักฐานเก่ียวกับเสียงว่าเขาเป่าดังอย่างไร เสียงแตรท่ีให้
บรรยากาศโบราณท่ีสดุเทา่ท่ีพบ ก็คือแตรในพระราชพิธี (พิธีกรรม) ซึ่งยงัใช้อยู่ในปัจจบุนั1 บทบาท

                                                           
1สกุรี เจริญสขุ, ดนตรีชาวสยาม (กรุงเทพฯ:  Dr.Sax, 2538), 214. 
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อิทธิพลตะวนัตกจากทหาร1 ส่งผลให้สงัคมไทยในงานด้านดนตรีถูกพัฒนาไปอย่างต่อเน่ืองและ
เกิดขึน้กบัคนทกุระดบัชัน้ในประเทศไทย งานด้านดนตรีผสมผสานในวฒันธรรมดนตรีของไทย ได้
แทรกซิมเข้าไปในวิถีการดําเนินชีวิต ตามจารีตประเพณีของประชาชน ดนตรีจากทหารได้เข้าไป
ร่วมหน้าท่ี ให้การดนตรีของประเทศพัฒนาขึน้ โดยวิธีการผสมผสานทางวัฒนธรรมดนตรี 
โดยเฉพาะรูปแบบดนตรีแตรวงทหาร ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์สําคญัของดนตรีทหาร ถูกนําไปปรับใช้ให้
เหมาะสมกบัระเบียบวฒันธรรม จารีตประเพณีของวฒันธรรมไทย ได้อย่างกลมกลืนตลอดจนถึงมี
การสืบทอดและใช้งานมาจนถึงปัจจบุนั 

แตรวง คือสิ่งท่ีอยู่คู่กับชีวิตของชาวบ้านมาแต่อดีต วฒันธรรมดนตรีแตรวงสามารถ
พบเห็นได้บ่อยครัง้ไม่ว่าในสังคมเมืองหรือสังคมพืน้บ้าน เป็นท่ีน่าสนใจในวงดนตรีแตรงวงนัน้
บรรเลงเพลงไทยด้วยเคร่ืองดนตรีสากล ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากวงดริุยางค์ในกองทหาร ใช้บรรเลง
เพ่ือประกอบพิธีกรรมและประเพณีต่าง ๆ อนัเก่ียวข้องศาสนา วฒันธรรม และประเพณีไม่ว่าจะ
เป็นงานบวช งานผ้าป่า งานกฐิน งานตรุษสงกรานต์ งานขึน้บ้านใหม่ งานแห่เทศกาลต่าง  ๆ จน
รวมไปถึงงานศพ ซึ่งสามารถผสมผสานกับประเพณี วัฒนธรรมของคนในท้องท่ีนัน้ ๆ ได้ ซึ่งใน
ปัจจุบันเราจะพบเห็นวัฒนธรรมแตรเป็นสองรูปแบบคือ หนึ่งแตรวงท่ีเป็นวงโยธวาธิตท่ีใช้ใน
กิจกรรมของกองทพัหรือตามสถาบนัการศึกษา มีรูปแบบ มีระบบตามสากลหรือดนตรีตะวันตก   
ในการบรรเลง มีการใช้โน้ตเพลงท่ีมีการเรียบเรียงแต่ละเคร่ืองอย่างชดัเจน มีการประสานเสียง มี
รูปแบบจงัหวะท่ีตายตวั แบบท่ีสองคือ แตรวงพืน้บ้านท่ีใช้ในกิจกรรมชาวบ้านในการแห่ประกอบ
งานร่ืนเริง  งานบวช  งานสมโภช  งานบญุตา่ง ๆ โดยบรรเลงแบบวงป่ีพาทย์  ใช้บทเพลงท่ีใช้กบัวง
ดนตรีทัว่ไป  โดยเน้นความสนกุสนาน แตรวงพืน้บ้านจะมีเคร่ืองดนตรีไม่มากนกั เคร่ืองดนตรีท่ีใช้
จะเป็นจําพวกเคร่ืองลมทองเหลืองหรือท่ีเรียกวา่แตร 

ให้เห็นว่าแตรมีความสําคัญต่อสังคมในด้านของการประกอบพิ ธีกรรมและ            
การแห่แหน2 เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดําเนินชิวิตชาวบ้าน เก่ียวข้องกับความเช่ือความศรัทธา
ประกอบกับความร่ืนเริงสนุกสนาน เป็นวัฒนธรรมประเพณีของท้องถ่ิน บ่งบอกถึงค่านิยม           

                                                           
1รณชยั รัตนเศรษฐ, “อิทธิพลตะวนัตกท่ีมีผลตอ่พฒันาการในวฒันธรรมดนตรีของ

ไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฏีบณัฑิตสาขาวิชาดนตรี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2554.), 139. 

2สกุรี เจริญสขุ, แตรวงชาวบ้าน (กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลยัมหิดล, 2536), คํานํา. 
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ความเป็นเอกภาพในสงัคมแตล่ะท้องถ่ินนัน้ด้วย แตรวงชาวบ้านเคียงคูก่บัวงป่ีพาทย์ในสงัคมภาค
กลางและแพร่ขยายไปสูภ่มูิภาคตา่ง ๆ ทัว่ประเทศ 

แตรวงชาวบ้านถึงแม้จะได้รับอิทธิพลจากวงโยธวาทิต ซึ่ งแต่เดิมวงโยธวาทิตได้       
ถกูพฒันามาจากกองสญัญานแตรถกูใช้ตามงานพิธีการ พิธีแห่ รับใช้ราชสํานกัหรือกองทพัทหาร 
คงความเป็นระบบระเบียบ มีแบบแผน ทุกย่างก้าวในขบวนแห่เป็นตวัแทนการแสดงอํานาจของ
สถาบนั  บทเพลงท่ีใช้บรรเลงก็คงความยิ่งใหญ่ ความสง่างาม แตเ่ม่ือชาวบ้านนําไปใช้ ได้เปล่ียน
จากการรับใช้สถาบนัมารับใช้พิธีกรรมความเช่ือทางศาสนา ผสมผสานเข้ากบัความบนัเทิง แตค่ง
รับใช้งานพิธีการการแห่อยู่เช่นเดิม แต่กฏเกณฑ์กติกาทัง้หมดได้ถูกยกเลิกการเดินทางเป็นแบบ  
ไม่ตายตัว  อยากจะหยุดหรือก้าวเดินก็ไ ด้  เป ล่ียนจากการเดินตัวตรงสง่างามท่ีส ร้าง                      
ความนา่เกรงขาม เป็นการแสดงออกถึงความร่ืนเริง  บทเพลงท่ีเลน่ได้ถกูปรับเปล่ียน ไม่เพียงแตนํ่า
เพลงประเภทมาร์ชมาบรรเลงเหมือนวงโยธวาทิต ชาวบ้านได้นําเอาแตรวงมาบรรเลงแบบ            
วงป่ีพาทย์แตบ่ทเพลงท่ีบรรเลงก็ไมไ่ด้บรรเลงแตเ่พลงไทยแบบดัง่เดมิ บทเพลงตา่ง ๆ ท่ีได้รับความ
นิยมก็ได้ถูกนํามาบรรเลง ความเหมือนท่ีแตกต่าง ดั่งแฝดพ่ีน้องท่ีเลือกเดินคนละเส้นทาง           
ได้ก่อให้เกิด รูปแบบ บทเพลง การประสานเสียง  เทคนิค ท่ีถกูสร้างใหม่ และบทบาทท่ีตา่งไปจาก
เดิม มีรับใช้ท่ีเปล่ียนไป วัฒนธรรมแตรวงคงอยู่ในสงัคมไทยมาอย่างยาวนาน ความรู้ของดนตรี         
วงโยธวาทิตท่ีอยูใ่นระบบทหารมาได้ถกูสถาปนาเป็นแบบอยา่งท่ีควรทําตาม  

ซึง่ในปัจจบุนัวงโยธวาทิตในประเทศไทยก็ไม่ได้คงอยู่แตก่บัสถาบนัการทหารอีกตอ่ไป 
ยงัคงอยู่และได้ความนิยมเป็นอย่างสูงในสถาบนัการศกึษา ชุดความรู้ของวงโยธวาทิตได้ถูกวาง
ระบบทําการศกึษา และเก็บรักษาไว้อย่างดี ตา่งกบัแตรวงชาวบ้านท่ีไม่มีหน่วยงานหรืองค์กรใดให้
ความสนใจศกึษา เสียงของชาวบ้านอย่างจริงจงั แต่ตลอดช่วงเวลาท่ีผ่านมาแตรวงชาวบ้านได้มี
การปรับเปล่ียนตวัเองอยูเ่สมอเพ่ือให้อยู่รอดในยคุสมยัปัจจบุนั ประกอบกบัวฒันธรรมแตรได้มีต้น
กําเนิดในจงัหวดักรุงเทพมหานครซึง่เป็นเมืองหลวงศนูย์รวมความเจริญ ตอ่มาวฒันธรรมแตรวงจึง
ได้แพร่กระจายออกสู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ รับใช้สงัคมพืน้บ้านจนมาถึงปัจจุบนัวฒันธรรมแตรวงก็
ยงัคงมีบทบาทและได้รับความนิยมอยู่ในพืน้ท่ี ผู้วิจยัจึงได้สนใจศกึษาวฒันธรรมแตรวงในจงัหวดั
กรุงเทพมหานครและจงัหวดัสมทุรปราการซึง่เป็นปริมณฑลของจงัหวดักรุงเทพมหานครและนบัได้
ว่าเป็นเขตเศรษฐกิจท่ีมีความเจริญท่ีสุดและเป็นศนูย์กลางการปกครอง เพ่ือศกึษาวฒันธรรมแตร
วงให้เกิดความเข้าใจชัดเจน ถึงท่ีมาการปรับตวับทบาทหน้าท่ีทางสังคม ลักษณะทางดนตรีใน
ปัจจบุนัเพ่ือใช้ในการศกึษาและพฒันาในขัน้ตอ่ ๆ ไป 
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ความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพ่ือศกึษาประวตัิความเป็นมาและพฒันาการของแตรวงชาวบ้าน 
2. เพ่ือศกึษาสภาพทัว่ไปและลกัษณะทางดนตรีของแตรวงชาวบ้าน 
3. เพ่ือศกึษาการปรับตวัของแตรวงชาวบ้านในสงัคมไทยปัจจบุนั 

สมมุตฐิานของการวิจัย 
 แตรวงชาวบ้านมีการปรับตวัจากผลกระทบทางด้านสงัคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป

และประกอบเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันามากขึน้ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
การวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยจะใช้ข้อมูลท่ีได้ลงภาคสนามรวบรวมข้อมูลของคณะแตรวง

ชาวบ้านในจงัหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดัสมทุรปราการทัง้หมด 4 วงประกอบด้วย 
1. แตรวงคณะครูเส  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
2. แตรวงคณะแดงไฝ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
3. แตรวงคณะตาตอ็ก จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
4. แตรวงคณะประจวบ จงัหวดัสมทุรปราการ 

โดยทางผู้วิจยัได้ดําเนินการเก็บข้อมลูในเดือน มีนาคมถึงเดือน กรกฏาคม 2558 

 

กรอบแนวคิดทฤษฏีการศึกษาวิจัย 
1. แนวคดิวา่ด้วยเร่ืองวฒันธรรมศกึษา 
2. แนวคดิการปรับตวั 
3. แนวคดิการปรับตวัทางวฒันธรรม 
4. แนวคดิและทฤษฏีการผสมผสานทางวฒันธรรม 
 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
1. การศึกษาวิจยัในครัง้นี ้ผู้ วิจยัได้เก็บข้อมูลภาคสนามของคณะแตรวงชาวบ้านท่ี

ยงัคงรับงานอยา่งสมํ่าเสมอ ท่ีมีการก่อตัง้วงมาอย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 10 ปี และยงัคงเป็นท่ีนิยมของ
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ชาวบ้านมีการรับงานอย่างต่อเ น่ือง เฉพาะในเขตจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวั ด
สมทุรปราการ 

2. การศึกษาข้อมูลของแตรวงแต่ละคณะ ผู้ วิจัยได้ศึกษาจากงานอุปสมบทหรือ     
งานบวชเทา่นัน้ 

3. ผู้วิจยัถือวา่คําสมัภาษณ์ท่ีได้รับจากหวัหน้าคณะสมาชิกในวงรวมทัง้ผู้ ท่ีเก่ียวข้อง
เป็นข้อมลูท่ีถกูต้องเช่ือถือได้ 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ผลจากการวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัคาดวา่จะก่อให้เกิดประโยชน์ ตามประเดน็ ดงันี  ้
1. ประโยชน์ต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ดนตรี ได้ทราบถึงเส้นทางเดินทางของ

วฒันธรรมดนตรีแตรจากตะวนัตกเข้าสู่ประเทศไทยจากอดีตจนกระจายตวัไปสู่สงัคมชาวบ้านใน
ปัจจบุนั 

2. ประโยชน์และคุณค่าทางด้านการศึกษาดนตรี ได้ทราบถึงลักษณะทางดนตรี               
แตรวงชาวบ้าน บทเพลง รูปแบบ การผสมวง ปรัชญาแนวคิด การศึกษา การสืบทอด               
การสร้างสรรค์และการพัฒนาท่ีเกิดขึน้จากชาวบ้าน รวมทัง้การผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี                  
การปรับเปล่ียนวิธีการตา่ง ๆ จนเกิดเป็นรูปแบบดนตรีท่ีเหมาะสม 

3. ประโยชน์ในการอธิบายเร่ืองของการปรับตวัของวฒันธรรม เป็นการอธิบายด้าน
การเปล่ียนแปลง และคา่นิยมทางด้านวฒันธรรมศกึษา 

 

ค านิยายศัพท์เฉพาะ 
แตรวงหรือวงโยธวาทติ หมายถึง วงดนตรีท่ีประกอบไปด้วยเคร่ืองดนตรี 3 กลุ่มหลกั

คือ เคร่ืองลมไม้ (Woodwind Instrument) เคร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instrument) และเคร่ือง
ประกอบจงัหวะ (Percussion) 

แตรวงชาวบ้าน หมายถึง วงดนตรีท่ีบรรเลงเพลงไทยด้วยเคร่ืองดนตรีสากลในสงัคม
ของชาวบ้าน ซึ่งแพร่ขยายมาจากวงดุริยางค์ในกองทหารเข้าสู่ชาวบ้าน ใช้บรรเลงควบคู่กับวง      
ป่ีพาทย์ เพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมและประเพณีตา่ง ๆ อนัเก่ียวกบัศาสนา วฒันธรรม และประเพณี 
เชน่ งานกฐินผ้าป่า งานบวช งานตรุษ สงกรานต์ งานขึน้บ้านใหม ่งานศพ และงานเทศกาลตา่ง ๆ 
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ลักษณะทางดนตรี หมายถึง ประเด็นการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับดนตรีประกอบด้วย 
นกัดนตรี, เคร่ืองดนตรี , อุปกรณ์ท่ีใช้ประกอบการบรรเลง, รถเข็น, การประสมวงและการจดัวง, 
บทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลง   

การวิเคราะห์บทเพลงแตรวงชาวบ้าน หมายถึง การนําบทเพลงท่ีได้จากการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามมาวิเคราะห์ตามคณุลกัษณะทางดนตรีโดยเน้นการวิเคราะห์ในด้านการบรรเลง
ของแตรวงชาวบ้านในประเด็น รูปแบบการบรรเลง, โครงสร้างการบรรเลง, โครงสร้างการประสาน
เสียง 
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บทที่ 2 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

การวิจยั เร่ือง การปรับตวัของแตรวงชาวบ้านในสงัคมไมยปัจจบุนั ผู้วิจยัได้นําแนวคิด 
ทฤษฏีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาเพ่ือนํามาเป็นแนวทางประกอบการวิจยัดงันี ้ 

ตอนท่ี1 ประวตัคิวามเป็นมาและลกัษณะวงโยธวาทิต 
ตอนท่ี 2 ประวตัแิละพฒันาการของแตรวงชาวบ้าน 

2.1 ประวตัแิละพฒันาการของแตร 
2.2 พฒันาการของแตรวงชาวบ้าน 

ตอนท่ี 3 สภาพทัว่ไปและลกัษณะทางดนตรีของแตรวงชาวบ้าน 
3.1 เคร่ืองดนตรีของแตรวงชาวบ้าน 
3.2 บทบาทหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีในแตรวงชาวบ้าน 
3.3 บทบาทหน้าท่ีของแตรวงชาวบ้าน 
3.4 บทบาทของแตรวงชาวบ้านในพิธีบวชนาค 

3.5 บทเพลงของแตรวงชาวบ้าน 
ตอนท่ี 4 ประเภทเพลงและลกัษณะ 

4.1 เพลงพิธีการ 
4.2 เพลงมาร์ช 
4.3 เพลงไทย 
4.4 เพลงพืน้บ้าน 
4.5 เพลงลกูทุง่ 
4.6 เพลงไทยสากล 

ตอนท่ี 5 แนวคิดและทฤษฏีท่ีใช้ในการศกึษา 
5.1 แนวคิดและทฤษฏีในการศกึษาทางมานษุยดริุยางควิทยา 
5.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกบัการวิเคราะห์ดนตรี 
5.3 แนวคิดและทฤษฏีทางวฒันธรรม 
5.4 แนวคิดการปรับตวั 
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5.5 แนวคิดการปรับตวัทางวฒันธรรม 
5.6 แนวคิดการผสมผสานทางวฒันธรรม  
5.7 แนวคิดและทฤษฏีมิเชล ฟโูกต์ 

5.7.1 อํานาจในทศันะของฟโูกต์ 
5.7.2 อํานาจกบัการตอ่ต้าน 

ตอนท่ี 6  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
6.1 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับตวั  
6.2 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัแตรวงชาวบ้าน 

ตอนท่ี 7  กรอบความคิด 
 

ตอนที่ 1 ความเป็นมาและลักษณะวงโยธวาทติ 
วงโยธวาทิต (Military Band)1 เป็นวงดนตรีท่ีปรากฏขึน้ในกองทพัโรมนั ได้มีการใช้

แตรโบราณร่วมกับกลองศึก บรรเลงเพลงเดินแถวเพ่ือปลุกใจทหารและประโคมให้สัญญาณ       
ใน การรบ ภายหลงัจากสมยัโรมนัและสมยัสงครามครูเสดวงโยธวาทิตได้ซบเซาลง มากระเตือ้ง 
ขึน้อีกครัง้ในราวปลายคริสต์ศตวรรษท่ี 17 เม่ือพระเจ้าหลุยท่ี 14 (ทรงครองราชย์ระหว่าง             
ค.ศ. 1643 - 1715) โปรดให้ลลุลี จดัตัง้วงแบนด์ขึน้ ตอ่มาพระเจ้าเฟรเดริกมหาราชแห่งรัสเซีย 
(ครองราชย์ระหว่าง ค.ศ. 1740 – 1786) ทรงมีพระทยัรักดนตรี ได้ทรงจดัตัง้วงโยธวาทิต (Military- 
Band) ขึน้อีกในปี 8 ค.ศ. 1763 หลงัจากนัน้ได้รับการปรับปรุงวงขึน้อีกครัง้ในปลายศริสต์ศตวรรษ
ท่ี 18 แล้วต้นศริสต์ศตวรรษท่ี 19 นักดนตรีในยุโรป ซึ่งมีความสนใจในตุรกีได้มีการปรับปรุงวง        
โดยเพิ่มเคร่ืองดนตรีขึน้เป็นบางชิน้ในวงโยธวาทิตและวงดุริยางค์ จนมาในสมัยของนโปเลียน 
กองทพัฝร่ังเศสได้ปรับปรุงวงโยธวาทิตครัง้สําคญัทัง้เคร่ืองดนตรีและผู้ เล่นดงันีคื้อ ปิคโคโล 1 เลา 
คราริเนทเสียงสงู 1 เลา คราริเนทธรรมดา 16 เลา บาสซูน 4 ตวั ทรอมโบน 3 ตวั กลองเล็ก 2 ลกู 
กลองใหญ่ 1 ลกู ไตรอฃแองเกิล 1  อนั ฉาบ 2 คู ่และเครสเซนท์ตรุกีอีก 2  อนั รวมผู้ เล่นทัง้หมด 
42 คน กลา่วได้วา่ วงโยธวาทิตของ นโปเลียนเป็นต้นแบบของวงโยธวาทิตในปัจจบุนั 

พระเจนดริุยางค์ได้กล่าวถึงวงโยธวาทิต (Military Band) ว่าเป็นวงท่ีใช้เคร่ืองดนตรี
อย่างเดียวกบัวงดริุยางค์ (Orchestra) ยกเว้นเคร่ืองดนตรีท่ีใช้คนัสี (Bowed Sting Instruments) 
                                                           

1ไขแสง ศขุะวฒันะ, สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย (กรุงเทพฯ:  ไทยวฒันาพานิช, 
2525), 102-103. 
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ท่ีไม่มีใช้ จึงมีแต่เคร่ืองเป่าล้วน ๆ ประกอบไปด้วยเคร่ืองท่ีสร้างขึน้ด้วยไม้เรียกว่าเคร่ืองลมไม้ 
(Woodwind Instruments) เคร่ืองท่ีสร้างด้วยโลหะทองเหลืองเรียกว่าเคร่ืองทองเหลือง                   
(Brass Instruments) เน่ืองจากการท่ีขาดเคร่ืองสายไป จึงจําเป็นต้องเพิ่มจํานวนเคร่ืองเป่าท่ีสร้าง
ด้วยไม้เป็นจํานวนมากเชน่ Bb Clarinet และป่ี Eb Clarinet เพ่ือชว่ยการบรรเลงเพลงในหน้าท่ีของ
ไวโอลิน แนวท่ี 1 ท่ีใช้เสียงในระดบัสงู ๆ นอกจากนีย้งัต้องสร้างเคร่ืองแตรเบส ในระดบัต่ํา เช่น 
เบส EEb และ BBb เ พ่ือทดแทนเสียงในระดับเสียงต่ํา  ๆ ของซอเบส และยังกล่าวอีกว่า                
วงดนตรีโยธวาทิต เหมาะสําหรับใช้งานภายนอกสถานท่ี เช่นในงานพิธีต่าง  ๆ งานนําแถว
เดนิขบวน และงานบรรเลงเพลงคอนเสิรต์กลางแจ้ง2 

สมนึก แสงอรุณ3  ได้กล่าวถึงวงโยธวาทิต (อังกฤษ: Military Band) หมายถึง        
กลุ่มผู้ เล่นเคร่ืองดนตรีท่ีประกอบด้วยเคร่ืองเป่าลมไม้ เคร่ืองเป่าทองเหลือง และเคร่ืองกระทบ    
โยธวาทิต แต่เดิมนัน้ตัง้ขึน้โดยมีวัตถุประสงค์ทางทหารท่ีเรียกว่า  ”วงดริุยางค์ทหาร” ปัจจุบนั     
โยธวาทิตได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองจนสามารถบรรเลงในงานต่าง  ๆ ได้นอกเหนือจากการ
บรรเลงในกองทพั 

กลางคริสต์ศตวรรษท่ี 18 มีแตรวง เป็นวงดนตรีขนาดย่อมประกอบด้วยเคร่ืองเป่า
ทองเหลือง และเคร่ืองกระทบ ในยุโรปสมัยกลางฝ่ายทหารใช้ป่ีชอร์ม (Shawns) และทรัมเป็ต 
ร่วมกับกลองในการเดินทัพออกสมรภูมิ ต่อมาก็เกิดการแบ่งออกเป็นสองพวก ทหารราบใช้          
ปิคโคโลกับกลองส่วนทหารม้านัน้ใช้ทรัมเป็ตกับกลองหนังจนเกิดสงคราม 30 ปี ในยุโรป                
( ค.ศ 1618-1648) เจ้านายเยอรมนัแหง่แบรนแดนเบร์ิก ให้จดัตัง้โยธวาทิตทหารขึน้มีป่ีชอร์ม 3 คนั             
แตรทรัมเป็ต แตรฝร่ังเศสและเคร่ืองกระทบ กลายเป็นโยธวาทิตท่ีใช้ได้ทัง้การเดินทัพและ                   
นัง่บรรเลง ตอ่มาทัง้ฝร่ังเศสและองักฤษมีการใช้และดดัแปลงให้โยธวาทิตมีความครึกครืน้มากขึน้  
โดยมีการแตง่เพลงขึน้เฉพาะสําหรับการบรรเลงด้วยโยธวาทิต ลกัษณะโยธวาทิตแบง่ตามลกัษณะ
การบรรเลง ได้ดงันี ้

                                                           
2สธีุ ชํานาญสธุา, แตรวงชาวบ้าน: กรณีศกึษา แตรวงในเขตพืน้ท่ีอําเภอเมือง จงัหวดั

สมทุรคราม, (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขามานษุยดริุยางควิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2545.), 17. 

3สมนกึ แสงอรุณ, สูจิบัตรจุฬาวาทติ: โยธวาทติเพลงไทย สืบสานงานเพลง 

ทูนกระหม่อมบริพัตร แตรวงคณะ แต้ติด๊ตู๋ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์, 2557), 6-7. 
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วงเดินแถว (Marching Band) เป็นโยธวาทิตท่ีมีลักษณะการเดินบรรเลงเป็นแถว         
ตอนลกึอาจบรรเลงเฉพาะวงหรือนําหน้าขบวนตา่ง ๆ ท่ีต้องการรูปแบบท่ีเป็นระเบียบเข้มแข็งเร้าใจ 
สว่นมากจะนิยมบรรเลงเพลงมาร์ช 

วงนัง่บรรเลง (Concert Band) หมายถึง การนําโยธวาทิตมานัง่บรรเลงเป็นลกัษณะ
ของคอนเสริต์ โดยนําบทเพลงท่ีเรียบเรียงเสียงประสานสําหรับโยธวาทิตมาบรรเลง ลกัษณะคล้าย  
วงออร์เคสตรา หรืออาจนําเอาบทเพลงบรรเลงของวงออร์เคสตรามาเรียบเรียงเสียงประสานใหม ่
เพ่ือให้เหมาะสมกบัโยธวาทิตจงึทําให้มีอีกช่ือวา่ วงซิมโฟนิค (Symphonic Band) 

วงแปรขบวน (Display) หมายถึง การนําโยธวาทิตมาบรรเลงประกอบการแปรแถว 
โดยผู้บรรเลงต้องเดินแปรขบวนเป็นรูปแบบตา่ง ๆ ซึ่งเพลงท่ีใช้บรรเลงต้องเหมาะสมกบัรูปแบบท่ี
แปรขบวนด้วย วงแบบนีอ้าจมีช่ือเรียกอีกอยา่งว่า โชร์แบนด์ (Show Band) 

เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในวงโยธวาทิตแบ่งออกเป็นประเภทของเคร่ืองดนตรีท่ีใ ช้ใน            
วงโยธวาทิต มี 3 ประเภท ดงันี ้

เคร่ืองลมไม้ (Woodwind Instuments) ได้แก่ ปิคโคโล่(piccolo) โอโบ (Oboe)         
บาสซูน (Bassoon) คลาริเน็ต (Clarinet) เบสคลาริเน็ต (Bass Clarinet)  อลัโตแซ็กโซโฟน (Alto- 
Saxophone) เทเนอร์แซ็กโซโฟน (Tenor Saxophone) บาริโทนแซ็กโซโฟน (Bariton Saxophone) 
ฟลตู (Flute) และอลัโตคลาริเน็ต (Alto Clarinet) 

เ ค รื อ ง เ ป่ า ท อ ง เ ห ลื อ ง  (BrassInstuments) ไ ด้ แ ก่  ท รั ม เ ป็ ต  (Trumpet)                    
คอร์เน็ต (Cronet) ทรอมโบน (Trombone) เฟรนซ์ฮอร์น (French horn) บาริโทน (Baritone)       
ยโูฟเนียม (Euphonium) ทบูา(Tuba) และซูซาโฟน (Sousaphone)  

เคร่ืองกระทบ (Percussion Instruments) ได้แก่ กลองเล็ก (Snare Drum or Side- 
Drum) กลองเทเนอร์ (Tenor Drum) กลองใหญ่ (Bass Drum) ฉาบ (Cymbals) ไซโลโฟน 
(Xylophone) กลอกเคินสปีล (Glockenspiel) ไทรเองเกิล (Triangle) กลองทอมบา (Tomba) และ
กลองทิมปานี (Timpani) 

จากท่ีกล่าวมา สามารถสรุปได้ว่า วงโยธวาทิต มีต้นกําเนิดมาตัง้แต่สมัยโรมัน        
ถูกใช้งานในกองทหาร ใช้บรรเลงเดินแถวทหาร ปลุกใจและใช้สญัญาณในการรบ ประกอบด้วย
เคร่ืองดนตรี 3 ประเภทคือ เคร่ืองลมไม้ เคร่ืองลมทองเหลือง และเคร่ืองกระทบ ได้ถูกพัฒนา
รูปแบบมาโดยตลอด  ในปัจจุบันวงโยธวาทิตมี 3 ลักษณะคือ วงเดินแถว วงนั่งบรรเลงและ         
วงแปรขบวน 
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ตอนที่ 2 ประวัติและพัฒนาการของแตรวงชาวบ้าน 
2.1 ประวัติและพัฒนาการของแตร 
แตรในพจานานกุรม4 หมายถึงเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเป่า ทําด้วยโลหะมีปากบาน   

ช่ือของแตร มีช่ือเรียกกนัหลายชนิดอาทิ แตรงอน แตรปากบาน แตรฝร่ัง แตรเด่ียว แตรลําโพง แตร
ฟันแฟร์ แตรวิลนัดา แตรทรัมเปต เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แตรแต่ละชนิดจะมีลกัษณะและการใช้ท่ี
แตกตา่งกนั ล้วนเป็นแตรทัง้ลิน้ แตรสนันิษฐานว่าเรียกตามเสียงท่ีได้ยิน เหมือนเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ 
ท่ีคนไทยนิยมเรียกกนั เช่นได้ยินเสียงว่า “ฉ่ิง” ก็เรียกช่ือว่า “ฉ่ิง” ได้ยินเสียงว่า “แฉ่ง” ได้ยินว่า 
“กรับ” ก็เรียกวา่ กรับ เป็นต้น สว่นแตรนัน้ บ้างก็เรียกวา่ “แกร” บ้าง         ก็เรียกว่า “แตร” น่าจะได้
ยินเสียงเป่ากําพวดดงั “แพร แพร” ก่อน เพราะอาการท่ีลิน้สะบดัระรัวเสียงออกมาดงั “แพร แพร” 
แล้วกลายมาเป็น “แกรหรือแตร” ในภายหลงั 

คําว่า “แตร” เป็นช่ือรวม ๆ ใช้เรียกเคร่ืองดนตรีท่ีทําด้วยโลหะส่วนใหญ่ทําด้วย
ทองเหลือง (Brass Instrument) เรียกกันทัว่ไปว่าเคร่ืองทองเหลือง และเป็นเคร่ิองดนตรีประเภท
เคร่ืองเป่าทําให้เกิดเสียง โดยใช้ลมเป่า (Wind Instrument) โดยเป่าลมให้ผ่านเข้าไปในท่อ 
(Aerophone) สามารถเปล่ียนเสียงได้ 2 วิธีด้วยกันคือ อาศยัริมฝีปากในการเปล่ียนเสียงและ
ตอ่มาใช้ระบบลกูสบูในการเปล่ียนเสียงสําหรับแตรในสงัคมสยามนัน้แตรเป็นเคร่ืองดนตรีตา่งชาติ
เข้ามาในสงัคมสยาม 2 กระแสด้วยกนักลา่วคืออิทธิพลของอินเดียและอิทธิพลของฝร่ังตะวนัตก 

คําว่า “ดุริยดนตรี” โดยเฉพาะคําว่า “ดุริยะ” หมายถึงเคร่ืองเป่าและเคร่ืองตี จึงมี
บทบาทในราชสํานกัในฐานะเคร่ืองดนตรีชัน้สงู สําหรับพระมหากษัตรย์ เคร่ืองดริุยะดนตรีท่ีใช้เป็น
เคร่ืองประโคมนัน้มีอยู่มากมายเช่น กรับ มโหระทึก กลองชนะ บณัเฑาะว์ ซอสามสาย วงแตรสงัข์ 
กลองแขก ฯลฯ แตท่ี่ใช้เกือบทกุงาน ก็คือวงแตรสงัข์ วงป่ีพาทย์และวงกลองแขก 

จากหลกัฐานทางประวิติศาสตร์พบคําว่า “แตร” มีปรากฏอยู่ในหลกัศิลาจารึกหลาย
หลกั ในสมยัสโุขทยัข้อความท่ีปรากฏอยูใ่นศลิาจารึกเกือบทกุหลกัล้วนมีความหมายสอดคล้องกนั
ว่า แตรคือเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ือง “ดริุยะ” โดยทําหน้าท่ีเป็นเคร่ืองประโคมใน  ราชพิธีตา่ง ๆ 
ของพระมหากษัตริย์สมัยสุโขทัย ดังข้อความในศิลาจารึกวัดพระยืนจังหวัดลําพูน  พ.ศ. 1913 
ความวา่  ปีระกาเดือนเจียง วนัศกุร์ วนัทา่นเจ้าจกัเถิง วนันัน้ตนท่านพญาธรรมมิกราชบริพาร ด้วย
ฝงูราช โนธามหาชนพล ลูกเจ้าลกูขุนมนตรีทัง้หลาย ยายกนั ให้ถือระทงข้าวดอก ดอกไม้ใต้เทียน 

                                                           
4สกุรี เจริญสขุ, แตรเฉลิมพระเกียรติ (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543), 1-2. 
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ตีพาทย์พิณฆ้อง กลองป่ีสรนยั พิณเนญชัย ทะเทียด กาหล แตรสังข์มาน กังสดาล มรทงค์ ดง
เดือด เสียงเสิศ เสียงก้อง อีกทัง้คนร้องโหอื่อ้ดาสะท้อนทัว่ทัง้นครหริภญุชยั5    

พิสเนญชยั6 หมายถึง แตรงอนมีรูปร่างคล้ายเขาควาย คําว่า “พิสเนญ” นัน้แผลงมา
จากภาษาเขมรว่า “เสนงเกล” ชาวไทยภูเขาเผ่ามูเซาก็มีแตรเขาควายแบบนีเ้รียกว่า “กแว"             
แตรงอนคงจะได้แบบมาจากเขาสตัว์ และเม่ือทําขึน้ใช้ในพิธีกรรมก็เรียกช่ือให้เป็นมงคลโดยการ
เตมิคําวา่ “ชยั” ลงไป มีภาพแตรแบบนีจํ้านวนมากในศิลาจําหลกัท่ีนครวดั ไทยคงจะได้แบบอย่าง
การใช้งานแตรแบบนีม้าจากขอมน่ีเอง ขอมได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจากอินเดีย ทัง้ด้าน
ภาษาศาสนา การปกครอง รวมทัง้ดนตรีในบางส่วน กาหล แตรงอน เป็นแตรแบบทรัมเป็ต ทําด้วย
โลหะเป็นรูปโค้ง เข้าใจวา่จะพฒันามาจากพิสเนญชยั  

แตรสงข์7 เป็นเคร่ืองเป่าประเภทแตรทรัมเป็ต ทําด้วยหอยสงข์ เวลาเป่าใช้ริมปากเม้ม
เข้าด้วยกนัแล้วเป่าลมออกมาโดยแรง เพ่ือให้ริมฝีปากกระพือ เปล่งเสียงออกมาเป็นเสียงสงูต่ําได้
ตามความสามารถของผู้ เป่า การใช้หอยสงข์เป่าประโคมในพระราชพิธี เป็นวฒันธรรมท่ีไทยสืบ
ทอดมาจากอินเดียทางพิธีกรรมในพทุธศาสนา 

แตร เป็นช่ือเคร่ืองเป่าประเภทเขาควาย ตอ่มาทําด้วยโลหะเรียกว่า “แตรงอน” เพราะ
มีลกัษณะงอนคล้ายเขาควาย ตรงกับคําว่า “กาหล” ในวรรณคดีโบราณเช่น หนงัสือสมุทรโฆษ     
คําฉันท์ แตรใช้เป่าร่วมกับสังข์ ในพระราชพิธีเกิยรติยศเช่นเม่ือพระมหากษัตริย์เสด็จออกรับ
ทูตานุทูต หรือในงานเสด็จพระราชดําเนิน โดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคและสถลมารค 
หรือกระบวนแหอ่ยา่งอ่ืน8 

                                                           
5สดุแดน สขุเกษม, “แตรวงชาวบ้านกับการรับใช้สงัคม: กรณีศกึษาคณะถนอมศิลป์” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล, 2542), 10-
11. 

6ปัญญา รุ่งเรือง,ประวัติการดนตรีไทย (กรุงเทพฯ: บริษัทสํานักพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิช จํากดั, 2546),  39-43. 

7 พรสวรรค์ จนัทะวงศ์, “แตรวงชาวบ้าน: กรณีศกึษา แตรวงคณะน้อย ตําบลต้นธงชยั 
อําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพนัธุ์วิทยา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551),  22. 

8สุจิตร วงษ์เทศ, แคว้นสุโขทัย: รัฐในอุดมคติ, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 
2539), 17.   
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ธนิต อยู่โพธ์ิ9 กล่าวถึงเร่ืองแตรว่า แตรเป็นช่ือท่ีใช้เรียกเคร่ืองเป่าชนิดท่ีทําด้วยโลหะ
ทัว่ไป แตรท่ีใช้ในพระราชพิธีของไทย แต่โบราณ มี 2 ชนิดคือ แตรงอนและแตรฝร่ังคงเรียกตาม
รูปลักษณะของแตร ท่ีโค้งและบานปลาย เข้าใจได้แบบอย่างมาจากอินเดีย ใช้สําหรับเป่าเป็น
สัญญาณในกระบวนแห่ และในงานพระราชพิธี อินเดียตอนเหนือเรียกแตรชนิดนีต้ามภาษา      
สันสฤตว่า “ศฤงศะ” ส่วนอินเดียตอนใต้ เรียกตามภาษาทมิฬว่า “กัมพุ” ทัง้ 2 ชนิดนีแ้ปล
ความหมายวา่ เขาสตัว์ 

ประกอบกับการพบหลกัฐานชิน้สําคญั ท่ีได้กล่าวถึงเร่ืองดนตรีและการกล่าวถึงแตร
สงัข์ไว้คือ “ไตรภูมิพระร่วง” ซึ่งพระมหาธรรมราชาธราชท่ี 1 (พญาลิไท พ.ศ. 1890 - พ.ศ. 1912) 
ทรงพระราชนิพธ์ขึน้จาก “เตภมูิกถา” คมัภีร์ภาษาบาลีเม่ือ พ.ศ. 1888 ก่อนการขึน้ครองราชสมบตั ิ      
เป็นเร่ืองกล่าวถึงจกัรวาล มีสวรรค์ มนุษย์ นรก และทวีปต่าง ๆ ในโลกมนุษย์ เป็นต้น ถึงแม้ว่า
เนือ้หาสาระของเร่ืองจะมีท่ีมาจากบาลี แต่รายละเอียดรวมทัง้สิ่งแวดล้อมและการมหรสพท่ี
กล่าวถึงในหนังสือนี ก็้หนีความเป็นไทยไปไม่พ้น รวมทิ ง้ เค ร่ืองดนตรี ท่ีปรากฏอยู่ ด้วย                        
จะขอยกข้อความตวัอย่างท่ีปรากฏเร่ืองราวเก่ียวกบัดนตรี ในตอนนีไ้ด้กล่าวถึงสภาพแวดล้อมใน       
อตุรกรุุทวีปไว้ดงันี ้ 

อนัว่าฝูงผู้ ชายอันอยู่ในแผ่นดินอุตรกุรุนัน้โสด รูปโฉมโมนพรรณเขานัน้งามดัง่บ่าว
หนุม่น้อยได้ 20 ปี มิรู้แก่บมิรู้เฒา่หนุม่อยูด่งันัน้ชัว่ตนทกุ ๆ คน แลเขานัน้ไส้เทียรย่อมกินข้าวแลนํา้
สรรพาหารอนัโอชารสนัน้ แลแตง่แตเ่ขาทากระแจะ แลจวงจนัทร์นํา้มนัอนัดีแลมีดอกไม้หอมตา่ง ๆ 
กันเอามาทดัทรงเล่นแล้วก็เท่ียวไปแล่นตามสบาย บ้างเต้นบ้ารําบ้างฟ้อนระบําบะลือเพลงดริุย
ดนตรี บ้างดีด บ้างสีบ้างเป่าบ้างขบั สรรพสําเนียงเสียงหมูน่กัคณุจนุกนัไปเดียรดาษ พืน้ฆ้องกลอง
แตรสงัข์ระฆงักงัสดาลมโหระทกึกึกก้องทํานกุดี10 

จากข้อความดงักล่าว มีการปรากฏของแตรสงัข์และยงัพบว่ามีการใช้บทเพลงดนตรี
เพ่ือการประโคมและการแห่แห ประกอบกับข้อความท่ีพบในจารึกสมยัสุโขทยั ซึ่งคนไทยในสมยั
สโุขทยัมีศรัทธาในพระพทุธศาสนามาก นิยมถวาย ท่ีดิน บา่วไพร่ ถึงลกูชายลกูสาวให้เป็นข้ารับใช้
พระอาราม นอกจากนีย้งันิยมถวายเคร่ืองดนตรีและนกัดนตรีให้เป็นข้ารับใช้ในพระพุทธศาสนา 

                                                           
9ธนิต อยู่โพธ์ิ, เคร่ืองดนตรีไทยพร้อมด้วยต านานการผสมวงมโหรี ป่ีพาทย์ 

และเคร่ืองสาย (กรุงเทพฯ:กรมศลิปากร, 2523), 68-69. 
10บงัอร ปิยะพนัธุ์, ประวัติศาสตร์ไทย (กรุงเทพฯ:สํานกัพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2538), 

87. 
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จารึกเกือบทุกหลักข้อความคล้ายคลึงกันดงัในจารึกวัดอโสการามว่า พาทย์สําหรับกับแตรสงข์ 
แล้วมีร่องรอยว่า พาทย์คู่หนึ่งให้ขาสองเรือตีบําเรอแก่พระเจ้าฆ้องสองอนักลองสามอนั แตรสงัข์
เขาควายแตง่ให้ไว้ถวายพระเจ้า11 

บทบาทหน้าท่ีดนตรีพิธีการในสงัคมไทยสมยักรุงสโุขทัย ไม่เพียงแตก่ารประโคมหรือ
แห่อย่างท่ีพบในข้อความจากศิลาจารึกและไตรภูมิพระร่วงเท่านัน้ แตย่งัมีบทบาทหน้าท่ีโดยตรง
ตอ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย เม่ือพิจารณาจากข้อความในไตรภูมิพระร่วงก็พบว่ามีระฆงั กังสดาล 
มโหระทึก 3 สิ่งนีใ้ช้สําหรับวดัแน่นอน ส่วนข้อความท่ีว่า พาทย์คู่หนึ่ง ให้ข้าสองเรืองตีบําเรอแก่
พระเจ้า อีกวา่ ฆ้องสองอนั กลองสามอนั แตรสงัข์ เขาควาย แตง่ไว้ให้ถวายแก่พระเจ้าและสดุท้าย
ท่ีวา่ถ้วนสํารับกบัแตรสงัข์12 

แตรสงัข์ เขาควาย เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใช้เป่าเป็นอาณัติสญัญาณตามวดัได้ดี เช่นเป่า
บอกเวลาท่ีพระจะลงอโุบสถ หรือลงสวดมนต์ฉันเช้าท่ีศาลาการเปรียญ เวลาท่ีญาติโยมมาทําบญุ     
ตกับาตรตอนเช้าในวนัธรรมสวนะหรือใช้ในกรณีอ่ืน ๆ ตามแตส่มควร  

จากท่ีกล่าวมาจึงสรุปได้ว่าแตรในสมัยสุโขทัยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียมีการใช้
ประกอบเป็นเคร่ืองดุริยประโคมในพระราชพิธี และจากข้อความไตรภูมิพระร่วง ข้อความว่า       
พืน้ฆ้องกลองแตรสงัข์ระฆงักงัสดาลมโหระทึกกึกก้องทํานกุดี ทําให้พบว่ามีใช้ในการประโคมและ
ประกอบการแห่แหน และข้อความอ่ืนในจารึกท่ีพบ ทําให้ทราบว่ามีการใช้ในฐานะท่ีเป็น เคร่ือง
สญัญานบอกเวลาพิธีการตา่ง ๆ  

แตรสมยักรุงศรีอยุธยา ยงัคงเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ประโคมอยู่ในพระราชพิธีของพระ
มหากษัตริย ยงัคงอยู่ในฐานะเคร่ืองดนตรีชัน้สงู อยู่กบัพิธีกรรม ในอยธุยาตอนต้น มีการแตรใช้คู่
กบัสงัข์ในพระราชพิธีอยู่ดงัท่ีปรากฎในวรรณคดี ลิลิตยวนพ่าย  (สนันิษฐานว่าแต่งขึน้ในรัชสมยั
สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 พ.ศ. 2034 – พ.ศ. 2072)  ความว่า “…สวนศพัท์คฤโฆษฆ้อง กลองไชย
ทุมพ่างแตรสังข์ชวา ป่ีห้อ มฤทึงค์ทรไนทรอ ทรุพราช ดงเดีอดม้อฬ่อก้อ โกรศเกรียง….” ยงัพบ

                                                           
11สุจิตร วงษ์เทศ, แคว้นสุโขทัย: รัฐในอุดมคติ, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: มติชน, 

2539), 21.   
12ปัญญา รุ่งเรือง, ประวัติการดนตรีไทย (กรุงเทพฯ: บริษัทสํานกัพิมพ์ไทยวฒันา

พานิช จํากดั, 2546), 75. 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
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หลักฐานจากวรรณคดีในสมัยเดียวกัน จากเร่ืองโครงกําสรวลศรีปราชญ์ สมัยพระนารายณ์
มหาราช (พ.ศ.219- พ.ศ. 2231) ท่ีพบถึงการใช้แตรในสกัษณะ สญัญาณบอกเวลา         ความว่า 
“…ยามพลบเสียงกึกก้องกาหลแม่ฮา เสียงแฉ่งเสียงฉาวทรอ แม่ชู้  อยธุยายิ่งเมืองทลมาโนช    กู
เอย แตรตลบข่าวรู้ ข่าวยาม...” และพบว่าแตรในสมัยกรุงศรีอยุธยาไม่ได้เป็นเคร่ืองหมายของ
เคร่ืองดนตรีชัน้สูงหรือ มีไว้เพ่ือใช้ประโคมเวลาประกอบพระราชพิธีศกัดิ์สิทธ์ิเพียงอย่างเดียว แต่
เป็นเคร่ืองหมายของการแสดงฐานะและสิทธิในสงัคมอีกด้วย ดงัท่ี กฎมณเฑียรบาล ซึ่งมีมาแต่
สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ และมีการแก้ไขเพิ่มเติมในรัชกาลหลัง  ๆ ไว้ว่าเจ้าเมืองนัน้มี
บรรดาศกัดิ ์ถือศกัดนิา 10,000 ไร่ และมีทรัพย์สิน ดงันี ้

“…มีร่มปลิกสองคนั ทานตะวนัเบือ้งคูห่นึ่ง กนัชิงหุ้มผ้าแดงคูห่น่ง เรือกบูแมงดาคฤ 3 
ตอน บดลาดสาวตคกุหวัท้ายนัง่หน้าสองคานหาม เก้าอีท้องศิรเพศมวยทอง แตรลางโพง 3 คู ่แล
ป่ีกลอง…” 

 แตรมีปรากฏอยู่ในหนงัสือกฏมญเฑียรบาลว่าแตรลําโพง แตรรูปทรงกรวยปากบาน 
เปรียบเหมือนดอกลําโพงท่ีบาน ซึง่เป็นดอกไม้ชนิดหนึง่  ในบางครัง้ก็เรียกว่าแตรลางโพง หมายถึง
แตรยาว(Fanfare)ในสมยัท่ีชว่งยงัไมส่ามารถทําแตร ให้ม้วนหรืองอนได้13 

สมยักรุงศรีอยุธยาช่วงแผ่นดินพระนารายณ์มหาราช มีฝร่ังนําแตรมาทูลเกล้าถวาย
เป็นเคร่ืองราชบรรณาการ สว่นในสมยักรุงรัตนโกสินทร์พบในบนัทกึวา่มีแตรวิลนัดาท่ีใช้ในพระราช
พิธีราชสํานกั ซึง่เช่ือวา่เป็นแตรฝร่ังท่ีชาวฮอลนัดานําเข้ามาเป็นชาตแิรกในกรุงสยาม14 

แตรวิลนัดา เป็นแตรของฝร่ังท่ีเข้ามาในอยุธยา เม่ือฝร่ังได้เข้ามาค้าขายกบักรุงสยาม 
ฝร่ังนําทหารเข้ามาเช่ือมสัมพันธไมตรีแตรในความหมายนีน้่าจะเป็นทรัตเป็ต (แตรฝร่ัง) หรือ    
แตรยาว (Natural Trumpet) ในสมยัรัชกาลท่ี 1 ปรากฏในหมายรับสัง่เรียกว่า “วิลนัดา” ชาวบ้าน
ทัว่ไปเรียกกนัวา่แตรลางโพง ซึง่มาจากคําวา่ “ลําโพง”หมายถึงแตรท่ีมีปากบานนัน่เอง15 

ตัง้แตส่มยักรุงศรีอยธุยาตอนปลาย จนกระทัง่ถึงรัชสมยัของพระบาทสมเด็พระพทุธ -
เสิศหล้านภาลัย แตรยังคงอยู่ในพระราชวัง และใช้ในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ 

                                                           
13สกุรี เจริญสขุ, แตรและแตรวงชาวสยาม (กรุงเทพฯ: Dr. Sax, 2539), 21. 
14อานนัท์ นาคคง, “แตรวง” (กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม

,2557. เอกสารในพิธีประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ  10 กันยายน  
2557), 21-24. 

15สกุรี เจริญสขุ, แตรและแตรวงชาวสยาม (กรุงเทพฯ: Dr. Sax, 2539),  9. 
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จนกระทั่งถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นช่วงท่ีติดต่อค้าขายกับ
ประเทศในแถบยุโรปมากท่ีสุดนับตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย จนถึงกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้น ซึ่งในสมยันีมี้เรือกลไฟ และเรือรบชนิดต่าง ๆ มาเย่ืยมเยือน ติดตอ่ค้าขาย เป็นจํานวนถึง 
46 ลํา นอกจากค้าขายกับชาติตะวันตกแล้วสิ่งท่ีเกิดขึน้ตามมา คือการจัดการวางระบบต่าง  ๆ 
โดยเฉพาะด้านการทหารตามแบบอยา่งชาติตะวนัตกได้เร่ิมเข้ามามีบทบาทกบัสงัคมไทยในสมยันี ้
ด้วยเชน่กนั 

อารยธรรมตะวนัตก เข้ามามีบทบาทสําคญัมาก ในรัชกาลของพระบาทสมเด็จพระนัง่
เกล้าเจ้าอยู่หัว และเพิ่มมากขึน้ทุกที จนทําให้คนไทยนิยมฝร่ังได้อย่างมากมาย เคร่ืองดนตรี
ตะวันตกได้ถูกนํามาใช้ในกองทหาร ของพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หัว (วังหน้า สมัย
รัชกาลท่ี 4 ) 16 

อิทธิพลดนตรีตะวนัตกท่ีเข้ามากับทหาร ถือว่าเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีเก่ียวข้องการพฒันา
ดนตรีในประเทศไทยเป็นอย่างมาก สืบเน่ืองจากในสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั 
ทรงต้องการปรับปรุงเปล่ียนแปลงด้านการทหารให้ทนัสมัยขึน้กว่าในรัชกาลก่อนๆ โดยทรงจ้าง   
ครูฝร่ังเข้ามาฝึกทหาร โดยใช้ช่ือวา่ “ทหารเกณฑ์หดัอย่างฝร่ัง” คือร้อยเอกน๊อกและร้อยเอกอิมเปย์ 
นอกจากครูฝึกทหารทัง้สองแล้วนัน้ ยงัมีครูทหารท่ีสามารถเป่าแตรแต่ไม่สามารถสืบค้นได้ว่าเป็น
ใคร ทําหน้าท่ีสอนทหารในการใช้แตรสญัญาณและใช้ในระเบียบพิธีตา่ง ๆ17  

อิทธิพลของตะวนัตก มีผลตอ่การพฒันาในสงัคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการทหาร 
ซึง่มีการเปล่ียนแปลงระบบกองทหารเป็นไปตามตะวนัตก จนในสมยัพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้า
เจ้าอยู่หัว ได้จัดตัง้ กองสัญญาณแตร (วังหน้า) นับได้ว่า เป็นจุดกําเนิดของวัฒนธรรมแตรใน
สงัคมไทยท่ีมีการเรียนและการฝึกซ้อมอยา่งเป็นระบบ 

พูนพิศ อมาตยกุล ได้กล่าวไว้ว่า “ทหารเกณฑ์หัดฝร่ังนี ้เม่ือฝึกเดินแถว หรือเม่ือจะ
เคารพธงตลอดจนแสดงความเคารพนายทหารชัน้ผู้ มียศใหญ่ ก็มกัจะใช้แตรสญัญาณอย่างฝร่ัง 
ประกอบกับในสมัยรัชกาลท่ี 4 นีมี้เรือรบของต่างชาติเหล่านัน้ เข้ามาบรรเลงแตรวงเป็นประจํา 

                                                           
16พูนพิศ อมาตยกุล, ดนตรีวิจักษ์, ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: บริษัทรักษ์สิปป์ จํากัด, 

2529), 10. 
17รณชยั รัตนเศรษฐ, “อิทธิพลตะวนัตกท่ีมีผลต่อพฒันาการในวฒันธรรมดนตรีของ

ไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฏีบณัฑิต(สาขาวิชาดนตรี) บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 
2554),  28. 
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ความสนใจท่ีจะจดัให้มีกองแตรสําหรับทหารไทยตามอย่างฝร่ังก็เร่ิมปรากฏขึน้ทีละน้อย และได้มี
ทหารแตรนําขบวนเสด็จคือ ”กรมทหารหน้า” เกิดขึน้...เน่ืองจากสมัยนัน้ ไทยเรายังไม่มีเพลง
สําหรับบรรเลงคํานบัประกอบพระเกิยรติยศเม่ือทหารองักฤษเข้ามาสอนคนไทยเป่าแตร เขาจึงตอ่
เพลง “เพลงสรรเสริญพระบารมีองักฤษ” คือเพลง God Save the Queen เป็นเพลงบรรเลงถวาย
พระเกิยรตยิศ...”18   

ในสมยัรัชกาลท่ี 4 (ครองราชย์ระหว่าง พ.ศ. 2394-2411) ประมาณ พ.ศ. 2395 ทรง
จัดตัง้กองทหารเกณฑ์ฝึกหัดเป่าแตรอย่างฝร่ังอังกฤษ และทรงโปรดเกล้าฯ ให้ร้อยเอกอิมเปย์ 
(Impey) เป็นครูแตรฝึกทหารเกณฑ์อยู่ท่ีวังหลวงและยังทรงโปรดเกล้าฯให้ร้อยเอกน๊อกซ์  
(Thomas G.Knok) เป็นครูแตร กองทหารเกณฑ์อยูท่ี่วงัหลงั 

แตรระบบใหมไ่ด้เข้ามายงัเมืองสยาม โดยใช้บรรเลงเป็นเพลงและวงเพิ่มศกัยภาพของ
แตรมากขึน้ แตรพวกใหม่เป็นแตรท่ีมีลูกสูบและนิว้แตร เข้ามาในเมืองสยามตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา 
แตรประเภทนีมี้คณุสมบตัิ สามารถเปล่ียนเสียงได้โดยการกดนิว้ เพ่ือเปล่ียนความสัน้-ยาวของท่อ
แตร ทําให้เกิดเสียงท่ีแตกตา่งออกไป เม่ือแตรสามารถเปล่ียนเสียงได้หลายเสียงวงดนตรีจึงนําเอา
แตรมาใช้เพ่ือการบรรเลงเพลงนอกเหนือจากการบรรเลงเพลงพิธีกรรมอยา่งเดียวเหมือนในอดีต 

กองแตรวงมหาดเล็ก ท่ีทรงโปรดเกล้าฯ จดัตัง้ขึน้ในรัชกาลท่ี 4 มาถึงรัชกาลท่ี 5 ซึ่ง
สมยันัน้เรียกว่า “แตรวง” หมายถึง การรวมวงและบรรเลงกนัเป็นเพลงมีครูแตรวงท่ีเรียกรู้จากฝร่ัง
เหลืออยู่ 4 คนด้วยกันคือ ครูเลิงเชิงเป็นครูแตรทหารเรือ มีหน้าท่ีควบคมุทหารแตรประจําเรือ    
พระท่ีนัง่ ตอ่มาได้รับบรรดาศกัดิเ์ป็นขนุเจนกระบวนหดัคนท่ีสองครูกรอบเป็นครูแตรวงจากวงัหน้า 
ตอ่มาได้รับบรรดาศกัดิ์เป็นขนุจดักระบวนพล คนท่ีสามช่ือครูเล็กภายหลงัได้เป็นหลวงรัดรณยทุธ 
และคนสดุท้ายช่ือครูวงศ์ทําหน้าท่ีคมุทหารแตรนําขบวนเสดจ็ 

สําหรับครูแตรฝร่ังในสมยัตอ่มาราว ๆ พ.ศ. 2414 มีครูแตรจากตา่งประเทศอยู่ท่ีกอง
ทหารมหาดเล็ก คือ ครูเวสเตอร์ เฟล เป็นครูแตรชาวเยอรมัน และครูยุเชนหรือครูเฮวุตเซนเชือ้   
สายฮอลนัดา ลกูศษิย์คนสําคญัของเฮวตุเซน คือ ม.ร.ว ชิต เสนีย์วงศ์ ณ อยธุยา ภายหลงัได้เป็นผู้
ควบคมุวงดนตรีของกองทหารมหาดเล็ก ได้รับบรรดาศกัดิ์เป็นพระยาวาทิตบรเทศอาจจะแปลได้
วา่ “ผู้ ชํานาญดนตรีสากล” 

                                                           
18พนูพิศ อมาตยกลุ,  ประวัติ กองดุริยางค์ทหารบก (กรุงเทพฯ:  ห้างหุ้นส่วนจํากดั 

ป.สมัพนัธ์พาณิชย์, 2529. หนงัสือท่ีระลกึในงานพิธีไหว้ครูกองดริุยางค์ ทหารบก. 6), 2. 
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ครูแตรฝร่ัง อีกท่านหนึ่งท่ีมีความสําคัญต่อแตรวงไทยอย่างมาก คือ จาคอฟ ไฟต์ 
(Jacob Feit) ซึ่งเป็นบิดาของพระเจนดริุยางค์ เข้ามาเมืองไทยราว พ.ศ. 2410-2452 เป็นครูแตร
อยูท่ี่วงัหน้า ตอ่มาได้ย้ายไปอยูท่ี่กองดริุยางค์กองทพับก 

บนัทกึจากสาสน์สมเด็จ ซึ่งเป็นจดหมายโต้ตอบระหว่างสมเด็จฯ กรมพระยานริศรานุ
วตัตวิงศ์ กบัสมเดจ็ฯ กรมพระยาดํารงราชานภุาพ ลงวนัท่ี 20 ตลุาคม 2484 ได้กล่าวถึงเรือรบแทน
เนสซ่ีของทหารเรืออเมริกนั ซึง่เข้ามาเจริญสมัพนัธไมตรีในสมยัรัชกาลท่ี 5 วา่  

“…เรือเทนเนสซ่ีท่ีเข้ามานี ้มีนายพลเรือ ช่ือ เรโนลด์ ควบคุมมา ได้ยกแตรวงจาก    
เรือรบนีข้ึน้มาบรรเลงให้คนไทยฟังท่ีกรุงเทพฯ พระยาประภากรวงศ์ (ชาย บุณนาค) ขณะนัน้เป็น  
ผู้บงัคบัการกรมทหารมารีน ได้พบปะรู้จกักบัครูแตรทหารเรือแทนครูตัง้ท่ีถึงแก่กรรม…” 

ครูฟุสโก เดิมเป็นชาวอิตาเล่ียน แล้วโอนสญัชาติเป็นอเมริกาเข้ามาเป็นครูแตรอยู่ท่ี
กองดริุยางค์ทหารเรือ ระหวา่ง พ.ศ. 2421-244519 

กองแตรในรัชกาลท่ี 4 และต้นรัชกาลท่ี 5 แตรวงมีพฒันาการแยกออกอีกสองสายคือ 
1. สายท่ีพฒันาการมาจากกองสญัญาณ 
2. สายท่ีพฒันาการมาจากแตรวงทหารตา่งประเทศ 

กองแตรสัญญาณ คือต้นแบบพัฒนาการมาสู่แตรวงโดยเร่ิมจากการฝึกทหารอย่าง
ยโุรป (กองแตรสญัาณวงัหน้าของพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หวั และกองแตรสญัญาณวงั
หลงัของสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยฝึกหดัเป่าแตรสญัญาณตา่ง ๆ แบบองักฤษ) ตอ่มาใน
ปี พ.ศ. 2414 - พ.ศ.2419  นัน้กอง แตรวงทหารมหาดเล็กได้รวมเอาทหารท่ีฝึกมาก่อนในวงัหน้า
และวงัหลงั ตัง้เป็นวงแตรขึน้และเร่ิมมีการนําเพลงเข้ามาบรรเลง ประกอบกบัได้รับครูตา่งประเทศ   
มาสอนแตรเพิ่มขึน้ ในสมยัรัชกาลท่ี 5 แตรวงทหารมหาดเล็กมีช่ือเสียงมากในการบรรเลงไทยแท้
ด้วยแตรวง จึงพอสรุปได้ว่าแตรวงมหาดเล็กนัน่ได้พฒันาขึน้จนเป็นแตรวงวงแรกของประเทศไทย 
โดยในระยะแรกเป็นเพียงกองแตรสัญญาณวังหน้าและวังหลวง เอกลักษณ์ท่ีสําคญัของแตรวง
ทหารมหาดเล็กก็คือการนําเพลงไทยมาบรรเลง และเพลงเหล่านีปั้จจุบนัเรายงัคงได้ยินอยู่ทัว่ไป
จากบรรดาแตรวงชาวบ้านตามงานแหต่า่ง ๆ เชน่เพลงคล่ืนกระทบฝ่ังและทะเลบ้า 

แตรวงท่ีพัฒนามาจากแตรวงทหารต่างประเทศ นับตัง้แต่ ช่วงปลายรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีวงแตรทหารจากต่างประเทศเข้ามาบรรเลงอยู่

                                                           
19สกุรี เจริญสขุ, ดนตรีชาวสยาม (กรุงเทพฯ:  Dr.Sax, 2538), 223-224. 
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บอ่ยครัง้ ทัง้นีเ้พราะในเรือรบตา่งประเทศจะต้องมีทหารแตร ในช่วงปี พ.ศ. 2419 ท่ีทางกองทหาร
มะรืนกําลงัขาดครูแตรเพราะ “ครูตัง้” ได้ถึงแก่กรรม จึงได้เชิญครูฟุสโก้ มาเป็นครูแตรประจํากอง
แตรวงทหารมะรืน ตัง้แต่ครูฟุสโก้ผู้ นี ้เข้ามาเป็นครูแตรทหารมะรืน ได้สอนการเป่าแตรตามแบบ
ตะวนัตกให้กบัวงแตรวงทหารมะรืนอยูเ่ป็นเวลานาน สามารถพฒันามาเป็นแตรวงทหารเรือ วงแตร
วงทหารมะรืนของครูฟุสโก้นีเ้น้นการบรรเลงแบบฝร่ัง แตกต่างกับทางวงแตรวงทหารมหาดเล็ก 
ประกอบกบัท่ีกองแตรทหารมะรืนจะต้องตามเสด็จพระราชดําเนินไปในการพระราชไมตรีด้านการ
ตา่งประเทศด้วยจงึทําให้แตรวงทหารมะรืนมีความสามารถในการบรรเลงเพลงฝร่ัง 

สังคมไทยขณะนัน้มีการกล่าวถึงแตรวงกันมาก แต่บรรยากาศแตรวงขณะนัน้มีวง    
แตรวงท่ีเป็นท่ียอมรับกันอยู่ 2 ค่ายใหญ่ คือแตรวงทหารบกท่ีพัฒนาการมาจากกรมทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์ หรือถ้าเรียกให้ง่ายเข้าก็คือวง “แตรวงทหารบก” ท่ีพฒันามาจากกอง แตร
สญัญาณ สว่นอีกวงหนึง่ คือแตรวงทหารเรือท่ีพฒันามาจากแตรวงทหารตา่งประเทศ20 

คําว่า ”แตรวง” เป็นคําท่ีพบในสาสน์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา-
นริศนานวุดัติวงศ์ และสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานภุาพทรงเขียนจดหมาย
โต้ตอบกนั เช่ือวา่ ก่อนสมยัรัชกาลท่ี 5 มีการใช้คําวา่ “แตรวง” 

การเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ในวงการแตรทหารไทยเกิดขึน้เม่ือปี พ.ศ. 2446 เม่ือสมเด็จ
พระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 21 เสด็จกลับมาทรงงาน       
ในกองทัพไทย ทูลกระหม่อมพระองค์นีท้รงเรียนวิชาทหารสําเร็จกลับมาจากประเทศเยอรมนี         
แต่ไม่มีใครเคยทราบมาก่อนเลยว่า ขณะท่ีทรงศึกษาอยู่ ท่ียุโรประหว่างปี พ.ศ. 2437-2446       
เป็นเวลาร่วม 10 ปีนัน้ ได้เคยศึกษาดนตรีตามแบบฉบบัของฝร่ังเป็นอย่างดี มาจากสํานักใด       
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2446 หลังจากเสด็จกลับมาไม่ถึงสัปดาห์ ก็เสด็จไปทรงงานท่ี             
กรมยุทธนาธิการ ในตําแหน่งนายร้อยตรีอีก 9 เดือนต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า -
เจ้าอยู่หวัได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายไปอยู่กองทพัเรือ ด้วยเหตท่ีุมีเร่ืองยุ่งยากเกิดความ
แตกแยกระหว่างทหารเรือหัวเก่าและหัวใหม่ (ตามบันทึกใช้คํานี )้  ทัง้มีปัญหาเร่ืองยุ่งยาก         
การเงินร่ัวไหลเป็นอนัมาก ทลูกระหม่อมกรมพระนครสวรรค์ฯ ทรงงานด้วยความไม่สบายพระทยั

                                                           
20สดุแดน สขุเกษม,“แตรวงชาวบ้านกบัการรับใช้สงัคม: กรณีศกึษาคณะถนอมศลิป์” 

(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต สาขามานษุยดริุยางควิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล,  2542), 25-27. 
21พนูพิศ อมาตยกลุ, ประวัติ กองดุริยางค์ทหารบก (กรุงเทพฯ:  ห้างหุ้นส่วนจํากัด 

ป.สมัพนัธ์พาณิชย์,  2529. หนงัสือท่ีระลกึในงานพิธีไหว้ครูกองดริุยางค์ ทหารบก. 6), 6-7. 
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เป็น  อย่างยิ่ง จึงทรงหาเวลาว่างพกัผ่อนความเครียด ในพระทยัโดยเสด็จลงไปยงัวงดุ ริยางค์
กองทพัเรือ ณ ท่ีนัน้เองได้ทรงปรับปรุงแตรวงทหารเรือเป็นการใหญ่ ทรงซือ้แผน่เสียงเพลงคลาสสิค
มาเป็นตัวอย่างให้ทหารเรือได้ฟัง  ทรงจัดให้มี ท่ี เ รียนลึกดนตรีสากลอย่างต่างประเทศ                   
มีการอา่นโน้ต เขียนโน้ตและเรียนการแยกเสียงประสาน ทําให้แตรวงทหารเรือเจริญรุดหน้าไปเป็น
อนัมาก จนสามารถบรรเลงเพลงประเภท Wood Winds Concert ได้ดีมากจนฝร่ังท่ีได้เห็นได้ฟัง   
ก็ยงัทึ่งเป็นยิ่งนกั  ท่ีวงับางขุนพรหมท่ีประทบันัน้ทรงสร้างกระโจนแตรไว้เป็นยกพืน้ถาวรเวลาท่ี 
ทรงเลีย้งนายทหารต่างประเทศท่ีมาเจริญราชไมตรี หรือพระราช วงศ์ต่างประเทศมาเสวย          
พระกระยาหารค่ําท่ีวงับางขุนพรหม ทหารเรือก็จะบรรเลงคอนเสิร์ต ท่ีกระโจมนัน้ทุกครัง้ แตรวง
ของทหารเรือจึงทิง้แตรวงทหารบกลํา้หน้าไป เพราะฝีพระหตัถ์ทลูกระหม่อม กรมพระนครสวรรค์
เป็นอนัมาก ในสมยัปลายรัชกาลท่ี 5 ต่อรัชกาลท่ี 6 นัน้ ทรงปรับปรุงแยกเสียงประสานเพลงตบั 
เพลงเถาของไทย ให้บรรเลงด้วยวงโยธวาทิตทหารเรือโดยมีท่านครูจางวางทั่ว พาทยโกศลนัก
ดนตรีเอกผู้ ชํานาญมโหรี ป่ีพาทย์ยุคนัน้ เป็นผู้ ร่วมคิดร่วมทํางานถวายอย่างใกล้ชิด แตรวง
ทหารเรือในเร่ืองเพลงไทย โดยเฉพาะเพลงเถาใหม่  ๆ ท่ีทูลกระหม่อม ทรงแยกเสียงประสาน
ประทานให้ก็รุ่งเรืองถึงขีดท่ีคํากล่าวท่ีเคยว่า ทหารเรือเล่นเพลงไทยไม่ดีเท่าทหารบกนัน้หมดไป
โดยสิน้เชิง 

 ตลอดสมยั รัชกาลท่ี 6 จนหมดสมยัรัชกาลท่ี 7 เป็นเวลาร่วม 20 ปี นัน้  ทลูกระหม่อม
บริพตัร ทรงเอาพระทยัใส่ในเร่ืองราชการแตรวง ทัง้ของวงทหารบกและทหารเรือตลอดมาโปรดให้
มีการบรรเลงทัง้บนหลงัม้า การเดินสวนสนาม การนัง่บรรเลงอย่างคอนเสิร์ท   เก็บเงินบํารุง
สภากาชาด ซึ่งยังถือเป็นงานเอกของทหารเรือมาจนทุกวันนี.้.ในสมยัรัชกาลท่ี  7 นีเ้อง แตรวงท่ี
บรรเลงเพลงไทยโดยหน่วยงานของทหารจึงได้รับการบญัญัติศพัท์โดยท่านอาจารย์มนตรี -ตราโม
ทวา่ "โยธวาทิต" มาจากคําวา่ โยธี คือ ทหารและวาทิต คือดนตรี รวมแล้วคือ “ดนตรีแห่งทหาร”  มี
ทัง้เพลงเด่ียวด้วยแตรคอร์เน็ต ป่ีคลาริเน็ตเกิดขึน้จากฝีพระหตัถ์ ทูลกระหม่อมบริพตัรมากมาย
หลายเพลงรวมทัง้เพลงมาร์ชตา่ง ๆ ท่ีทลูกระหมอ่มบริพตัรทรงนิพนธ์ขึน้22 

จากการท่ีสมเดจ็พระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตัรสขุมุพนัธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
เสด็จกลบัมาทรงงานในกองทพัไทย ทรงเอาพระทยัใส่ในเร่ืองราชการแตรวง ทัง้ของวงทหารบก

                                                           
22พนูพิศ อมาตยกลุ,  “ แตรวงของไทย,”  เพลงดนตรี  ปีท่ี1, ฉบบัท่ี 2 (มิถนุายน-

สิงหาคม 2537): 75-77. 
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และทหารเรือ ได้ทรงปรับปรุงแตรวงทหารเรือเป็นการใหญ่ ทรงซือ้แผ่นเสียงเพลงคลาสสิกมา     
เป็นตวัอย่างให้ทหารเรือได้ฟัง ทรงจดัให้มีท่ีเรียนลึกดนตรีสากลอย่างตา่งประเทศ มีการอ่านโน้ต 
เขียนโน้ตและเรียนการแยกเสียงประสาน ทําให้แตรวงทหารเรือเจริญรุดหน้าไปเป็นอนัมาก ทรง
ปรับปรุงแยกเสียงประสานเพลงตบั เพลงเถาของไทย ให้บรรเลงด้วยวงโยธวาทิต และยงัทรงสร้าง
กระโจนแตร ออกบรรเลงแตรวงโดยเปิดให้บคุคลทัว่ไปเข้ารับชมได้ โดยไม่ได้สงวนแตบ่คุคลชัน้สงู
เม่ือในอดีตทําให้วฒันธรรมแตรวงเกิดความนิยมในประชาชนทัว่ไป 

ไม่เพียงแต่กองทหารเท่านัน้ท่ีฝึกหดัเป่าแตรกันอย่างจริงจงั23 แม้แต่ในหมู่ประชาชน
คนไทยทัว่ไป ก็เร่ิมหนัมานิยมฟังแตรวงกันอย่างกว้างขวาง ควบคู่ไปกับวงป่ีพาทย์ทีเดียว เกิดมี    
วงแตรของชาวบ้านทัว่ไปโดยนําไปบรรเลงในงานพิธีตา่ง ๆ เช่น งานแตง่งาน งานบวชนาค งานขึน้
บ้านใหม ่งานกฐินผ้าป่า นําขบวนแหท่ัง้ในงานมงคลและอวมงคลแตแ่ตรวงท่ีจะสามารถไปทํางาน
พิธีดังกล่าวนีจํ้าเป็นต้องเรียนรู้เพลงต่าง ๆ เช่นเดียวกับพวกป่ีพาทย์ด้วย เพราะใช้เพลงไทย
ประเภท เดียวกนับรรเลงประกอบพิธี 

สมนึก แสงอรุณ24 ได้กล่าวไว้ว่า แตรวงมาจากทหาร มนัส่งวฒันธรรมไปให้ชาวบ้าน 
ชาวบ้านก็เอาอย่าง  การเอาอย่างเป็นนิสัยของคนไทย บ้านนูนก็มี บ้านนีก็้มา ก็ได้กําเนิดขึน้    
ทําไมถึงแพร่ไปอยู่ทั่วประเทศ เพราะว่าทหาร หน่วยงานทหารแบ่งการบังคับบัญชา ออกเป็น
มณฑล มณฑลคือเหมือนจงัหวัด แต่ใหญ่กว่าจังหวัดเหมือนภาค ประเทศจะมาเป็นจังหวดัเลย    
ก็จะมีมณฑลอยู่ตรงกลาง คุมจังหวัดอีกทีนึง ทหารเค้าจะมีระบบแบบนี ้คือมีส่วนกลาง 
กองบญัชาการ บงัคบับญัชาไปกองทพัภาค ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4  ภาคกลาง ภาคเหนือ 
ภาคอีสาน ภาคใต้ แล้วก็เป็นมณฑลทหาร มณฑลก็จะรองลงมาจากกองทพัภาค อย่างภาคเหนือ  
มีสามมณฑลทหาร ก็รับผิดชอบ อย่าง 1 มณฑล รับผิดชอบ 5 จังหวัดอย่างนี ้อย่างมณฑล
ทหารบกท่ี 31 รับผิดชอบจังหวัดนีจ้ังหวัดนี ้ส่วนย่อยลงไปอีกก็จังหวัดทหารบก เช่นจังหวัด
ทหารบกลพบุรี ก็ครองคุมถึงจงัหวดัอยุธยาด้วย อ่างทองไปด้วย ทําไมครูต้องเล่าแบบนี ้เพราะ     
ว่าเม่ือมีจงัหวดัทหารบกท่ีไหนก็ต้องมีหมวดดริุยางคหนึ่งหมวด 30 คนบวกลบนิดหน่อย เค้าเรียก
หนึ่งหมวดดริุยางค์ ซึ่งจะสามารถทําอะไรได้หลาย ๆ อย่างเป็นหลกัเลยต้องเป็นวงมิลิทารีแบนด์    
วงดุริยางค์ทางทหาร เดินแถวทหาร ปฎิญาณตนได้ รับเสด็จได้ นําแถวได้ กองเกิยรติได้หมด  

                                                           
23สกุรี เจริญสขุ, ดนตรีชาวสยาม (กรุงเทพฯ:  Dr.Sax, 2538), 228. 
24สมนกึ แสงอรุณ, สัมภาษณ์. 5 มิถนุายน  2558  
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ทหารตายก็เป่าเพลงพญาโศก เป็น วงดริุยางค์ประจําจงัหวดัทหารบก จดัเป็นวงดนตรีร่ืนเริงก็ได้ 
บางหมวดดริุยางคมีความสามารถมีดนตรีไทยอยู่ในนัน้ด้วยคือเล็กแต่สารพดัทํางานดนตรีให้กับ
ทหาร ท่ีครูพดูแบบนีเ้พราะวา่มนัเก่ียวข้อง เม่ือมีวงดริุยางค์ทหารอยู่แถวนัน้แล้ว ก็ไปสอนชาวบ้าน 
ไปตัง้วง มีลกูหลาน ไปรับราชการอยู ่ก็กําเนิดแตรวงอยูท่ัว่เลย 

ทหารนัน้วา่งงานราชการก็ต้องหาเงินช่วยเศรษฐกิจครอบครัว เพราะเงินได้รับราชการ
น้อยมาก เม่ือมีวิชาแตรวงอยู่ก็ออกไปทํางานนอกเวลา เช่น เป่าแตรในกระบวนแห่ต่าง  ๆ รับจ้าง
เป็นครูสอนแตรวงบ้างใช้เคร่ืองดนตรีเพียงไม่ก่ีชิน้เช่น ทรัมเป็ต ป่ีคลาริเน้ต ทูบา ยูโพเน่ียม      
กลองมะริกัน ฉ่ิงและฉาบ เกิดเป็นแตรวงชาวบ้านท่ีเป่าโดยจําเพลงแต่อ่านโน้ตไม่ออก แตรวง
ชาวบ้านนัน้เขาจ้างกันจากกรุงเทพ ให้ออกไปบรรเลงต่างจงัหวดัมาตัง้แต่สมัยรัชการท่ี 5 เม่ือมี
ความต้องการใช้แตรวง ชาวบ้านก็เร่ิมหดัเป่าแตร มีเทคนิคและการบรรเลงอย่างพืน้บ้านท่ีน่าสนใจ
มาก เพรชบรีุ อยธุยา สพุรรณบรีุ สมทุรสาคร สมทุรสงคราม เป็นห้าจงัหวดัแรก ๆ ท่ีเร่ิมงานแตรวง
ชาวบ้าน 25 แตรวงทหารได้รับความนิยมจากประชาชนทัว่ไปและเผยแพร่ไปตามจงัหวดัตา่ง ๆ เช่น
จงัหวดัอยุธยา อ่างทอง สุพรรณบุรี ฯลฯ แตรวงชาวบ้านเป็นลกัษณะการผสมผสานกันระหว่าง
ดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตก โดยรูปแบบการบรรเลง บทเพลง วิธีการบรรเลงแบบไทยและ          
ใช้ เคร่ืองดนตรีตะวนัตกบรรเลง ซึ่งเอกลกัษณ์ของแตรวงชาวบ้านนัน้คือการบรรเลงในขบวนแห่    
ตามประเพณี ซึง่แตรวงแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท26 คือ 

1.แตรวงชาวบ้านท่ีมาจากทหาร ลกัษณะเดน่คือสามารถอา่นโน้ตสากล 
2. แตรวงชาวบ้านท่ีฝึกโดยครูแตรจากกรมทหารลักษณะเด่นคือ             

มีความสามารถในการบรรเลงประเภทเพลงแหแ่ละเพลงตามสมยันิยม 
3. แตรวงชาวบ้านท่ีมาจากการฝึกหดัด้วยตวัเองซึ่งเป็นนกัดนตรีแต่เดิม 

มีความรู้จากการเรียนป่ีพาทย์มาก่อนและนําความรู้มาปรับใช้ในการบรรเลงแตรวง 

                                                           
25พนูพิศ อมาตยกลุ.  “แตรวงของไทย,”  เพลงดนตรี ปีท่ี1, ฉบบัท่ี 2(มิถนุายน-

สิงหาคม 2537): 75-77.  

26นภสันนัท์ จลุลเกษตร์, รายงานวิจัยเร่ืองบทบาทและหน้าที่ของแตรวงชาวบ้าน 
ที่มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรมของประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ( อยธุยา :คณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2550), 82. 
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 จากท่ีกลา่วมา สามารถสรุปได้วา่ เม่ือชาวบ้านพบเห็นการใช้งานของแตรวงทหาร 
ก็มีการนําไปใช้เป็นแบบอย่าง โดย การขยายตวัของแตรวงชาวบ้านได้รับอิทธพลจากทหารแตรท่ี
ประจําการตามภาคของ กองทพั ทหารได้นําวิชาความรู้วิชาแตรไปเผยแพร่ให้แก่ชาวบ้าน ไม่ว่า
เป็นการ รับจ้างในงานตา่ง ๆ หรือ ออกรับสอน แตรวงชาวบ้านสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 ประเภท 
คือ แตรวงชาวบ้านท่ีมาจากทหาร  แตรวงชาวบ้านท่ีฝึกโดยครูแตรจากกรมทหาร แตรวงชาวบ้าน
ท่ีมาจากการฝึกหัดด้วยตวัเองซึ่งเป็นนักดนตรีแต่เดิม โดยแตรวงชาวบ้านเป็นท่ีนิยมในบริเวณ              
ภาคกลาง 

2.2 พัฒนาการของแตรวงชาวบ้าน 
จากการท่ีประชาชนได้ยินได้ฟัง แตรวงจากกรมทหารและราชการจดัตัง้กองแตรวงไป

ประจํากรมทหารใน จงัหวดัตา่ง ๆ 27  จึงส่งผลให้เกิดการนําแตรวงไปบรรเลงในงานของชาวบ้าน
สร้างความสนกุครึกครืน้ให้กบัชาวบ้านเป็นอย่างมาก ในด้านการจดัฉายภาพยนตร์นัน้เร่ิมมีขึน้ใน
สมยัรัชกาลท่ี 5 ในการฉายก็ต้องมีแตรวงบรรเลงประกอบภาพยนตร์  ต้องนําวงแตรวงมาจาก
ตา่งประเทศ เพราะยงัไมมี่แตรวงเอกชนหรือท่ีเรียกวา่ แตรวงชาวบ้าน เม่ือถึงสมยัพระบาทสมเด็จ-
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดแตรวงชาวบ้านขึน้ จึงได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในกิจการ
โรงหนงัและทําให้เกิดการตัง้วงแตรวงเอกชนขึน้ในกรุงเทพ หลังจากนัน้แล้วแพร่กระจายออกไปสู่
ตา่งจงัหวดัจนเกิดเป็นแตรวงชาวบ้านตามหวัเมือง แตรวงชาวบ้านได้เกิดขึน้แล้วในช่วงพ.ศ. 2460- 
พ.ศ. 2469 โดยทําหน้าท่ีเป็นดนตรีประกอบภาพยนตร์และนําขบวนแห่ตามงานพืน้บ้านเช่น บวช
นาคและแหแ่หนตามประเพณีตา่ง ๆ ในยคุสมยัรัชกาลท่ี 7  มีการนําภาพยนตร์เงียบเข้ามาฉายใน
ประเทศไทย การโฆษณาประชาสมัพนัธ์ให้คนมาดมูาซือ้บตัรเข้าดภูาพยนตร์ ก็จะนิยมใช้แตรแห่
นําเม่ือถึงชว่งภาพยนตร์ใกล้ฉาย ก็จะไปตัง้วงเลน่โหมโรงเรียกร้องความสนใจจากคนด ูและเม่ือถึง
เวลาฉายภาพยนตร์ก็จะย้ายเข้าไปบรรเลงสด ๆ หน้าจอ คิดด้นเพลงไปตามภาพเคล่ืยนไหวของ
หนงั เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้คนในอดีตท่ีได้มีประสบการณ์ใหมก่บัภาพยนตร์เงียบย่ิง28 

                                                           
27จฑุามาส หิรัญกลู, “การศึกษาแตรวงชาวบ้าน ในจงัหวดัสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขามานษุยดริุยางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554), 15. 
28อานนัท์ นาคคง, แตรวง (กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

,2557. เอกสารในพิธีประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ 27 กนัยายน 
2557),  23. 
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ใหญ่ นภายน29 ได้กลา่วถึงแตรวงท่ีโรงหนงัไว้ว่า กิจวตัรประจําวนัท่ีครูกบัศิษย์จะต้อง
ปฏิบตัิคือ พอเวลา 6 โมงเย็น ทัง้ครูและศิษย์ก็จะพากนัออกจากบ้านไปขึน้รถรางไปโรงหนงั ...พอ
ถึงเวลา 1 ทุ่มตรง เราก็จะเป่าแตรโหมโรงหน้าโรงหนงัเป็นเวลา 1  ชัว่โมง ในช่วงเวลานีเ้ราจะเป่า
สกั 6  เพลงเป็นอยา่งมาก พอถึงเวลา 2 ทุม่ตรงแตรวงก็จะเข้าไปในโรงหนงั (สมยันัน้เป็นหนงัเงียบ
ไม่มีเสียง มีแต่อกัษรไทยบรรยาย เวลาหนงัต่อยกนัเราก็ต้องเป่าเพลงเชิด แต่เวลาพระเอกต่อยสู้
ผู้ ร้ายไม่ได้หรือว่าพระเอกแพ้ เราก็ต้องเป่าเพลงโศก เวลาหนงัตอ่ยกนัคนดก็ูจะตบมือ กระทืบเท้า 
เป่าปาก เสียงเปีย้วป๊าวลัน่โรงไปหมด น่ีแหละความสนกุสนานของคนสมยัก่อนเม่ือดหูนงั) เม่ือเรา
ยกวงแตรเข้าไปในโรงแล้ว หนงัก็จะฉายเพลงท่ีจะบรรเลงกบัหนงันัน้ 7-8 ม้วนแรก เราก็จะบรรเลง
เพลงมาร์ชหรือเพลงฝร่ังในจงัหวะตา่ง ๆ แล้วตอ่จากนัน้เราก็จะบรรเลงเพลงไทย โดยมากจะเป็น
เพลงเถา เพลงไทยท่ีใช้บรรเลงตามโรงหนงัมีไมม่ากนกั อย่างมากก็เพียง 20-30 เพลงเท่านัน้และก็
ใช้บรรเลงเป็นปี ๆ จนเราจําได้จนขึน้ใจ และหนงัสมยันัน้ก็จะฉายกนัคืนละ 15-16 ม้วนเทา่นัน้  

เอกลักษณ์ท่ีสําคญัของวงแตรวงชาวบ้านท่ีเกิดขึน้ในสังคมไทย คือการบรรเลงใน
ขบวนแห่แหนตามประเพณีต่าง ๆ ท่ีจัดขึน้โดยชาวบ้านในสังคมไทย แต่เดิมก่อนมีแตรวงเข้ามา
บรรเลงในขบวนแห่นัน้สงัคมชาวบ้านของเรามีกลองยาวทําหน้าท่ีอยู่ก่อนแล้ว งานทกุงานถ้าต้อง  
มีขบวนแห่แหน กลองยาวทําหน้าท่ีบรรเลงสร้างความครึกคืน้ให้กับผู้ ร่วมขบวนแห่ เป็นธรรมดา
ของผู้ มีฐานะในสมยันัน้ย่อมแสดงออกในด้านวตัถแุละสิ่งประดบัประดาเคร่ืองประกอบขบวนแห่
ของตน เม่ือมีฐานะสูงย่อมต้องจดัเตรียมวสัดแุละของประดบัตกแต่งในขบวนแห่ความมัง่มีของ
เจ้าภาพให้ยิ่งใหญ่สมฐานะตน แตรวงจึงเร่ิมเข้ามามีบทบาทในสงัคมชาวบ้าน ในฐานะเป็นเคร่ือง
แสดงเพราะมิใช่เร่ืองง่ายถ้าจะหาแตรวงสักวงมาบรรเลงสําหรับชาวบ้านธรรมดา ต่อมามีเพลง
ประเภทไทยสากล และเพลงลูกทุ่งเกิดขึน้30 พวกแตรวงสามารถนํามาบรรเลงกันในงานต่าง ๆ ได้
อยา่งสนิทสนม มีเพลงตา่ง ๆ เพิ่มมากขึน้กวา่เดมิเม่ือมีความใกล้ชิดกบัวิถีชีวิตชาวบ้านมากขึน้ ใน
ท่ีสดุแตรวงแบบชาวบ้านก็เป็นท่ียอมรับ และจดัให้เป็นดนตรีพืน้บ้าน อีกประเภทหนึ่งท่ีสร้างความ
สนกุสนานให้กบัชาวบ้านในสงัคมไทยมาจนถึงทกุวนันี ้

พัฒนาการของแตรวง ในปี พ .ศ.  2486-พ.ศ.2488 จอมพลป.พิบูลสงคราม                     
มีแนวนโยบายให้มีการส่งเสริมการเล่นรําวง โดยมอบหมายให้กรมโฆษณาการแต่งเพลงรําวง

                                                           
29ใหญ่ นภายน, “จากแตรวงโรงหนงัไปสูว่งแจ๊ส.” วารสารไทย ปีท่ี 20, ฉบบัท่ี 72 

(2542): 76-87. 
30สกุรี เจริญสขุ, แตรวงชาวบ้าน (กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัมหิดล, 2536), 49. 



25 
 

 
 

ออกมา การออกแบบท่ารําเป็นหน้าท่ีของกรมศิลปากรและมีการเผยแพร่เพลงรําวงออกไปสู่
ชาวบ้าน ซึง่รําวงนีแ้ตเ่ดมิคือรําโทน ซึ่งมีอยู่แล้วในท้องถ่ินแถบภาคกลาง แตรวงชาวบ้านได้เข้ามา
มีส่วนร่วมกับชาวบ้านอีกทางหนึ่ง นอกจากการแห่แหนตามขบวนประเพณีต่างๆ  แล้วแตรวง
ชาวบ้านยงัทําหน้าท่ีคอยเป่าเวลามีการเล่นรําวงหรือท่ีเรียกว่า “เชียร์” รําวง แตรวงได้ช่วยสร้าง
สีสันให้กับการเล่นรําวง โดยทําหน้าท่ีเพิ่มขึน้อีกคือเป็นวงดนตรีเชียร์รําวง แตรวงชาวบ้านท่ี         
ทําหน้าท่ีเชียร์รําวงขณะนัน้ ได้กลายเป็นวงดนตรีท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวบ้านชนิดท่ีทําหน้าท่ี
สร้างสรรค์ความบนัเทิงให้แก่ชาวบ้าน ก่อนสงครามโลกเราได้รับอิทธิพลจากตะวนัตกเข้ามาเกือบ
ทุกทาง  เช่น ภาพยนตร์ ดนตรี การแสดง การประชาสัมพันธ์ (วิทยุและเคร่ืองเล่นแผ่นเสียง)                  
แต่ช่วงหลงัสงครามโลก ได้เกิดการบนัเทิงชนิดใหม่ขึน้มา โดยการปรับปรุงความเป็นพืน้บ้านมา         
สู่สากล มีการเอาเพลงพืน้บ้านเช่น เพลงแหล่ เพลงฉ่อย ลิเก เข้ามาผสมกันและใช้เคร่ืองดนตรี
สากลเข้ามาบรรเลงแทรกซึ่งการกําเนิดรูปแบบวฒันธรรมใหม่ขึน้นีเ้ป็นเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ส่วนมาก
คือ เคร่ืองดนตรีท่ีอยู่ในแตรวงชาวบ้าน ในช่วงนีท่ี้มีแตรวงตามท้องถ่ินภูมิภาคขึน้เป็นจํานวนมาก 
โดยจะเน้นรับงานแห ่เชน่ แหน่าค แหข่นัหมาก แห่กฐิน-ผ้าป่าและบรรเลงเชียร์รําวงตามงานร่ืนเริง
ตา่ง ๆ 

ในชว่งปี พ.ศ. 249131 รัฐบาลได้ตัง้กรมโฆษณาการโดยมีการแสดงละครวิทยปุระกอบ
ดนตรีสากล ในชว่งนัน้ได้มีเพลงประกอบละครวิทยอุอกมาเผยแพร่เป็นจํานวนมาก เพลงประเภทนี ้
ได้รับความนิยมจากผู้ ฟังในเมืองหลวงเป็นจํานวนมาก ซึง่สงัคมไทยสมยันัน้เรียกเพลงประเภทนีว้่า 
เพลงลกูกรุง 

 ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา เพลงลกูทุง่และเพลงลกูกรุงเกิดขึน้มาในสงัคมไทยโดย
มีพัฒนาการมาสายเดียวกันคือ แตรวงมีลักษณะผสมผสานกลมกลืนระหว่างลูกทุ่งกับลูกกรุง             
มีอยูบ้่างในชว่งแรก และแยกออกจากกนัสิน้เชิงเม่ือเกิดส่ือชนิดใหมข่ึน้มาในสงัคมไทย ส่ือท่ีเกิดขึน้
ขณะนัน้คือ วิทยแุละโทรทศัน์ โดยโทรทศัน์จะมีผู้ชนส่วนมากเป็นคนเมืองหลวง เพลงลกูกรุงได้รับ
ความนิยม จากการแสดงออกอากาศในสถานีโทรทศัน์ ส่วนวิทยท่ีุมกัจะออกอากาศเพลงลกูทุ่งจะ
ได้รับความนิยมกนัในชนบท ดงันัน้เพลงลกูทุ่งจึงได้รับความนิยมมาก ในชนบทผลงานเพลงลกูทุ่ง

                                                           
31สดุแดน สขุเกษม, “แตรวงชาวบ้านกบัการรับใช้สงัคม: กรณีศกึษาคณะถนอมศิลป์” 

(วิทยานิพนธ์ ปริญญามหาบณัฑิต สาขามานษุยดริุยางควิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล,  2542), 37-
47. 
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ของบรรดาคณะแตรวงชาวบ้านท่ีบรรเลงอยู่ในชนบท จึงเป็นเพลงลูกทุ่งท่ีได้ยินได้ฟังจากสถานี
วิทยกุระจายเสียงตา่ง ๆ สู่ชาวบ้าน ต่อมาในปี พ.ศ 2508-2515 เป็นช่วงท่ีวงการเพลงไทยได้เร่ิม
การเปล่ียนแปลง เกิดเพลงประเภท “ร็อคแอนด์โรล” ซึ่งเป็นเพลงท่ีทหารอเมริกันได้นําเข้ามา
บรรเลงในคา่ยพกัของตน ทําให้เร่ิมมีการเผยแพร่เพลงประเภทนีสู้่สงัคมเป็นจํานวนมาก สิ่งท่ีเป็น
ผลกระทบตอ่แตรวงชาวบ้านคือ  แตรวงชาวบ้านเป็นเพียงวงแตรวง (Brass Band) หรือวงเคร่ือง
เป่าทองเหลือง แต่วงประเภท “ร็อคแอนด์โรล” เป็นวงดนตรีสมยัใหม่ ใช้กลองชุดกับเคร่ืองดนตรี
ไฟฟ้าบรรเลง (Electric Band) จึงทําให้ความนิยมของคนสมยันัน้ไม่สอดคล้องกบัลกัษณะการ
บรรเลงของแตรวงชาวบ้าน จึงเกิดวฒันธรรมผสมผสานขึน้มาใหม่ในชนบทกล่าวคือ แตรวงยงัคง
ทําหน้าท่ีแห่แหนตามความต้องการดัง้เดิมของชาวบ้านและทําหน้าท่ีบรรเลงอยู่ในประเพณีของ
ชาวบ้านแตใ่นเร่ืองการบนัเทิงจะนิยมว่าจ้างวง “ซาโดร์” (เรียกตามช่ือวงดนตรี The Shadow แตท่ี่
จริงเป็นวงดนตรีประเภท “ร็อคแอนด์โรล”ประกอบด้วย กลองชดุ กีตาร์ไฟฟ้า เบสไฟฟ้า ออร์แกน
ไฟฟ้าและนกัร้อง) เข้ามาบรรเลงเพ่ือความสนุกสนามตามอย่างตะวนัตก แทนท่ีวฒันธรรมรําวง
ลกูทุง่ไทย 

ช่วง พ.ศ. 2515 แตรวงชาวบ้านถูกลดบทบาทลงมาเหลือเพียงแห่แหนตามแบบดัง่
เดิมเท่านัน้ แตรวงชาวบ้านบางวงเร่ิมนํากลองชุดเข้ามาบรรเลง (Drum Set) และบางวงได้นํา
เคร่ืองดนตรีไฟฟ้าเข้ามาบรรเลง จึงทําให้แตรวงชาวบ้านขาดความเป็นเอกภาพทางดนตรี จนเกิด
การผสมวงแบบใหม่ขึน้หลาย ๆ วงทัง้นีส้าเหตุมากพัฒนาการคนละสายนัน้เอง แตรวงชาวบ้าน
เป็นวงดนตรีท่ีพฒันาการมาจากวงดนตรีในพิธี (พิธีในกรมทหาร) โดยผสมผสานการบรรเลงแบบ
ไทยท่ีเน้นทํานองและประกอบพิธีเป็นหลกั ซึ่งต่างจาก “วงชาโดว์” อย่างสิน้เชิง เพราะวงดนตรี
ประเภท “ชาโดร์” เป็นวงดนตรีประเภท “ร็อคแอนด์โรล” หมายถึงวงดนตรีเพ่ือความบนัเทิงหรือ
ดนตรีสมยันิยมอย่างตะวนัตกซึ่งเน้นความสําคญัท่ีจงัหวะ (Rhythm) และสีเสียง (Tone Color) 
ตลอดจนสร้างทํานองจาก คอร์ด (Chord) และเสียงประสาน (Harmoney) จึงทําให้แตรวง
ชาวบ้านถูกลดความสําคญัด้านการบนัเทิงในงานชาวบ้านและเร่ิมปรับเปล่ียนตวัเองให้เข้ากับ
สงัคมในแนวทางอ่ืน เช่น การแสดงดนตรีลูกทุ่ง การแสดงดนตรีประกอบรําวง การแสดงดนตรี
ฟลอร์โชร์ ฯลฯ  

จนกระทัง่ในปี พ.ศ. 2521-2526 มีวงดนตรีประเภทสตริงคอมโบเกิดขึน้ในสงัคมไทยและ
เร่ิมพัฒนาการแสดงดนตรีประเภทนีไ้ปยังท่ีต่าง  ๆ จนกระทั่งได้รับความนิยมจากสังคมไทยใน
ระดบัหนึ่ง แต่ท่ีกระทบกระเทือนต่อวงการแตรวงใช้แรงจงูใจกับสงัคมโดยใช้เทคโนโลยีสมยัใหม ่        
เช่น  เวทีไฟฟ้า แสงเสียงระบบรอบทิศทาง เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า นักดนตรี มีการเคล่ือนไหวและมี
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บคุลิกลกัษณะตามอย่างตะวนัตก เม่ือมีการตอบรับการแสดงแบบคอนเสิร์ตจากผู้ชมทัว่ประเทศ 
จึงเกิดการดําเนินการทางธุรกิจขึน้ อนันํามาซึ่งการลดความนิยมของแตรวงชาวบ้านท่ีเคยได้รับ
ความนิยมมาในอดีตอยา่งยิ่ง 

พ.ศ. 2528-2540 เป็นชว่งท่ีแตรวงขาดการสนบัสนนุจากสงัคม มีโอกาสในการบรรเลงบ้าง
ก็เพียงเพื่อความต้องการของชาวบ้าน ทัง้นีเ้พราะสาเหตแุห่งการเปล่ียนแปลงทางสงัคมวฒันธรรม 
สงัคมชาวบ้านท่ีแตรวงชาวบ้านรับใช้อยู่ในอดีตฐานะวงดนตรีท่ีสร้างความบนัเทิงเสริมประโยชน์
ในด้านการเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมชาวบ้าน ความเช่ือและความสามัคคีในสังคม ครัน้เม่ือ
ชาวบ้านมีการเปล่ียนแปลงตัวเอง หมายถึงจากการเปล่ียนแปลงสังคมชนบทมาเป็นสังคม
อตุสาหกรรม การเพิ่มขึน้ของโรงงานอตุสาหกรรมในชนบท การหลัง่ไหลของแรงงานตา่งจงัหวดัเข้า
สูเ่มืองหลวง ฯลฯ ทําให้แตรวงชาวบ้านขาดหน้าท่ีในการเสริมสร้างความสามคัคีในสงัคมชาวบ้าน 
ขาดจากหน้าท่ีการสร้างความบนัเทิงและประกอบพิธีกรรมในสงัคมชาวบ้าน ชาวบ้านจึงค่อย ๆ   
ตดัทอนหน้าท่ีสําคญัของแตรวงชาวบ้านเหลือเพียงหน้าท่ีเดียว คือ หน้าท่ีการแห่แหนเพียงอย่าง
เดียวเทา่นัน้ 

แตรวงชาวบ้านมีการพัฒนาการตัวมาอย่างต่อเน่ืองจากผลของการเปล่ียนแปลงของ
สงัคม ประกอบกับเทคโนโลยีท่ีมีการพัฒนาอย่างตอ่เน่ืองซึ่งสิ่งเหล่านีมี้ผลตอ่การพฒันาการของ
แตรวงชาวบ้านโดยตรง แตรวงชาวบ้านมีการปรับตัวเปล่ียนแปลงรูปแบบเพ่ือการรับใช้สังคม             
โดยมีการปรับเปล่ียนบทบาทหน้าท่ีมาโดยตลอดเวลา 

 

ตอนที่ 3 สภาพท่ัวไปและลักษณะทางดนตรีของแตรวงชาวบ้าน 
 แตรวงชาวบ้าน32 อาศยัเพียงความรักและศรัทธาในดนตรีอย่างแรงกล้าเป็นพลงั

สําคัญทัง้ยังต้องเจียดเวลาท่ีต้องใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพเพ่ือทําการการฝึกซ้อม ต้อง
กระเหม็ดกระแมร่ายได้สว่นตวั เพ่ือจดัหาเคร่ืองดนตรีและอปุกรณ์ดนตรีซึ่งมีราคาสงู นอกจากนีย้งั
จะมีอปุสรรคอ่ืน ๆ อีกนานาประการ แม้กระนัน้แตรวงชาวบ้านก็ยงัสามารถอนรัุกษ์อดีตของแตรวง
ไว้ได้และสืบทอดตอ่มาจนถึงทกุวนันี ้

                                                           
32อารี สขุะเกศ, “แตรวงชาวบ้าน,” วารสารการศึกษานอกโรงเรียน ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 

129 (ธนัวาคม 2528-มกราคม 2529): 46-51. 
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 วงแตรวง เป็นแหล่งท่ีเคร่ืองดนตรีตะวนัตก ได้เข้ามาผสมผสานกนักบัเคร่ืองดนตรีดัง้เดิม
ของไทย กลายเป็นอารยธรรมประยุกต์และแตรวงชาวบ้านได้ทําหน้าท่ีอนุรักษ์นําออกบรรเลง
แพร่หลายกระจายอยู่ทัว่ไปในท้องถ่ินชนบททัว่ประเทศทําหน้าท่ีหล่อเลีย้งจิตใจให้แก่สงัคมควบคู่
กนัไปกบัวฒันธรรมท้องถ่ินตลอดมา  

3.1 เคร่ืองดนตรีของแตรวงชาวบ้าน 
รูปแบบของวงดนตรีแตรวง โดยแตรวงในระยะแรกก็มีเคร่ืองดนตรีประกอบกันดงันี ้          

ป่ีสัน้ (Eb Clarinet) ป่ีหนึ่ง (Bb Clarinet) ยโูฟเนียม (Euphonium) บาริโทน (Baritone) คอร์เนต 
(Cornet) เบสส์ (Sousaphone) กลอง (Bass Drum) ฉาบ (Cymble) แตรวงแบง่เป็น  2 ส่วนคือ1. 
ส่วนเคร่ืองลม (Wind Instuments) 2. ส่วนเคร่ืองประกอบจงัหวะ (Percussions Instruments)
 ....จํานวนเคร่ืองดนตรีของแต่ละกลุ่มนีก็้ไม่แน่นอน แล้วแต่ความจําเป็น แต่เคร่ืองดนตรี
หลัก ๆ นัน้ต้องมีต่อมาระยะหลังได้มีการเอาทรัมเปตเข้ามาแทนคอร์เนตและเอาแซกโซโฟนมา
เสริมเอาทรอมโบนมาเพิ่มทัง้ทรอมโบนระบบลูกสูบ (ทรอนโบทนิว้)และสไลด์ทรอมโบน ....33 
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในแตรวงสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ เคร่ืองลมไม้  เคร่ืองลมทองเหลือง 
และเคร่ืองประกอบจงัหวะ ไขแสง ศขุะวฒันะได้กลา่วถึงเคร่ืองดนตรีประเภทตา่ง ๆ ไว้ดงันี ้34 

3.1.1  เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมไม้ 
 เคร่ืองดนตรีเหล่านีใ้ห้เสียงโดยการเป่าลมผ่านช่องแคบ ๆ เข้าไปใน           

ท่อ (pipe) ซึ่งทําหน้าท่ีเป็นตวัขยายหรือกําธร ระดบัเสียงสูงต่ําจะขึน้อยู่กับความยาวและขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลางของตวัขยายเสียงหรือท่อ และความแรงของลมท่ีเข้าไปในตวัท่อ ลําตวัจะมีรูเปิด
ปิดด้วยคีย์ รูเหล่านีทํ้าหน้าท่ีเปล่ียนความยาวของตวัท่ออากาศ (Air Column) ให้เกิดระดบัเสียง
ตา่ง ๆ การท่ีเรียกเคร่ืองดนตรีประเภทนีว้่าเคร่ืองลมไม้ก็เพราะตวัท่อทําด้วยไม้ แต่ปัจจุบนัแม้ว่า
เคร่ืองดนตรีบางชนิดเปล่ียนไปทําด้วยโละหะแตก็่ยงัจดัอยูใ่นประเภทเคร่ืองลมไม้ 

3.1.1.1 คลาริเน็ต(Clarinet) 
คลาริเน็ตเป็นเคร่ืองลมไม้ท่ีนิยมใช้แพร่หลายมากท่ีสุด       

มีบทบาทสําคญัทัง้วงดริุยางค์ วงซิมโฟนี วงโยธวาทิต วงบิ๊กแบนด์ และยงัเหมาะท่ีจะบรรเลงเด่ียว

                                                           
33สกุรี เจริญสขุ, แตรและแตรวงชาวสยาม (กรุงเทพฯ: Dr. Sax, 2539), 62-63. 
34ไขแสง ศขุะวฒันะ, สังคีตนิยมว่าด้วยเคร่ืองดนตรีของวงดุรยางค์, พิมพ์ครัง้ท่ี 2 

(กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์แหง่มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์, 2554), 10-90. 
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เป็นอย่างมาก คลาริเน็ตเป็นป่ีลิน้เด่ียว ท่ีได้รับการดดัแปลงมาจากป่ีโบราณท่ีเรียกว่า ชาลือโม 
(Chalumeau) โดยฝีมือของเด็นเนอร์ แห่งเมืองนูเร็มแบร์ก เม่ือราว ค.ศ. 1690 คลาริเน็ตเม่ือ
แรกเร่ิมผลิตนัน้ มีแต่รูเปล่า ๆ และยังไม่กระเด่ืองนิว้ไม่มากนัก ป่ีชนิดนีไ้ด้รับการปรับปรุง                          
ครัง้สําคญัท่ีสุดเม่ือ ค.ศ. 1843 โดย โคลเซ ครูสอนคลาริเน็ตในวิทยาลยัการดนตรีแห่งกรุงปารีส  
ได้นํากระเด่ืองระบบโบม Boehm เช่นเดียวกบัฟลู้ทมาใช้ นกัแตง่เพลงชาวเบลเย่ืยมผู้หนึ่งได้นํา        
คลาริเน็ตมาใช้ในวงดุริยางค์เป็นครัง้แรกในการบรรเลงเพลงศาสนาประเภทแมส ประมาณ           
ค.ศ. 1720 จากนัน้ก็มิได้มีผู้สนใจป่ีชนิดนีเ้ทา่ใดนกัจนกระทัง่กลุ๊ค ได้นํามาใช้ในการแสดงอปุรากร 
โมสาร์ทนบัได้ว่าเป็นผู้ นําคลาริเน็ตมาใช้ในวงดุริยางค์ ซิมโฟนีอย่างจริงจงั นอกจากนีเ้ขายงัได้
ประพนัธ์บทเพลงควอเต็ท และคอนแชร์โต้สําหรับคลาริเน็ทอีกด้วย ส่วนบีโธเฟ่นก็เร่ิมประพันธ์             
บทเพลงโดยให้คลาริเน็ตเล่นเด่ียวใน Eroica Symphony เม่ือปี ค.ศ. 1804 ต่อมาเม่ือเขาได้
ประพนัธ์ Pastoral Symphony อนัเป็นงานท่ีบรรยายถึงความงดงามของธรรมชาติ ได้ให้คลาริเน็ต                     
เลียนเสียงนกร่วมกับฟลู้ทและโอโบในตอนท้ายท่อนท่ีสองของซิมโฟนีบทนี  ้คลาริเน็ตมีช่วงเสียง
กว้างมากท่ีสุดในบรรดาเคร่ืองลมไม้ทัง้หมด ป่ีชนิดนีมี้คุณสมบตัิเฉพาะตวัของเสียง กล่าวคือ 
ช่วงเสียงของคลาริเน็ตจะมีความแหลมคม ช่วงเสียงกลางจะราบเรียบ นุ่นนวล ส่วนช่วงเสียงต่ํา  
จะมีความทุ้มลึกมีลกัษณะพิเศษเฉพาะตวั นอกจากนีก้ารเล่นไล่เสียงสงูต่ํา คลาริเน็ตสามารถทํา
ได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวมาก  ลําตวัของคลาริเน็ตทําด้วยไม้หรืออีโบไนต์ แบ่งเป็นส่ีท่อนและมี     
ปากเป่า นิยมทําด้วยพลาสติกหรืออีโบไนต์ ใช้ลิน้ท่ีทําจากไม้และมีสายรัดลิน้ทําด้วยโลหะ                 
เคร่ืองดนตรีในตระกูลคลาริเน็ตชนิดต่าง ๆ กัน คลาริเน็ตในปัจจุบันมีใช้กันอยู่ 5  ชนิดคือ                      
Eb Clarinet,  Bb Clarinet,  A Clarinet, Eb Alto Clarinet, Bb Bass Clarinet  สําหรับใน                     
วงโยธวาทิตนัน้ นิยมใช้ Eb Clarinet และ Bb Clarinet ทัง้การนัง่บรรเลงและคอนเสิร์ตและ                
เดนิแถวสวนสนาม สว่นคลาริเน็ตชนิดอ่ืน ๆ นิยมใช้ในการนัง่บรรเลงคอนเสิร์ตเทา่นัน้ 

3.1.1.2 แซ็กโซโฟน(Saxphone) 
แซ็กโซโฟนเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีอายุน้อยมากเม่ือเทียบกับ

เคร่ืองลมไม้ชนิดอ่ืน ๆ เพราะเพิ่มจะประดิษฐขึน้เม่ือ ค.ศ.1840 ท่ีนครปารีส โดย อดอล์ฟ แซ็กซ์ 
(Adolphe Sax) นกัประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีชาวเบลเย่ียม แซ็กโซโฟนประดิษฐ์ขึน้มาได้อย่างไรนัน้ 
เร่ืองมีอยู่ว่าก่อนหน้า ค.ศ 1840 เล็กน้อย ได้มีนายวงโยธวาทิตผู้หนึ่งมาติดต่อให้อดอล์ฟ แซ็กซ์ 
ประดิษฐ์เคร่ืองเป่าชนิดใดก็ได้ ซึ่งสามารถเล่นให้เสียงดงัเพ่ือใช้ในวงโยธวาทิต และต้องการให้
เคร่ืองดนตรีใหม่นีมี้เสียงคล้ายเคร่ืองลมไม้ด้วย เม่ือเป็นเช่นนีเ้ขาจึงเอาเคร่ืองดนตรีประเภท             
เคร่ืองทองเหลืองชนิดหนึ่งท่ีล้าสมยัแล้ว เรียกว่า โอฟิไคลด์ (Ophicleide) มาถอดปากเป่าอนัเดิม



30 
 

 
 

ออกแล้วเอาปากเป่าของคลาริเน็ตใส่แทน จากนัน้เขาก็แก้กลไกของกระเด่ืองท่ีปิดรูอีกเล็กน้อย 
เพียงเท่านีแ้ซ็กโซโฟนตวัแรกของโลกก็ได้เกิดขึน้แล้วแซ็กโซโฟนท่ีใช้ในปัจจุบนั มี 6 ชนิดดงันี ้               
Eb Sopranion Saxophone, Bb Soprano Saxophone, Eb Alto Saxophone, Bb Tenor- 
Saxophone, Eb Baritone Saxophone, Bb Bass Saxophone สําหรับในวงโยธวาทิตนัน้ นิยมใช้ 
Alto, Tenor และ Baritone Saxophone ทัง้การนัง่บรรเลงคอนเสิร์ตและเดินแถวสวนสนาม                 
สว่นแซ็กโซโฟนชนิดอ่ืนนิยมใช้ในการนัง่บรรเลงคอนเสิร์ตเทา่นัน้ 

3.1.2  เคร่ืองลมทองเหลือง 
ก็คือ แตร ซึ่งมีแหล่งกําเนิดเสียงโดยใช้การสั่นสะเทือนจากริมฝีปาก

ส่งผ่านไปยงัปากเป่าท่ีเรียกว่า กําพวดหรือ Mouth Piece เป่าผ่านไปสู่ท่อลมท่ีทําด้วยโลหะซึ่งทํา
หน้าท่ีเป็นตวัขยายเสียง ระดบัสูงต่ําของเสียงนอกจากจะอยู่ท่ีแรงสั่นสะเมือนของริมฝีปากแล้ว              
ยงัสามารถทําให้โดยการกดลูกสูบท่ีทําให้เกิดการเปล่ียนความยาวของท่อลมให้สัน้เข้าหรือยาว
ออกการคิดค้นระบบลูกสูบนัน้เม่ือต้นคริสต์ศตวรรษท่ี 19 และเป็นท่ีแพร่หลายเม่ือประมาณปี                  
ค.ศ 1850 เป็นต้นมา ระบบกลไกบังคับลูกสูบ (Valve Mechanism) แบ่งเป็นสองชนิดคือ                 
ระบบบงัคบัลกูสบูขึน้-ลง (Piston Valve) และระบบบงัคบัด้วยเฟืองหมนุ (Rotary Vale) นอกจาก
ระบบลกูสบูแล้วยงัมีวิธีการเปล่ียนระดบัเสียงโดยการเล่ือนท่อลมเข้า-ออก ท่ีเรียกว่าท่อลม Slide 
อันได้เคร่ืองลมประเภท ทรอมโบท (Trombone) ชนิดต่าง ๆ เคร่ืองลมทองเหลืองท่ีนิยมใช้ใน      
วงโยธวาทิตมีดงันี ้

3.1.2.1 คอร์เนท(Cornet Family) 

คอร์เนทหรือเรียกช่ือเต็มว่า “Cornet-a-pistons” มีกําเนิด
ขึน้ท่ีฝร่ังเศสเม่ือ ค.ศ. 1827 และอีกสองปีตอ่มาได้นํามาใช้เป็นครัง้แรกในประเทศนัน้ นกัดนตรีมกั
เรียกช่ือแตรนีอ้ย่างเล่น ๆ ว่าแตรลูกผสม เพราะต้นกําเนิดของแตรนีคื้อแตรฮอร์นชนิดหนึ่งท่ี
เรียกว่า “ฮอร์นไปรษณีย์” (Post Horn) ซึ่งได้รับการแก้ไขดดัแปลงจนมีรูปร่างคล้าย ทรัมเป็ท แต่
ลําตวัสัน้กว่า สุ้มเสียงของคอร์เนทไม่แจ่มใส เร้าใจ เหมือนของทรัมเป็ท และก็ไม่นุ่มนวลโปร่งเบา
เหมือนฮอร์น หรือกลา่วได้วา่กํา้กึ่งระหว่างทรัมเป็ทกบัฮอร์น น่ีเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีแตรนีม้ิได้รับความ
นิยมนํามาบรรเลงในวงดริุยางค์ อีกสาเหตุหนึ่งก็คือแตรนีซ้ึ่งเคยได้รับความนิยมมากตอนกลาง
คริสต์ศตวรรษท่ี 19 แต่พอล่วงเลยมาถึงประมาณ ค.ศ. 1890 ก็ค่อย ๆ หมดความสําคญัลงเม่ือ
ทรัมเป็ทตดิลิน้บงัคบัปรับปรุงจนดีถึงขนาดแล้วได้เข้ามาแทนท่ี ข้อดีของแตรนีคื้อเป็นแตรท่ีเล่นง่าย 
ในปัจจบุนัจงึเป็นเคร่ืองดนตรีสําคญัของวงโยธวาทิต แตรวงและวงดนตรีท่ีบรรเลงเพลงไลท์มิวสิค 



31 
 

 
 

3.1.2.2 ทรัมเป็ต(Trumpet) 

ทรัมเป็ตเ ป็นแตร ท่ี มีประวัติ เก่ าแก่มาก ทาง ซีกโลก
ตะวนัออกปรากฏ ว่าชาวจีนเคยใช้แตรท่ีมีลกัษณะคล้ายทรัมเป็ทมาเป็นเวลานบั 4,000 ปีมาแล้ว 
ส่วนทางซีกโลกตะวันตก ชาวโรมันได้ใช้แตรท่ีมีลําโพงงอเป็นขอ (Hook-Belled-Trumpet)                    
ในกองทัพ ในสมัยโบราณชาวยุโรปถือว่าแตรทรัมเป็ตเป็นของสูง ผู้ ท่ีจะได้หากไม่ใช่พระเจ้า
แผน่ดนิ  ก็ต้องเป็นเจ้านายชัน้สงูหรือไม่ก็เป็นนกัรบชัน้แม่ทพั สามญัชนทัว่ไปไม่มีสิทธิครอบครอง
แตรชนิดนี ้ในราชสํานักอังกฤษสมัยราชวาศ์ทิวเดอร์ ปรากฏว่าแตรวงหลวงมีผู้ เล่นทรัมเป็ตถึง              
15 คน เป็นเวลาหลายศตวรรษ เม่ือเสียงทรัมเป็ทดงัขึน้ท่ีไหนก็เป็นสญัญาณให้ทราบว่าริว้ชบวน
ของพระเจ้าแผน่ดนิหรือกองทพักําลงัเคล่ือนมาถึง ทรัมเป็ทท่ีใช้กนัแตเ่ร่ิมนัน้เป็นทรัมเป็ตท่ีเรียกว่า 
Natural Trumpet คือเป็นแตรท่ีมีเพียงทอ่ลมและกําพวดเทา่นัน้ จนมีผู้ เร่ิมประดิษฐ์ระบบลกูสบูมา
ติดตามขวางของท่อลมและพัฒนามาเป็นทรัมเป็ตระบบลูกสูบ (Valve Trumpet) ได้สําเร็จใน               
ปีค.ศ  1815 และใช้มาจนปัจจุบัน  ท รัมเ ป็ตในปัจจุบันมีท่อลมรูปทรงกระบอก ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 3/8 นิว้ และค่อย ๆ บานออกในระยะประมาณ 1½ ฟุต จนเป็นปากลําโพงท่ีมี
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 4 นิว้ ท่อลมจะงอทบกนัเป็น 3 ทบ ตรงกลางลําตวัของแตรติดลกูสบู 3 นิว้ 
ผู้ เป่าจะใช้นิว้กดบังคับลูกสูบทัง้สามโดยการกด ขึน้–ลง กําพวดของทรัมเป็ตเป็นรูปทรงถ้วย  
(Cup-Shaped Mouthpiece) ซึ่งทําให้แตรมีสุ่มเสียงท่ีสดใสแจ่มชัด ทรัมเป็ตเป็นแตรเสียงสูง                 
ผู้ เป่าสามารถเลน่ให้ดงัแหลมจนแสบแก้วหหูรือถ้าจะเป่าให้นุม่นวลก็จะได้เสียงท่ีสดใส ชดัเจนและ
บริสุทธ์ิ นกัแต่งเพลงมกัจะใช้ทรัมเป็ตบรรยายถึงการรบพุ่งประจญับานกนัสมรภูมิ การมีชยัชนะ 
การเลีย้งฉลองอย่างสนกุสนาน และความหรูหราสง่างามในพิธีสําคญัตา่ง  ๆ เพราะเสียงทรัมเป็ต
สามารถปลุกให้เกิดความกล้าหาญ ต่ืนเต้น รุกเร้าใจ ได้ดีกว่า เคร่ืองดนตรีอ่ืน  ๆ แตรประเภท
ทรัมเป็ตผลิตขึน้มีหลายบันไดเสียง ท่ีแตกต่างกัน 6 บันไดเสียงดังนี  ้Trumpet in C,                        
Trumpet in D, Trumpet in Eb, Trumpet in F, Trumpet in G, Trumpet in Bb ทรัมเป็ตท่ีนิยมใช้
มากท่ีสดุในปัจจุบนั ทัง้ในวงโยธวาทิต วงซิมโฟนีออเคสตร้สและวงดนตรีทัว่ไป คือ Bb Trumpet  
เคร่ืองดนตรีทรัมเป็ตในแตรวงชาวบ้าน35  ถือว่าเป็นแตรท่ีมีบทบาทมากในวงแตรวงชาวบ้าน 
เพราะทัง้การแห่และการบรรเลงวง แตรทรัมเป็ตจะทําหน้าท่ีเป็นตวัหลักในการดําเนินทํานอง 

                                                           
35สดุแดน สขุเกษม, “แตรวงชาวบ้านกบัการรับใช้สงัคม: กรณีศกึษาคณะถนอมศิลป์” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขามานษุยดริุยางควิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล, 2542), 89.  
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เพราะเสียงแตรทรัมเป็ตเด็ดขาดและชัดเจนมากเวลาอยู่ในท่ีโล่งแจ้ง สําหรับแตรวงชาวบ้าน           
แตรทรัมเป็ตจะเป็นผู้ขึน้เพลงมาร์ชทุกครัง้และในการแห่แตรทรัมเป็ตจะทําหน้าท่ีเป็นตวันําวงอยู่
ตลอดเวลา 

3.1.2.3  ทรอมโบน(Trombone) 
ทรอมโบนเป็นแตรท่ีมีท่อลมสวมซ้อนเล่ือนเข้าออกได้ แตรนี ้

เป็นหนึ่งในเคร่ืองดนตรีเพียงไม่ก่ีชนิดท่ี เปล่ียนรูปร่างจากเคร่ืองดนตรีต้นกําเนิดน้อยท่ีสุด          
ต้นตระกลูของทรอมโบนคือ แตรซคับทั (Sackbut) ซึง่ใช้มาตัง้แตค่ริสต์ศตวรรษท่ี 15 ในพิธีศาสนา
และพิธียุรยาตร เม่ือทรอมโบนได้รับการแก้ไขปรับปรุงดีขึน้ก็ได้นํามาใช้ในการแสดงอุปรากรตอน
ปลายคริสต์ศตรรษท่ี 18 รูปร่างของทรอมโบนประกอบด้วยท่อลมโลหะขนาดยาวงอโค้งสองครัง้ 
สองในสามของความยาวท่อลมนี ้คือตัง้แต่กําพวดจะเป็นท่อทรงกระบอก ส่วนความยาวท่ีเหลือ
นัน้จะคอ่ย ๆ บานออกเป็นปากลําโพง กําพวดของแตรนีเ้ป็นรูปถ้วยเช่นเดียวกบัทรัมเป็ท ตรงส่วน
ท่ีใกล้กําพวดจะมีท่อลมรูปตวั U ท่ีเล่ือนเข้าออกได้มาสอดเข้ากับท่อลมใหญ่ เม่ือท่อลมนีเ้ล่ือน
ออกให้ยาวท่ีสุดจะมีความยาวถึง 9 ฟุต และเม่ือเล่ือนท่อลมเข้ามาให้สัน้ท่ีสุดจะมีความยาว 45  
นิว้ การเล่ือนท่อลมเข้าออกนีก็้เพ่ือเปล่ียนความสัน้ยาวของท่อลมและทําให้เกิดระดบัเสียงสูง-ต่ํา
ตา่ง ๆ สุ้มเสียงของแตรทรอมโบนจะมีความห้าวหาญไม่แจ่มใสเหมือนทรัมเป็ท แตเ่ป็นเสียงท่ีช่วย
ให้กลุม่แตรมีความดงัก้องกงัวานยิ่งขึน้ ถ้าเล่นให้ดงัจะแสดงถึงอํานาจและความสง่าผ่าเผย แตถ้่า
เลน่ให้แผว่เบามากจะเกิดสุม่เสียงท่ีงดงามและนา่ประทบัใจได้ไมน้่อยเพราะเหตวุ่าเพลงลกูทุ่งและ
เพลงสมยัใหม่ได้เข้ามามีบทบาทกบัสงัคมชาวบ้าน ดงันัน้ สไลด์(Silde Trombone) ซึ่งเป็นเคร่ือง
ดนตรีในวงลูกทุ่ง จึงเข้ามามีบทบาทอยู่ในวงแตรวงชาวบ้าน ในฐานะแตรท่ีเหมาะสมกับเพลง
ลกูทุง่และเพลงแห ่

3.1.2.4 เคร่ืองดนตรีตระกูลแซ็กซ์ฮอร์น(Sax Horn 
Family) 

หลังจาก อดอล์ฟ แซ็กซ์ (Adolphe Sax) ได้ประดิษฐ์ 
Saxophone สําเร็จเมื่อปี ค.ศ 1840 อีก ประมาณ 5 ปีตอ่มา เขาก็ได้ประดิษฐ์แตรอีกตระกลูหนึ่งท่ี
เรียกวา่ แซ็กซ์ฮอร์น (Sax Horn) ประกอบไปด้วยแตรหลายชนิด ท่ีมีรูปทรงคล้ายคลึงกนัแตกตา่งท่ี
ขนาดเล็กไปหาใหญ่ดงันี ้Eb Alto Horn, Bb Baritone Horn, Euphonium, Tuba, Bombardon
ลักษณะโดยทั่วไปของแตรในตระกูลนี ้และเป็นแตรท่ีมีท่อลมมากมายโดยใช้ระบบบงัคับแบบ
ลกูสบูเพ่ือเปล่ียนระดบัเสียง มีทัง้หมด 3 นิว้ และในเคร่ืองดนตรีบางรุ่นอาจจะเพิ่มนิว้ท่ี 4 ขึน้เพ่ือ
ความสะดวกในการบรรเลง เวลาเป่าจะต้องอุ้ มแตรหันลําโพงหงายขึน้ข้างบน ใช้กําพวดเป็น             



33 
 

 
 

รูปถ้วย แตรตระกูลนีใ้ห้สุ่มเสียงท่ี ทุ้มลึก นุ่มนวล ทําหน้าท่ีเป็นเสียงประสานคอยอุ้ มให้วงดนตรี        
มีความหนกัแน่นมากขึน้ โดยเฉพาะแตร Tuba นัน้จะใช้เป็นเสียง Bass ของ วงดนตรี แตรตระกลู
นีน้ิยมใช้ในวงโยธวาทิตเป็นหลกั  

 
3.1.3  เคร่ืองประกอบจังหวะ 
 มีแหล่งกําเนิดเสียงได้ด้วยการตี แผ่นหนงัท่ีขึงตึง เช่นกลองต่าง ๆ รวม

ไปถึงการเขย่า เคาะ หรือการกระทบกันของวตัถท่ีุเป็นของแข็งเช่น ไม้ หรือโลหะ เคร่ืองประกอบ
จงัหวะท่ีนิยมท่ีใช้ในวงโยธวาทิตหรือแตรวง ได้แก่ 

3.1.3.1 กลองสแนร์ (Snare Drum) 
เป็นกลองสองหน้า มีเส้นผ่าศนูย์กลางตัง้แต ่15 ถึง 15 นิว้ 

ความสงูประมาณ 6 นิว้ ผู้ เล่นจะใช้ไม้ตีกลองสองอนั ซึ่งตรงปลายควัน่เป็นปุ่ มไม้เล็ก ๆ ตีบนหน้า
กลองด้านบน หน้ากลองด้านล่างขึงพาดด้วยเอ็นหรือลวดหลาย ๆ เส้น ขณะท่ีตีหน้ากลองด้านบน
จะเกิดความสัน่สะเทือนไปยงัด้างล่างจนเกิดเสียงซ่าหรือแกรก ๆ (Ratting Effect) แตใ่นปัจจบุนั36

แตรวงชาวบ้านไมน่ิยมใช้กลองสแนร์ ซึ่งส่วนใหญ่ได้นํากลองทิมทอมเข้ามาตีประกอบจงัหวะแทน 
เน่ืองจากเป็นกลองท่ีมีหลายใบ คา่จ้างนกัดนตรีมีจํานวนจํากดั และชาวบ้านให้ความสนใจ เหมาะ
สําหรับการแหใ่นจงัหวะท่ีสนกุสนาน 

3.1.3.2 กลองมัลตเิปิลทอม (MultipleTom) 
เคร่ืองดนตรีกลองมลัติเปิลทอม หนึ่งในเคร่ืองจงัหวะของวง

ท่ีสะดดุตา ทัง้รูปลกัษณ์เคร่ืองดนตรีและคนเล่น หนุ่มน้อยร่างอวบอารมณ์ดีกบักลองชดุสามลกูท่ี
สะพายอยู่เบือ้งหน้าพร้อมฉาบอีกหนึ่งอนัห้อยแขวนอนันีเ้ราเรียกกลองทรีโอ ก่อนนัน้เวลาแห่จะ        
มีแคก่ลองใหญ่ใบเดียว แตต่อนนีน้ิยมมาก มีกนัทั่วทกุวงแล้วรู้สึกว่าจะเร่ิมท่ีพวกราชบรีุก่อน แล้ว
วงอ่ืนก็ตามมาในชว่ง 10 ปีนี ้หนุ่มน้อยตวัโตนกัตีกลองเอ่ยเอือ้น “ตอนมาใหม่ ๆ คนรําไม่พอใจนะ 
วิจารณ์ว่ากลองอะไรวะมาตี ...ตะลุ๊ งปุ๊ ง  ๆ... มันขัดกับจังหวะหลัก ไม่ชินหู แต่ตอนนีข้าดเสียง

                                                           
36พรสวรรค์ จนัทะวงศ์, “แตรวงชาวบ้าน: กรณีศกึษา แตรวงคณะน้อย ตําบลต้นธงชยั 

อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง”(วิทยานิพนธ์ปริญญาหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551),  , 67. 
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กลองนีไ้ม่ได้แล้ว ไม่มีแล้วไม่มันเลย” 37รุ่นแรก ๆ ของมัลติเปิลทอม ใช้แบบทอมกลองชุดและ         
ทิมบาเล (Timbales) โดยมีหลงักลองเด่ียว หรือกลองใหญ่จะพบเห็นแบบคร่ึงและยงัไม่สมบูรณ์
แบบ สองกลอง (Duo) และสามกลอง (Trio) เป็นชุดท่ีนิยมในหลายขนาด รุ่นท่ีมันสมยัของมลัติ
เปิลทอมท่ีผสมขึน้ โดยทั่วไปมีลกัษณะเล็กมาก จะมี สามกลอง ส่ีกลอง (Quad) หรือ ห้ากลอง
(Quint) ท่ีติดอยู่บนอปุกรณ์แบกและปรับเสียงกบัขัน้คู่ 3 ไมเนอร์ระหว่างกลองแตล่ะใบ มลัติเปิล-
ทอมโดยทัว่ไปมีลกัษณะเดน่ในการออกแบบสว่นหน้าของการตดักลองออกและเหลือส่วนด้านหลงั
ไว้ การออกแบบนีเ้พ่ือเพิ่มปริมาณเสียง กับอุปกรณ์ขยายเสียง อาจมีผลคลายกับการใช้กลองท่ี        
ไมมี่การตดัถงักลองได้ ถงักลองสําหรับมลัตเิปิลทอม เป็นถงักลองมาตราฐานหุ้มด้วยพลาสติกหรือ
ทาด้วยนํา้มนัขดัเงา บางรุ่นท่ีผลิตใน ค.ศ 1970 เป็นต้นมา ทําจากไฟเบอร์กลาสหรือโลหะ ขนาด
ของกลองท่ีใช้ประกอบจงัหวะเดินแถวทัง้หมด ระดบัเสียงทัง้หมดของกลุ่มเคร่ืองตีหรือเคาะเดิน
แถวเกิดขึน้ในปีลา่สดุ ชดุ Trio (ทรีโอ้) และ Quad (ควอด) เป็นความแตกตา่งของสองขนาดท่ีนิยม
ใช้กันมาก ความสมัพนัธ์ของขัน้คู่ระดบัเสียงระหว่างแต่ละกลอง ในการตัง้คา่กลองมลัติเปิลทอม
ควรจะเหมือนกัน (การปรับเสียงกลองโดยทัว่ไปในคู่สาม) ระดบัเสียงของมลัติเปิลทอมส่วนมาก
จะต้องไม่แทรกแซงกับช่วงเสียงกว้างของกลองเล็กหรือแนวเสียงกลองใหญ่ 38ในส่วนของแตรวง
ชาวบ้านกลองมลัติเปิลทอม มีการเรียกช่ือท่ีแตกต่างกับไป ไม่ว่าเป็น กลองทรีโอ้ กลองทิมทอม 
หรือกลองมลัตเิปิลทอม ขึน้อยูก่บัการเรียกของผู้ใช้งาน 

3.1.3.3 กลองเทเนอร์ (Tenor Drum) 
เป็นกลองท่ีมีขนาดใหญ่กว่าสแนร์ แต่ไม่มีเอ็นหรือลวดขึง

พาดกลอง ไม้ตีทําจากด้ามท่ีเป็นไม้และตอนปลายไม้จะมีปุ่ มขนาดใหญ่ท่ีทําด้วยวสัดนุุ่ม ๆ กลอง
เทเนอร์ เป็นกลองชนิดเดียวกันกับกลองใหญ่39 แต่มีขนาดและนํา้หนักน้อยกว่า ในอดีตใช้คู่กับ       

                                                           
37อานนัท์ นาคคง, “แตรวงรากหญา ส.จฬุาลกัษณ์ งานบญุงานบวชงานประกวดงาน

แห ่เป่าแตรลิน้ห้อย,”  วารสารเพลงดนตรี ปีท่ี 12, ฉบบัท่ี 1-8 (พฤษภาคม-ธนัวาคม 2549): 45-
49. 

38สธน โรจนตระกูล, หนังสือ ชุด โยธวาทิต เล่ม 4 :เคร่ืองดนตรีประเภทตีและ
เคาะ (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2554), 175-177. 

39พรสวรรค์ จนัทะวงศ์, “แตรวงชาวบ้าน: กรณีศกึษา แตรวงคณะน้อย ตําบลต้นธงชยั 
อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง”(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพันธุ์วิทยา 
บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551), 67. 
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กลองใหญ่ในการเดินขบวน ปัจจุบนันิยมนํามาใช้บรรเลงแทนกลองใหญ่ โดยเฉพาะในการแห่ท่ี
ต้องใช้ระยะทางไกล ๆ เน่ืองจากกลองเทอเนอร์มีขนาดเล็กและมีนํา้หนักเบากว่า ทําให้ความ
คลอ่งตวัสงู 

3.1.3.4 กลองใหญ่ (Bass Drum) 
กลองใหญ่มีเส้นผ่าศูนย์กลางตัง้แต่ 24 ถึง 36 นิว้ กลอง

ชนิดนีท่ี้ใช้ในวงดริุยางค์ส่วนมากจะมีขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 30 นิว้เป็นเกณฑ์ และหน้ากลองทัง้
สองห่างกนัประมาณ 16 นิว้ กลองนีไ้ม่ติด Snare เช่นกนั หน้ากลองทัง้สองขึงรัง้ให้ตงึด้วยการขนั
สกรูท่ีอยู่รอบ ๆ ขอบกลอง เวลาใช้เล่นตวักลองจะตัง้บนหยั่งให้หน้ากลองทัง้สองอยู่ในแนวดิ่ง             
ผู้ เล่นส่วนมากถนัดตีด้วยมือขวาทัง้  ๆ ท่ีกลองนีส้ามารถเล่นได้ทัง้สองมือกลองใหญ่เป็นเคร่ือง
ดนตรีท่ีสามารถให้ความดงัครึกโครมได้มากท่ีสดุ แตถ้่าเล่นให้ได้เสียงเบา ๆ ก็มกัจะตีรัวแต่เพียง
เบา ๆ ได้เสียงตอ่เน่ืองกนั ผลท่ีได้รับจะคล้ายกบัเสียงฟ้าร้องในระยะไกล 

3.1.3.5 ฉาบ (Cymbals) 
เป็นเคร่ืองดนตรีดัง้เดิมของพวกเติกร์ รูปร่างเป็นจาน

ทองเหลืองบาง  ๆ  ขนาดเท่ากันสองอันตรงกลางจานมีหูจับทําด้วยแผ่นหนัง  มีขนาด
เส้นผา่ศนูย์กลางตัง้แต ่10 นิว้ ถึง 24 นิว้ แตรวงชาวบ้านนิยมใช้ฉาบในการประกอบจงัหวะ เพ่ือให้
เกิดความสนกุสนานย่ิงขึน้ 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า  แต่เดิม เค ร่ืองดนตรีของแตรวงชาวบ้าน 
ประกอบด้วยเคร่ืองดนตรี 3 ประเภท เคร่ืองลมไม้ เคร่ืองลมทองเหลือและเคร่ืองประกอบ           
เคร่ืองดนตรีทัง้หมดมีต้นกําเนิดในตะวนัตกโดยได้รับอิทธิพลจากวงโยธวาทิต 

3.2 บทบาทหน้าที่ของเคร่ืองดนตรีในแตรวงชาวบ้าน 
กลุม่เคร่ืองดนตรีท่ีประกอบเป็นโยธวาทิตและแตรวงของไทยประกอบด้วยเคร่ืองดนตรี 

กลุม่ใหญ่ ๆ 2 กลุม่คือ  
3.2.1  กลุ่มเคร่ืองเป่าแบ่งย่อยเป็นเคร่ืองลมไม้และเคร่ืองทองเหลือง 

(Wind& Brass Instuments)  
3.2.2  กลุ่มเคร่ืองจังหวะเคร่ืองตี-เคร่ืองกระทบ (Percussions 

Instruments) 
3.2.1  กลุม่เคร่ืองเป่า 

3.2.1.1 เคร่ืองดนตรีกลุม่เคร่ืองเป่าเคร่ืองลมไม้ 
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3.2.1.1.1พิ ค โ ค โ ล (piccolo) ข ลุ่ ย เ สี ย ง สู ง       
ทําหน้าท่ีบรรเลงทํานองประดบัประดาจากทํานองหลกัของวง 

3.2.1.1.2ค ล า ริ เ น ท (Clarinet) ห รื อ ภ า ษ า
ชาวบ้านเรียกว่า “ป่ีดํา” แบง่ออกเป็น คลาริเนทอีแฟลต Eb และคลาริเนทบีแฟลต Bb ทําหน้าท่ี
ทํานองนํา ขึน้เพลง เปรียบเหมือนบทบาทของระนาคเอกในวงป่ีพาทย์ 

3.2.1.1.3แ ซ๊ ก โ ซ โ ฟ น (Saxophone)แ บ่ ง
ออกเป็นโซปราโนแซ็กโซโฟน (Soprano Saxophone), อลัโตแซ็กโซโฟน( Alto Saxophone)และ              
เทเนอร์แซ็กโซโฟน (Tenor Saxophone) ทําหน้าท่ีบรรเลงทํานองรองจากคลาริเนตและมีบทบาท
ในเพลงประเภทลกูทุง่และเพลงแหท่ี่ต้องการสําเนียงจดัจ้านสนกุสนาน 

3.2.1.2 เคร่ืองดนตรีกลุม่เคร่ืองเป่าเคร่ืองทองเหลือง 
3.2.1.2.1ทรัมเป็ต (Trumpet) ทําหน้าท่ีบรรเลง

ทํานองหลกั เสริมและสอดแทรกทํานองของคลาริเนต 
3.2.1.2.2คอร์เนท (Cornet) ทําหน้าท่ี

เชน่เดียวกบัทรัมเป็ต 
3.2.1.2.3เฟรนซ์ฮอร์ (FrenchHorn) ทําหน้าท่ี

บรรเลงทํานองพืน้ ๆ ลกูตกของเพลง และมีการตกแตง่สําเนียงลากยาวและบิดทํานองให้นา่ฟัง 
3.2.1.2.4 ทรอมโบน (Trombone) ทําหน้าท่ี

บรรเลงทํานองพืน้ ๆ ลกูตกของเพลง และมีการตกแตง่สําเนียงลากยาวและบดิทํานองให้น่าฟัง 
3.2.1.2.5 บาริโทน (Baritone) ทําหน้าท่ี

บรรเลงลกูตกของเพลง ลีลาการบรรเลงมีหลายแบบ ตัง้แตพื่น้ฐานไปจนเลน่ลกัล้วงจงัหวะหยอก
ล้อไปกบัทํานองนํา-ทํานองหลกั 

3.2.1.2.6 ยูโฟเนียม (Euphonium) ทําหน้าท่ี
บรรเลงลกูตกของเพลง ช่วยสนบัสนนุนํา้หนกัเสียงของวงในย่านเสียงต่ํา ลีลาการบรรเลงมีหลาย
แบบตัง้แต่พืน้ฐานไปจนเล่นลกัล้วงจงัหวะ หยอกล้อไปกับทํานองนํา-ทํานองหลกัเปรียบเหมือน
บทบาทของระนาคทุ้มในวงป่ีพาทย์ 

3.2.1.2.7 ทบูา (Tuba) ทําหน้าท่ีบรรเลงลกูตก
ของเพลง ช่วยสนบัสนุนนํา้หนกัเสียงของวงในย่านเสียงต่ํา ลีลาการบรรเลงมีหลายแบบ ตัง้แต่
พืน้ฐานไปจนเล่นลกัล้วงจงัหวะ หยอกล้อไปกบัทํานองนําขทํานองหลกัเปรียบเหมือนบทบาทของ
ระนาดทุ้ม-ระนาดทุ้มเหล็กในวงป่ีพาทย์ 
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3.2.1.2.8 ซูซ่าโฟน (Sousaphone) เล่นโน้ตท่ี
เป็นไลน์เบสของเพลงให้เสียงตํ่าอุ้มทัง้วง 

3.2.2  เคร่ืองดนตรีกลุม่เคร่ืองจงัหวะ 
3.2.2.1 เบสดรัม (Bass Drum) หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่า 

“กลองมะริกนั” หรือ “กลองใหญ่” ทําหน้าท่ีดําเนินจงัหวะมาร์ชและจงัหวะอ่ืน ๆ ท่ีใช้ในการเดิน
แถวหรือร่ายรําในขบวนแห ่

3.2.2.2  สแนร์ (Snare Drum or Side Drum) หรือ ภาษา
ชาวบ้านเรียกว่า “กลองแตร็ก” หรือ”กลองเล็ก”ภายหลงัพฒันาไปใช้กลองทรีโอ(Trio drum) ทํา
หน้าท่ีประสานแนวจงัหวะ ตกแตง่เสริมรายละเอียดปลีกยอ่ของจงัหวะมาร์ช 

3.2.2.3 ฉ่ิง ทําหน้าท่ีควบคมุจงัหวะยอ่ยของเพลง 
3.2.2.4 ฉาบสากล (Cymbal) มีบทบาทในเพลงมา ร์ช              

ให้จงัหวะการเดนิ 
3.2.2.5 ฉาบใหญ่ไทย ทําหน้าท่ีควบคมุจงัหวะหา่ง ๆ 
3.2.2.6 กรับ ทําหน้าท่ีควบคมุจงัหวะยอ่ยของเพลง 
3.2.2.7 โหมง่ ทําหน้าท่ีควบคมุจงัหวะยอ่ยหา่ง ๆ ของเพลง 
3.2.2.8 ตะโพน ทําหน้าท่ีควบคมุจงัหวะหน้าทบัของเพลง 
3.2.2.9 กลองทดั ทําหน้าท่ีควบคมุจงัหวะหน้าทบัของเพลง 
3.2.2.10 กลองแขทําหน้าท่ีควบคมุจงัหวะหน้าทบั  
3.2.2.11 กลองยาว ทําหน้าท่ีควบคมุจงัหวะหน้าทบั 

นอกจากนีก็้อาจผสมเคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ เข้าไปด้วยตามความเหมาะสม
ของการแสดง เช่น ตะโพนมอญ เปิงมางคอก กลองยาว ในยคุสมยัปัจจบุนั เพิ่มเติมเตร่ืองดนตรี
พิเศษเข้าไปเพ่ือความสะดวกในการบรรเลงเพลงสมยันิยมดงันี  ้เบสไฟฟ้า เล่นโน้ตท่ีเป็นไลน์เบส
ของเพลง ให้เสียงอุ้มวงทัง้วง คียบอร์ด เล่นโน้ตทํานองหลกั แนวประสานเสียง และตกแตง่ทํานอง
เพิ่มเตมิ40  จากท่ีกลา่วมาบทบาทหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีในแตรวงชาวบ้าน จนถึงปัจจบุนัแบง่ออก
ได้เป็น  4  ประเภทคือ  1) เคร่ืองลมท่ีบรรเลง แนวทํานองและตกแต่งทํานอง เช่น พิคโคโล          

                                                           
40อานนัท์ นาคคง, “แตรวง” (กรุงเทพฯ: กรมส่งเสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม

,2557. เอกสารในพิธีประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของชาติ  10 กันยายน  
2557), 21-24. 
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คลาริเนท แซ๊กโซโฟน ทรัมเป็ต คอร์เนท  2) เคร่ืองลมท่ีบรรเลง แนวทํานองและแนวประสาน เช่น 
เฟรนซ์ฮอร์น ทรอมโบน  3) เคร่ืองลมท่ีทําหน้าเล่นแนวเบส เช่น ยโูฟเนียม  ทบูา ซูซ่าโฟน บาริโทน  
4) เคร่ืองดนตรีกลุม่เคร่ืองจงัหวะ ทําหน้าท่ีสร้างจงัหวะ เชน่ กลองตา่ง ๆ และ ฉาบ นอกจากนัน้ ใน
ปัจจุบนัยงัมีการใช้เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า มาประกอบ เช่น เบสไฟฟ้า ทําหน้าท่ีเล่นแนวเบส คียบอร์ด
ทําหน้าท่ีบรรเลง แนวทํานอง ตกแตง่ทํานองและบรรเลงแนวประสาน 

3.3 บทบาทหน้าที่ของแตรวงชาวบ้าน 
แตรวงนับว่าเป็นสิ่งท่ีคู่กับกิจกรรมและพิธีกรรมของชาวบ้านหลายอย่าง เช่นงาน

ทําบญุทกุชนิด งานบวชนาค งานวดัตา่ง ๆ งานกฐิน งานผ้าป่า งานฝังลกูนิมิต งานศพ งานบรรเลง
ประกอบหนงักลางแปลง งานต้อนรับเจ้านายชัน้ผู้ใหญ่ งานฉลอง เป็นต้น แตรวงมกัจะใช้บรรเลงคู่
กับวงป่ีพาทย์ เน่ืองจากชาวบ้านต้องการท่ีใช้เสียงท่ีดงักว่าป่ีพาทย์ จึงต้องใช้แตรวงเข้ามาผสม
ประกอบด้วยความรู้สกึท่ีทนัสมยักวา่ท่ีจะบรรเลงด้วยวงป่ีพาทย์อย่างเดียว41 

สงัคมไทยเม่ือมีงานมงคล สิ่งท่ีแสดงออกอย่างชดัเจนคือ “กิจกรรมสามคัคีร่ืนเริง” ซึ่ง
แสดงออกด้วยการแห่แหน ฟ้อนรํา ส่งเสียงเฮฮา เต็มไปด้วยรอยยิม้และท่ีขาดเสียไม่ได้ก็คือการ
สามคัคีกันทําบุญกุศล เช่น การร่วมกันแห่นาครอบพระอุโบสถ การร่วมกันทําอาหารคาวหวาน
เลีย้งพระ การร่วมกันบริจาคทรัพย์ทําบุญ การร่วมกันจูงนาคเข้าโบสถ์ การร่วมกันใส่บาตรการ
ร่วมกนักรวดนํา้อทุิศสว่นบญุสว่นกศุล 

แตรวงชาวบ้านในช่วงนัน้จึงเข้ามาในสงัคมชาวบ้านโดยทําหน้าท่ีสร้างความบนัเทิง
สร้างความสนกุสนามครึกครืน้ในช่วงก่อนวนังาน สงัคมชาวบ้านนัน้เป็นสงัคมแบบเครือญาติตา่ง
จากสังคมอุปถัมภ์ ท่ีแตรวงเคยทํางานรับใช้เจ้านายมาก่อน จึงทําให้แตรวงมีความใกล้ชิดกับ
ชาวบ้านมากขึน้ ในการจดังานเจ้าภาพมกัวา่จ้างให้มาแหแ่หนตามขนบธรรมเนียมประเพณีสิ่งท่ีจะ
ละเลยเสียมิได้คือ การต้อนรับผู้ ท่ีมาช่วยงาน แตรวงจึงบรรเลงผ่อนคลายความเหน็ดเหน่ือยและ
ลดความสับสนวุ่นวายของผู้ คนท่ีมาช่วยงานในวันสุกดิบ การทําหน้าท่ีของแตรวงชาวบ้านต่อ
สงัคมขณะนัน้ได้รับการตอบรับจากชาวบ้านเป็นอย่างดี ความต้องการแตรวงชาวบ้านจะมีมากขึน้
ในช่วงก่อนเข้าพรรษาของทกุปี42 (ฤดบูวชนาค) ในบางแห่ง มีนาคครบบวชวดัเดียวกันและในวนั
เดียวกันถึง 6-7 คน ก็จะมีการแห่นาคจากบ้านของนาคแต่ละคนไปประชันกันท่ีวัดเพ่ือรอบวช

                                                           
41สกุรี เจริญสขุ, แตรและแตรวงชาวสยาม (กรุงเทพฯ: Dr. Sax, 2539), 66. 
42จฑุามาส หิรัญกลู, การศกึษาแตรวงชาวบ้าน ในจงัหวดัสพุรรณบรีุ (วิทยานิพนธ์xib

ปริญญามหาบณัฑิตสาขามานษุยดริุยางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554), 17.  



39 
 

 
 

พร้อมกนัท่ีวดัเน่ืองจากการถือฤกษ์ถือยามของชาวบ้านจึงทําให้เกิดวนัมงคลตรงกัน แตรวงจะทํา
หน้าท่ีสร้างความบนัเทิงให้กบัขบวนแหแ่หนของชาวบ้าน บทบาทหน้าท่ีของแตรวงชาวบ้านสามรถ
แบง่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ดงันี ้บทบาทหน้าท่ีของแตรวงในพิธีกรรมและบทบาทหน้าท่ีของแตร
วงชาวบ้านในด้านความบนัเทิง โดยได้แบง่ตามพิธีกรรมแตล่ะประเภทท่ีมีการนําแตรวงเข้าไปใช้
ดงันี ้ประเพณีการบวช  ประเพณีการแตง่งาน  ประเพณีงานศพ 

 3.3.1 บทบาทหน้าที่ของแตรวงในพธีิกรรม 
3.3.1.1 ประเพณีการบวช  
การบวชนัน้เป็นประเพณีอย่างหนึ่ง ท่ีปฏิบตัิตอ่กนัมา ตัง้แต่

อดีตกระทัง่ปัจจุบนั มูลเหตขุองการบวชนัน้ นอกจากจะเกิดจากความศรัทธาในพระพุทธศาสนา 
ในฐานะพทุธศาสนิกชนท่ีดีแล้ว ยงัเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของชาวพทุธท่ีจะได้ตอบแทนบญุคณุ
บดิามารดา ในขัน้ตอนการบวชนาคนัน้ แตรวงได้เข้าไปมีบทบาทในการบรรเลงในส่วนของพิธีการ
คือ ในชว่งพิธีสงฆ์ การทําขวญันาค และการแหน่าค นอกจากนีแ้ตรวงยงันําไปใช้ในเทศกาล ขบวน
แห่ต่าง ๆ เพ่ือสีสนัและสร้างความสนุกสนาน เช่นการแห่เทียนพรรษา การเฉลิมฉลอง ประเพณี
ลอยกระทง ประเพณีสงกรานต์ และแตรวงยงัเข้าไปมีสว่นในเร่ืองพิธีกรรมความเช่ือคือการแก้บน 

3.3.1.2 ประเพณีการแต่งงาน 
การแตง่งานเป็นประเพณีอย่างหนึ่งท่ีชายหญิงมาอยู่ร่วมกนั 

เป็นจุดเร่ิมต้นของการสร้างชีวิตครอบครัว สําหรับขัน้ตอนการแต่งงานนัน้มีดังนี ้ การหาฤกษ์              
การสู่ขอ การหมัน้ ในขัน้ตอนการสู่ขอ แตรวงได้เข้ามามีบทบาท ในการแห่ขันหมากนี ้แต่เดิม                        
ชาวภาคกลางทัว่ไปจะใช้วงกลองยาวบรรเลง เพ่ือบอกให้บ้านเรือนเคืองได้ทราบ ว่าบ้านนีจ้ะมีงาน
แต่งงานแต่ในปัจจบุนัหนัมาใช้แตรวง เน่ืองจากแตรวงสามารถบรรเลงเป็นท่วงทํานองเพลงตาม
สมยันิยม อีกทัง้เสียงเคร่ืองดนตรียงัสร้างบรรยากาศในงานให้คกึครืน้กวา่วงกลองยาวอีกด้วย 

3.3.1.3 ประเพณีศพ 
ประเพณีเก่ียวกับศพ มักจะผิดแผกแตกต่างกันไป ตาม

ความนิยมของบุคคลในท้องถ่ินแต่ส่วนใหญ่คงลักษณะการประกอบพิธีไว้ เป็ นแนวเดียวกัน                
การบรรเลงแตรวงในพิธีศพขัน้ตอนดงันี ้พีธีสงฆ์ บรรเลงก่อนการสวดศพและหลังสวดศพการ
บรรเลงประกอบการเคล่ือนศพ การบรรเลงประกอบการแหศ่พ 

3.3.2 บทบาทหน้าที่ของแตรวงด้านความบันเทงิ 
นอกจากการบรรเลงแตรวงประกอบในประเพณีต่าง ๆ ดังท่ีได้กล่าว

มาแล้วนัน้ แตรวงยังถูกนํามาใช้บรรเลงด้านความบนัเทิง เช่น การบรรเลงในงานวดั เชียร์รําวง 
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หรือบรรเลงเพ่ือสร้างบรรยากาศคึกครืน้ ในงานเทศกาลต่าง ๆ เป็นประจํา เน่ืองจากแตรวงนัน้ 
นอกจากจะบรรเลงเพลงไทยเดมิอยา่งป่ีพาทย์ได้แล้ว ยงับรรเลงเพลงตามสมยันิยมได้อย่างไพเราะ
สนุกสนาน43 วฒันธรรมการเล่นของแตรวงชาวบ้านหรือแบบพืน้บ้านนัน้ จะล้อมาจากขบวนแห่
ในทางราชการ เชน่ งานพระราชพิธีหรืองานมงคลตา่ง ๆ ทางราชการ แม้กระทัง่พระราชทานเพลิง
ศพ ชาวบ้านก็เอาบ้าง เลียนแบบงานหลวง งานราษฏร์ เป็นวฒันธรรมแพร่ออกไปวงัสู่วดัและบ้าน 
แตรเป็นของฝร่ัง พอเข้ามาถกูเล่นด้วยเพลงไทยลกูทุ่ง เพลงไทยเดิม เพลงรําวง คุ้นหคูนไทยก็สนกุ
เต้นรําไปได้ โดยกลายเป็นวฒันธรรมของคนไทยไปแล้ว แตใ่นอดีตจะนิยมมากกว่าปัจจบุนัในอดีต
สามารถมานัง่ร้องรําทําเพลงได้เป็นเวลานาน ๆ แตปั่จจบุนัสงัคมเร่งรีบไปหมด ทําให้การ จดังาน
อยูใ่นชว่งระยะเวลาท่ีน้อย การใช้แตรวงสําหรับงานร่ืนเริงก็น้อยลง ความจริงปัจจบุนัแตรวงทํางาน
รับใช้สงัคมอยู ่แยกกนัไมอ่อก คนไทยรักความสงบและชอบงานร่ืนเริงไปด้วย แตรวงมีเสน่ห์อยู่กบั
สงัคมปัจจุบนัได้ สามารถเล่นเพลงอะไรก็ได้ไม่จํากัดจากท่ีกล่าวมา44 บทบาทหน้าท่ีของแตรวง
ชาวบ้าน สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ  บทบาทหน้าท่ีในพิธีกรรมและบทบาทหน้าท่ีของ
แตรในด้านความบนัเทิง และสามารถแบ่งประเภทงานของแตรวงชาวบ้านออกได้เป็น 2 ประเภท 
คือ  

1. งานมงคล เช่น งานทําบุญทุกชนิด งานบวชนาค  งานแต่งงาน งานวดั งานกฐิน 
งานผ้าป่า งานฝังลกูนิมิต งานแหต่า่ง ๆ  

 2. งานอวมงคล เชน่  งานศพ 
3.4 บทบาทของแตวงชาวบ้านในพธีิบวชนาค 

                                                           
43นภสันนัท์ จลุลเกษตร์, รายงานวิจัยเร่ืองบทบาทและหน้าที่ของแตรวงชาวบ้าน 

ที่ มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรมของประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (อยุธยา :คณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2550), 82. 

44พีระชยั  ลีส้มบรูณ์ผล, รายงานการวิจัยการบรรเลงเพลงไทยเดิมของคณะแตร

วงชาวบ้านท่ามะขาม ต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  (ราชบุรี:คณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ, 2551), 28. 
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พิธีการบวชนาค ประกอบด้วยขัน้ตอนดังต่อไปนี  ้ การทําขวัญนาคในวันสุขดิบ                
,  การแหน่าคไปวดั, การวนัทาสีมา, การบวชนาค, การฉลองหลงับวช45 
ในสงัคมชาวบ้านนัน้ การประกอบกิจการใดท่ีมีการเก่ียวข้องกบัพิธีทางศาสนาย่อมต้องบอกกล่าว
บรรดาเครือญาติและเคารพนบัถือมาร่วมกันประกอบกิจอนัเป็นมงคลทุกครัง้ แตรวงชาวบ้านจึง
เข้ามามีหน้าท่ีเก่ียวข้องกันงานบวช โดยเร่ิมจากการทําหน้าท่ีแห่นาคในเบือ้งต้น แล้วค่อย  ๆ 
พฒันาศกัยภาพจนสามารถทําหน้าท่ีเป็นวงดนตรีประกอบพิธีกรรมงานบวชได้อยา่งสมบรูณ์ 

 การแสดงในช่วงวนัสกุดิบ (วนัก่อนท่ีจะวนังาน) เม่ือแตรวงกํานลบชูาครูเสร็จแล้วทํา
การบรรเลงเพลงโหมโรง โดยทัว่ไปมกับรรเลงเพลงมาร์ช ส่วนมากเป็นเพลงมาร์ชท่ีมีลกัษณะเด่น
ของแต่ละวง เช่นเพลงมาร์ชบริพตัร เป็นต้น จบแล้วต่อด้วยเพลงอะไรนัน้จะขึน้อยู่กับหวัหน้าวง 
โดยดจูากความเหมาะสมของพิธี เม่ือถึงเวลารับนาคมาปลงผมเพลงก็ไม่ได้กําหนดตายตวัพิธีการ
ของแตรวงจะเร่ิมเม่ือการปลงผมเร่ิมขึน้  ในขณะท่ีกระทําพิธีปลงผมนาคนัน้ เพลงท่ีบรรเลงทุก
เพลงจะต้องเป็นเพลงท่ีมีความหมายตอ่คําว่า “นาค” หรือ “นาคะ” เน่ืองจากคําว่า “นาค” หรือ          
”นาคะ” แปลว่าประเสริฐ ฉะนัน้ เ ม่ือเ ร่ิมพีธีปลงผม แตรวงชาวบ้านส่วนใหญ่จะบรรเลง                    
เพลงคา่นํา้นม หรือบทเพลงท่ีกลา่วถึงบญุคณุของ บิดา มารดาจะมีทํานองช้า ๆ บรรเลงจนกระทัง่ 
เม่ือโกนผม โกนหนวด และโกนคิว้เรียบร้อยแล้วบรรดาผู้ ท่ีเข้ามาร่วมงานจะอาบนํา้ ลงขมิน้ ดินสอ
พอง ให้นาคจนสิน้สุดพิธี ขณะนีแ้ตรวงจะเร่งจงัหวะเร็วแล้วจบลง เพ่ือเป็นสญัญาณว่าเป็นการ
เสร็จพิธีในขัน้ตอนนี ้พิธีทําขวัญนาคจะเร่ิมต้นก็ต่อเม่ือหมอทําขวัญมาถึง  แตรวงจะเป่าเพลง
มหาฤกษ์เป็นสญัญาณเร่ิมพิธี หมอขวญัก็จะเร่ิมทําพิธีและในระหวา่งนีแ้ตรวงชาวบ้านก็จะบรรเลง
เพลงพิธีท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือเร่ือง “นาค” หรือ “นาคะ” ประกอบเสมอ46 ก่อนทําพิธีทําขวญัตาม
ความเช่ือลัทธิพราหมณ์ เม่ือชาวบ้านโห่จบและตีฆ้องครัง้ท่ี 3 แตรวงจะบรรเลงเพลงสาธุการ 
จากนัน้ก็จะบรรเลงเพลงตามพิธีการหมอขวัญ ในระหว่างพิธีหมอขวัญมักจะร้องเพลงไทยท่ีมี

                                                           
45ปรีชา ออกกิจวตัร, “แตรวงชาวบ้าน:กรณีความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของแตรวงใน

จงัหวดัสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขามานุษยดุริยางควิทยา บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 16-17. 

 
46สดุแดน สขุเกษม, “แตรวงชาวบ้านกบัการรับใช้สงัคม: กรณีศกึษาคณะถนอมศิลป์” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขามานษุยดริุยางควิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล,  2542), 84. 
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ช่ือเสียงสอดคล้องกับกระบวนการในพิธีโดยมีแตรวงบรรเลงขบัร้อง ในขณะขับร้องนี ้หมอขวัญ
มกัจะแต่งเนือ้ร้องใหม่ให้เข้ากับพิธี บางครัง้มีการแปรทํานองแต่ยงัคงเค้าโครงตามแบบฉบบัอยู ่
แตรวงชาวบ้านจึงจําเป็นต้องบรรเลงรับให้ได้โดยอาศยัความสามารถ เพราะโดยระบบเสียงท่ีแตร
วงใช้บรรเลงเป็นระบบดนตรีสากลตา่งกับระบบดนตรีไทย  ในการบรรเลงรับแต่ละครัง้อาจต้องมี            
การเปล่ียนแปลงบนัไดเสียง  แตรวงชาวบ้านโดยทัว่ไปมกัจะใช้ป่ีคลาริเน็ตเป็นตวัขึน้นํา เพราะเป็น
เคร่ืองดนตรีท่ีมีชว่งเสียงกว้างกวา่เคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนในการบรรเลงขบัร้องหมอขวญั 

 ในการทําขวญันี ้เป็นการเสริญกําลงัใจให้แก่ผู้บวช หรือนาค ให้มีความเช่ือมัน่ในสิ่งท่ี
ตนตัง้ใจกระทํา และเป็นพิธีปลกุใจเจ้าภาพ คือ บิดามารดา ผู้ปกครอง ให้ช่ืนบานร่าเริงด้วยวิธีการ
สอนท่ีแยบคาย โดยเนือ้หาจะบรรยายให้เห็นคณุคา่ในการบวช ดนตรีจึงถกูใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
สร้างบรรยากาศ เม่ือหมอขวญักล่าวถึงตอนท่ีเก่ียวข้องกับความศกัดิ์สิทธ์ แตรวงชาวบ้านจะต้อง
สนองตอบด้วยเพลงท่ีมีความเช่ือในทางเดียวกัน ครัง้เม่ือหมอขวัญกล่าวบทสั่งสอนในตอนท่ี
สนุกสนานซึ่งมกัเป็นบทท่ีว่าด้วยอาการแพ้ท้องของมารดา ดนตรีจะต้องสร้างความสนุกสนาน
ครืน้เครงให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งนับว่าแตรวงมีส่วนร่วมสําคัญในพิธีการทําขวัญนาค ในฐานะเป็น
สว่นประกอบสําคญัสําคญัท่ีคอยเสริมเสียงให้แก่หมอขวญั 

การแหน่าคไปวดั เป็นขัน้ตอนท่ีสําคญัของงานบวช มีการจดัขบวนแห่กนัอย่างยิ่งใหญ่ 
ตามประเพณีของแตล่ะท้องท่ี  แตรวงชาวบ้านคือสีสนัท่ีสร้างบรรยากาศและเป็นสญัญาณในการ
แหน่าค เพราะโดยลกัษณะของเคร่ืองดนตรีในวงแตรจะมีความเหมาะสมในการแห่ เม่ือใดท่ีแตรวง
ชาวบ้านเร่งจงัหวะเพลงเร็วขึน้แล้วจบในทนัทีทนัใด ผู้คนในขบวนแหก็่จะทราบโดยทัว่กนัว่าจะต้อง
มีพิธีกรรมอะไรเกิดขึน้ในขบวนแห่ และเม่ือมีเสียงโห่ร้องหรือเร่ิมบรรเลงขึน้เม่ือใด แสดงว่าขบวน
จะเร่ิมเคล่ือนไปข้างหน้าอีก47 

การวนัทาสีมา เม่ือนาคแหม่าถึงพระอโุบสถจะทําพิธีการวนัทาสีมา ในเวลานีจ้ะมีการ
เวียนรอบพระอโุบสถ เรียกวา่ ทกัษิณาวตัร หรือเดนินอกเขตวนัทาเสมาเวียนไปทางขวา 3 รอบแตร
วงชาวบ้านจะแห่แหนอยู่ข้างหน้านาค วันทาเสมาคือ การแสดงความคารวะแด่พระสงฆ์ผู้ เป็น
เจ้าของสถานท่ี จากนัน้หว่านทาน หรือโปรยทาน บรรดาผู้ เข้าร่วมขบวนแห่ตา่งแย่งทานกันอย่าง
สนกุสนาน ขณะเดียวกนัแตรวงบรรเลงเพลงสนกุสนานครืน้เครงเม่ือเห็นว่าเสร็จสิน้พิธีหว่านทาน

                                                           
47ปรีชา ออกกิจวตัร, “แตรวงชาวบ้าน:กรณีความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของแตรวงใน

จังหวัดสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ์ปริญญาหาบัณฑิต  สาขามานุษยดุริยางควิทยา บัณฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 16-17. 
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และจงูนาคเข้าโบสถ์แล้ว แตรวงจะบรรเลงเพลงเชิดถือเป็นการแสดงสญัญาณว่านาคได้ก้าวเข้าสู่
พิธีการบวช การบวช ระหว่างท่ีนาคเข้าพระอโุบสถทําพิธีบวชนัน้ แตรวงจะหยดุพกั การฉลองหลงั
บวช เป็นไปตามฐานะหรือความสะดวกของเจ้าภาพ48 ส่วนมากจะเลีย้งอาหารคาวหวานแด่
พระสงฆ์ โดยเฉพาะการท่ีเจ้าภาพจะได้ถวายอาหารคาวหวานพร้อมทัง้จตปัุจจยัแก่พระใหม่ เพ่ือ
สร้างความอ่ิมเอิบ ความภาคภูมิใจแก่ตน ในช่วงนีแ้ตรวงชาวบ้านจะทําหน้าท่ีบรรเลงขณะท่ีพระ
ฉนัอาหาร ซึง่เรียกตดิวา่ “ทําพระฉนั” การบรรเลงชว่งนีน้ิยมเพลงไทยประเภทเพลงเถา บรรเลงรับ-
ร้อง บางครัง้อาจมีเดี่ยวเคร่ืองดนตรีด้วย 

บทบาทหน้าท่ีของแตรวงชาวบ้านในงานบวช สามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภทคือ 
1) หน้าท่ีในพิธีกรรม โดยแตรวง จะบรรเลงประกอบการประกอบพิธีต่าง เช่น การทําพิธี การแห่
และให้สญัญาณถึงเวลาพิธีตา่ง ๆ 2) หน้าท่ีด้านความบนัเทิง แตรวงจะบรรเลงสร้างบรรยากาศใน
งาน บรรเลงระหวา่งการรับประทานอาหาร พระฉนั บรรเลงระหวา่งการเลีย้งฉลอง 

3.5 บทเพลงของแตรวงชาวบ้าน 
เพลงของแตรวงชาวบ้าน เพลงบรรเลงมีทัง้เพลงพิธีและเพลงเพ่ือการประโคม เพลง

พีธีการได้แก่ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงชาติ เพลงมหาฤกษ์ เพลงมหาชยั เพลงมาร์ชต่าง  ๆ 
เช่นมาร์ชบริพัตร มาร์ชเบอร์ต่าง ๆ เพลงไทย เพลงเถา เพลงตบั โหมโรงเช้า โหมโรงเย็น เพลง
ลกูทุ่งและเพลงสมยันิยมอ่ืน ๆ ตามยคุสมยั แนวในการบรรเลงเป็นแนวท่ี “ทรงและจํา” ไว้เท่านัน้
ดงันัน้ทางของแตรวงจึงไม่สามารถพฒันาให้กว้างขวางออกไปได้ นกัดนตรีแตรวงไม่สามารถอ่าน
โน้ตเพลงสากลได้อาศยัการจําเพลงเป็นหลกั แตรวงนัน้บรรเลงเพลงได้ทกุประเภท ดงันัน้จึงไม่คอ่ย
จํากดับทบรรเลงเทา่ใดนกั49 บทเพลงสําคญัของแตรวงชาวบ้านแบง่ได้เป็น 3 กลุม่  

1) กลุ่มเพลงพิธีกรรม อาทิ เพลงโหมโรงเช้า เพลงโหมโรงเย็น เพลงเร่ือง
เวียนเทียน (เพลงเร่ืองทําขวญั) เพลงนางนาค เพลงลงสรง เพลงเชิด เพลงกราวรํา 

                                                           
48สดุแดน สขุเกษม, “แตรวงชาวบ้านกบัการรับใช้สงัคม: กรณีศกึษาคณะถนอมศิลป์” 

(วิทยานิพนธ์วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขามานุษยดริุยางควิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล,  
2542), 79-85. 

49สกุรี เจริญสขุ, แตรและแตรวงชาวสยาม (กรุงเทพฯ: Dr. Sax, 2539), 67. 
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2) กลุ่มเพลงแห่-เพลงเดิน อาทิ มาร์ชบริพตัร มาร์ชลาวดวงเดือนกราว
ตะลงุ คล่ืนกระทบฝ่ัง ทะเลบ้า กราวกระแซ เขมรชมจนัทร์ และเพลงอีกมากมายท่ีควบคมุจงัหวะ
หน้าทบักลองใบแบบมาร์ชหรือแบบกราว 

3) กลุ่มเพลงขบักล่อม-เพลงเพ่ือความบนัเทิง มีบทบาทนานาประเภทท่ี
แตรวงนํามาบรรเลงกนัอยา่งกว้างขวาง ทัง้เพลงไทยแบบแผนดัง้เดิม เพลงโหมโรง เพลงเถา เพลง
ตบั ไปจนถึง เพลงรําวง เพลงลกูทุง่ เพลงลกูกรุง เพลงสตริงสมยัใหม่ เพลงวยัรุ่นยอดนิยมอนัท่ีจริง 
ไม่ว่าเพลงในลักษณะใดท่ีโด่งดังเป็นท่ีรู้จักในสังคม ชาวแตรวงก็จดจํานํามาเล่นกันได้อย่าง
สนกุสนานและสนิทสนม แม้มิได้มีวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานท่ีเคร่งครัดอย่างระเบียบวิธีของ
ทฤษฏีดนตรีคลาสสิกตะวันตก แต่ก็ล่ืนไหลน่าฟังอย่างแนบเนียนด้วยกรรมวิธีลีลาของดนตรี
พืน้บ้านท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตน บทเพลงท่ีแตรวงชาวบ้านใช้บรรเลงไว้ว่า สามารถแบ่งเพลง
ออกเป็นได้ 3 กลุม่คือ 

1) เพลงท่ีใช้สําหรับการนัง่บรรเลงและใช้ประกอบการฉลองเพล ส่วน
ใหญ่จะเป็นเพลงไทยเดมิท่ีคล้ายคลงึกนั 

2) เพลงมาร์ชแต่ละคณะจะมีความแตกต่างกันตามแหล่งท่ีได้รับการ
ถ่ายทอด  

3) เพลงตามสมยันิยมส่วนใหญ่จะเป็นเพลงลูกทุ่ง และเพลงรําวงตา่ง ๆ 
ตามยคุสมยั 50 

จากท่ีกลา่วสามารถพบวา่บทเพลงของแตรวงชาวบ้านสามารถแบง่ออกได้เป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มเพลงมาร์ช กลุ่มเพลงพีธีการ กลุ่มเพลงไทยเดิมและเพลงพืน้บ้าน กลุ่มเพลงลกูทุ่งและ
เพลงสมยันิยม  โดยบทเพลงของแตรวงชาวบ้านนัน้สามารถบรรเลงเพลงได้เกือบทุกประเภทแต่
ขึน้อยู่กบัชาวบ้านท่ีจะเลือกบทเพลงมาบรรเลง โดยบทเพลงบางส่วนได้รับถ่ายทอดตอ่กนัมาและ
บางส่วนเป็นบทเพลงท่ีโด่ดดงัเป็นท่ีนิยมตามยุคสมยันบัได้ว่าแตรวงชาวบ้านมีความอิสระในการ
เลือกใช้บทเพลงมาก 
 
 

                                                           
50ปรีชา ออกกิจวตัร, “แตรวงชาวบ้าน:กรณีความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของแตรวงใน

จงัหวดัสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขามานุษยดุริยางควิทยา บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 85. 
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ตอนที่ 4 ประเภทเพลงและลักษณะ 
4.1 เพลงพธีิการ 
เพลงพิธีการ51 เป็นบทเพลงท่ีนิยมใช้ในงานพิธีต่าง ๆ เพ่ือความเป็นมงคลหรือเพ่ือ

แสดงความหมายในทางท่ีดี โดยทั่วไปใช้ในการเปิดสถานท่ีหรือเปิดงานต่าง  ๆ ตามฤกษ์          
ยามอนัมงคล 

4.1.1 เพลงมหาฤกษ์ 
ณณฐ วิโย52 ได้กล่าวว่าเพลงมหาฤกษ์เป็นเพลงท่ีใช้บรรเลงในเวลาได้

ฤกษ์เปิดงานท่ีเป็นพิธีสําคญั สําหรับเชือ้พระวงศ์ท่ีต่ํากว่าชัน้พระบรมวงศ์ลงมา ข้าราชการท่ีระดบั
ต่ํากว่านายรัฐมนตรี และทหารท่ีมียศต่ํากว่าจอมพลลงมา จนถึงสามญัชนทัว่ไปประพนัธ์ทํานอง
โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพนัธุ์  กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงนิพนธ์
ดดัแปลงจากทํานองไทยของเดมิ เพลงมหาฤกษ์นีเ้ป็นเพลงท่ีมีทํานองใช้สําหรับบรรเลงอย่างเดียว
ไม่มีบทร้อง เช่นเดียวกับเพลงมหาชัย เพลงมหาฤกษ์เป็นเพลงคู่กันกับเพลงมหาชัย มาตัง้แต่
โบราณ จนเรียกติดปากกันว่า มหาฤกษ์มหาชัย ใช้บรรเลงคู่กันเพ่ือแสดงฤกษ์งามยามดี และ   
ความสวสัดีมีชยัในโอกาสต่าง ๆ เพลงมหาฤกษ์นัน้ สนันิษฐานว่ามีมาแต่ครัง้สมยักรุงศรีอยุธยา 
เป็นเพลงทํานอง 2 ชัน้ พอมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ถกูนํามาบรรจอุยู่ในเพลงป่ีพาทย์ เร่ืองทําขวญั
หรือเวียนเทียน ท่ีเร่ิมต้นด้วยนางนาค ออกเพลงหมาฤกษ์ มหากาล สงัข์น้อย มหาชยั ดอกไม้ไทร 
และดอกไม้ไหร ตามลําดบั โดยทัว่ไปแล้ว เพลงมหาฤกษ์ ใช้ในการเปิดสถานท่ี หรือเปิดงานตา่ง ๆ 
ตามฤกษ์ยามท่ีกําหนด เน่ืองจากการดําเนินทํานองเพลงมหาฤกษ์ ดําเนินทํานองแบบไทยแท้               
ตามลกัษณะการแปรลกูฆ้องออกเป็นทํานองเต็มจากเคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลงร่วมกนัทําให้ผู้ ฟังจะได้
ยินเสียงกระหึ่มของเสียงดนตรีท่ีบรรเลงพร้อมเพรียงกนัก่อให้เกิดความปิติยินดี และความศรัทธา 
แก่ผู้ ฟังเป็นอยา่งยิ่ง 

ตอ่มาจอมพลเรือ สมเดจ็เจ้าฟ้าบริพตัรสขุพุนัธุ์กรมพระนครสรรค์วรพินิต 
ได้ทรงดัดแปลงเพลงมหาฤกษ์ทางไทยออกเป็นทางประสานเสียงตามแบบสากล โดย        

                                                           
51บรรณารักษ์ชวนรู้, เพลงพิธีการ เพลงมหาฤกษ์-มหาชยัใช้กบังานใด, เข้าถึงเม่ือ 19 

มกราคม 2559 เข้าได้จาก https://stanglibrary.wordpress.com/2015/10/21/... 
52ณณฐ วิโย, เพลงส าคัญของแผ่นดิน. (เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีวิตกับ

สนุทรียะ 9011102 สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อบุลราชธานี, 2555), 10. 
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พระองค์ทา่นได้ยดึหลกัทํานองของเก่า แตเ่พียงแก้ไขเฉพาะตอนขึน้ต้นและลงท้ายให้สง่าผ่าเผยขึน้ 
ซึ่ ง ทําใ ห้การประสานเสียงตามแบบสากล จะช่วยให้ผู้ ฟัง เ กิดความเ ร้าขึ น้ เ ป็นอันมาก 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดํารัสสั่งให้บรรเลงเป็นเพลงเกียรติยศ 
ตอ่มาใช้บรรเลงกล่าวคําอวยพรซึ่งกันและกันในพิธีมงคลฤกษ์ต่าง ๆ เช่น เปิดป้ายหรือเจิมศิลา-
ฤกษ์  ก็ใช้บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ขึน้ หรือในการกล่าวคําปราศรัยหรือกล่าวสุนทรพจน์ ก็ใช้เพลง
มหาฤกษ์ ทกุคนในงานก็จะยืนขึน้ เป็นการให้เกียรตพิร้อมกนัและเพลงมหาฤกษ์ ได้ถกูบนัทึกในชดุ
เพลงเพลงสําคญัของแผ่นดิน คือ เพลงท่ีรัฐบาลไทยจดัให้มีความสําคญัในระดบัชาติอย่างเป็น
ทางการ ตามมติคณะรัฐมนตรีลงวนัท่ี 30 ธันวาคม พ.ศ. 2546 ซึ่งมีทัง้หมด 6 เพลง ได้แก่ เพลง
ชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงมหาชยั เพลงมหาฤกษ์ เพลงสดดีุมหาราชา และเพลงภูมิ -
แผน่ดนิ นวมินทร์มหาราชา โดยยกเหตผุลว่าเพลงเหล่านี ้เป็นเพลงท่ีมีคณุคา่ แสดงถึงคณุคา่และ
ความเจริญของคนในชาติ เป็นภูมิปัญญาของแผ่นดิน รวมทัง้แสดงความจงรักภกัดีและสํานึกใน
พระมหากรุณาธิคณุ ของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั  

4.2 เพลงมาร์ช 
คําว่า “มาร์ช” เป็นคําท่ีใช้เรียกลักษณะของบทเพลงรูปแบบหนึ่ง ประเทศต่าง ๆ ใน

ยโุรปออกเสียงและเขียนตามภาษาท่ีใช้ในการประเทศของตนแตกตา่งกนั 
ภาษาองักฤษ  ใช้วา่ March 
ภาษาฝร่ังเศส ใช้วา่ Marcse 
ภาษาเยอรมนั ใช้วา่ Marsh 
ภาษาสเปน  ใช้วา่ Marcha 
ภาษาอิตาเล่ียน ใช้วา่ Marcia 
ความหมายของมาร์ช มีผู้ ทรงวุฒิและนักวิชาการดนตรีให้ความหมายไว้แตกต่าง

ต่างกันดงันี ้สิรินทร กีริติบุตร53  ให้ความหมายไว้ว่า จังหวะของเพลงปลุกใจส่วนใหญ่นิยมใช้      
คือจงัหวะมาร์ช (March) เพราะเป็นจังหวะท่ีมีความหนักแน่นสม่ําเสมอเป็นจังหวะท่ีใช้เพ่ือการ
ร้องพร้อม ๆกันเพ่ือให้แก่จงัหวะการกระทําท่ีต้องพร้อม ๆ กนั สําหรับในต่างประเทศเพลงปลุกใจ 
คือเพลงมาร์ชนัน้เอง คือจะใช้แตจ่งัหวะมาร์ชเทา่นัน้ 

                                                           
53สิรินทร กีริติบุตร, “เพลงปลุกใจ (พ.ศ. 2475-2525): วิเคราะห์ทางการเมือง.” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ภาควิชาปกครองบณัฑิตวิทยาลยั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
2527), 91. 
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Randel, Don Michael.54 ให้ความหมายไว้ว่า มาร์ช คือเพลง สําหรับเต้นรํา และ
เพลงสําหรับเฉลิมฉลอง  Willi Aple.55 ให้ความหมายไว้ว่า มาร์ช คือดนตรีท่ีประพันธ์ชึน้เพ่ือ
ประกอบการเดินอย่างเป็นระบบระเบียบ เพ่ือทําให้ผู้ ร่วมขบวนคกึคกัและเหน่ือยน้อยลง Scholes 
Ar, Pech. ให้ความหมายไว้ว่ามาร์ช คือเพลงเดินตรวจแถวของทหารหรือเพลงท่ีประพนัธ์ขึน้มา
สําหรับการเข้ารบพุง่ในสงคราม ใช้เพลงท่ีมีจงัหวะคอ่นข้างเร่าเร้า ทํานองเพลงเป็นลกัษณะองอาจ
จะทําให้จิตใจของนกัรบกล้าหาญยิ่งขึน้ ในศตวรรษท่ี 18 เพลงมาร์ชใช้ในงานเต้นรําและงานพิธี
การตา่ง ๆ56 

 ในประเทศลาตนิอเมริกาจะใช้เพลงในลกัษณะท่ีมีจงัหวะมาร์ช เป็นเพลงประกอบ
ในการจดัระบํา ในงานเทศกาลตามท้องถนนหรือในงานร่ืนเริงตา่ง ๆ เป็นเพราะดนตรีสามารถท่ีจะ
ทําให้ผอ่นคลายเครียด ตลอดจนสร้างความเร้าใจให้ผู้ ฟังได้เป็นอยา่งดี 

 พนูพิศ อมาตยกุล57 เพลงมาร์ชนัน้เม่ือจะบรรเลงออกสู่ประชาชน ต้องได้รับการ
ฝึกซ้อม ปรับวง ปรับเสียง และต้องใช้ความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจกันบรรเลง ต้องมีระเบียบของ  
ตวัมนัเองจึงอาจกล่าวได้ว่า เพลงมาร์ชเป็นผลงานท่ีเกิดขึน้จากความสมคัรสมานสามคัคีร่วมใจ
อยา่งแท้จริง และเพลงมาร์ชจะต้องได้ใช้อารมณ์ท่ีสามารถรับใช้สงัคมได้ด้วย 

 ความหมายของเพลงมาร์ชสามารถสรุปได้ว่าเพลงมาร์ชเป็นเพลงท่ีประพนัธ์ขึน้
สําหรับใช้ในกิจการต่าง ๆ ท่ีมนุษย์ต้องการให้เกิดการร่วมกิจกรรมนัน้พร้อมเพรียงกนัโดยเฉพาะ
การเคล่ือนท่ีด้วยเท้า จงัหวะของบทเพลงมีการเน้นจงัหวะสม่ําเสมอในขณะเดียวกนัถ้าเป็นมาร์ชท่ี
ใช้ร้องประกอบ คําร้องนัน้จะต้องปลกุเร้าใจ ดงัจะเห็นได้จากเพลงประเภทปลกุใจทัง้หลาย เพลง

                                                           
54Randel, Don Michael. Harvard Concise Dictionary of Music. (London: The 

Belknap Press Cambridge, 1978), 16. 
55Aple, willi. The New Grow Dictionary of music and Musicians. Edited by 

Stanley, in twenty Volumes, 1972, 504. 
56Scholes A, Percy. The Oxford Companion to Music. 10th Endition, Edited by 

John owen Ward Oxford University. Press, 1987, 159. 
57พูนพิศ อมาตยกุล, ดนตรีวิจักษ์.ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ:  บริษัทรักษ์สิปป์ จํากัด, 

2529), 30. 
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มาร์ชในประเทศไทยนิยมประพนัธ์โดยใช้คําร้องเป็นส่ือมากกว่าใช้เสียงดนตรี หรือเรียกอีกอย่างว่า
การบรรเลงด้วยดนตรีล้วน ๆ แทบไมมี่เลย 

ลักษณะเพลงมาร์ช 
โดยทัว่ไปเพลงมาร์ช มีอัตราจงัหวะเป็น 2 จงัหวะเคาะ (Duple Time) และอตัรา

จงัหวะธรรมดา (Simple Time) โดยมีจังหวะท่ีเน้นเป็นพิเศษ และประโยคของเพลงเท่า ๆ กัน      
สม่ําเสอม รูปแบบ (Form) ของมาร์ชมาจากรูปแบบ (Minuet With Trio) นัน้คือ การบรรเลงซํา้ ๆ 
กนัสลบักนัแบบทรีโอ 1 ทอ่น หรือหลาย ๆ ทอ่นทรีโอนัน้มีลกัษณะเป็นทํานองท่ีน่าฟัง เป็นทํานองท่ี
ออ่นหวานไพเราะ (Melodions) มากกวา่  

รูปแบบเป็นดงันี ้MTM M =มีนเูอท , T = ทรีโอ , หรือ MTMTM 
Aple, Willi.58 ได้แบง่ประเภทเพลงมาร์ชโดยทัว่ไปออกเป็น 4 ประเภท 

1) Funeral March เป็นเพลงมาร์ชท่ีประพนัธ์ขึน้สําหรับใช้ในกิจกรรม
พิเศษโดยเฉพาะในพิธีศพ เชน่ Funeral March ของ โมสาร์ทและ บีโธเฟน เป็นต้น 

2) Slow March มีข้อกําหนดความเร็ว 75 จงัหวะเคาะตอ่นาที 2 จงัหวะ
ในห้องเพลง Slow March นีอ้าจจะใช้ในพิธีสําคญัตา่ง ๆ ทัง้การสวนสนามและในขบวนแห่ศพบาง
กรณี เชน่ เพลงโศกของ จอมพลสมเดจ็เจ้าฟ้าฯ กรมนครสวรรค์วรพินิต เป็นต้น 

3) Quick March ใช้ความเร็ว 108-128 จงัหวะเคาะต่อนาที เป็นเพลง
มาร์ชนิยมใช้แพร่หลายมากท่ีสุด เป็นเพลงเดินแถวทหาร เพลงปลุกใจ ในสหรัฐอเมริกา               
เพลงมาร์ชมาตราฐาน ก็คือ เพลง Quick March นี ้ตวัอย่างท่ีเห็นได้ชดัเจนท่ีสดุ คือผลงานเพลง
ของ John Philip Sousa 

4) Double March ใช้ความเร็ว 140-160 จังหวะเคาะต่อนาที ซึ่งมี
จงัหวะคอ่นข้างเร็ว มกัจะปรากฏอยูใ่นงานประพนัธ์เพลงหลายหลากรูปแบบกนั เช่น บางส่วนของ
ซิมโฟนีบางบท 

เพลงมาร์ชและรูปแบบของมาร์ช มกัปรากฏในเพลงขบัร้อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งใน โอเปร่า (Opera) เช่นเพลง Grand March ในมหาอปุรากรเร่ือง Aida ของ G.Verdi 
เพลง Wedding March ซึ่งใช้บรรเลงในพิธีการแตง่งานและบรรเลงในขณะท่ีคูบ่า่วสาวเดินเข้าสู่
แท่นพิธีในโบสถ์ จากเร่ือง Loherngrin ของ Richard Wagner ในเพลงโหมโรงบางบท เช่น 1812 

                                                           
58Aple, willi. The New Grow Dictionary of music and Musicians, Edited by 

Stanley, in twenty Volumes, 1972, 504. 
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Overture ของ Peter Tchaikovsky ในเพลงระบํา Ballet เร่ือง Nut Cracker ของ Tchaikovsky 
เช่นเดียวกันนอกจากนีอ้าจพบใน ซิมโฟนี (Symphony) และโซนาตา (Sonata) เช่นท่อนท่ี 2 ของ
เปียโน โซนาตา ผลงานชิน้ท่ี 101 (Piano Sonata op.101) และซิมโฟนีหมายเลข 3 (Symphony 
No. 3) ของ ลคุวิก ฟาน เบโธเฟน (Lugwig Van Beethoven) เป็นต้น59 เพลงมาร์ชท่ีใช้ในกิจการ
ของทหาร แบ่งตามลกัษณะของจังหวะได้หลายประเภทโดยพิจารณาจากความสมัพันธ์กับการ      
ยกเท้าขึน้ลงของทหารเวลาเดนิในแถว แบง่ออกได้ดงันี ้

1) เพลงมาร์ชแบบช้า (Slow or Parade March) 
2) เพลงมาร์ชแบบเร็ว (Quick March) 
3) เพลงมาร์ชแบบเร็วมาก (Double Quick or Attach March) 
4.3 เพลงไทยเดมิ  
ศนัสนีย์ จะสุวรรณ์ 60 เพลงไทย หมายถึง เพลงท่ีมีทํานอง แบบไทย ประพนัธ์ตาม

หลกัการดนตรีไทย 
ศรีอัมพร ประทุมนันท์ 61 ได้ให้ความหมายของเพลงไทยว่า เพลงไทยเดิมนับเป็น

เอกลกัษณ์ของความเป็นไทยท่ีได้รับการสืบทอดมาช้านาน 
สงบศึก ธรรมวิหาร62ได้ให้ความหมายของเพลงไทยว่า เพลงไทยต่าง  ๆ ท่ีครูบา-         

อาจาร์ยตัง้แต่โบราณมาจนถึงปัจจุบนัได้แต่งขึน้ ไว้นัน้มีมากมายหลายแบบ แต่ละแบบล้วนมี
ทํานองตา่ง ๆ กนั และการเกิดของเพลงไทยประเภทตา่ง ๆ นัน้ อาจจะแบง่ออกได้ง่าย ๆ เป็นสอง
ทาง คือเพลงร้องทางหนึง่กบัเพลงบรรเลงอีกทางหนึง่ 

                                                           
59ประณต มีสอน, “ชีวิตและผลงานของ นารถ ถาวรบตุร : ศกึษาเฉพาะเพลงมาร์ช” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวฒันธรรมศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล, 2538), 74. 
60ศนัสนีย์ จะสุวรรณ์, รายงานการวิจัยการบันทึกเสียงเพลงไทย : กรณีศึกษา

แผ นเสียงร องกลับทาง (ทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา คณะมนุษยศาสตร์ 
ราชภฎัสวนสนุนัทา, 2554), 31. 

61ศรีอมัพร ประทมุนนัท์, เพลงพืน้บ้านกับการสอนภาษาไทย (กรุงเทพฯ: ศรีเมือง
การพิมพ์, 2549), 26. 

62สงบศกึ ธรรมวิหาร, ดุริยางค์ไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจฬุาลงกรณ์วิทยาลยั, 
2540), 124. 
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 สรุปได้วา่ เพลงไทยหรือเพลงไทยเดมิ หมายถึงเพลงท่ีมีทํานองแบบไทย ประพนัธ์
ตามหลกัการดนตรีไทย เป็นเพลงท่ีแสดงออกเอกลกัษณ์ถึงความเป็นไทย มีมาแตโ่บราณสืบทอด
มาสู่ปัจจุบัน  เป็นเพลงท่ีไม่ใช่เพลงไทยสากล เพลงลูกกรุง หรือเพลงลูกทุ่ง สามารถแบ่งออก
เป็นได้ 2 ทางคือ เพลงร้องและเพลงบรรเลง 

ลักษณะเพลงไทย 
เพลงไทยสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท คือ เพลงขบัร้องและเพลงบรรเลง63 

4.3.1 เพลงขับร้อง  
เพลงขบัร้องหมายถึง เพลงท่ีมีขบัร้องท่ีมีการขบัร้องและมีดนตรีบรรเลง 

เป็นลกัษณะของเพลง ”เพลงรับร้อง” เพราะใช้ดนตรีบรรเลงรับการขบัร้อง หรือ ”การร้องส่ง” เพราะ
ขบัร้องแล้วสง่ให้ดนตรีรับ เพลงประเภทนีไ้ด้แก่ เพลงเถา เพลงตบั เพลงเกร็ดหรือเพลงเบต็เตล็ต 

4.3.1.1 เพลงเถา  
เพลงเถาเป็นเพลงไทยประเภทหนึง่ โดยลกัษณะการบรรเลง

นัน้จะเร่ิมจากอัตราจังหวะช้า มาอตัราจงัหวะเร็ว อย่างน้อย 3 อัตราจังหวะติดต่อกันเป็นลําดบั 
ได้แก่ สามชัน้เป็นอตัราจงัหวะช้า สองชัน้เป็นอตัราจงัหวะท่ีเร็วปานกลาง เร็วกว่าสามชัน้เท่าตวั 
และชัน้เดียวเป็นอัตราจังหวะเร็ว ซึ่งเ ร็วกว่าสองชัน้เท่าตัว สันนิษฐานว่า กําเนิดในสมัย
รัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยมีวิวฒันาการจากการเล่นเสภาและการเล่นสกัวา เกิดจาก การนําเพลง 
สองชัน้ของเดิม มาขยายเป็นสามชัน้ และตดัลงเป็นชัน้เดียว บางเพลงเกิดจากนําเพลงท่ีมีอตัรา
จงัหวะ 3 ชัน้ ตดัลงเป็นสองชัน้และชัน้เดียวจนครบเถา หรืออาจแต่งขึน้ใหม่ โดยทัว่ไปจะมีคําว่า 
เถา ต่อท้ายช่ือเพ่ือแสดงลักษณะของเพลง  เช่น แขกบรเทศ โสมส่องแสงเถา สุดาสวรรค์เถา     
ทอ่งธารนํา้เหนือเถาเป็นต้น  

4.3.1.2 เพลงตับ 
เพลงตบัเป็นบทเพลงท่ีเกิดจากการนําเพลงหลายเพลงมา

บรรเลงติดต่อกันแบ่งออกเป็น 2 ชนิดคือตบัเพลง และตบัเร่ืองตบัเพลงยึดตามทํานองเพลงเป็น
หลกั คือ ในเพลงชดุนัน้จะมีอตัราจงัหวะเดียวกนัตลอด สามารถบรรเลงตอ่กนัอย่างกลมกลืน เช่น 

                                                           
63วณิภกร กรับไกรแก้ว,  “การร้องเพลงไทยผสมผสานเพลงไทยสากล ของนายธชย 

ประทุมวรรณ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะ
มนษุยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556), 10-14. 
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ตบัลมพดัชายเขา เป็นต้น ตบัเร่ืองจะยึดตามบทร้องเป็นหลกั ตบัเร่ืองจะต้องมีเนือ้หาเดียวกัน 
อตัราจงัหวะอาจจะแตกตา่งกนัตามเนือ้เร่ืองเชน่ ตบัจลูง่ เป็นต้น 

4.3.1.3 เพลงเกร็ดหรือเพลงเบ็ดเตล็ด  
เพลงเกร็ดหรือเบ็ดเตล็ดเป็นเพลงท่ีใช้บรรเลงในระยะเวลา

สัน้ ๆ เป็นเพลงท่ีไม่สามารถจดัเป็นเพลงเถาหรือเพลงตบัได้ หรือเป็นเพลงเถา หรือเพลงตบัท่ีถูก
ตดัตอนมาบรรเลง เชน่ ลาวดวงเดือน เขมรไทรโยค เป็นต้น 

4.3.2 เพลงบรรเลง  
เพลงบรรเลงคือเพลงท่ีดนตรีบรรเลงล้วน ๆ ไม่นิยมขับร้องประกอบ           

การบรรเลง เพลงประเภทนีไ้ด้แก่ เพลงโหมโรง เพลงหน้าพาทย์ เพลงเร่ืองและเพลงภาษา 
4.3.2.1 เพลงโหมโรง  
เพลงโหมโรงหมายถึงเพลงท่ีใช้ประโคมเบิกโรง ใช้บรรเลง

เป็นเพลงแรกเพ่ือเป็นการประกาศให้ผู้คนทราบวา่ท่ีน่ีมีงานอะไร และเพ่ืออญัเชิญเหล่าสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิ
ทัง้หลายทัง้ปวงให้มาชุนนุมในงานเพ่ือความเป็นสิริมงคงในงานนัน้อีกด้วย บางครัง้เป็นการบอก
ช่ือวงด้วย เพลงโหมโรงยังสามารถแบ่งออกเป็น โหมโรงพิธี ได้แก่ โหมโรงเช้า โหมโรงเย็น และ                
โหมโรงเทศน์ โหมโรงโขนและละคร ใช้บรรเลงเพ่ือประกาศว่าท่ีนัน้มีการแสดงโขนหรือละคร 
รวมถึงอญัเชิญสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิทัง้หลายทัง้ปวงด้วยโหมโรงเสภา ใช้ประกอบการขบัเสภา โดยบรรเลง
สลบักบัการขบัเสภาโหมโรงมโหรี ใช้เหมือนกบัโหมโรงเสภา  

4.3.2.2 เพลงหน้าพาทย์  
เพลงหน้าพาทย์คือเพลงท่ีใช้บรรเลงประกอบอากัปกิริยา

ของตวัโขน ละครหรือใช้ในพิธีกรรมสําหรับอญัเชิญพระเป็นเจ้า ฤาษี เทวดา และครูบาอาจารย์
ทัง้หลายให้มาร่วมในพิธีไหว้ครู และพิธีท่ีเป็นมงคลตา่ง ๆ 

4.3.2.3 เพลงเร่ือง 
เพลงเร่ืองคือเพลงท่ีบรรเลงเป็นชดุ โดยนําเพลงท่ีมีลกัษณะ

ใกล้เคียงกนัหลาย ๆ เพลง มาบรรเลงติดตอ่กนั คล้ายกับเพลงตบั แตเ่พลงเร่ืองต่างจากเพลงตบั
ตรงท่ีเพลงเร่ืองไมน่ิยมมีการขบัร้อง จะมีจดุมุ่งหมายในการรวมเพลงเป็นเร่ือง โครงสร้างของเพลง
เร่ืองนัน้มักจะเร่ิมบรรเลงด้วยเพลงช้า เพลงเร็ว แล้วก็ออกเพลงลาเป็นอบัดบัสุดท้าย เพลงเร่ือง
ส่วนใหญ่ใช้ในงานพิธีตา่ง ๆ เช่น เพลงเร่ืองนางหงส์ใช้ในงานศพ เพลงเร่ืองฉ่ิงพระฉันใช้บรรเลง
ตอนพระฉนัภตัตาหาร 

4.3.2.4 เพลงภาษา 
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เพลงภาษาเป็น เพลงไทยท่ีได้รับอิทธิพลจากต่างชาติมีมา
ตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยช่ือเพลงเหล่านีม้ักใช้ช่ือตามภาษาเดิม เช่นเพลงเนรปาตี ปะตง               
มตัตรํา บ้าระบุ่น จนเข้าสู่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์จึงมีการนําเพลงเหล่านีม้าปรับปรุงทํานองและ                
ตัง้ ช่ือเพลงท่ีปรับปรุงใหม่ด้วยการนําช่ือชนชาติท่ี เป็นเจ้าของสําเนียงนัน้มานําหน้า เช่น                             
ลาวเจริญศรี เขมรพระประทมุ จีนหลวง เป็นต้น เม่ือเพลงสําเนียงภาษาตา่ง ๆ มีมากขึน้ นกัดนตรี
ไทยจงึนําเพลงออกภาษาเลน่นัน้มาบรรเลงตดิตอ่กนัเป็นชดุ โดยเร่ิมจากเพลงสําเนียงไทยแล้วตาม
ด้วยสําเนียงลาว เขมร มอญ พมา่ ไปเร่ือยๆจนถึงฝร่ัง นิยมเล่นในงานศพเพ่ือให้มีความสนกุสนาน                
เร้าใจ บางครัง้จะมีจําอวดหรือตลกออกมาแสดงท่าทางตามชนชาติตา่ง  ๆ ด้วย การเล่นนีเ้รียกว่า                
สิบสองภาษาแตไ่ม่จําเป็นต้องออกภาษา 12 สําเนียง จะบรรเลงมากกว่าหรือน้อยกว่าก็ได้ เพราะ
เลข 12 เ ป็นจํานวนศักดิ์สิท ธ์ิตามความเ ช่ือของคนโบราณ เช่นใ ช้ว่าพระเ จ้าแผ่นดิน                                 
มี 12 ท้องพระคลงั พ่อค้าวานิชจาก 12 ชาติภาษา โดยไม่ได้ส่ือถึงการใช้เป็นจํานวนนบัเรียกว่า
ออกสิบสองภาษา เป็นรูปแบบการบรรเลงดนตรีไทยอย่างหนึ่งท่ีบรรเลงด้วยวงป่ีพาทย์ไม้แข็งโดย
บรรเลงเพลงสําเนียงตา่ง ๆ ตดิตอ่กนัไปคาดวา่ได้รับอิทธิพลมากจากการสวดคฤหสัถ์ในงานศพ 

4.3.2.5 เพลงเดี่ยว 
 เพลงเดี่ยวเป็นเพลงประเภทท่ีกําหนดให้เคร่ืองดนตรีชนิดใด

ชนิดหนึ่งบรรเลงเพียงเคร่ืองเดียว เป็นการแสดงความสามารถของนกัดนตรีแต่ละคน มกัจะเลือก
เอาเพลงท่ีมีเสียงครบ 7 เสียง เพราะเพลงไทยบางเพลงมีเพียง 5 เสียง จึงไม่เหมาะกบัการบรรเลง
เดี่ยว 

จากท่ีกล่าวมาสรุปได้ว่า ลกัษณะของเพลงไทยนัน้สามารถจําแนกจงัหวะออกได้เป็น 
3 อตัรา ได้แก่ อตัรา 3 ชัน้ อตัรา 2 ชัน้ และอตัราชัน้เดียว เพลงสําหรับร้องแบ่งออกเป็นหลาย
ลกัษณะ ดงันี ้เพลงโหมโรง เพลงหน้าพาทย์ เพลงเถา เพลงเกร็ด เพลงภาษา เพลงเด่ียว ท่ีกล่าวมา
นัน้ล้วนเป็นลกัษณะของเพลงไทย เพลงไทยนัน้สามารถแบง่ยอ่ยได้หลายลกัษณะ 

4.4 เพลงพืน้บ้าน 
เพลงพืน้บ้าน64 คือบทเพลงท่ีเกิดจากคนในท้องถ่ินต่าง  ๆ คิดรูปแบบการร้อง           

การเลน่ขึน้ เป็นเพลงท่ีมีทว่งทํานอง ภาษาเรียบง่ายไมซ่บัซ้อน มุง่ความสนกุสนามร่ืนเริง ใช้เล่นกนั

                                                           
64คมสันต์ สุทนต์, เพลงพืน้บ้าน, เข้าถึงเม่ือ 19 มกราคม 2559, เข้าได้จาก คลัง

ปัญญาไทย. http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php 
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ในโอกาสต่าง ๆ เช่น สงกรานต์ ตรุษจีน ลอยกระทงไหว้พระประจําปี หรือแม้กระทั่งในโอกาสท่ี
ได้มาชว่ยกนัทํางานร่วมมือร่วมใจเพ่ือทํางานอยา่งหนึง่อยา่งใดเชน่เก่ียวข้าว นวดข้าว เป็นต้น 

ลักษณะเพลงพืน้บ้าน 
ลกัษณะของเพลงพืน้บ้าน ส่วนมากเป็นการเกีย้วพาราสี หรือการซกัถามโต้ตอบกัน

ความเด่นของเพลงพืน้บ้านอยู่ท่ีความไพเราะ คารมหรือถ้อยคําง่าย ๆ แต่มีความหมาย กินใจ            
ใช้ไหวพริบปฎิภาณในการร้องตอบโต้กัน เพลงพืน้บ้านส่วนใหญ่จะมีเนือ้ร้อง และทํานองง่าย  ๆ 
ร้องเลน่ได้ไมย่าก ฟังไมน่านก็สามารถร้องเลน่ตามได้ การเล่นเพลงชาวบ้าน เล่นกนั ตามลานบ้าน 
สานวัด ท้องนา ตามลํานํา้ แล้วแต่โอกาสในการเล่นเพลง เคร่ืองดนตรี ท่ีใช้เป็นเพียงเคร่ือง
ประกอบจงัหวะเชน่ฉ่ิง กรับ กลอง หรือเคร่ืองดนตรี ท่ีประดษิฐ์ขึน้เองบางทีก็ไม่มีเลยใช้การปรบมือ
ประกอบจงัหวะสิ่งสําคญัในการร้องเพลงชาวบ้านอีกอย่างก็คือ ลกูคูท่ี่ร้องรับ ร้องกระทุ่ง หรือร้อง
สอดเพลงซึ่งจะช่วยทําให้เกิดความสนุกสนามครึกครืน้ยิ่งขึน้  เพลงพืน้บ้านโดยทั่วไปนัน้ มีอยู่
ด้วยกนัหลายชนิด พอจะแยกประเภทเพลงได้ดงันี ้คือแบง่ตามผู้ เลน่ ได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือเพลง
เดก็และเพลงผู้ใหญ่ 

เพลงเด็ก การเล่นเป็นการแสดงออกอย่างหนึ่งในกลุ่มชน แตกต่างกันไปตาม
วฒันธรรมและเม่ือมีการเล่นเกิดขึน้ก็มกัมีบทเพลงประกอบการเล่นด้วย เพลงท่ีร้องก็ง่าย ๆ สัน้ ๆ 
สนกุสนาม เพลงกลอ่มเดก็จะเห็นความรักความผกูพนัในครอบครัว ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตํานาน 
นิทาน ประวตัศิาสตร์ ตลอดจนจินตนาการความรู้สึกนึกคิดของมนษุย์ เน่ืองจากความหลากหลาย
ในเพลงกล่อมเด็ก จึงเป็นเพลงท่ีมีคณุคา่แก่การรักษาไว้เป็นอย่างยิ่ง เช่น รีรี ข้าวสาร, มอญซ่อน-
ผ้า, จีม้ะเขือเปราะ, แมงมมุขยุ้มหลงัคา แนกยอ่ย ๆ ได้ 4 ประเภท ดงันี ้

1)  เพลงร้องเลน่ เชน่ โยกเยกเอย, ฝนตกแดดออก นกกระจอกเข้ารัง 
2) เพลงหยอกล้อ เชน่ ผมจกุ, ผมม้า, ผมเปีย, ผมแกละ 
3) เพลงขู่ ปลอบ เช่น แม่ใครมา นํา้ตาใครไหล, นทร์เจ้าขา, แต่ช้าแต่,  

เขาแหย่ายมา 
4) เพลงประกอบการเล่น เช่น จํา้จีม้ะเขือเปราะ, รีรี ข้าวสาร, มอญ-    

ซอ่นผ้า 
เพลงผู้ ใหญ่ ให้ความสนกุสนามบนัเทิงแล้ว ยงัสะท้อนให้เห็นถึงความสามคัคีร่วมกัน

ทําสิ่งต่าง ๆ ของสงัคมไทย สภาพชีวิต วฒันธรรมประเพณีตา่ง ๆ ไว้อย่างน่าศึกษาอีกด้วย เพลง
ผู้ใหญ่ แบง่ออกเป็น 6 ประเภท คือ 

1) เพลงกลอ่มเดก็ เชน่ กาเหวา่เอย, พอ่เนือ้เย็น 
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2) เพลงปฎิพากย์ เชน่ เพลงฉ่อย, เพลงรําวง ซึ่งเพลงปฎิพากย์คือเพลงท่ี
ชายหญิงร้องโต้ตอบกนัในเชิงเกีย้วพาราสี มีจดุเดน่อยู่ท่ีโวหารตา่ง ๆนีต้อ่มาวิวฒันาการเป็นเพลง
ลกูทุง่ 

3) เพลงประกอบการเล่น เช่น รําโทน (ตอ่มาคือรําวง), ลกูช่วง, เข้าผี, 
มอญซอ่นผ้า 

4) เพลงประกอบพิธี เชน่ ทําขวญันาค, แหน่าค, ทําขวญัจกุ, แหน่างแมว 
5) เพลงเก่ียวกบัอาชีพ เต้นกํารําเคียว 
6) เพลงแขง่ขนั สว่นใหญ่คือเพลงปฎิพากย์ 

 เพลงพืน้บ้านเป็นผลงานของชาวบ้านซึ่งถายทอดมาโดยการเล่าจากปากตอ่ปาก 
อาศัยการฟังและการจดจํา ไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นท่ีน่าสังเกตว่า เพลง
พืน้บ้านจะสืบทอดมาตามประเพณี และมขุปาฐะ ไม่ได้หมายความวา่ เพลงทกุเพลงจะมีต้นกําเนิด
โดยชาวบ้านหรือร้องปากเปล่าเท่านัน้ ชาวบ้านอาจได้รับเพลงบางเพลงมากชาวเมือง แตเ่ม่ือผ่าน
การถ่ายทอดโดยการร้องปากเปล่า และท่องจํานาน  ๆ เข้าก็กลายเป็นเพลงชาวบ้านไป 
เช่นเดียวกับกรณีของเพลงรําโทน ก็เป็นอีกลกัษณะหนึ่ง ท่ีได้ผสมผสานระหว่างท่วงทํานองแบบ
ท้องถ่ิน แต่มีลีลาการดําเนินทํานองท่ีเป็นแบบพืน้เมือง เพลงพืน้บ้านเป็นบทเพลงท่ีมีทํานองไม่
ซับซ้อน จังหวะเรียบง่ายเน้นความสนุกสนาน ถ่ายทอดกันปากต่อปาก ง่ายต่อการจดจํา                
เคร่ืองดนตรีไมมี่การกําหนดตายตวั เป็นเพลงท่ีเรียบง่าย เก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของชาวบ้าน บรรยาย
ถึง ความรักความผูกพันในครอบครัว ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ตํานาน นิทาน ประวัติศาสตร์ 
ตลอดจนจินตนาการความรู้สกึนกึคดิของมนษุย์และยงัสะท้อนให้เห็นถึงความสามคัคีร่วมกนัทําสิ่ง
ตา่ง ๆ ของสงัคมไทย สภาพชีวิต วฒันธรรมประเพณีตา่ง ๆ  เพลงพืน้บ้านถือว่าเป็นต้นแบบขอบท
เพลงลกูทุง่  

4.5 เพลงลูกทุ่ง 
สุนทรี ดวงทิพย์65ได้กล่าวว่าเพลงลูกทุ่งเป็นเพลงท่ีสะท้อนวิถีชีวิตและสภาพสังคม               

ท่ีแสดงถึงความคิด ความเช่ือ ค่านิยม อุดมคติวัฒนธรรมไทยและเร่ืองราวท่ีเกิดขึน้ในสังคม
ชาวบ้านมานําเสนอเป็นเนือ้เพลงด้วยภาษาท่ีเรียบง่าย ส่ือความหมายได้อย่างตรงไปตรงมา          

                                                           
65สุนทรี ดวงทิพย์, “การศึกษาวิเคราะห์วรรณศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งของหนู

มิเตอร์,” สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 2 
(พฤษภาคม – สิงหาคม 2558): 69. 
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ใช้ภาษาด้วยสํานวนคมคาย เร้าอารมณ์ สร้างความสนุกสนาน โดยมีท้วงทํานอง จงัหวะ คําร้อง 
สําเนียง และลีลาการร้อง การบรรเลงท่ีเป็นแบบแผน มีลกัษณะเฉพาะ ซึ่งให้บรรยากาศของความ
เป็นลกูทุ่งหรือสงัคมชนบท จินตนา ดํารงเสิศ66 ได้รวบรวมบทความเพลงลูกทุ่งจากทศันะของผู้ รู้
หลายทา่นดงันี ้

ม.ร.ว.คกึฤทธ์ิ ปราโมช แสดงความคิดเห็นว่าอนัท่ีจริงแล้วเพลงลกูทุ่งนัน้นบัเป็นเพลง
ไทยท่ีได้รับการปรุงแต่งให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมใหม่ เพราะเรารับอารยธรรมจากตะวนัตกเข้ามามาก 
การใช้เคร่ืองดนตรีสากลหาได้ทําให้เนือ้หาของเพลงลูกทุ่งสูญเสียเอกลักษณ์ความเป็นไทยไป
อย่างใดไม่ เพลงลกูทุ่งยงัคงธํารงลกัษณะของไทยไว้ คือ วรรณยกุต์ทํานองเพลงเคร่ืองดนตรีไทย 
และอารมณ์ขนั  รัชมาศ กล่าวถึงทํานองเพลงลูกทุ่งว่า นํามาจากทํานองเพลงไทยเดิม โดย
นํามาใช้โดยตรงหรือดดัแปลงเป็นบางส่วน เม่ือฟังแล้วยงัสามารถระลึกถึงทํานองเพลงพืน้เมือง
ของไทยได้ เน่ือร้องเพลงลกูทุง่กลา่วรําพนัถึงชีวิตในแง่มมุตา่ง ๆ การเกีย้วพาราสีระหว่างหนุ่มสาว 
การใช้ภาษาอย่างมีนยั จงัหวะเพลงลูกทุ่งนบัได้ว่าเป็นจงัหวะของเพลงไทยแท้ แตนํ่ามาเล่นด้วย
เคร่ืองดนตรีสากลซึ่งนอกจากฟังง่าย ไพเราะ กินใจ และมีอารมณ์ขนั แล้วยงัเสียดสี สะท้อนภาพ
สงัคมตลอดจนสภาพจิตใของคนไทยเป็นอยา่งดีอีกด้วย 

เตมิสิริ บณุยสิงห์ เสนอวา่เพลงลกูทุง่เป็นวรรณกรรมมวลชน มีลกัษณะของวฒันธรรม
ของสังคมเกษตรกรรมซึ่งเป็น “วฒันธรรมพืน้บ้าน” ทําให้เพลงลูกทุ่งมีอิทธิพลต่อคนไทยอย่าง
กว้างขวาง ทัง้ในด้านความคิด จิตใจ และการแสดงออก เพลงลูกทุ่งจึงเป็นส่ือมวลชนท่ีเข้าถึงคน
ไทยได้รวดเร็วและทัว่ถึง สิ่งท่ีทําให้เพลงลกูทุง่ได้รับความนิยมสงู สืบเน่ืองมากเนือ้หาของเพลงเป็น
สําคญั เพราะเนือ้เพลงกล่าวบรรยายเหตุการณ์ และสะท้อนปัญหาของสงัคมไทยไว้อย่างลึกซึง้
และทนัตอ่ยคุสมยัเพลงลกูทุง่บางเพลงแสดงถึงอารมณ์ขนัอนัเป็นเอกลกัษณ์หนึง่ของคนไทย 

สนโรน์ สวสัดกิลุ กล่าวว่า เน่ืองจากเพลงไทยสากลมีเนือ้ร้องเข้ายาก และทํานองก็ไม่
เอือ้ต่อการนําไปขับร้องมากนัก ภาษาท่ีใช้บนเพลงสากลเป็นภาษาสูงกว่าระดับชาวบ้าน            
นกัแตง่เพลงจึงคิดแต่งเพลงลูกทุ่งขึน้ โดยนําทํานองเพลงพืน้เมืองมาดดัดแปลงใส่เนือ้ร้องง่าย  ๆ 
กล่าวถึงชีวิตธรรมชาติ สังคม และความรัก โดยสอดแทรกแนวตลกขบขันหรือเยาะเย้ยเสียดสี

                                                           
66จินตนา ดํารงเลิศ. วรรณกรรมเพลงลกูทุง่ : ขนบธรรมเนียมประเพณีคา่นิยมและการ

ดําเนินชีวิตของชาวชนบทไทยท่ีปรากฏในเพลงลูกทุ่งไทยตัง้แต่หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 จนถึง
ปัจจบุนั (กรุงเทพฯ : สถาบนัไทยคดีศกึษามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2533), 12-13. 
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สงัคม ตลอดเนือ้หาทางวรรณคดีและคติสอนไว้ ด้วยเหตนีุเ้พลงลกูทุ่งจึงน่าเป็นส่ือสมัพนัธ์อนัดีใน
การเข้าถึงประชาชน 

ลกัขณา สุขสุวรรณ ศึกษาลกัษณะทัว่ไปของวรรณกรรมเพลงลูกทุ่งระหว่างปี   พ.ศ. 
2498-2518 พบว่า วรรณกรรมลูกทุ่งมีท่ีมาจากเพลงไทยเดิม เพลงพืน้เมืองและลักษณะบาง
ประการของเพลงต่างประเทศ ซึ่งการนําลกัษณะต่าง ๆ มาผสมกันนีทํ้าให้เพลงลูกทุ่งเป็นเพลง
ชนิดใหมท่ี่ทําหน้าท่ีเสมือนเพลงเพลงพืน้เมืองยคุใหม่ท่ีมีทัง้ความเก่าและใหม่ปะปนกนัอย่างเข้าที 
เม่ือประกอบเข้ากบัการใช้ภาษาท่ีส่ือความหมายได้ดี สาระของเพลงลกูทุง่ท่ีมีทกุประเภท พร้อมทัง้
ให้แง่คิดตา่ง ๆ ทัง้ทางโลก ทางธรรมและอารมณ์ขนั ทําให้เพลงลกูทุ่งได้รับความนิยมกว้างขวาง 
และเป็นเวลานานเพลงลกูทุง่จงึมีความสําคญัมากในสงัคมไทย 

ศิริพร กรอบทอง67 ได้กล่าวว่าเพลงลกูทุ่งคือ เพลงไทยสากลท่ีมีลกัษณะสมัพนัธ์กับ
ท้องถ่ิน ซึ่งได้พัฒนาเกิดขึน้ในสังคมเมืองภายหลังสงครามโลกครัง้ท่ีสอง ลักษณะของเนือ้หา
สะท้อนชีวิตผู้คนในสงัคมสะท้อนปัญหาชีวิต ปัญหาสงัคม การหยิบยกเอาวิถีชีวิตท่ีทุกข์ยากของ
ประชาชนมาพูดในบนเพลงและการขบัร้องท่ีมีลีลาน่าประทับใจด้วยการแต่งกายและนํา้เสียงท่ี
ถ่ายทอดเข้ากบัเนือ้เพลง ทําให้เพลงประเภทนีเ้ป็นท่ีนิยมของผู้คนอย่างกว้างขวาง เพลงลกูทุ่ง  ซึ่ง
ได้พฒันารูปแบบขึน้มาสมัพนัธ์กบัท้องถ่ินพืน้บ้านได้รับความนิยมและสนใจขึน้เป็นลําดบั โดยคอ่ย 
ๆ เข้ามาแทนท่ีสิ่งบนัเทิงเดิมของคนในชนบท เน่ืองจากสามารถเล่าเร่ืองราวของชีวิตท่ีเกิดขึน้จริง
ทัว่ไป แง่มุมชีวิต การทํามาหากินต่าง ๆ เหล่านี ้สามารถสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ ฟังได้เป็น
อยา่งดี   

ลักษณะเพลงลูกทุ่ง 
ลักษณะเด่นของเพลงลูกทุ่งท่ีเห็นได้ชัดเจน คือ ทํานองเพลงลูกทุ่ง เน้นความ

สนกุสนานครึกครืน้เป็นสําคญั ฟังแล้วเข้าถึงง่าย มีลีลาเฉพาะ โดยมีทํานองมาจากเพลงพืน้บ้าน 
ส่วนเนือ้หาเพลงลูกทุ่งกะเป็นเร่ืองราวชาวบ้าน ท่ีนําเสนออย่างตรงไปตรงมา บรรยายชีวิตของ
ชาวไร่ชาวนา เสียดสีสังคม เป็นต้น การถ่ายทอดอารมณ์เป็นภาษาชาวบ้านท่ีนําเสนออย่าง
ตรงไปตรงมาบรรยายชีวิตของไร่ชาวนา เสียดสีสังคม เป็นต้น การถ่ายทอดอารมณ์เป็นภาษา
ชาวบ้าน มีลักษณะเด่นจากการใช้ลูกคอ หรือจังหวะรัวเสียงและมีการเอือ้นเสียง เป็นสําคญัใช้

                                                           
67ศริิพร กรอบทอง, วิวัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย (กรุงเทพฯ: พนัธกิจ, 

2547), 391-402. 
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สําเนียงพืน้บ้าน 68 ทํานองเพลงและจงัหวะเพลงลกูทุ่ง มีลกัษณะทัง้ท่ีเป็นแบบไทยและแบบสากล
หรือแบบตะวนัตก ซึง่ในระยะต้น ๆ ของเพลงลกูทุง่มีทํานองและจงัหวะท่ีดดัแปลงมาจากเพลงไทย
เดิม นัน้ได้แก่ แหล่เทศน์ สวดคฤหัสฤ จําอวด ลิเก(ทรงเคร่ือง) ลิเกลูกหมด(ไม่ทรงเคร่ือง) ลิเก
บนัดลลําตดั เพลงขอทาน และเพลงพืน้เมือง โดยนํามาดดัแปลงแล้วใส่ดนตรีประกอบเป็นเพลง
แบบใหมข่ึน้มา 

4.6 เพลงไทยสากล 
ความหมายของเพลงไทยสากล ได้มีผู้ รู้และนักวิชาการได้ให้ความหมายไว้ดังนี ้

ความหมายของเพลงไทยสากลว่า บทความวิจารณ์ เพลงดนตรีสมัยนิยมในแนวเพลงไทยสากล 
พูดถึงเพลงสากลแล้ว สากลในท่ีนีห้มายถึง69 เพลงท่ีมีเนือ้ร้องเป็นเพลงไทยแต่มีลีลาการขบัร้อง 
การบรรเลงดนตรีประกอบเป็นสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงสมัยนิยมท่ีเป็นเพลงอเมริกัน                
ทัง้รูปแบบท่ีใส่เนือ้ร้องไทยแทนภาษาอังกฤษ ใช้ดนตรีดัง้เดิมทัง้หมด หรือเพลงท่ีนํามาปรุงแต่ง
ใหมก็่ตาม เป็นเพลงท่ีอยู่ในรูปแบบเพลงสากลทัง้สิน้ 

ศริิพร กรอบทอง70 ได้ให้ความหมายของเพลงไทยสากลว่า เพลงสากลวฒันธรรมใหม่
ในการก่อรูปของเพลงลูกทุ่งไทย เพลงไทยสากลวิวฒันาการเกิดขึน้ในสมยัรัชกาลท่ี 5             ได้
แพร่หลายโดยแทรกเป็นเพลงประกอบละครและภาพยตร์ ในสมัยรัฐบาล จอมพล ป. พิบูล-
สงคราม (พ.ศ. 2481-2487) จากการดําเนินงานด้านวฒันธรรมท่ีได้สนใจปรับปรุงแนวดนตรีตาม
หลักสากลนิยมและส่งเสริมการแต่งเพลงไทยสากลอีกทัง้ยังได้ใช้บทเพลงเป็นส่ือเผยแพร่
อดุมการณ์ทางการเมืองด้วยนัน้ทําให้เพลงไทยสากลแพร่หลายขึน้ในสงัคมไทย ซึ่งในช่วงสงคราม
ระบบการบนัทึกเสียงหรือการดําเนินงานของเอกชนท่ีจะสร้างหรือผลิตเพลงดําเนินอย่างค่อนข้าง
จํากัด จึงต้องถือว่ารัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม (พ.ศ. 2481-2487) มีบทบาทในการทําให้
เพลงไทยสากลแพร่หลายจนเป็นท่ีนิยมสนใจของคนในสังคมไทยและจะนําไปสู่การสร้างสรรค์
เพลงไทยสากลแนวต่าง ๆ เพ่ือการฟังภายหลงัสงคราม รวมทัง้เพลงไทยสากลท่ีถูกเรียกขานว่า
เพลงชีวิตหรือเพลงตลาดอนัเป็นพฒันาการระยะเร่ิมแรกของเพลงลกูทุ่งด้วยวิวฒันาการของเพลง

                                                           
68สกุรี เจริญสขุ,ดนตรีชาวสยาม (กรุงเทพฯ:  Dr.Sax, 2538), 94-96. 
69สกุรี เจริญสขุ, ดนตรีวิจารณ์ (กรุงเทพฯ:  Dr.Sax, 2538), 121. 
70ศิริพร กรอบทอง, วิวัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย (กรุงเพทฯ: สํานกัพิมพ์

พนัธกิจ, 2547), 25-26. 
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ไทยสากล ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในช่วงต้นรัชกาลท่ี 9 ปัจจุบนันีเ้ปล่ียนแปลงไปตาม           
สมยันิยมเป็นเพลงป๊อบ เพลงสตริง เพลงโซล 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า เพลงไทยสากลคือบทเพลง ท่ีใช้เคร่ืองดนตรีแบบ
ตะวนัตกแต่ มีการขบัร้อง เนือ้ร้องไทย แต่ยังคงรูปแบบดนตรีตะวนัตก  เพลงไทยสากล ได้เข้ามี
บทบาทในประเทศไทย หลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 และมีวิวัฒนาการต่างปากเพลงไทยดัง้เดิม               
ในสมยัรัฐบาลจอมพอ  ป. พิบลูสงคราม เพลงไทยสากลได้มีบทบาทและแพร่หลายมากจนเป็นท่ี
นิยมสนใจของคนในสังคมไทย และในอดีตท่ีผ่านมาได้มีศิลปินท่ีได้รับความนิยมในสมัยนัน้ทํา
เพลงไทยสากลออกมาจนเป็นท่ีนิยมช่ืนชอบของผู้ ฟัง เพลงไทยสากลยงัมีบทบาทในราชการทหาร
อีกด้วย วิวัฒนาการของเพลงไทยสากลนัน้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงต้น
รัชกาลท่ี 9 ปัจจบุนันีก็้ได้เปล่ียนแปลงไปตามสมยั 

ลักษณะเพลงไทยสากล 
รองศาสตราจารย์สําเร็จ คําโมง71  ได้ให้ความหมายของลกัษณะเพลงไทยสากลว่า

ลกัษณะเฉพาะของเพลงไทยสากลแตล่ะประเภท 
1. เพลงประกอบละครจนัทโรภาส แบบของครูพรานบรูพ์ มีต้นตอมาจากเพลงไทยแท้

ใสเ่นือ้เดมิ การขบัร้องยงัมีลีลาเพลงไทยเดมิอยู่แตใ่ช้เคร่ืองดนตรีร่ังบรรเลงสนบัสนนุ  
2. เพลงประกอบภาพยนตร์ แบบของเรือโทมานิต เสณะ วิณิน มีต้นตอมาจากเพลง

ไทยเนือ้เตม็ ใช้เคร่ืองดนตรีฝร่ังบรรเลงสนบัสนนุ การขบัร้องยงัมีสําเนียงไทยเดมิอยู่ 
3. เพลงประกอบภาพยนตร์ แบบของท่านผู้หญิงหม่อนหลวงพวงร้อย อถัยวงศ์ และ

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภาณุพนัธุ์ยคุล มีต้นตอมาจากดนตรีคลาสสิก (เปียโน) มีสําเนียง
ฝร่ัง ลีลาการขบัร้องเป็นสําเนียงภาษาหนงัสือ 

4. เพลงรําวง มีต้นตอมาจากเพลงพืน้บ้านพืน้เมือง ผสมผสานกับเพลงไทยแท้หรือ
เพลงไทยเดมิ จงึมีลีลาของเดมิอยู ่เม่ือคล่ีคลายเป็นเพลงชีวิตจะมีสําเนียงพืน้บ้านเพิ่มขึน้ 

5. เพลงสังคียสัมพันธ์ และสังคียประยุกต์ เป็นเพลงไทยแท้เนือ้เต็ม การขับร้องมี
สําเนียงไทยแท้ ผสมผสานกบัสําเนียงภาษาหนงัสือ 

6. เพลงสุนทราภรณ์ ผสมผสานทัง้เพลงไทยแท้ เพลงแจ๊ส เพลงพืน้บ้าน และเพลง               
ป๊อปปลูาร์ฝร่ัง แตลี่ลาการขบัร้องเป็นแบบเพลงไทยแท้เดมิมีเอือ้นท่ีงดงามพอเหมาะ 
                                                           

71สําเร็จ คําโมง, รู้รอบครอบจักรวาลดนตรี (กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์โอเดียนสโตร์, 
2552), 189. 



59 
 

 
 

7. เพลงลกูกรุง มีท่ีมาเหมือนเพลงสุนทราภรณ์ แต่ลีลาการขบัร้องเป็นภาษาหนงัสือ
สําเนียงคนกรุงเทพฯแท้ ดนตรีสําเนียงฝร่ัง 

8. เพลงลกูทุ่ง คล่ีคลายมาจากเพลงรําวงและเพลงพืน้บ้าน แตส่งัคีตลกัษณ์เป็นแบบ
เดียวกนักบัเพลงลกูกรุง ลีลาการขบัร้องเป็นแบบเพลงพืน้บ้าน สําเนียงดนตรีแตด่ัง้เดิมนัน้เป็นแบบ 
Monophony คล้ายกับแตรวงชาวบ้าน ภายหลังจึงพฒันาขึน้ มีสําเนียงเหมือนดนตรีของเพลง            
ลกูกรุง 

9. เพลงลูกเทศ เป็นเพลงท่ีลอกเลียนฝร่ัง (หรือจีน หรือมาเลย์) ทัง้ทํานองเพลงการ
ประสานเสียง จงัหวะและลีลาการขบัร้อง สําเนียงติดภาษาพูดร่วมสมยั เช่น ใช้ภาษา  (Slang)                
ไมเ่ครียดเร่ืองฉนัทลกัษณ์ แตเ่น้นท่ีสงัคีตลกัษณ์และการส่ือสารความหมายภาษาวยัรุ่นร่วมสมยั 

จากท่ีกล่าวมาสามารถสรุปได้ว่า ลกัษณะเพลงไทยสากล สามารถแยกออกได้เป็น
เพลงประกอบละคร, เพลงประกอบภาพยนตร์, เพลงรําวง, เพลงสงัคีตสมัพนัธ์และสงัคียประยกุต์ 
เพลงสนุทราภรณ์, เพลงลกูกรุง, เพลงลกูทุง่และเพลงลกูเทศ 
 

ตอนที่ 5 แนวคิดและทฤษฏีที่ใช้ในการศึกษา 

5.1 แนวคิดและทฤษฏีในการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยา 
คําว่า “Ethnomusicology” ได้ถูกบัญญัติศัพท์โดย แจ็ป คุนสท์ (Kunst, Jaap)                  

นกักฏหมายและนกัไวโอลิน ซึง่สนใจบทเพลงเต้นรําและศกึษาดนตรีกาเมลนัของอินโดนีเชีย 
ในหนงัสือ The New Grove Dictionary of music and musicians ได้ให้ความหมาย

ของคําว่า Ethnomusicology ไว้ว่า Ethnomusicology ประกอบด้วยคําสองคํา คือคําว่า Ethno 
และ musicology ซึ่งหมายถึงวิชาท่ีว่าด้วยการศึกษาดนตรีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ คือ
การศกึษาดนตรีท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั ไม่ใช่ศึกษาแค่ดนตรีแบบฉบบัของตะวนัตกเท่านัน้การศึกษา
ในด้านนีจํ้าเป็นต้องศกึษาในเร่ืองของตวัดนตรี เคร่ืองดนตรี การแสดง ตลอดจนวฒันธรรมและสิ่ง
ตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง72 

                                                           
72Sadie. S, Ed., The new Grove Dictionary of music and musicians , 6th ed., 

Vols.1(London : Macmillan, 1980), 143. 
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ปัญญา รุ่งเรือง73 ได้บัญญัติศัพท์ Ethnomusicology เป็นศัพท์ภาษาไทยใว้ว่า 
“มานุษยดุริยางควิทยา” ซึ่งหมายถึง ความรู้ วิชาการ หรือการศึกษาหาความรู้ด้านดนตรีของ
มนุษย์ ทัง้ในเชิงดนตรีวิทยา มานุษยวิทยาและสังคมวิทยา โดยศึกษาเร่ืองราวทัง้ทางดนตรีและ
ทางวฒันธรรมของมนุษย์ เช่น เหตผุลในการท่ีมนษุย์ประดิษฐ์คิดค้นดนตรีของตน   คณุลกัษณะ
เฉพาะทางดนตรี การใช้ดนตรีในสงัคม ความหมายของดนตรีท่ีมีต่อผู้คนในสงัคมนัน้  ๆ การดํารง
อยู่ ความเปล่ียนแปลงและการเส่ือมสลายของดนตรีอนัเน่ืองมาจากความเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การศกึษาดนตรีใด ๆ ท่ีมิใช่ดนตรีแบบฉบบัตะวนัตกในเชิงดนตรีกบัวฒันธรรม 
เทา่นัน้ 

 Merriam74 นกัมานุษยวิทยาชาวอเมริกัน แสดงความเห็นว่าเป็นการศึกษาดนตรี           
ท่ีต้องทําความเข้าใจในวฒันธรรมอย่างถ่องแท้ ทําการศกึษาดนตรีในเชิงลึกมากกว่าการวิเคราะห์
เนือ้หาของดนตรี มีการศึกษาความคิดเชิงปรัชญา สงัคมและเร่ืองราวของคนท่ีเก่ียวกับดนตรีใน
สังคมนัน้  ๆ และได้กล่าวถึงระเบียบวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยา  ไ ว้ในหนังสือ  The 
Anthropology of music ว่า วิชามานษุยวิทยามีเป้าหมายท่ีจะใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ใน การ
วิจัยพฤติกรรม และผลิตผลของมนุษย์ งานของนักมานุษยดุริยางวิทยาเป็นการศึกษาเพ่ือท่ีจะ
เข้าใจวฒันธรรมเป็นวิธีการท่ีต้องใช้ทัง้งานภาคสนามและห้องทดลอง Bruno Nettl75  กล่าวว่าเป็น
การศกึษาดนตรีสมยัดัง้เดิม หรือดนตรีท้องถ่ินตา่ง ๆ ท่ีไม่ใช่ดนตรีตะวนัตก  มองดนตรีเหมือนกบั
เป็นวฒันธรรม  มีความมุ่งหมายในการศกึษาระบบของดนตรีทัง้โลก และหาความเป็นสากล   บรู
โนให้ความสําคญักบัการวิจยัภาคสนาม (Fieldwork) มาก เพราะการออกภาคสนามท่ีมีคณุภาพมี
ผลอย่างลึกซึง้ต่อการวิจัยและได้ให้แนวทางศึกษาทางด้านมานุษยดุริยางควิทยาไว้ในหนังสือ 
Theory and Method in Ethnomusicology ว่าเป็นการศึกษาภาคสนามเป็นหวัใจสําคญัของ
การศกึษาทางด้านมานษุยดริุยางควิทยา การวิจยัเน้นศกึษาดนตรีและวฒันธรรมตา่ง ๆ ของมนษุย์ 
ตลอดจนการศึกษาสภาพความเป็นจริงท่ีเป็นอยู่ของมนุษย์และเผ่าในช่วงเวลานัน้ ในการศึกษา 

                                                           
73ปั ญ ญ า  รุ่ ง เ ร่ื อ ง ,  ห ลั ก วิ ช า ม า นุ ษ ย ดุ ริ ย า ง ค วิ ท ย า  (ก รุ ง เ ท พ ฯ : 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2553), 11. 
74Merriam, Alan P., The Anthropology of Music. (Evanston, Ill.: Northwestern 

University Press, 1964), 24. 
75Nettl, Bruno, The Study of Ethnomusicology: twenty-nine issues and 

concepts, 1st ed. (Chicago: University of Ilinois Press, 1983), 78. 
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นกัมนุษยดริุยางควิทยาจําเป็นต้องสร้างความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างตวัเองกบับคุคลท่ีเป็นเจ้าของ
วัฒนธรรม เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีดีท่ีสุดจากแหล่งข้อมูลนัน้  ๆ เม่ือภารกิจภาคสนามสิน้สุดลงก็ต้อง
ข้ อ มู ล ท่ี ไ ด้ จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ค ส น า ม ม า วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ จั ด เ ก็ บ อ ย่ า ง เ ป็ น ร ะ บ บ  
                 ปัญญา รุ่ง เ รือง 76 ไ ด้กล่าวไ ว้ในหนัง สือ หลักวิชามานุษยดุริยางควิทยา ว่า           
มานษุยดริุยางควิทยา (Ethnomusicology) เป็นการศกึษาดนตรีท่ีกําลงัดําเนินไปในปัจจบุนั มีอยู่
ในปัจจุบนั โดยศึกษาท่ีตวัดนตรี พร้อมไปกับการศึกษาแนวคิดทางดนตรีของผู้คนท่ีสร้างดนตรี 
การใช้ดนตรี การดํารงอยูแ่ละการเปล่ียนแปลงของดนตรีของผู้คนในแตล่ะท้องถ่ิน ซึ่งเป็นดนตรีท่ีมี
การเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ ยงัไมต่ายตวั (มีชีวิต ) เม่ือธรรมชาตขิองสาขาวิชาเป็นเช่นนี ้ในแง่ของวิธี
การศึกษาจึงต้องมุ่งท่ีการศึกษาภาคสนามเป็นสําคญั เพราะข้อมูลต่าง ๆ ล้วนแต่อยู่กับผู้คนท่ี
ดํารงชีวิตอยูใ่นท้องถ่ินท่ีจะศกึษานัน้นัน่เอง 

สกุรี เจริญสุข77 ได้กล่าว ในบทความวารสารถนนดนตรีว่า Ethnomusicology แปล
เป็นไทยว่า “ดริุยางคศาสตร์ชาติพันธุ์” หมายถึง การศึกษาดนตรีใด ๆ ก็ตามท่ีรวมทัง้ดนตรีและ
องค์ประกอบทางวฒันธรรมเข้าไปด้วย เป็นการศกึษาของชาติพนัธุ์อ่ืน ๆ ซึ่งปัจจบุนัแบง่การศกึษา
ออกเป็น การศกึษาดนตรีใด ๆ ก็ตามท่ีไม่ใช่ดนตรีตะวนัตก (Non-Western Music Art) ซึ่งรวมทัง้
ดนตรียโุรปโปราณและท่ีอ่ืน ๆ ท่ียงัคงเหลืออยู่ และ เป็นการศกึษาดนตรีทกุรูปแบบในท้องถ่ินใด
ท้องถ่ินหนึง่ ดนตรีพืน้เมือง ดนตรีของชนกลุม่น้อย ดนตรีสมยันิยม ดนตรีเพ่ือการค้า  

แนวทางในการศกึษาทางด้านมานษุยดริุยางควิทยาสรุปได้ดงันี ้78 
1. การศกึษาในด้านเทคนิควิธีของดนตรี 
2. การศกึษาดนตรีในแง่พฤตกิรรมของสงัคม 
3. การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมานุษยดุริยางควิทยา กับมานุษยวิทยา และ

วิทยาศาสตร์สงัคม ซึ่งเป็นผลทําให้นกัมานุษยดริุยางควิทยาศกึษาหาคําตอบและแสวงหาความรู้

                                                           
76ปั ญ ญ า  รุ่ ง เ ร่ื อ ง ,  ห ลั ก วิ ช า ม า นุ ษ ย ดุ ริ ย า ง ค วิ ท ย า  (ก รุ ง เ ท พ ฯ : 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2553), 11. 
77สกุรี เจริญสขุ, “ดริุยางคศาสตร์ชาติพนัธุ์”, วารสารถนนดนตรี ปีท่ี 1, ฉบบัท่ี 12 

(ตลุาคม 2530), 38-41. 

78อานนัท์ นาคคง, Introduction to Ethnomusicolog, (เอกสารประกอบการเรียนวิชา 
Ethnomusiccology คณะดริุยางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหิดล, 2538), 2. 
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เก่ียวกบัมนุษย์และสงัคม ผลก็คือการศกึษาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์มากกว่าวิธีการทางศิลป
ศาสตร์ 

จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีหลายท่าน พอสรุปได้ว่ามานุษยดุริยางควิทยา 
(Ethnomusicology) เป็นการศึกษาโดยท่ีมิได้มุ่งเน้นแต่ศึกษาตวัดนตรีเพียงอย่างเดียวแต่เป็น
การศึกษารวมไปถึงวัฒนธรรม โดยศึกษาตวัดนตรีในเชิงดนตรีวิทยา (Musicology) และศึกษา
บทบาทหน้าท่ีของดนตรีในเชิงมานษุยวิทยาและสงัคมวิทยา โดยการศกึษา  ภาคสนามเป็นหวัใจ
หลักของการศึกษาทางมานุษยดุริยางควิทยา เป็นการศึกษาวิจัยดนตรีเชิงคุณภาพ โดยการ
วางแผน กําหนดวัตถุประสงค์ จัดระบบข้อมูลท่ีได้ นํามาจําแนก แยกแยะ ตามลําดบัก่อนหลัง               
มีการวิเคราห์ อยา่งมีหลกัเกณฑ์แล้วจงึนํามาเสนอผลงานวิจยัผลการศกึษาตอ่ไป 

5.2 แนวคิดและทฤษฏีเก่ียวกับการวิเคราะห์ดนตรี 
ในการวิเคราะห์ดนตรีในงานวิจยัครัง้นี ้ใช้หลกัทฤษฏีตะวนัตกมาทําการวิเคราะห์ณชั

ชา โสคติยานุรักษ์ 79 การวิเคราะห์เพลงมีหลายระดบั ซึ่งล้วนแต่มีประโยชน์ในระดบัต่าง ๆ กัน     
การวิเคราะห์ในระดบัต้นจะทําให้รู้จกับทเพลง นบัเป็นประโยชน์ในขัน้ต้นท่ีจะทําความคุ้นเคยกับ
บทเพลงนอกเหนือจากการฟังหรือการบรรเลงเพ่ียงอย่างเดียว หากวิเคราะห์ลึกลงไปอีกขัน้หนึ่งก็
จะทําให้เกิดความเข้าใจในบทเพลง เป็นประโยชน์ในระดบัสูงขึน้  ในการวิเคราะห์ขัน้สูงจะทําให้
สามารถประเมินคุณค่าของบทเพลงได้ ซึ่งนบัเป็นประโยชน์ของการวิเคราห์บทเพลงให้ถ่องแท้     
เพ่ือจะได้รู้คณุคา่ของบทเพลง   

Bennett ได้ให้หลักในการวิเคราะห์องค์ประกอบทางดนตรีไว้ 6 ประการดังนัน้ใน
การศึกษาดนตรีเราจึง ต้องอธิบายลักษณะสําคัญขององค์ประกอบดนตรีในสิ่ งต่าง  ๆ                          
เหล่านีคื้อ ทํานอง(Melody), เสียงประสาน(Harmony), จังหวะ(Rhythm), สีสันเสียง(Timbre),                      
รูปแบบ(Form)และรูปทรงดนตรี(Texture)  

ทํานอง(Melody) หมายถึง ชดุของโน้ตดนตรีท่ีมีความแตกต่างกนัในเร่ืองระดบัเสียง
นํามาจดัระบบ และสดัสว่นรูปทรงซึง่สามารถสร้างความรู้สกึทางดนตรีแก่ผู้ ฟังได้ 

เ สียงประสาน ( Harmony) หมายถึ ง  การไ ด้ยิน โ น้ต  2 ตัวห รือมากกว่า ท่ี มี                       
ความแตกต่างของระดบัเสียง และเปร่งเสียงดงัในเวลาเดียวกัน เรียกว่า คอร์ด(Chord) คอร์ดมี
สองลกัษณะใหญ่คือ คอร์ดกลมกล่อม (Concords) ซึ่งเสียงประสานผสมกลมกลืนเข้ากนัได้ และ

                                                           
79ณัชชา โสคติยานุรักษ์, สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์, (กรุงเทพฯ: เกศกะรัต,  

2553),  คํานํา. 
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คอร์ดกระด้าง (Discords) ซึง่ให้คณุลกัษณะเสียงอีกแบบ โดยรวมไปถึงความเครียดท่ีเกิดจากการ
ฟังด้วย 

จงัหวะ(Rhythm) หมายถึง ความยาว-สัน้ของเสียง(Duration) ท่ีมีความสมัพนัธ์กัน
อยา่งเป็นระบบ และความเค้นหรือการเน้นเสียง โดยทัง้สองประการนีจ้ะทํางานควบคูก่นัไป ซึ่ง ใน
ลกัษณะท่ีเด่นหรือไม่เด่นจะขึน้อยู่กับการกําหนดจังหวะสําคญัของบทเพลงนัน้ จังหวะสําคญันี ้
ต้องทํางานอย่างมัน้คง เรียกว่าจงัหวะชีพจร (Pulse) และมีการสร้างห้องเพลงท่ีสอดคล้องไปตาม
จงัหวะด้วย 

สีสนัเสียง(Timbre) หมายถึง ในแตล่ะเคร่ืองดนตรีล้วนมีเสียงท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ                   
เคร่ืองนัน้ ๆ เราเรียกวา่เป็นสีสนัของเสียง(Tone-Colour) เช่นเสียงของทรัมเป็ต ก็มีเอกลกัษณ์ท่ีฟัง
แล้วสามารถจดจํา และสามารถบอกเวลาหรือจําแนกออกมาได้วา่ น่ีคือเสียงทรัมเป็ตและไวโอลิน 

รูปแบบ(Form) เป็นพืน้ฐานของโครงสร้างในงานประพนัธ์เพลงของคีตกวี ซึ่งสามารถ
ใสร่ายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปในโครงสร้างนี ้ในงานดนตรีของเขา มี รูปแบบของงานประพนัธุ์เพลง
มากมาย นกัประพนัธ์เพลงในแตล่ะยคุจะมีรูปแบบของกฏเกรณ์ท่ีใช้แตกตา่งกนัไป 

รูปทรงดนตรี(Texture)หมายถึง ดนตรีในแต่บทเพลงให้ความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน เช่น                         
ความหนกัแน่น สดใส สว่าง เช่ือมโยง นิ่มนวล ในขณะท่ีบทเพลงอ่ืน ๆ อาจให้ความรู้สึกตรงข้าม 
หรือ บางเพลงอาจให้ความรู้สึกร้อนแรง เพ่ือท่ีจะอธิบายความรู้สึกต่าง ๆ กนั เหล่านีไ้ด้ชดัเจนขึน้ 
จงึใช้ศพัท์วา่ รูปทรงดนตรี(Texture) ซึง่สามารถอธิบายให้เป็นนามธรรมได้ตามโครงของชิน้งานนัน้ 
อันประกอบไปด้วยหลักการพืน้ฐาน 3 อย่างคือ Monophonic texture เป็นทํานองเด่ียวโดย
ปราศจากการสนบัสนนุจากเสียงประสาน Polyphonic texture เป็นทํานองตัง้แตส่องขึน้ไป ท่ีเกิด
ขึน้มาในชว่งเวลาเดียวกนั Homophonic texture เป็นทํานองเด่ียวหลกัซึ่งได้ยินชดัเจน โดยมีเสียง
ประสานสนับสนุน โดยพืน้ฐานและจะมีจังหวะท่ีเคล่ือนไหวในแนวเสียงต่าง  ๆ ควบคู่ไปกับ       
แนวทํานองด้วย 

ปัญญา รุ่งเรือง80 ได้กล่าวถึงการศึกษาตัวดนตรีของวัฒนธรรมต่างๆ มีแนวทาง
การศกึษาท่ีชดัเจนในด้านตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

5.2.1 ส่ือสร้างเสียง ศกึษาวา่เสียงเกิดจากอะไร โดยศกึษาถึงสิ่งตอ่ไปนี ้

                                                           
80ปัญญา รุ่งเรือง, หลักวิชามานุษยดุริยางควิทยา, 27-32. 
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5.2.1.1 ประเภทของเสียง, เสียงร้อง (Voice) เคร่ืองดนตรี 
(Intruments) หรือทัง้สองอยา่งประกอบกนั 

5.2.1.2 ชนิดของเสียง, แบบไหน (What kinds) บอก
ลกัษณะของเสียงได้ 

5.2.1.3 ปรินาณของเสียง, มากน้อยเพียงใด (How many) 
5.2.2 ท่วงทํานอง (Melody) คือ การจัดลําดับของเสียงสูงต่ํา ได้แก่      

เร่ืองตา่ง ๆ ตอ่ไปนี ้
5.2.2.1 ระบบเสียง (Tuning system) การจัดระบบของ

เสียงสงูตํ่าของวฒันธรรมตา่ง ๆ 
5.2.2.2 มาตราเสียง/บนัไดเสียง (Scalas) การจดัระบบของ

เสียงสงูตํ่าของวฒันธรรมตา่ง ๆ 
5.2.2.3 กลุ่มเสียง (Mode) หรือมาตราเสียงเฉพาะ ท่ีใช้เป็น

พืน้ฐานของบทสงัคีตนิพนธ์ 
5.2.2.4 ขัน้คูเ่สียง (Intervals) ระยะระหว่างความสงูต่ําของ

เสียง 
5.2.2.5 ชว่งเสียง (Range) ความกว้างของระดบัเสียงต่ําสดุ

ถึงสงุสดุท่ีใช้ในบทเพลง 
5.2.2.6 รูปลกัษณ์ของท่วงทํานอง (Melodic contour) มี

หลายชนิดได้แก่ทํานองแบบ 
5.2.2.6.1 ตอ่เน่ืองเช่ือมโยงกนั (Conjunct) 
5.2.2.6.2 ไมเ่ช่ือมโยงกนั (Disjunct) 
5.2.2.6.3 ขึน้ ๆ ลง ๆ (Uncending) 
5.2.2.6.4 สงูขึน้เร่ือย ๆ (Ascending) 
5.2.2.6.5 ต่ําลงเร่ือย ๆ (Descending) 
5.2.2.6.6 คอ่ย ๆ ขึน้ลงหรือสม่ําเสมอ

(Terrced) 
5.2.2.7 โครงสร้างของวลี (Phrase structure) โดยพิจารณา

ตามแนวนอนวา่เป็นอยา่งไร 
5.2.2.8 การประดบัตกแตง่ทํานอง (Ornamentation) 
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5.2.2.9 เนือ้ร้องและการเอือ้น (Syllabic text setting or 
melismatic text setting) 

5.2.4 จังหวะ (Rhythm) การจัดองค์ประกอบรวมของเสียงท่ีสัมพันธ์              
กบัเวลา ได้แก่ 

5.2.3.1 การตกจงัหวะ (Beat & accent) และการเน้น
จงัหวะหนกัเบา 

5.2.3.2 การลกัจงัหวะ (Syncopation) การตกจงัหวะก่อน
หรือหลงั (หรือตกท่ีจงัหวะยก) 

5.2.3.3 อตัราจงัหวะ (Meter) การจดัจงัหวะภายในหนึ่งห้อง
เพลง (Measure) คือ การจดัจงัหวะหนกั-เบา ฉ่ิง-ฉบั หน้าทบั ได้แก่ 

5.2.3.3.1 จั ง ห ว ะ อิ ส ร ะ  ( Parlando-rubato) 
จงัหวะท่ียืดหยุน่มากคล้ายกบัการพดู 

5.2.3.3.2 จงัหวะตายตวั (Tempo guisto) เช่น 
Double, Triple, Compound 

5.2.3.3.3 จัง หวะส ม่ํ า เสมอกัน  ( lsometic) 
ทํานองเพลงในจํานวนห้องท่ีเทา่กนั 

5.2.3.3.4 จงัหวะไมส่ม่ําเสมอกนั 
(Asymmetrical isometer) ทํานองเพลงในจํานวนห้องท่ีเทา่กนั 

5.2.3.3.5 จงัหวะประสม (Heterophonic) 
ทํานองเพลงท่ีมีการเปล่ียนจงัหวะบอ่ย ๆ เชน่ 5/4 บ้าง 3/4 บ้าง 2/8 บ้าง เป็นต้น 

5.2.3.3.6 จงัหวะหลากหลาย (Polymetic)               
บทเพลงเดียวท่ีมีหลายแนวแตล่ะแนวมีจงัหวะตา่ง ๆ กนั 

5.2.4 ความเร็ว (Tempo) ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนตัวโน้ตกับ
ชว่งเวลา 

5.2.5 ผิวพรรณ (Texture) การประสานทํานอง ทํานองและความสมัพนัธ์
ระหวา่งทว่งทํานองไปกนัคนละแนว (บางตําราเรียกวา่ พืน้ผิว) 

5.2.5.1 ทํานองเดียว (Monophony) แม้ว่าจะอยู่คนละช่วง
ทบ (Octave) ก็ตาม 
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5.2.5.2 ทํานองประสม (Polyphony) หลาย ๆ ทํานอง
บรรเลงไปพร้อมกนัจงัหวะเดียวกนัได้แก่ 

5.2.5.2.1 ทํานองประสานแนว (Homophony 
(Harmony)) มีทํานองสองแนวหรือมากกว่าท่ีมีลีลาในจังหวะเดียวกันและมีลักษณะการจัด
องค์ประกอบของทว่งทํานองในแนวนอนเชน่ ทํานองหลกักบัแนวประสานเสียง เป็นต้น 

5.2.5.2.2 ทํานองสอดประสาน (Counterpoint 
(Disphony)) มีทํานองสองแนวทํานองหรือมากกว่า แต่ละทํานองเป็นอิสระต่อกันและ                             
ไมจํ่าเป็นต้องเป็นจงัหวะเดียวกนั 

5.2.5.2.3 เสียงประสานค้าง (Drone -
Harmony) ทํานองเพลงท่ีใช้เสียงประสานเพียงเสียงเดียวซึง่ดงัอยูต่ลอดเวลา เชน่ แคนลายตา่ง ๆ 
เพลงจากป่ีสก็อตช์ เป็นต้น 

5.2.5.3 ทํานองหลากหลาย (Heterophony) ดนตรีหรือบท
เพลงท่ีมีทว่งทํานองตา่ง ๆ กนั แตข่ึน้อยูก่บัทํานองหลกัเพียงทํานองเดียวบางทีก็ใช้คําว่า Stratified 
เช่นดนตรีกาเมลัน เรียกว่า Heterophony stratification แต่ของไทยเป็นแบบ Ldiomatic 
heterophony คือ แบบหลากสํานวนทํานอง   

5.2.6 รูปแบบ (Form) การจดัองค์กรของบทเพลงมีแบบตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้
5.2.6.1 lterative บทเพลงท่ีมีทํานองสัน้ ๆ ทํานองเดียว 

บรรเลงซํา้ กนัซึง่อาจจะมีความแตกตา่งกนับางหรือไมมี่เลยก็ได้ (A-A-A-A) 
5.2.6.2 Binary บทเพลงสองทอ่น (A-B) 
5.2.6.3 Reverting บทเพลงสองท่อนท่ีมีการบรรเลงย้อน

ทอ่นแรก (A-B-A) 
5.2.6.4 Strophic บทเพลงท่ีมีรูปแบบต่าง ๆ ดงัท่ีกล่าว

มาแล้วใช้ทํานองเดียวกนัแตมี่เนือ้ร้องตา่งกนั (ประเภทร้อยเนือ้ทํานองเดียว) 
5.2.6.5 Progressive บทเพลงท่ีมีทํานองใหม่เพิ่มขึน้ทุก

ทอ่นโดยไมย้่อนทํานองเดมิ (A-B-C-D) 
5.2.6.6 Theme and variation บทเพลงท่ีใช้ทํานองหน่ง

เป็นหลกัและมีการแปรทํานองไปเร่ือย ๆ 
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5.2.7 สุ้ มเสียง (Timbre) หรือคุณลักษณะของเสียง (Tone-color) 
หมายถึง คุณภาพของเสียงดนตรีหรือเสียงร้อง ท่ีมีลกัษณะเฉพาะของตวัเองหรือเสียงท่ีประสม
ประสานกนั 

5.2.8 ความดงั (Dynamic) ความดงั-เบาของเสียงดนตรีหมายรวมทัง้
กรณีท่ีคอ่ย ๆ เบาลง(Decrescendo) และคอ่ย ๆ ดงัขึน้ (Crescendo) ด้วย 

5.2.9 ดนตรีลักษณะพิเศษ (Extra musical) หมายถึง ความสมัพนัธ์
ระหว่างเสียง (บทเพลง) กับสิ่งท่ีมิใช่ดนตรี เช่น ธรรมชาติ บทกลอน ภาพเขียน เหตุการณ์ทาง
ประวตัศิาสตร์ เป็นต้น 

สรุปการวิเคราะห์บทเพลงทําให้เกิดความเข้าใจในตวับทเพลงและองค์ประกอบดนตรี
ได้อยา่งลกึซึง้ เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ดนตรีได้ถกูต้อง โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบทาง
ดนตรีไว้ 6 อย่างคือ ทํานอง(Melody), เสียงประสาน(Harmony), จงัหวะ (Rhythm) ,สีสนัเสียง
(Timbre), รูปแบบ (Form) และรูปทรงดนตรี (Texture) โดยทางผู้วิจยัจะวิเคราะห์บทเพลงของแตร
วงชาวบ้านตามองค์ประกอบของดนตรีจาก รูปแบบเพลง โครงสร้างการบรรเลง โครงสร้างการ
ประสานเสียงและจงัหวะว่าในส่วนประกอบเหล่านีแ้ตรวงชาวบ้านได้นํามาใช้ ปรับตวั ดดัแปลง 
เปล่ียนแปลงอยา่งไร 

5.3 แนวคิดและทฤษฏีทางวัฒนธรรม 

มนษุย์สร้างวฒันธรรมขึน้มาเพ่ือประโยชน์แห่งการดํารงชีวิตและการสืบทอดเผ่าพนัธุ์ 
ในเม่ือการดํารงชีวิตของมนษุย์เป็นเร่ืองท่ีกว้างใหญ่และมีแง่มมุต่าง ๆ ให้พิจารณาอย่างซบัซ้อน
เ ร่ื อ ง ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม จึ ง ส า ม า ร ถ ม อ ง ไ ด้ ห ล า ย แ ง่ มุ ม ไ ป ด้ ว ย  มี ผู้ ใ ห้ ค ว า ม ห ม า ย                               
คําวา่ "วฒันธรรม" ตา่ง ๆ กนั 

หนงัสือ Encyclopedia of Social Science81 หน้า 621 ได้อธิบายคําว่า วฒันธรรม 
ว่าเป็นคําท่ีใช้ในวิชามานุษยวิทยาสมัยใหม่ (Modern  Anthropology) และในวิชาทางด้าน
สังคมศาสตร์ (Social Sciences) หมายถึง มรดกของสังคม (Social Heritage) เป็น
ลกัษณะเฉพาะในการดํารงชีวิตของกลุ่มคนท่ีมาอยู่ร่วมกันและได้มีการเปล่ียนแปลงให้เจริญไป
ตามยคุสมยัได้ 

                                                           
81สพุตัรา สภุาพ, สังคมวิทยา, พิมพ์ครัง้ท่ี 8 (กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช, 2528), 42. 
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  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ .ศ .  252582 ไ ด้นิยามความหมาย                     
ของวฒันธรรม ไว้คือ สิ่งท่ีทําให้เจริญงอกงามแก่หมูค่ณะ  วิถีชีวิตของหมู่คณะ  ลกัษณะท่ีแสดงถึง
ความเจริญงอกงาม ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาติและศีลธรรม
อนัดีของประชาชน  พฤติกรรมและสิ่งท่ีคนในหมู่ผลิตสร้างขึน้ด้วยการเรียนรู้จากกันและกันและ
ร่วมใช้อยูใ่นหมูพ่วกของตน 

พระเ จ้าวรวงศ์ เธอ กรมหม่ืนนรา ธิปพงศ์ 83ประพันธ์  ประทานคําอธิบายไ ว้
ว่า  วฒันธรรม หมายถึง ความเจริญในทางวิชาความรู้ เช่น วิทยาศาสตร์ ศิลปวิทยา วรรณคดี 
ศาสนา ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีและจรรยามารยาท   วฒันธรรมเป็นมรดกแห่งสงัคม           
มีทัง้สว่นจบัต้องได้และจบัต้องไมไ่ด้ เชน่ กวีนิพนธ์ ศิลปะ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรมเป็น
ปัจจยัสําคญัในการก่อร่างสร้างความประพฤตปิฎิบตัขิองประชาชน 

พระยาอนมุานราชธน84  ได้ให้บทนิยาม คํา "วฒันธรรม" ว่า วฒันธรรมคือ สิ่งท่ีมนษุย์
เปล่ียนแปลง ปรับปรุง หรือผลิตสร้างขึน้ เพ่ือความเจริญงอกงามในวิถีแห่งชีวิตของส่วนรวม 
ถ่ายทอดกนัได้ เอาอย่างกนัได้  คือผลิตผลของส่วนรวมท่ีมนษุย์ได้เรียนรู้มาจากคนแตก่่อนสืบตอ่
เป็นประเพณีกันมา คือความรู้สึก ความคิดเห็น ความประพฤติ และกิริยาอาการ หรือการกระทํา 
ใด ๆ ของมนษุย์ใน สว่นรวมลงรูปเป็นพิมพ์เดียวกนั และสําแดงออกมาให้ปรากฏเป็นภาษา ศิลปะ 
ความเช่ือถือ ระเบียบประเพณี เป็นต้น  คือมรดกแห่งสงัคม ซึ่งสงัคมรับและรักษาไว้ให้เจริญงอก
งาม เป็นผลิตผลของสว่นรวมท่ีมนษุย์ได้เรียนรู้มาจากคนแตก่่อนสืบตอ่เป็นประเพณีกนัมา 

ณรงค์ เส็งประชา ได้กล่าวว่า วฒันธรรมมี 2 ประเภท คือประการแรก วฒันธรรมท่ี
เป็นวัตถุได้แก่ สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น เคร่ืองใช้ในครัวเรือน อาคาร บ้านเรือน 

                                                           
82ราชบัณฑิตตยสถาน ,  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2525 

(กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญทศัน์, 2526), 234.   
83พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์, วัฒนธรรม, เข้าถึงเม่ือ 19 มกราคม 2559 

เข้าได้จาก http://guru.sanook.com/3883/ 
84พระยาอนุมานราชิธน, วัฒนธรรมไทย, เข้าถึงเม่ือ 19 มกราคม 2559 เข้าได้จาก 

http://www.culture.go.th/knowledge/storymeanmean.html 
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ยานพาหนะ ประการท่ี 2 ได้แก่ วัฒนธรรมท่ีไม่ใช่วัตถุหมายถึง แบบแผนในการดําเนินชีวิต 
ความคดิ ความเช่ือ ภาษา ศีลธรรม วิถีการกระทํา85 

และอมรา พงศาพิชญ์ ได้แบง่วฒันธรรมออกเป็น 2 ลกัษณะคือ 
1) วัฒนธรรมในลักษณะขนบธรรมเนียมประเพณีและความเช่ือ ขนบธรรมเนียม

ประเพณี คือข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการร่วมกนัของสมาชิกสงัคม ซึ่งเป็นท่ียอมรับกบัโดยทัว่ไป
เก่ียวกับพฤติกรรมท่ีควรปฎิบตัิและไม่ควรปฏิบตัิ ทัง้ในระดบัสงัคม ซึ่งเป็นสิ่งท่ีคนรุ่นหลงัเรียนรู้
และสืบทอดมาจากคนรุ่นก่อน เช่นการถอดรองเท้าก่อนเข้าบ้าน การแสดงความเคารพตอ่ผู้อาวโุส
กว่า ส่วนความเช่ือหมายถึง ความเช่ือทางศาสนา หรือความเช่ือในสิ่งท่ีมีอํานาจเหนือมนุษย์ เช่น 
สิ่งศกัดิส์ิทธ์ิตา่ง ๆ ภตูผีปีศาจ เป็นต้น ซึง่ความเช่ือดงักลา่วมีความสําคญัมากตอ่วฒันธรรม เพราะ
เป็นสิ่งท่ีกําหนดขนบธรรมเนียมประเพณีและพฤตกิรรมของสมาชิกในสงัคม  

2) วัฒนธรรมในลักษณะสิ่งประดิษฐ์และสถาปัตยกรรม ทัง้วัฒนธรรมท่ีค้นพบ
สมยัก่อนประวตัศิาสตร์และวฒันธรรมท่ีเป็นวตัถตุา่ง ๆ 86 

วัฒนธรรม อาจแบ่งอย่างกว้างๆได้ 2 ประเภท คือ วัฒนธรรมทางวัตถุ ได้แก่เร่ือง
เก่ียวกบัปัจจยัส่ี และวฒันธรรมทางจิตใจ ได้แก่ เร่ืองศาสนา ศิลปะ วรรณคดี กฎระเบียบต่างๆท่ี
สง่เสริมในเร่ืองจิตใจ 

ดร.นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ87 ได้กลา่ววา่ความหมายของ “วฒันธรรม” ในทางมานษุยวิทยา 
คือความสามารถของมนุษย์ในการจดัระเบียบและให้ความหมายต่อประสบการณ์ในเร่ืองต่าง ๆ 
และส่ือสารประสบการณ์เหล่านัน้ออกไปในเชิงสัญลักษณ์เพ่ือให้ผู้ อ่ืนเข้าใจได้ รวมถึงการ
แสดงออกทางสงัคม ความคิด ความเช่ือ โลกทศัน์ สุนทรียะของมนุษย์ท่ีปรากฎอยู่ในวตัถสุิ่งของ 
พิธีกรรม ประเพณี กฎระเบียบ ธรรมเนียมและการปฏิบตัิต่าง ๆ  นกัมานษุยวิทยาต้องการเข้าใจ
แบบแผนทางวฒันธรรมของมนษุย์ในท่ีตา่ง ๆ เพ่ือเปรียบเทียบความเหมือนและความตา่งซึ่งส่งผล
ตอ่การดําเนินชีวิตในทางมานษุยวิทยา การเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมเป็นเร่ืองต้องการคําอธิบาย 

                                                           
85ณรงค์ เส็งประชา, มนุษย์กับสังคม พิมพ์ครัง้ท่ี 4 (กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2541), 

23. 
86อมรา พงศาพิชญ์, ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กระบวนทัศน์และบทบาท

ในประชาสังคม พิมพ์ครัง้ท่ี 4 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547), 24-31. 
87นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, วัฒนธรรม, เข้าถึงเม่ือ 19 มกราคม 2559 เข้าได้จาก

http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/30 
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เน่ืองจากวัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งท่ีคงท่ีตายตัวทฤษฎีการปฏิบัติจึงท้าทายความคิดมานุษยวิทยา
วฒันธรรมถกูเข้าใจวา่เป็นสิ่งท่ีถกูสร้าง และถกูทําซํา้ และมีลกัษณะเป็นกระบวนการตอ่เน่ือง มิใช่
สิ่งคงท่ีถาวร  รอย แว็กเนอร์ อธิบายว่า บริบททางวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีเกิดจากการกระทําเชิง
รูปธรรมท่ีไม่จบสิน้  วฒันธรรมถกูสร้างขึน้อย่างแยกส่วนและผสมรวมกนั สิ่งนีแ้สดงให้เห็นว่าการ
ปฏิบัติทางวัฒนธรรมมีการผสมผสานทัง้จากการสร้างใหม่ และทํามาจากของเดิมในสังคมท่ี
แตกตา่งกนั 

โดยสรุป “วฒันธรรม” หมายถึง วิถีการดําเนินชีวิต (The Way of Life) ของคนใน
สงัคม นบัตัง้แตว่ิธีกิน วิธีอยู่ วิธีแตง่กาย วิธีทํางาน วิธีพกัผ่อน วิธีแสดงอารมณ์ วิธีส่ือสาร วิธีการ
เดนิทาง วิธีอยูร่่วมกนั วิธีการแสดงตวัตน  โดยเป็นแนวทางการแสดงถึงวิถีชีวิต รวมไปถึงความเช่ือ 
อาจจะเคยพบเห็น แล้วต่อมาคนส่วนใหญ่ก็ปฏิบตัิสืบต่อกันมา วัฒนธรรมย่อมเปล่ียนแปลงไป
ตามเง่ือนไขและกาลเวลา เม่ือมีการประดษิฐ์หรือค้นพบสิ่งใหม่ วิธีใหม่ท่ีใช้แก้ปัญหา การปรับใช้ท่ี
ตอบสนองความต้องการของสังคมได้ดีกว่า ซึ่งอาจทําให้สมาชิกของสังคมเกิดความนิยม และ               
นําวฒันธรรมมาใช้แทนท่ีของเดมิ  

5.4 แนวความคิดเก่ียวกับการปรับตัว 
มาล์ม และ เจมิสนั88 ได้อธิบายความหมายของการปรับตวัไว้ว่า กระบวนการปรับตวั

เกิดจากความจริงท่ีว่า มนุษย์ทุกคนมีความต้องการและสามารถใช้วิธีการแบบต่าง ๆในการ
ดําเนินการเพ่ือให้บรรลุ ถึงความต้องการนัน้ ๆ ในสภาวะแวดล้อมท่ีปกติหรือมีอุปสรรคขคัขวาง
ตา่ง ๆ กนัไป สรุปได้วา่ การปรับตวัประกอบด้วยกระบวนการหรือวีธีการทัง้หลายทางจิต ซึ่งมนษุย์
ใช้ในการเผชิญ ข้อเรียกร้องหรือแรงผลกัดนัภายนอกและภายใน แรงผลกัดนัภายนอก หมายถึง 
ข้องเรียกร้องอันเกิดจากสภาพแวดล้อมและสังคม แรงผลักดนัภายในเป็นแรงกระตุ้น เกิดจาก
สภาพทางสรีระภายในร่ายกายและจากประสบการณ์ทางสงัคมท่ีได้เรียนรู้ 

กมลรัตน์ หล้าสุวงษ์ ได้ให้ความหมายของการปรับตวัว่าเป็น กระบวนการท่ีบุคคล
พยายามปรับสภาพปัญหาท่ีเกิดขึน้แก่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านอารมณ์ ปัญหาด้าน
บุคลิกและปัญหาด้านความต้องการให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมจนเป็นสภาพการณ์ท่ีตน
สามารถอยูไ่ด้ในสงัคมหรือสภาพแวดล้อมนัน้ ๆ 

                                                           
88นิภา นิธยายน, การปรับตัวเเละบุคลิกภาพ (กรุงเทพฯ : โอเอลพร๊นดิง์เฮาล์, 

2530),  6. 
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สรุางค์ จนัทร์เอม ได้กลา่วถึงการปรับตวัว่าเป็นการท่ีบคุคลแสดงพฤติกรรมตา่ง ๆ ทํา
ให้บรรลุเป้าหมายปลายทางในสิ่งแวดล้อมของตน มนุษย์ทุกคนจะต้องมีการปรับตวัโดยท่ีแต่ละ
คนจะมีแบบแผนในการปรับตวัแตกต่างกันออกไป เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเอง ซึ่ง
นอกจากตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายแล้ว ยงัต้องตอบสนองความต้องการทางสงัคม 
และอารมณ์ด้วย เม่ือได้รับในสิ่งท่ีตนต้องการแล้ว ความตงึเครียดตา่ง ๆ ยอ่มคลายออกไป 

Lazarus ไ ด้อธิบายความเป็นมาของการปรับตัวว่า  มี กําเนิดเ ร่ิมแรกมาจาก                   
วิชาชีววิทยา กล่าวคือ Darwin เป็นผู้ เร่ิมใช้คําว่า “การปรับตวั” ในทฤษฏีว่าด้วยการวิวฒันาการ
ของเขาใน ค.ศ. 1859 โดยได้สรุปความคิดว่าสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถปรับตวัให้เข้ากับสภาวะแวดล้อม
ของโลกท่ีเต็มไปด้วยภยันตรายได้เท่านัน้ท่ีจะดํารงชีวิตอยู่ได้ ต่อมานักจิตวิทยาได้ขอยืมคําว่า 
“การปรับตวั” ทางชีววิทยามาใช้ในความหมายทางจิตวิทยา ในการศกึษาและเข้าใจพฤติกรรมของ
มนุษย์และสัตว์นี ้จําเป็นท่ีจะต้องศึกษาเร่ืองการปรับตัวทัง้ในแง่ชีววิทยาและจิตวิทยา ในแง่
ชีววิทยาได้แก่ การปรับตวัให้เป็นไปตามความต้องการของร่ายกาย ส่วนในแง่จิตวิทยา หมายถึง
การปรับตวัให้เป็นไปตามความต้องการของจิตใ จ ตวัอย่างของการปรับตวั เช่นการท่ีมนุษย์รู้จกั
การแต่งกายด้วยเสือ้ผ้าท่ีเหมาะสมกับสภาพดินฟ้าอากาศเพ่ือให้ร่างกายมีความอบอุ่นพอดี 
ลกัษณะของบ้านเรือนท่ีอยูอ่าศยัของมนษุย์ก็มีแบบตา่ง ๆ กนัไป ทัง้นีข้ึน้กบัลกัษณะดินฟ้าอากาศ
เชน่กนั 

สําหรับนักจิตวิทยา สนเร่ืองการปรับตวัในแง่จิตวิทยามากกว่าแง่ชีววิทยา ในด้าน
จิตวิทยา เราศกึษาพฤตกิรรมของมนษุย์ในด้านท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับตวัให้เป็นไปตามแรงผลกัดนั
สองแบบตามท่ีนกัจิตวิทยาได้วิเคราะห์ไว้ดงันี ้

 1. แรงผลกัดนัภายนอก ซึ่งหมายถึง ข้อเรียกร้องอนัเกิดจากสภาพแวดล้อมและ
สงัคม 

 2. แรงผลกัดนัภายใน หรือแรงกระตุ้นอนัเกิดจากสภาพทางสรีระภายในร่ายกาย
และจากประสบการณ์ทางสงัคมท่ีได้เรียนรู้ในอดีตท่ีผา่นมา 

การปรับตัวของชุมชน 
พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน89              

ได้ให้ความหมายของการปรับตัวทางสังคมว่าหมายถึง การท่ีบุคคลปรับตัว ใ ห้เข้ากับผู้ อ่ืนได้               
                                                           

89ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับ

ราชบัณฑติยสถาน พิมพ์ครัง้ท่ี 2 (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินตึง้กรุ๊ป, 2532), 334. 
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ในการอยู่ร่วมกันในสังคม ซึ่งจะต้องมีการติดต่อสัมพันธ์หรือแข่งขันกัน คนในสังคมจะสามารถ
ดํารงชีวิตอยู่ร่วมกนัได้โดยการปรับปรุงไม่ให้เกิดความขดัแย้งจนถึงต้องแตกกลุ่มกนั แม้ว่าแต่ละ
คนอาจจะมีนิสยัใจคอหรือผลประโยชน์แตกตา่งกนั 

จฑุารัตน์ เมืองแก้ว ได้กล่าวถึงลกัษณะโครงสร้างของแตล่ะสงัคม อนัมี
วฒันธรรมเป็นแกนกลางมีส่วนสร้างปัญหาและข้อขัดแย้งให้แก่คนในสังคมมากน้อยต่างกันไป 
สงัคมท่ีมีระเบียบประเพณี และวฒันธรรมมากซบัซ้อนเพียรไร ย่อมสร้างปัญหาและข้อขดัแย้งให้
คนในสังคมมากเพียงนัน้ เพ่ือสังคมได้รับความกระทบกระเทือนทางวัฒนธรรมด้วยเหตุความ
เปล่ียนแปลงใด ๆ ในสังคมก็ตาม คนในสังคมนัน้ ย่อมได้รับผลกระทบตามไปด้วย เพราะว่า 
วฒันธรรมของคนแตล่ะกลุ่มเป็นสิ่งท่ีหล่อหลอมเป็นอนัหนึ่งเดียวกนั โดยปกติแล้วบคุคลแตล่ะคน
ย่อมโอบอุ้มวัฒนธรรมในสังคมของตนไว้ ฉะนัน้ความไม่คงท่ีและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ใน
วัฒนธรรมใดก็ตาม ย่อมทําให้แบบแผนการปรับตวัและบุคลิกของตวับุคลในวัฒนธรรมนัน้ ๆ                 
เปล่ียนแปลงตามไปด้วยการปรับตวัของชนุชมเกิดขึน้ เม่ือได้รับผลกระทบจากภายนอกชนุชนเป็น
ส่วนใหญ่ซึ่งแต่ละชุมชมจะมีรูปแบบการปรับตัวแตกต่างกันออกไปตามความเช่ือ ค่านิยม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ผู้ นําองค์กรและบริบทของชุนชนนัน้  ๆ เม่ือใดท่ี
ชมุชนยอมรับสิ่งใหม่ ๆ เกิดการคล้อยตาม และมีการผสมผสานกลืนกบัภายนอกแล้ว นัน้แสดงว่า
การปรับตวัได้เกิดขึน้ 

วฒันธรรมเป็นสิ่งท่ีไม่หยุดนิ่ง วฒันธรรมเป็นสิ่งแสดงออกถึงวิถีชีวิตของคนในสงัคม
นัน้ ๆ วฒันธรรมสามารถเคล่ืยนย้าย ปรับเปล่ียนได้ วฒันธรรมมีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอขึน้อยู่
กบัผู้คนในสงัคมนัน้จะยอมรับ นํามาใช้ เม่ือมีสิ่งใหม่ท่ีดีกว่า ตอบสนองได้ง่ายกว่า บางครัง้ก็รับสิ่ง
ใหม่มาทัง้หมด หรือบางครัง้รับเข้ามาเพียงบางส่วน แล้วมีการปรับตัว ปรับใช้ เพ่ือให้เข้ากับ
รูปแบบการใช้งาน เข้ากับยุคสมัยเพ่ือให้สามารถดํารงอยู่ได้ทัง้ตัวบุคคลและวัฒนธรรม                       
จนกลายเป็นรูปแบบวัฒนธรรมแบบใหม่ ชึ่งแนวคิดการปรับตัวทางวัฒนธรรม เป็นผลมาจาก
กระบวนการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรมของการผสมผสานทางวัฒนธรรมหรือการถ่ายโยงทาง
วฒันธรรม(Acculturation)  

5.5 แนวคิดเก่ียวกับการปรับตัวทางวัฒนธรรม 
แนวความคิดเก่ียวกับการรับเอาวัฒนธรรมใหม่เข้ามาโดยผสมผสานดัดแปลงให้

เหมาะสมกับวัฒนธรรมเดิมของ อเนก นาวิกมูล90 เป็นการผสานผสานวัฒนธรรม 2 อย่างเข้า

                                                           
90เอนก นาวิกมลู, แรกมีในสยาม. (กรุงเทพฯ: แสงแดด, 2532), 11. 



73 
 

 
 

ด้วยกนัจนอาจเกิดวฒันธรรมท่ีผสมผสานกลืนกนัในท่ีสดุ เช่น การนําเอาวฒันธรรมตะวนัตกมาใช้ 
มีการปรับปรุงให้เข้ากับวฒันธรรมไทยเพ่ือให้เกิดการปรับตวั และการปะปนทางวฒันธรรม โดย
ไมไ่ด้เปล่ียนแปลงทนัที 

แนวความคิดเก่ียวกับวัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีเปล่ียนแปลงได้ของ ธวัช ปุณโณทก91 
วัฒนธรรมเป็นสิ่งท่ีมนุษย์สร้างขึน้และมีอิทธิพลต่อการพฤกติกรรมของบุคคลแต่ละคนดังนัน้
วัฒนธรรมจึงมีการเปล่ียนแปลงไปตามความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติและ
สภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา 

แนวความคิดเก่ียวกับการประพฤติตามแนววัฒนธรรมสากลของ สุจริต บวัพิมพ์ 92 
วฒันธรรมท่ีชาตสิว่นใหญ่นิยม ชีวิตของคนไทยในปัจจบุนัการยอมรับประพฤติปฏบตัิในแนวทางท่ี
สากลปัฏิบตัมิากขึน้ เชน่ การเปล่ียนแปลงวนัขึน้ปีใหม ่การแตง่กายแบบสากลนิยม การศกึษาตาม
แบบสากล การยอมรับวฒันธรรมสากล ทําให้อยู่ในสงัคมโลกง่ายขึน้และทําให้การติดตอ่สมัพนัธ์
เป็นไปได้สะดวกสังคมไทยจึงมีแนวโน้มท่ีจะยอมรับและประพฤติตามแนวทางสากลใน
ชีวิตประจําวนัมากยิ่งขึน้ 

แนวความคดิท่ีเก่ียวกบัการเปล่ียนแปลงและผสมผสานวฒันธรรมของไทยปราณี วงษ์
เทศ93 เป็นผลมาจากโลกนัน้แคบเข้าและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นปัจจยัสําคญั หากคน
ไทยทุกกลุ่มรู้จักเลือกสรรและฉลาดท่ีจะปรับวฒันธรรมท่ีเป็นคณุต่อชาติก็ย่อมได้ประโยชน์จาก
การผสมผสานทางวฒันธรรม 

5.6 แนวคิดการการผสมผสานทางวัฒนธรรม   
การถ่ายโยงทางวฒันธรรมเป็นเร่ืองปกติธรรมดาเป็นธรรมชาติของมนุษย์ท่ีจะรับเอา

วฒันธรรมของผู้ ท่ีตนได้ประสบพบเห็นเข้ามาเป็นของตน จะเป็นการเลียนแบบมาทัง้หมดก็ดี หรือ
จําเอาบางส่วนมาแล้วดดัแปลงให้เข้ากบัวฒันธรรมของตนก็ดี ทัง้นีแ้ล้วแต่ว่าวฒันธรรมใดจะเข้น
แข็งกว่ากนั กลุ่มชนท่ีมีวฒันธรรมแข็ง  ( Super stratum) ย่อมส่งผลให้วฒันธรรมของตนเข้าไปมี

                                                           
91ธวชั ปณุโณทก,  ภูมิปัญญาชาวบ้านอีสาน   ทัศนะของอาจารย์ปรีชา พณิทอง 

ในทศิทางหมู่บ้านไทย (กรุงเทพ: โอเอลพร๊นดิง์เฮาล์, 2534),19. 

92สจุริต บวัพิมพ์. การแสดงพืน้บ้าน. (กรุงเทพฯ : พระนคร, 2526), 12. 
93ปราณี วงษ์เทศ, “จ้วง : พิธีกรรมขอฝนเพ่ือความอดุมสมบรูณ์”  (เอกสารสถานภาพ

การวิจยัการศกึษาวฒันธรรมชนชาตไิท มหาวิทยาลยัราชภฏภเูก็ต,2538), 50. 
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อิทธิพลตอ่กลุม่ชนท่ีมีวฒันธรรมอ่อน (Sub startum) ความอ่อนแข็งของวฒันธรรม หมายถึงการท่ี
วฒันธรรมนัน้ ๆจะยอมรับหรือปรับเข้าหาวฒันธรรมอ่ืนได้มากหรือน้อย ยากง่าย อย่างไรนัน้เอง 
ดนตรีของวัฒนธรรมหนึ่งสามารถมีอิทธิพลตอ่อีกวฒันธรรมหนึ่งเสอมไป ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรม
ภายในชาติเดียวกัน หรือตา่งชาติก็ตาม และถ่ายโยงวฒันธรรมนัน้มกัเป็นไปใน 2 ทางคือให้และ
รับเสมอไป94 จาก หนงัสือศพัท์พจนานกุรมศพัท์สงัคมวิทยา องักฤษ-ไทย ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 
(2532)  Accuturation หมายถึงกระบวนการตดิตอ่ของกลุม่ท่ีตา่งวฒันธรรมกนัเป็นผลให้กลุ่มหนึ่ง
รับเอารูปแบบวฒันธรรมของอีกกลุ่มหนึ่งมาใช้เป็นบางส่วนหรือทัง้หมดก็ได้ ซึ่งทัง้ 2 กลุ่มอาจเป็น
ทัง้ฝ่ายรับและฝ่ายให้แลกเปล่ียนกนัก็ได้ ถ้ามีแตรั่บฝ่ายเดียว กลุม่ผู้ รับก็จะถกูกลืนกลายไปรวมอยู่
ในกลุม่ผู้ให้จนไมเ่หลือรูปแบบวฒันธรรมเดิมของตน เช่น ในกรณีของคนนอกท่ีอพยพเข้ามาอาศยั
ในฐานะท่ีด้อยกว่าถกูกลุ่มหรือสงัคมเจ้าบ้านครอบงําให้กลุ่มท่ีมาอาศยัรูปแบบวฒันธรรมของเจ้า
บ้านไปใช้ข้างเดียว ผลท่ีเกิดจากการได้สงัสรรค์วฒันธรรมท่ีไม่มีแลกเปล่ียนทัง้รับและให้ทัง้ 2 ฝ่าย
เช่นนีเรียกเป็น  การกลืนกลาย (Assimilation) เพราะฝ่ายให้เป็นผู้กลืนและฝ่ายรับเป็นผู้ถูกกลืน
ทางวฒันธรรม  

คําว่า Acculturation เป็นคําท่ีคิดขึน้โดย เจ ดบับลิว พาวเวลล์ ในปี 1880  หมายถึง
การเปล่ียนแปลงของประสบการณ์ทางอารมณ์ความคดิท่ีเป็นผลมาจากการผสมผสานแลกเปล่ียน
หรือผนวกรวมสองวัฒนธรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งวัฒนธรรมหนึ่งอาจเจริญกว่าอีกวัฒนธรรมหนึ่ง              
ผลท่ีเกิดจากการผสมผสานทางวัฒนธรรมนัน้อาจนําไปสู่การเปล่ียนแปลงในระดบับุคคลและ
ระดบัสงัคมท่ีสดัส่วนท่ีต่างกนั กล่าวคือในระดบัสงัคม ผลท่ีเกิดขึน้อาจดไูด้จากการเปล่ียนแปลง 
วิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษา และโครงสร้างทางสงัคม ส่วนระดบับุคคล อาจพบได้ใน
การแสดงออกทางพฤติกรรม การปฏิบตัิ ความคิด ความเช่ือ ความรู้สึก อารมณ์ ทศันคติต่าง ๆ 
เป็นต้น 

การศึกษาเร่ืองการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการผสมผสานของสอง
วัฒนธรรม ได้รับความสนใจในแวดวงวิชาการตะวันตกในช่วงทศวรรษ 1910 โดยเฉพาะใน
สาขาวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยา ซึ่งแต่ละศาสตร์ต่างอธิบายแนวคิด 
Acculturation แตกต่างกันไป แต่ข้อถกเถียงสําคัญก็คือเร่ืองการปรับตัวของมนุษย์ให้อยู่ใน
วัฒนธรรมท่ีมีการผสมผสานได้ เช่น การปรับตัวของผู้ อพยพ ผู้ ย้ายถ่ินฐาน ชนกลุ่มน้อย และ               

                                                           
94ปัญญา รุ่งเร่ือง, หลักวิชามานุษยดุริยางควิทยา (กรุงเทพฯ: 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2553),  23. 
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ชนเผ่าตา่ง ๆ ท่ีตกอยู่ใต้อํานาจทางวฒันธรรมของชาวตะวนัตก นกัมานษุยวิทยาอเมริกนั ฟรานซ์ 
โบแอส เคยตัง้ข้อสงัเกตวา่ ผลกระทบจากอารยธรรมยโุรป และอเมริกาท่ีมีตอ่ชนพืน้เมือง เป็นการ
เปล่ียนแปลงขนานใหญ่ของพฤติกรรม คณุคา่ และวิธีการปรับตวั  เป็นกระบวนการและผลลพัธ์
ของการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมซึง่จะทําให้เกิดความสมัพนัธ์เชิงอํานาจของวฒันธรรมสองแห่งท่ี
ต่างกัน วัฒนธรรมท่ีด้อยกว่าหรือเจริญน้อยกว่าจะกลายเป็นเป้าหมายในการตรวจสอบว่า                      
มีวฒันธรรมอะไรท่ีเปล่ียนแปลงไปบ้าง    

ในปี 1936 โรเบร์ต เรดฟีลด์, ราล์ฟ ลินตนัและเมลวิลล์ เฮอร์สโกวิตส์ อธิบายคําว่า 
Acculturation หมายถึงปรากฎการณ์ท่ีเกิดขึน้เม่ือบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ีมีความแตกต่างทาง
วฒันธรรมมาพบเจอกนั และส่งผลให้เกิดการเปล่ียนแปลงตามมาภายหลงั   ซึ่งอาจเปล่ียนทัง้สอง
กลุ่มหรือกลุ่มเดียวก็ได้ นกัมานษุยวิทยาอเมริกันมกัจะนําแนวคิดนีไ้ปศกึษาการเปล่ียนแปลงทาง
วฒันธรรมของชนพืน้เมืองในอเมริกา ในช่วงทศวรรษ 1930-1940  การศกึษาจะให้ความสําคญั
เร่ืองจิตวิทยา และตัง้คําถามว่ากระบวนการแลกเปล่ียนทางวฒันธรรมจะมีผลตอ่บคุลิกภาพของ
บุคคลหรือไม่  หรือคณุค่าทางวฒันธรรมตามจารีตประเพณีจะส่งผลต่อวฒันธรรมท่ีเปล่ียนไป
อย่างไร  นกัวิจยับางคนสนใจประเด็นเก่ียวกบัการตอบรับตอ่การเปล่ียนแปลงและการแตกสลาย
ทางวฒันธรรม เช่น การเกิดขึน้ของกระบวนการทางศาสนาของผู้ มีบญุ การเต้นรํา Ghost dance 
ของชาวอินเดียนในอเมริกาและลทัธิแบบ Cargo cult ในเมลานีเซีย  

จอห์น ดบับลิว เบอร์รี ชีใ้ห้เห็นคณุลักษณะสําคญั 4 ประการของ Acculturation 
ประกอบด้วย หนึง่ การรับเอาวฒันธรรมท่ีเหนือกว่ามาใช้และละทิง้วฒันธรรมเดิมของตวัเอง   สอง
การแยกส่วนระหว่างวฒันธรรมใหม่กับวฒันธรรมดัง้เดิมของตวัเอง สามการผนวกรวมวฒันธรรม
ใหม่ เ ข้ากับวัฒนธรรมดัง้ เดิมและ ส่ี  การไม่ยอม รับทั ง้ วัฒนธรรมใหม่และวัฒนธรรม
ดัง้เดิม  คณุลกัษณะทัง้ส่ีประการนี ้บคุคลจะเลือกปฏิบตัิแตกต่างกนัไปขึน้อยู่กบัเง่ือนไขของการ
ดําเนินชีวิตและบริบทพืน้ท่ีส่วนตวัและสาธารณะ เช่น บุคคลอาจปฏิเสธวัฒนธรรมใหม่ในพืน้ท่ี
ส่วนตวั แต่จะยอมรับวัฒนธรรมใหม่เม่ืออยู่ในพืน้ท่ีสาธารณะ   อาจกล่าวได้ว่าในกระบวนการ
ผนวกรวมและการปะทะกนัของสองวฒันธรรมจะมีกระบวนการเลือกรับและปฏิเสธภายใต้เง่ือนไข
ท่ีซบัซ้อน ซึง่เป็นเร่ืองท่ีคาดเดาได้ยากว่าภายใต้กระบวนการ Acculturation จะนําไปสู่การทําลาย
วฒันธรรมดัง้เดมิหรือการตกอยูใ่ต้อํานาจวฒันธรรมใหมแ่บบสิน้เชิง95 

                                                           
95นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ,  Aculturation, เข้าถึงเม่ือ 19 มกราคม 2559, เข้าได้จาก 

http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/1 
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Aculturation มีหลากหลายความหมาย ขึน้อยู่กับการนําไปใช้ไม่ว่าจะเป็น                       
การปรับตวัให้เข้ากบัวฒันธรรม การผสมผสานทางวฒันธรรม การถ่ายทอดทางวฒันธรรม ความ
ผสมผสานทางวัฒนธรรม การหลอมรวมทางวัฒนธรรม กระบวนการปรับแผนหรือลักษณะ
วฒันธรรม แตท่ัง้หมดมีความหมายรวมกนัคือการเปล่ียนแปลงทางวฒันธรรม โดยเป็นการพบกัน
ของสองวฒันธรรม มีการแลกเปล่ียน การหยิบยืม โดยวฒันธรรมท่ีแข็งแรงน้อยกว่า(เจริญน้อย
กว่า) เกิดการปรับตวั นําวฒันธรรมใหม่มาใช้ โดยบางครัง้ไม่ได้รับมาทัง้หมด มีการผสมผสานจน
เกิดเป็นรูปแบบใหม่ ท่ีสามารถใช้งานได้ดีกว่าเดิม ตอบสนองความต้องการท่ีทนัยคุทนัสมยัสงัคม
ได้มากกวา่   
 

5.7 แนวคิดและทฤษฏี มิเชล ฟูโกต์ 
มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault, 1926 - 1984) (15 ตลุาคม ค.ศ. 1926 – 25 

มิถุนายน ค.ศ. 1984) เป็นนักปรัชญา นักประวัติศาสตร์ความคิด นักทฤษฎีสังคม นักนิรุกติ
ศาสตร์ และนกัวิจารณ์วรรณกรรมชาวฝร่ังเศส เคยดํารงตําแหนง่ "ศาสตราจารย์ทางประวตัิศาสตร์
ของระบบความคิด" (Professor of the History of Systems of Thought) ท่ีวิทยาลัย
ฝร่ังเศส (Collège de France) และเคยสอนท่ีมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย เบร์ิกลีย์ สหรัฐอเมริกา 

ในฐานะนกัทฤษฎีสงัคม ฟูโกให้ความสําคญักับการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหว่าง
อํานาจกับความรู้ รวมถึงวิธีการท่ีสถาบนัทางสงัคมต่าง ๆ ใช้อํานาจและความรู้เป็นเคร่ืองมือใน
การควบคุมผู้คนในสังคม ฟูโกมกัถูกมองว่าเป็นตวัแทนของญาณวิทยาแบบหลงัโครงสร้างนิยม
และเป็นตวัแทนของนกัคิดยคุหลงัสมยัใหม่ แตต่วัเขาเองปฏิเสธเร่ืองนีม้าโดยตลอด ฟูโกเลือกจะ
อธิบายว่าความคิดของเขาเป็นประวตัิศาสตร์เชิงวิพากษ์ตอ่ความเป็นสมยัใหม่มากกว่า ความคิด
ของฟโูกมีอิทธิพลอยา่งยิ่งทัง้ในทางวิชาการและในทางการเคล่ือนไหวทางสงัคม96  

5.7.1 อ านาจในทัศนะของฟูโกต์ 
ฟูโกต์มองอํานาจเป็นความสัมพันธ์ในเครือข่ายของความรู้ -อํานาจ 

อํานาจถกูกระทําจากหลาย ๆ จดุในโครงสร้างทางสงัคม (Social Body) ไม่ได้มาจากจดุยอดของ
สงัคม หรือไม่ได้มาจากการแบง่ขัว้ของสงัคมเป็นผู้ปกครอง-ถกูปกครอง ความสมัพนัธ์ของอํานาจ
เป็นความสมัพนัธ์พืน้ฐาน ไมใ่ชค่วามสมัพนัธ์ขัน้สองท่ีเกิดจากความสมัพนัธ์ทางเศรษฐกิจ ความรู้ 

                                                           
96ธีรยทุธ บญุมี, มิเชล ฟูโกต์ (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2551),  3. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9D%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%9F%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2_%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
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หรือเพศ แต่แฝงฝังอยู่ด้วยกันกับความสมัพนัธ์ดงักล่าว97 กาญจนา แก้วเทพได้กล่าวไว้ว่า ฟูโกต์     
ได้ให้คํานิยามของ “อํานาจ” แตกตา่งจากท่ีเคยเข้าใจกนัมาโดยสิน้เชิง กล่าวคือ อํานาจไม่ใช่แรงท่ี
ใช้บงัคบั แตท่ว่าเป็นกลวิธีเก่ียวกบัการทําหน้าท่ีแบบตา่ง ๆ (Power is a strategy attributable to 
Functions, Disposition, Manueur tactic technic) อํานาจนีไ้ม่ได้เกิดมาจากมิติเศรษฐกิจ-
การเมืองเท่านัน้ หากแตเ่ป็นเครือข่ายเล็ก ๆ ท่ีกระจายตวัในท่ีตา่ง ๆ (Indefinite network-micro-
power) กล่าวคือ อํานาจไม่ใช่เร่ืองท่ีนายทุนกระทําแก่คนงานหรือรัฐกระทําแก่ประชาชนเท่านัน้ 
หากแตเ่ป็นเร่ืองท่ีคนทกุคนต้องเข้ามาเก่ียวข้องกบัอํานาจไม่ในทางใดก็ทางหนึ่ง นัน่ก็คือถ้าไม่เป็น
ผู้ ใช้อํานาจก็ต้องเป็นผู้ ถูกใช้อํานาจ และการนําเสนอท่ีเดินสวนทางกับความเข้าใจท่ีเคยมีมา
เก่ียวกบัอํานาจก็คือฟโูกต์เสนอวา่อํานาจไมเ่พียงแตเ่ก็บกดเท่านัน้หากแตย่งัสร้าง (Creat) อีกด้วย 
และสิ่งสําคญัท่ีอํานาจสร้างขึน้มาก็คือ “ความจริง” หน้าท่ีสําคญัของอํานาจจึงเป็นการสร้างความ
จริง (Truth Production) เพราะฉะนัน้สิ่งท่ีคนมีอํานาจพูดจึงเป็นความจริงเสมอ ดงัท่ี  ฟูโกต์ได้
พิสจูน์ให้เห็นอํานาจของแพทย์ นกัวิชาการ การจิตวิทยา สถานพยาบาล ตํารวจ กฎหมาย ฯลฯ ใน
การความจริงเก่ียวกบัสขุภาพความปลอดภยัระเบียบ การศกึษา และอ่ืน ๆ 98 

จกัษ์ พนัธ์ชเูพชร เขียนเร่ือง มิเชล ฟูโกต์: วาทกรรรม อํานาจ และความรู้ ไว้ว่า ฟูโกต์ 
หรือท่ีรู้จกัในนาม มิเชล ฟูโกต์ (Michel Foucault) เป็นนกัปรัชญาประวตัิศาสตร์ฝร่ังเศษ ในต้น
ศรรตวรรษท่ี 20 แนวคิดของเขาได้เผยให้เห็นถึงโครงสร้างทางประวตัิศาสตร์ท่ีพยายามบิดเบือน
จากข้อเท็จจริงผ่านสิ่งท่ีก่อรูปขึน้เรียกว่า "วาทกรรม" ซึ่งจะทรงพลานุภาพมากหากได้เข้า  สู่
กระบวนการสถาปนาอํานาจด้วยการสร้างชุดความรู้ขึน้มา สิ่งเหล่านีคื้อ สจัจะหรือความจริงใน
บริบททางสังคม อาทิ กรณีคนบ้ามิได้เกิดขึน้เพียงเพราะเขาเหล่านัน้ป่วยเป็นบ้าท่ีเสียสติ แต่
เกิดขึน้มีกลุ่มบุคคลท่ีอ้างชุดความรู้ชุดหนึ่งในการจัดนิยาม "ความบ้า" และสถาปนาชุดความรู้
เหล่านั น้ โดยแบ่งแยกคนบ้าและคนปก ติออกจากกัน คนบ้าจึงมิ ไ ด้ บ้าโดยธรรมชาติ                                  
แตก่ระบวนการทําให้กลายเป็นคนบ้า ขึน้อยู่กบัอํานาจวินิจฉัยของแพทย์ผู้ เช่ียวชาญ เช่นเดียวกบั
เกย์ เลสเบีย้น กระเทย ท่ีถกูสร้างนิยามจากกลุ่มคนท่ีจดัประเภทเพ่ือแบง่แยกระหว่างผู้ ท่ีมีรสนิยม
ทางเพศตา่งเพศกบัผู้ มีรสนิยทางเพศเดียวกนัเป็นต้น 

                                                           
97เร่ืองเดียวกนั, 11. 
98ถิรนัย อาป้อง, อ านาจ: ว่าด้วยมโนทัศน์ทางแนวคิดทฤษฎี, เข้าถึงเม่ือ 19 

มกราคม 2559, เข้าได้จาก http://chornorpor.blogspot.com/2011/09/blog-post_22.html 
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อํานาจตามแนวคิดของฟูโกต์ ตัง้อยู่บนสมมติฐานอยู่ 5 ประเด็น (Foucault, 1990: 
93 -96) ดงัท่ี จกัษ์ พนัธ์ชเูพชร ได้ถอดความไว้คือ 

1. อํานาจไมไ่ด้มีลกัษณะเหมือนกบัสิ่งของ ซึ่งใครคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่ม
ใดกลุม่หนึง่จะสามารถแสวงหาเพื่อให้ได้มา หรือแบง่ปันให้บคุคลอ่ืนได้ อํานาจจึงไม่ใช่สิ่งท่ีใครจะ
ยดึครองหรือทําหลดุหายไปได้ แตอํ่านาจมีปฏิบตัิการจากจดุตา่ง ๆ ในสงัคมนบัไม่ถ้วน และมีการ
เคล่ือนย้ายเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา 

2. ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจไม่ใช่ความสมัพนัธ์ซึ่งแยกอย่างเด็ดขาดจาก
ความสมัพนัธ์ในสงัคมชุดอ่ืน ๆ เช่น ความสัมพนัธ์ในการผลิต ความสมัพันธ์ในด้านความรู้ หรือ
ความสมัพนัธ์ทางเพศ แตอํ่านาจจะปรากฏอยู่ในทกุความสมัพนัธ์ทางสงัคม และจะปรากฏตวัขึน้
ในทนัที หากความสมัพนัธ์ทางสงัคมเหล่านีเ้กิดการไม่เท่าเทียม แตใ่นขณะเดียวกนัความสมัพนัธ์
เชิงอํานาจเองก็เป็นเหตุก่อให้เกิดความไม่เท่าเทียมในความสัมพันธ์ทางสังคมชุดอ่ืนได้ ฉะนัน้
ความสมัพนัธ์เชิงอํานาจจึงไม่ได้เป็นโครงสร้างส่วนบนของสงัคมท่ีขดัขวางหรือส่งเสริมปัจเจกชน
ให้กระทําหรือไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ยังมีบทบาทในการสร้างสิ่งอ่ืนขึน้มาด้วย 
โครงสร้างทางอํานาจจงึไมมี่ตําแหนง่แหง่ท่ีท่ีแนน่อนตายตวั 

3. อํานาจเกิดจากรากฐานของความสมัพนัธ์ มิใช่ลกัษณะอํานาจจากบน
ลงล่าง แตเ่ป็นความสมัพนัธ์แห่งพลงัท่ีสร้างและหยัง่ลึกลงในตวัตนของสงัคม อํานาจจึงดํารงอยู่
ทกุหนแห่ง และความสมัพนัธ์เชิงอํานาจจึงมีหลายระดบัซบัซ้อนอยู่ในความสมัพนัธ์ชดุตา่ง ๆ ใน
ลกัษณะเป็นโครงข่าย ซึ่งความสัมพนัธ์เชิงอํานาจเหล่านีเ้ป็นรากฐานก่อให้เกิดการเคล่ือนย้าย
อํานาจจากจดุหนึ่งไปยงัจุดหนึ่ง การครอบงําเชิงอํานาจจึงเป็นผลมาจากปฏิบตัิการของโครงข่าย
อํานาจ  

4. ความสัมพันธ์เชิงอํานาจมีทัง้ท่ีเกิดขึน้โดยเจตนาและไม่ใช่อัตวิสัย 
(Intentional and Nonsubjective) นัน่คือความสมัพนัธ์เชิงอํานาจจะต้องมีเป้าหมาย (target) 
และจุดมุ่งหมาย แต่ไม่ได้หมายความว่า ความสมัพันธ์เชิงอํานาจจะต้องเกิดทางเลือกและการ
ตดัสินใจของปัจเจกบคุคลเสมอไป  

5. ท่ีใดท่ีมีอํานาจท่ีนัน่ต้องมีการต่อสู้ขดัขืน (Where there is power, 
there is resistance) และการตอ่ต้านขดัขืนไม่เคยอยู่นอกเหนือความสมัพนัธ์ทางอํานาจ อาจ
กล่าวได้ ว่า เราอยู่ภายใต้อํานาจเสมอ และไม่สามารถหลบหลีกจากอํานาจได้ การมีอยู่ของ
อํานาจขึน้ อยู่กับการสร้างประเด็นการต่อต้านตา่ง ๆ ซึ่งการต่อต้านขดัขืนอาจแสดงบทบาทเป็น
ปรปักษ์ เป็นเป้าหมาย หรือแม้กระทัง่เป็นตวัจดัการควบคมุความสมัพนัธ์ทางอํานาจ การตอ่ต้าน
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ขดัขืน จึงมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในเครือข่ายของอํานาจ เพราะฉะนัน้การดํารงอยู่ของอํานาจก็ขึน้อยู่
กับ การต่อสู้ ขัดขืนด้วยเช่นกัน โดยการต่อต้านขัดขืนจะมีลักษณะท่ีแตกต่างหลากหลายและมี
ลกัษณะเฉพาะของตนเอง  

การค้นพบหรือคุณูปการท่ีสําคญัท่ีสุดของฟูโกต์ก็คือ การเช่ือมโยงการศึกษาเร่ือง
ความรู้-อํานาจเข้ากบัการควบคมุชีวิตมนษุย์ในโลกยคุสมยัใหม่ทศันะเสนอ (Thesis) ท่ีสําคญัของ
ฟโูกต์ก็คือโลกยคุสมยัใหมคื่อการเปล่ียนแปลงความคิดรูปแบบกลไกของอํานาจจากการใช้อํานาจ
อย่างสมบรูณ์ (Absolute) ขององค์อธิปัตย์ (Sovereignty) ในการกําหนดชีวิต (ให้ชีวิตหรือทําลาย
ชีวิต) มาเป็นอํานาจในการกํากบัดแูล บริหารจดัการ 2 สิ่งคือ 

1. การกํากับบริหารจดัการร่างกายและกายวิภาคของคน  (Anatomo-
politics of human body) 

2. การกํากบัดแูลบริหารจดัการเร่ืองชีวิตของประชากรในรัฐหรือสงัคม
(Biopolitics of the population) 

การเปล่ียนแปลงเช่นนีทํ้าให้เกิดความรู้และกลไกการพฒันา (Development)  กํากับ
การดูแล (Supervision) การบริหารควบคมุ(Administration) การจดัการระเบียบ(Management)                                     
การแทรกแซง (Intervention) ในมิตติา่ง ๆ ของคนและประชากรอยา่งกว้างขวาง เช่น ด้านวินยัและ              
การลงโทษ การกํากบัเร่ืองเพศของปัจเจกบคุคลและองค์รวมคือประชากร เป็นต้น และอํานาจหรือ
การปกครองในยุคสมัยใหม่ ก็ คือ  มิติของการปกครองด้านจิตใจหรือจิตวิญญาณต่อ
บคุคล (Pastoral power) ซึ่งอํานาจเชิงวิญญาณนี ้หมายถึง การท่ีอํานาจสมยัใหม่ดึงเอาความ
เป็นตวัตน และความเป็นบุคคลของมนุษย์ให้เด่นชัดออกมา อํานาจแบบนีอ้าศยัทัง้ความเต็มใจ 
ความรู้ ความรู้ตวัเองและการยอมรับวา่ความรู้นีเ้ป็นของปัจเจกบคุคลจริง  

ฟูโกต์ นําแนวคิดเร่ืองอํานาจมาผูกโยงกับแนวคิดอ่ืน  ๆ เช่น ความรู้ ความจริง 
ประวตัิศาสตร์ กิจกรรมท่ีกระทําอยู่ในชีวิตประจําวนั เช่น การจ้องมองด ูการใช้อํานาจบนร่างกาย 
รวมทัง้เร่ืองอํานาจกับอตัลกัษณ์ เช่น เม่ือเราเข้าไปเป็นคนใช้หรือติดคกุเราก็จะถูก  “รือ้ถอน” อตั-
ลกัษณ์เดมิออกไปด้วยกลวิธีตา่ง ๆ เชน่ เปล่ียนช่ือของเราเป็นหมายเลข ถอดเคร่ืองแตง่ตวัออกเป็น
สวมชดุนกัโทษ เม่ือถกูถอดถอนอตัลกัษณ์เดมิออกไปก็เทา่กบัเราได้ถกูปลดอํานาจออกไปด้วยโดย
ปริยาย เป็นท่ีน่าสนใจว่าคนไทยมีความคิดเร่ือง “ศกัดิ์ศรี” อยู่มากซึ่งอาจจะเทียบเคียงได้กบัเร่ือง
อํานาจและอตัลกัษณ์  

ในกรณีความสัมพันธ์ระหว่าง “อํานาจ” กับ “ความรู้” นัน้ ฟูโกต์ได้ปฏิเสธคํานิยาม
ของคําว่า “ความรู้” ตามท่ีเคยเข้าใจกัน ไม่ว่าจะหมายถึง  “สิ่งท่ีมนุษย์เราได้รู้ สิ่งท่ีมีประโยชน์     
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ต่อการดําเนินและเอาชีวิตรอดต่อไปได้”  ฯลฯ ฟูโกต์เห็นว่าอํานาจต่างหากท่ีทําให้สิ่งหนึ่ง ๆ
กลายเป็น “ความรู้” กลายเป็น “สจัธรรม” ขึน้มาได้หรือกล่าวให้ง่ายท่ีสุดก็คือ “สิ่งท่ีผู้ มีอํานาจพูด
นัน้ คือสิ่งท่ีถูกต้องและเป็นความรู้” ดงันัน้เม่ือเราได้ยินเสียง Voice-over ในโฆษณาผงซกัฟอกท่ี
ต้องเป็นเสียงผู้ ชายกําลังแนะนําให้แม่บ้านท่ีดูมึนงงแบบโง่เขลาอยู่กับการซักผ้าให้สะอาด             
ก็หมายความว่า “เพราะผู้ชายมีอํานาจ ข้อความท่ีเขาแนะนําจึงเป็นความรู้และถูกต้อง” ในทาง
กลบักันเม่ือเกิดความรู้ขึน้มาแล้วความรู้นัน้ก็หวนกลบัไปพิทกัษ์ส่งเสริมอํานาจให้แข็งแกร่งมาก
ยิ่งขึน้ ดงักรณีของผู้ เช่ียวชาญทัง้หลาย อํานาจเป็นสิ่งท่ีมีพลวตัและหากจะธํารงรักษาอํานาจไว้ก็
ต้องมีการปฏิบตักิารการใช้อํานาจ (Exercisepower) อยู่ตลอดเวลา จึงเป็นเหตผุลว่าเพราะเหตใุด
คุณนายในละครโทรทัศน์จึงต้องดุด่าว่าคนใช้อยู่ตลอดเวลาอย่างไม่จําเป็น หรือพระเอกละคร
โทรทศัน์ต้องกระชากนางเอกมาจบูเป็นประจํา อย่างไรก็ตามเน่ืองจากอํานาจเป็นเร่ืองท่ีไม่เข้าใคร
ออกใครและท่ีใดมีการใช้อํานาจท่ีนัน้ก็ย่อมมีการตอ่ต้านอํานาจเกิดขึน้เป็นเงาตามตวั 99 

 อํานาจในแนวคิดหลังสมัยนิยมเป็นความสัมพันธ์ในเครือข่ายของความรู้ -อํานาจ-
ความจริง-ประวัติศาสตร์ และถูกกระทําได้จากหลาย ๆ จุดในโครงสร้างทางสังคม อํานาจไม่
เพียงแต่กดทับเท่านัน้หากแต่ยังสร้างอีกด้วย และสิ่งสําคัญท่ีอํานาจสร้างขึน้มาก็คือ  “ความ
จริง” รูปแบบอํานาจนีถู้กใช้ในชีวิตประจําวนั โดยการจําแนกประเภทให้กบับคุคล บอกความเป็น
ปัจเจกชนให้กับเขา ผูกพนัตวัตนของเขาเข้ากับอตัลกัษณ์ กดครอบกฎเกณฑ์ความจริงให้กับเขา 
ซึง่เขาต้องยอมรับและคนอ่ืนก็ต้องยอมรับวา่ดํารงอยูใ่นตวัเขาด้วยเชน่กนั 

5.7.2 อ านาจกับการต่อต้าน 
ฟูโกต์เสนอว่า “ท่ีใดมีอํานาจ ท่ีนัน้ก็มีการต่อต้าน” ซึ่งก็เกิดคําถามใน

ลักษณะเดียวกันว่า อํานาจกับการต่อต้านเท่าเทียมกันหรือไม่ ถ้าไม่เท่าเทียมกันจะเกิด               
การกดข่ีเอารัดเอาเปรียบ แตถ้่าเท่าเทียมก็จะไม่เกิดผลอะไร ฟูโกต์มองว่าอํานาจกบัความตอ่ต้าน
ไม่เท่าเทียมกันแน่เพราะเขาได้เสนอว่าในความสัมพันธ์อํานาจทุก  ๆ แบบ ย่อมส่อเค้าหรือมี
ศกัยภาพของ “ยทุธศาสตร์แห่งการตอ่ต้าน” (The Subject  and Power ) ซึ่งฟูโกต์หมายความว่า
ในการกํากับพฤติกรรมในขณะท่ีมีการใช้อํานาจ อาจจะถูกแทนท่ีโดย “ปฏิกิริยาเชิงปฏิปักษ์ ซึ่ง
สําแดงออกมาอยา่งเสรีได้ฟโูกต์ได้เสนอแนวคดิในการสร้างอํานาจการตอ่ต้าน ไว้ดงันี  ้

                                                           
99วรพล หนนูุน่, วาทกรรม อ านาจ และความรู้, เข้าถึงเม่ือ 19 มกราคม 2559, เข้า

ได้จาก http://chinekhob.exteen.com/20111026/entry 
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1. แทนท่ีจะวิเคราห์เป้าหมายการต่อสู้ จากภายใน ให้มุ่งวิเคราะห์จาก
ภายนอก เช่น เพ่ือสู้กบัแนวคิด “ความปกติทางจิต (Sanity)” บางทีเราต้องข้ามไปศึกษาความบ้า 
เพ่ือสู้กบัแนวคดิถกูกฏหมาย (legality) เราต้องข้ามไปศกึษา “ความไมถ่กูกฏหมาย” 

2. ศึกษาคู่ตรงข้ามของการครอบงํา ชาย/หญิง ผู้ ปกครอง /เด็ก การ
จดัการชีวิต/วิถีชีวิตของประชาชน 

3. ต้องทําความเข้าใจลกัษณะของขบวนการตอ่สู้ ในโลกปัจจบุนัในแง่มมุ
ดงันี ้ คือมีการตอ่สู้ในแนวขวาง ไมข่ึน้กบัพรมแดนหรือรูปแบบรัฐบาล  เป้าหมายของการตอ่สู้ ไม่ใช่
ตวับคุคล “ผู้ ถืออํานาจ“ หรือบางเป้าหมายแตเ่ป็น ผลของอํานาจ โดยตรง เช่น ไม่วิจารณ์ว่าวงการ
แพทย์ทําเพ่ือกําไร แต่วิพากษ์การครอบงําสุขภาพ ร่างกาย ความตาย การต่อสู้กับอํานาจใกล้ตวั 
(Immediate power) ไม่ใช่อํานาจหลกัหรือศตัรูหลกั (Chief enemy) ไม่ใช่หวงัต่อสู้ เพ่ืออนาคต 
เชน่ การปลดปลอ่ย การล้มล้างชนชัน้ การปฏิวตั ิมีการตอ่สู้ ท่ีด้านหนึ่งทําเพ่ือสิทธิบคุคลท่ีแตกตา่ง 
หรือทกุอยา่งท่ีรัฐทําให้บคุคลเป็นบคุคลอย่างแท้จริง แตใ่นอีกด้านหนึ่งก็เป็นการตอ่สู้กบักลไกท่ีจะ
แยกบคุคลออกจากบคุคล เป็นการตอ่สู้กบัผลของอํานาจและความรู้ ฐานะของอภิสิทธ์ิของความรู้ 
การตอ่สู้ ปัจจบุนัล้อมรอบคําถามว่า “เราเป็นอะไร เราเป็นใคร” (Who are  we?) เป็นการตอ่ต้าน
การสร้างนามธรรมให้กบัชีวิตจิตใจและความเป็นบคุคล เป็นการตอ่ต้านความรุนแรงของรัฐในเชิง
เศรษฐกิจและอดุมการณ์ ซึ่งละเลยความเป็นปัจจยัของบคุคล เป็นการตอ่สู้การสอบสวนสอบถาม
เชิงวิทยาศาสตร์ว่าเราเป็นใคร ซึ่งเป็นท่ีมาของการเคล่ือยนไหวสําคญัอย่างหนึ่งในปัจจุบนัคือ
การเมืองของอตัลกัษณ์ (Politic of Identities) 

ฟูโกต์ยังยืนยันว่าควรมองไปท่ีจุดย่อย ๆ แง่มุมซอกมุมเล็ก ๆ ท่ีกลไก
อํานาจความรู้ทํางานอย่างละเอียดอ่อนอยู่ทกุขณะ (Microphysics of Power) หรือมองในแง่มมุ
ของร่างกาย จิตใจ และทศันคติของคนท่ีถกูกํากับโดยอํานาจ -ความรู้ ซึ่งจะเปิดเผยให้เห็นเทคนิค
กลไกในการครอบงํามนุษย์ (Technology of Domination) ได้ดีขึน้100 สรุปได้ว่า อํานาจกับการ
ตอ่ต้านเป็นสิ่งท่ีอยูคู่ก่นัเสมอ เม่ือมีชดุความรู้ ถกูตัง้ขึน้เป็นแบบอย่าง สร้างเป็นกรอบ เป็นสิ่งท่ีควร
ทําตาม เม่ือไมทํ่าตามก็สามารถถกูตดัสินได้วา่ อะไรถกูหรืออะไรผิด ซึง่เป็นเร่ืองท่ีทําได้ยากมากใน
เร่ืองวัฒนธรรมและเม่ือวฒันธรรมบางอย่างตกไปอยู่ในมือของสงัคมชาวบ้าน อย่างวฒันธรรม
ดนตรีแตรวง ซึ่งแต่เดิมแตรวงมีต้นกําเนิดมาจากกองทัพทหาร ท่ีถูกสร้างขึน้เป็นเคร่ืองมือของ
อํานาจ การรับใช้เป็นตวัแทน การบงัคบัใช้ กฏระเบียบ ท่ีปรากฏผ่าน รูปแบบวง การแปรขบวน บท

                                                           
100ธีรยทุธ บญุมี, มิเชล ฟูโกต์ (กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2551),  175-177. 
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เพลงบรรเลงแสดงถึงความ สง่างามความยิ่งใหญ่ แต่เม่ือสิ่งเหล่านีไ้ปถึงมือของชาวบ้าน เคร่ือง
ดนตรีชนิดเดียวกนัไปรับใช้ในบทบาทหน้าท่ีเดียวกนัคือการเคล่ืยนขบวน รูปแบบได้เปล่ียนไป กฏ
ระเบียบถูกยกเลิก บทเพลงท่ีบรรเลงสร้างความสนุกสนาม ขบวนประกอบไปด้วยคนรํา คนเมา 
จากเดมิท่ีจะมีคฑากร (Drum Major) เป็นผู้ นําขบวน กลายเป็นกลุ่มคนรําท่ีเต้นสําหรับหยดุเดินซึ่ง 
เป็นตวัอย่างรูปแบบหนึ่งแสดงออกถึงการต่อต้านอํานาจเดิม และยงัมีสิ่งอ่ืน  ๆ ท่ีน่าสนใจ ไม่ว่า 
เป็นการแตง่กายการจดัวง เคร่ืองดนตรีท่ีถกูเพิ่มถกูลดบทเพลงและการประสานเสียง 

  
 ตอนที่ 6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

6.1 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการปรับตัววงดนตรีพืน้บ้าน  
ปัทมา บุญอินทร์101 ศึกษาการปรับตัวของเพลงพืน้บ้าน : กรณีศึกษาเพลงโคราช 

จังหวัดนครราชสีมา สรุปได้ว่า เพลงโคราชมีการปรับตวัเพ่ือให้สอดคล้องกับการ เปล่ียนแปลง           
การปรับตวัของเพลงโคราช พิจารณาได้เป็น 2 ประเด็น คือการปรับตวัด้านวิถีชีวิตของเพลงโคราช 
และการปรับตัวด้านขนบและเนือ้หาการแสดง โดยการปรับตวัด้านวิถีชีวิตของเพลงโคราชได้
ปรับตวัในลกัษณะท่ีเป็นเชิงพาณิชย์มากขึน้กล่าวคือ ในปัจจุบนัเพลงโคราชได้เข้าสู่ธุรกิจ มีการ
ก่อตัง้เป็นคณะเพลง ส่วนการปรับตวัด้านขนบและเนือ้หาการแสดง มีการนําเพลงลกูทุ่ งประกอบ
อิเลคโทนเข้ามาเลน่สลบัชว่ง เพิ่มการเต้นและร้องเพลงตามคําขอของผู้ชม ในส่วนของเพลงโคราช
แก้บน ได้ลดขัน้ตอนการแสดงลงเพ่ือให้เหมาะสมกบัคา่จ้างท่ีตายตวั 

ดไนยา ก้อนแก้ว102 ศึกษา วงโปงลางสะออน : การปรับตวัทางวฒันธรรมในการแส
โลกาภิวตัน์ สรุปได้วา่ การปรับตวัทางวฒันธรรมในกระแสโลกาภิวฒัน์ ของวงโปงลางสะออน แบง่
ออกเป็น 2 ทาง คือ การผสมผสานทางวัฒนธรรม และการปรับเปล่ียนองค์ประกอบการแสดง 
ดงัต่อไปนี ้วงโปงลางสะออนมีการปรับตวัทางวัฒนธรรมโดยการปรับเปล่ียนองค์ประกอบการ
แสดงและผสมผสานรูปแบบการแสดงระหว่างดนตรีพืน้บ้านอีสานดั ง้เดิมกับการแสดงสด                  

                                                           
101ปัทมา บุญอินทร์, การปรับตวัของเพลงพืน้บ้าน : ศึกษากรณีเพลงโคราช จงัหวดั

นครราชสีมา. (วิทยานิพน์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2537),บทคดัย่อ.  

102ดไนยา ก้อนแก้ว, วงโปงลางสะออน : การปรับตวัทางวฒันธรรมในกระแสโลกาภิ
วตัน์. (สารนิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต คณะวิชาสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์
, , 2551), บทคดัยอ่. 
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ในรูปแบบละครเวที เ พ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้ ชม ผลจากการศึกษา ได้ทราบถึงความ
เปล่ียนแปลงในองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การนําเคร่ืองดนตรีสากลมาบรรเลงประกอบเพ่ือความ        
เร้าใจ คือกลองชดุ การนํารูปแบบการแสดงพืน้บ้านอีสานดัง้เดมิมาผสมผสานกบัการแสดงมขุตลก
ทางภาษา การร้องเพลงลกูทุง่ สว่นการแตง่กายมีการประยกุต์จากการแตง่กายแบบพืน้บ้านอีสาน
ดัง้เดิมเพ่ือต้องการเรียกความสนใจจากผู้ชม ซึ่งเป็นเอกลกัษณ์ของวงโปงลางสะออนและพบว่า
จากการประยุกต์ ได้นําการแสดงพืน้บ้านมาใช้เพ่ือดึงดูดความสนใจจากผู้ ชม โดยสามารถนํา
ความรู้ทางการแสดงมาประยกุต์สร้างเป็นอาชีพ การนําเสนอรูปแบบการแสดงวงโปงลางสะออนมี
วิธีผสมผสานการแสดงแบบดัง้เดิม และแบบใหม่อย่างเหมาะสม มีส่วนในการอนรัุกษ์วงโปงลาง
และการแสดงพืน้บ้านอีสานให้เป็นท่ีรู้จกัแก่ประชาชนทัว่ไป  

6.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับแตรวงชาวบ้าน 
สดุแดน สุขเกษม103 เร่ือง แตรวงชาวบ้านกับการรับใช้สงัคม: กรณีศกึษาคณะถนอม

ศิลป์ ได้ศึกษาถึงพฒันาการของแตรวงชาวบ้านท่ีมีปรากฏอยู่ในยุคสําคญัต่าง ๆ และศึกษาวิจยั
เก่ียวกับรูปแบบ องค์ประกอบของดนตรี ตลอดจนบทบาทในการรับใช้สงัคมของแตรวงชาวบ้าน  
โดยศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามจากแตรวงคณะถนอมศิลป์ ผลการศึกษาพบว่า แตรวงชาวบ้าน
คณะถนอมศิลป เป็นแตรวงท่ีมีการปรับเปล่ียนรูปแบบการผสมวง และโอกาสในการแสดงอยู่
ตลอดเวลา เพ่ือปรับให้เข้ากับสงัคมในแต่ละช่วงเวลามีการจดัทําโน้ตดนตรีขึน้ในการบรรเลงเพ่ือ
ความสะดวกของนกัดนตรี มีการจดัแบง่ประเภทของเพลง ท่ีจะใช้ในการแสดงเพ่ือให้เหมาะสมใน
แต่ละโอกาสของการแสดง รวมทัง้มีการจัดรูปแบบการจัดวงดนตรีท่ีเป็นระบบ และมีบทบาท
เด่นชัดต่อชุนชน 2 ประการคือ ใช้บรรเลงเพ่ือประกาศรวมทัง้ให้ความบนัเทิงและใช้บรรเลง
ประกอบพิธีต่าง ๆ ซึ่งเป็นหน้าท่ีสําคญัของการรับใช้สงัคมของดนตรีพืน้บ้านไทย จากการศึกษา
พบว่า แตรวงชาวบ้านเป็นวงดนตรีท่ีมีพัฒนาการควบคู่กับการเปล่ียนแปลงทางสังคมมาโดย
ตลอด นบัตัง้แต่ได้มีคณะแตรวงทหารเรือต่างประเทศมาบรรเลงในประเทศไทยเป็นครัง้แรกจวบ
จนกระทัง่ปัจจบุนัแตรวงชาวบ้านได้มีจดุเปล่ียนแปลงตอ่ไปนี ้

1.การเปล่ียนแปลงอันเกิดจากอิทธิพลการบรรเลงแบบตะวันตก ของแตรวงทหาร
ตา่งประเทศ (พ.ศ. 2404 - พ.ศ. 2430) 
                                                           

103สดุแดน สขุเกษม, “แตรวงชาวบ้านกบัการรับใช้สงัคม: กรณีศกึษาคณะถนอมศิลป์” 
(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขามานษุยดริุยางควิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล,  2542), 1-5. 
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2. การปรับเปล่ียนแปลงอันเกิดจากการก่อตัง้แตรวงทหารเรือและแตรวงทหารบก 
เน่ืองมาจากประกาศการจดัตัง้กองทหารอย่างยโุรป (พ.ศ. 2430 -  พ.ศ. 2448) 

3. การเปล่ียนแปลงอนัเกิดจากการปรับปรุงและการสนบัสนนุของสมเด็จพระเจ้าบรม
วงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตัรสขุพุนัธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต (พ.ศ. 2448 – พ.ศ 2464) 

 4. การเปล่ียนแปลงอนัเกิดจากการกระจายตวัของแตรวงทหาร และแตรวงเสือป่าม้า
หลวง สูป่ระชาชน (พ.ศ. 2464 – 2475) 

5. การเปล่ียนแปลงอนัเกิดจากผลกระทบทางการเมืองและการปกครอง (พ.ศ. 2475 
– พ.ศ. 2485) 

6. การเปล่ียนแปลงอนัเกิดจากภยัสงครามโลกครัง้ท่ี 2 (พ.ศ. 2485 – พ.ศ. 2500) 
7. การเปล่ียนแปลงอนัเกิดจากวฒันธรรมเพลงลกูทุง่ (พ.ศ. 2500 – พ.ศ. 2525) 
8. การเปล่ียนแปลงอันเกิดจากอิทธิพลทางเทคโนโลยีข่าวสารและระบบ                    

ธุรกิจเทปเพลง (พ.ศ. 2525 – พ.ศ. 2535) 
9. การเปล่ียนแปลงอนัเกิดจากผลกระทบทางเศรษฐกิจ (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2540) 
ทา่มกลางการเปล่ียนแปลงทางสงัคม อิทธิพลทางเทคโนโลยีและข่าวสารตา่ง ๆ มีผล

ต่อพัฒนาการของชาวบ้าน เพราะแตรวงชาวบ้านเป็นวงดนตรีท่ีมีพัฒนาการอยู่กับชาวบ้าน
ตลอดเวลา แต่สังคมชาวบ้านกลับมีพัฒนาการเพ่ือท่ีพัฒนาตนให้เป็นสังคมเมือง อิทธิพลทาง
เทคโนโลยีและข่าวสาร มีส่วนเร่งในการพัฒนาให้เป็นสังคมเมืองได้เร็วขึน้ ชาวบ้านจึ งเสาะ
แสวงหาเคร่ืองมือเหล่านัน้มาสนบัสนนุตน การขาดตอนทางวฒันธรรมของวฒันธรรมชาวบ้านกบั
สงัคมเมืองจงึเกิดขึน้ และกลายเป็นความหา่งไกลในท่ีสดุ แตรวงชาวบ้านหลายคณะจงหยดุตัวเอง
ลงตรงท่ีวา่งระหวา่งวฒันธรรมโดยปรับเปล่ียนเข้าสู่ความอยูร่อด  

สุธี ชํานาญสุธา เร่ือง แตรวงชาวบ้าน:  กรณีศึกษาแตรวงในเขตพืน้ท่ีอําเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรสาคร ได้ศึกษาถึงประวตัิ และพฒันาการ วิถีชีวิตของแตรวง องค์ประกอบของดนตรี
และแนวเพลงท่ีใช้ในการบรรเลง โดยศกึษาเก็บข้อมลูภาคสนามจากแตรวงชาวบ้านจํานวน 4 วง 
ในเขตพืน้ท่ีอําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  ผลการศกึษาพบว่า ประวตัิความเป็นมาของแตรวงใน
อําเภอเมืองจงัหวดัสมทุรสาคร เร่ิมตัง้แตปี่ พ.ศ. 2415 จนถึงปี พ.ศ. 2545 เป็นช่วงระยะเวลา 130 
ปี โดยมีแหล่งกําเนิดและพฒันาการจาก 4  แหล่ง ประกอบด้วย แหล่งท่ีหนึ่ง จากวดัช่องลมโดย
การนําของหลวงปู่ เทิม้ อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แหล่งท่ีสอง อําเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงครามโดยการนําของ นายใจ ชํานาญสุธา แหล่งท่ีสามากตําบทบ้านบ่อ จังหวัด
สมุทรสาครโดยการนําของนายทองหล่อ มีขนัทอง,  นายยัง่ ดนตรี, นายประสิทธ์ โพธ์ิเจริญ และ
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แหลง่ท่ีส่ีจาก อําเภอบางเลนจงัหวดันครปฐม โดยการนําของนายอดุม สวยดี และศกึษาวฒันธรรม
และวิถีชีวิตของนกัดนตรี และเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่ง ๆ รวมทัง้การบรรเลงเพลงตา่ง ๆ ใน
แตรวง ด้านกระบวนการสืบทอดและแนวทางในการดํารงอยูใ่นอนาคตแตรวง เป็นไปอย่างตอ่เน่ือง 
การดําเนินชีวิตในอาชีพแตรวง เขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ยังคงยึดอาชีพแตรวงและ         
ป่ีพาทย์นีต้่อไป โดยยงัมีอาชีพอ่ืนเป็นหลกัอยู่ และในอนาคตจะแพร่ขยายอาชีพนีไ้ปยงัลูกหลาน
อีกตอ่ไป104 

ปรีชา ออกกิจวตัร105 เร่ือง แตรวงชาวบ้าน:กรณีความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของแตร
วงในจงัหวดัสมทุรสงคราม ได้ศกึษาความเป็นมา องค์ประกอบของแตรวง เพลงท่ีใช้ในการบรรเลง 
และวิเคราะห์ความเข้นแข็งทางวัฒนธรรมของแตรวงชาวบ้านในจังหวัดสมุทรสงคราม ในทาง
มานษุยดริุยางควิทยา โดยศกึษาเก็บข้อมลูภาคสนามจากแตรวงชาวบ้านจาก 3 อําเภอ อําเภอละ 
1 วง ในจงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่าแตรวงชาวบ้านมีความเข้นแข็งทางวฒันธรรม
เพราะในปัจจุบนัแตรวงชาวบ้านในจังหวัดสมุทรสงครามสามารถอยู่ได้โดยมีการศึกษาแหล่ง
ความรู้เพิ่มเตมิ และการวิเคราะห์ปัจจยัตา่ง ๆ เพ่ือนํามาปรับใช้ให้เหมาะสมกบัยคุสมยั ทัง้นีย้งัคง
อนรัุกษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสงัคมไว้ เพ่ือสร้างเอกลกัษณ์และสืบทอดระหว่างกัน 
สมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือเกื อ้กูลซึ่งกันและกัน ส่ง เสริมให้มีความรักชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กบัสงัคมของจงัหวดัสมทุรสงครามและของชาติ
ให้เป็นปึกแผน่ 

จิระ สัตตะพันธ์คีรี106 เร่ือง แตรวงชาวบ้าน: กรณีศึกษาแตรวงคณะสุนิศา บ้านท่า
มะขาม ตําบลดอนทราย อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบรีุ ได้ใช้วิธีการวิจยัเชิงคณุภาพศกึษาประวตัิ

                                                           
106สุธี ชํานาญสุธา, “แตรวงชาวบ้าน: กรณีศึกษา แตรวงในเขตพืน้ท่ีอําเภอเมือง                             

จังหวัดสมุทรสาคร ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2545), 1-5. 

105ปรีชา ออกกิจวตัร, “แตรวงชาวบ้าน:กรณีความเข้มแข็งทางวฒันธรรมของแตรวงใน
จงัหวดัสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต  สาขามานุษยดุริยางควิทยา บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548), 1-5. 

106จิระ สตัตะพนัธ์คีธี, “แตรวงชาวบ้าน กรณีศึกษาแตรวงคณะสนุิศา บ้านท่ามะขาม 
ตําบลดอนทราย อําเภอโพธาราม จงัหวัดราชบุรี”( วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา
ดนตรีชาตพินัธุ์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549), 1-5. 
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ความเป็นมา เคร่ืองดนตรี รูปแบบการประสมวงและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ทางดนตรี รวมไปถึง
บทบาทหน้าท่ีการรับใช้สังคมของแตรวงชาวบ้าน โดยมุ่งเน้นศึกษาเก็บข้อมูลภาคสนามกรณี
ตวัอยา่งแตรวงคณะสนุิศา ผลการศกึษาพบวา่ แตรวงคณะสนุิศาเป็นแตรวงท่ียงัคงอนรัุกษ์สืบทอด
แนวทางการบรรเลงเพลงไทยเดมิแบบฉบบัและในขณะเดียวกนัก็มีการปรับปรุงเปล่ียนรูปแบบการ
ประสมวงและโอกาสการแสดงเพ่ือปรับให้เข้ากบัสงัคมในปัจจบุนั มีระบบการบนัทึกโน้ตเป็นของ
ตนเอง เพลงท่ีบรรเลงมีการจดัหมวดหมูแ่ละวตัถปุระสงค์การใช้งานโดยเฉพาะเพ่ือให้เหมาะสมกบั
โอกาสท่ีแสดง แตรวงสนุิศามีบทบาทการรับใช้สงัคมอย่างเดน่ชดัอยู่ 2 ประการคือใช้บรรเลงเพ่ือ
พืน้บ้านของไทยความบนัเทิงและประกอบพิธีกรรมตา่ง ๆ ซึง่เป็นหน้าท่ีสําคญัของการรับใช้สงัคม  

นภสันนัท์ จลุลเกษตร์107 เร่ือง บทบาทและหน้าท่ีของแตรวงชาวบ้าน ท่ีมีผลตอ่สงัคม
และวัฒนธรรมของประชาชชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาในเร่ืองของพัฒนาการแต รวง 
องค์ประกอบของแตรวงและบทบาทหน้าท่ีของแตรวงในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา โดยศกึษาเก็บ
ข้อมูลภาคสนามจากคณะแตรวงในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัง้สิน้ 8 คณะ จาก 8 อําเภอ            
ผลการศึกษาพบว่า แตรเข้ามาในประเทศไทยตัง้แต่สมัยกรุงศรีอยุธยา กระทั่งสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ได้นําแตรไปใช้ในพิธีกรรมของพระมหากษัตริย์ จนถึง รัชกาลท่ี 4 ถึงรัชกาลท่ี 5  จึงมี
การจ้างครูฝร่ังมาสอนและควมคมุแตรวง เกิดแตรวงทหารมหาดเล็กและแพร่ไปยงัหวัเมืองตา่ง ๆ 
และถ่ายทอดสู่ชาวบ้านอย่างรวดเร็ว องค์ประกอบหลักของแตรวงคือนักดนตรี เคร่ืองดนตรี                
บทเพลง พิธีกรรมก่อนการบรรเลง การสืบทอด ซึ่งสิ่งเหล่านี ้นอกจากจะสะท้อนถึงพลังแห่ง             
ภูมิปัญญาชาวบ้านแล้วยังถ่ายทอดวิถีชีวิต ของชาวอยุธยา โดยการนําแตรวงเข้าไปสัมพันธ์
เช่ือมโยงกบัการประกอบพิธีกรรมตา่ง ๆ เชน่งานบวช งานแตง่งาน งานศพ หรือแม้กระทัง่พิธีกรรม
ท่ีเก่ียวข้องกบัความเช่ือ เช่นการแก้บน นอกจากแตรวงจะเป็นรูปแบบการแสดงท่ีให้ความบนัเทิง
แล้ว ยงัแสดงให้เห็นคณุคา่ ทางด้านสงัคม วฒันธรรม และวิถีชีวิตของชาวพระนครศรีอยธุยา 

                                                           
107นภสันนัท์ จลุลเกษตร์, รายงานวิจัยเร่ืองบทบาทและหน้าที่ของแตรวง

ชาวบ้าน ที่มีผลต่อสังคมและวัฒนธรรมของประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ( อยธุยา 
:คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2550), 1-5. 
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พีระชยั  ลีส้มบูรณ์ผล108 เร่ือง การบรรเลงเพลงไทยเดิมของคณะแตรวงชาวบ้านท่า
มะขาม ตําบลดอนทราย อําเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี ได้ศึกษาแนวทางการบรรเลงเพลงไทย
เดมิ วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรีของการบรรเลงเพลงไทยเดิมของคณะแตรวงชาวบ้านท่ามะขาม
ศึกษาความเป็นมา สภาพการประกอบอาชีพของนกัดนตรีแตรวงชาวบ้านท่ามะขาม โดยศึกษา
เก็บข้อมูลภาคสนามจากแตรวงชาวบ้านท่ามะขาม ผลการศึกษาพบว่า คณะแตรวงชาวบ้านท่า
มะขาม ก่อตัง้ครัง้แรกประมาณปี พ.ศ. 2497-2498 มีการเลิกกิจการ ก่อตัง้คณะแตรวงขึน้ใหม่และ
เปล่ียนแปลงผู้ควบคุมคณะแตรวงเร่ือยมาจนถึงประมาณ พ.ศ 2520 นายสมาน กันเกตุ ได้รับ
มอบหมายให้เป็นหวัหน้าคณะแตรวงชาวบ้านท่ามะขามจนถึงปันบุนั ในอดีตคณะแตรวงชาวบ้าน
ไม่เคยตัง้ช่ือคณะเรียกตามหมูบ้านท่ีนักดนตรีอาศยัอยู่ ต่อมาคณะแตรวงชาวบ้านไ ด้ใช้ช่ือว่า        
คณะ ส. ศิษย์บรรเลงและเปล่ียนมาใช้ช่ือคณะสนุิศา จนถึงปัจจบุนั การประกอบอาชีพนกัดนตรี
แตรวงชาวบ้านไม่สามารถยึดเป็นอาชีพหลกัได้เน่ืองจากไม่สามารถสร้างรายได้ให้แก่นกัดนตรีได้
อยา่งเพียงพอตอ่การดํารงชชีวิตของนกัดนตรีและครอบครัวคณะแตรวงชาวบ้านท่ามะขามมีความ
เช่ียวชาญในการบรรเลงเพลงไทยเดิมทัง้ประเภทเพลงเถา เพลงเกร็ด เพลงชุดโหมโรงเย็น และ
เพลงสําเนียงมอญ โดยใช้บาริโทนฮอร์น (Baritone Horn) เป็นเคร่ืองดนตรีดําเนินทํานองหลกัและ
ปรับแนวทํานองการบรรเลงให้มีความละเอียดหรือการดําเนินทํานองห่าง ๆ ตามความเหมาะสม
ของเคร่ืองดนตรีแตล่ะชนิด ทําให้เสียงของการบรรเลงเพลงของคณะแตรวงชาวบ้านท่ามะขามมี
ลกัษณะคล้ายกับการบรรเลงของวงดนตรีไทยเดิม สําหรับการบรรเลงเพลงไทยเดิมต่าง ๆ ของ
คณะแตรวงชาวบ้านท่ามะขาม พบว่ามีความถูกต้องทัง้การบรรเลงทํานองหลกัและเคร่ืองกํากับ
จงัหวะ สามารถบรรเลงเพลงไทยเดมิได้จํานวนมาก และสามารถบรรเลงเพลงประเภทลกูทุ่ง เพลง
ท่ีได้รับความนิยมในยคุปัจจุบนั ไม่มีโอกาสได้บรรเลงเพลงไทยเดิมเช่นในอดีต ปัญหาสําคญัของ
คณะแตรวงชาวบ้านทา่มะขาม ได้แก่ การขาดผู้ สืบทอดการบรรเลงให้สามารถสืบสานการบรรเลง
เพลงไทยเดิม และรูปแบบการบรรเลงท่ีมีความไพเราะแบบไทยสําหรับปัญหาของนกัดนตรีแตรวง
ชาวบ้านโดยทัว่ไปมกัจะประสบปัญหาด้านรายได้ท่ีไม่สม่ําเสมอไม่สามารถใช้ เป็นอาชีพหลกัได้ 
ขาดผู้ รับการสืบทอด ปัญหาการก่อกวนจากคนเมาสุรา กิริยาไม่สภุาพของผผู้ ท่ีมาเต้นรําขณะแห่

                                                           
108พีระชัย  ลีส้มบูรณ์ผล, รายงานการวิจัยการบรรเลงเพลงไทยเดิมของคณะ

แตรวงชาวบ้านท่ามะขาม ต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  (ราชบรีุ:คณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ, 2551), 28. 
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นาค และการไม่สามารถบรรเลงเพลงไทยเดิมได้ของนกัดนตรีแตรวงชาวบ้านคณะอ่ืน  ๆ ปัญหา
เหลา่นีจ้งึควรได้รับการแก้ไขตอ่ไป 

จักษ์ จินดาวัฒน์ 109 เ ร่ือง พัฒนาการและการดํารงอยู่ของแตรวงในอําเภอ
พระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ได้ศกึษาสภาพ ประวตัิ พฒันาการและการดํารงอยู่
ของแตรวง ในอําเภอพระนครศรีอยธุยา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา โดยศกึษาเก็บข้อมลูภาคสนาม
จากแตรวงชาวบ้านในจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา จํานวน 12 วง ผลการศกึษาพบว่า ความเป็นของ
แตรวงในอําเภอพระนครศรีอยุธยาแต่ละคณะ มีความรัก ความผูกพนักับดนตรีมาเป็นเวลานาน 
นบัเป็นการสืบทอดทางด้านนามธรรมท่ีปลูกฝังให้มีจิตใจรักดนตรี นํามาสู่การสืบทอดทางด้าน
รูปธรรม ท่ี เ ป็นวง ดนต รีอย่า งแตรวง ท่ี ไ ด้ เห็น ในปัจจุบัน  สภ าพ ของ แตรวงใน อํา เถอ
พระนครศรีอยธุยาในด้านพิธีกรรมก่อนการแสดง และด้านการสืบทอดยงัคงปฎิบตัิสืบตอ่กนัมาจน
ในปัจจุบันไม่ เปล่ียนแปลงส่วนด้านจํานวนนักดนตรี จํานวนเคร่ืองดนตรี การประสมวง 
ค่าตอบแทน และด้านเคร่ืองแต่งกาย แตรวงมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง พฒันาให้เหมาะสมกับ
สภาวะปัจุบัน สําหรับลักษณะในการบรรเลงนั่งแตรวงยังคงรูปแบบหลัก ๆ ไว้คือ การบรรเลง
ประโคม การบรรเลงประกอบพิธีกรรมและการบรรเลงแห่ ส่วนรายละเอียดของการบรรเลงนัง่แตร
วงมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัสมยันิยม และโอกาสในการแสดงนัง่แตรวงยงัคงได้รับความ
นิยมในการว่าจ้างให้ไปบรรเลงในงานบวชนาคมากท่ีสุด รองลงมาตามลําดบัได้แก่งานศพ งาน
แต่งงาน และงานแห่ต่าง  ๆ  สําหรับพัฒนาการและการดํารงอยู่ของแตรวงในอําเภอ
พระนครศรีอยธุยานัน้ นบัว่ามีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพฒันาไปหลายอย่าง นบัตัง้แตอ่ดีต
จนกระทั่งปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตอย่างเห็นได้ชัด เช่น นักร้อง นักดนตรี เคร่ืองดนตรี 
ลกัษณะการประสมวง และเคร่ืองแต่งกายเป็นต้น การเปล่ียนแปลงเหล่านีเ้ป็นลกัษณะของการ
พฒันาในเชิงปรับปรุง เพิ่มเติม โดยการยอมรับของสงัคมหรือเป็นไปตามกระแส และวิถีชีวิตของ
สงัคมนัน้ ๆ กล่าวคือถ้าไม่มีการพฒันาดงักล่าว เจ้าภาพจะหาแตรวงคณะอ่ืน ๆ เช่นก่อนจะตกลง
ว่าจ้างแตรวงแต่ละครัง้เจ้าภาพจะถามว่ามีสิ่งต่าง ๆ เหล่านีห้รือไม่ เช่น กลองชุด คียบอด เบส
กีตาร์ นกัร้อง เป็นต้น สําหรับทศันคริและแนวทางในอนาคตของแตรวงนัน้ไม่แน่นอนเพราะคนรุ่น
ใหม่ได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมยุคใหม่มากชึน้ส่วนประเด็นปัญหาและอุปสรรคนัน้มกัเป็นเร่ือง                 

                                                           
109จกัษ์ จินดาวฒัน์, รายงานการวิจัยเร่ืองพัฒนาการและการด ารงอยู่ของแตร

วงในอ าเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อยธุยา:คณะมนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2551),  1-5. 
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ขาคแคลนนกัดนตรีช่วงท่ีมีงานพร้อม ๆ กนั แตก็่สามารถแก้ไขโดยการยืมตวัจากคณะอ่ืน ๆ ท่ีรู้จกั
กนัจนถือวา่เร่ืองเหลา่นีเ้ป็นเร่ืองธรรมดาของชาวแตรวง 

พรสวรรค์ จนัทะวงศ์110 เร่ือง แตรวงชาวบ้าน: กรณีศึกษา แตรวงคณะน้อย ตําบลต้น
ธงชยั อําเภอเมือง จงัหวัดลําปาง ได้ศึกษา ประวัติความเป็นมา องค์ประกอบของวงดนตรี และ     
บทเพลงท่ีใช้บรรเลง ตลอดจนการสืบทอดและการดํารงอยู่ของแตรวงคณะน้อย ตําบลต้นธงชัย 
อําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง ผลการศกึษาพบว่า  แตรวงคณะน้อยก่อตัง้โดย นายสมศกัดิ์ สิทธิกุล 
เม่ือ พ.ศ. 2518 ท่ีรวมวงโดยนกัดนตรีท่ีมีอาชีพหลกัอยู่แล้ว นกัดนตรีบางคนเคยเป็นทหารหมวด
ดริุยางค์มณฑลทหารบกท่ี 32 การฝึกซ้อม และบรรเลงใช้ทัง้แบบมขุปาฐะและลายลกัษณ์ท่ีเป็น
โน้ตตวัเลข ใช้เคร่ืองดนตรีประเภทแตรและเคร่ืองจงัหวะเป็นหลกั ลีลาการบรรเลงส่วนมากเป็น
แนวทํานองเดียว เพลงท่ีบรรเลงสว่นมากเป็นเพลงสองชัน้แบบฉบบัภาคกลาง และเพลงไทยสากล
ทัง้ลกูทุง่และลกูกรุงการรับงานรับบรรเลงทัง้งานมงคลและอวมงคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแห่ศพ
ของชาวไทยเชือ้สายจีน สมาชิกในวงดนตรีมกัเป็นเคือญาตกินัทําให้สืบทอดความรู้จากรุ่นหนึ่งไปสู่
อีกรุ่นหนึง่ได้ไมย่ากนกั และยงัถ่ายทอดความรู้ให้แก่เยาวชน โดยการสอนในโรงเรียนประถมศกึษา 

ดวงจนัทร์ บญุลํา้111 เร่ืองศกึษาแตรวงชาวบ้านจงัหวดัสโุขทยั ได้ศกึษา ประวตัิ สภาพ
บทบาทและบทเพลง ของแตรวงชาวบ้านในจงัหวดัสโุขทยั โดยศกึษาเก็บข้อมลูภาคสนามจากแตร
วงชาวบ้านในจังหวัดสุโขทัย จาก 6 อําเภอ ทัง้หมด 12 วง ผลการศึกษาพบว่า ประวัติแตรวง
ช า ว บ้ า น จั ง ห วั ด สุ โ ข ทั ย เ ร่ิ ม ตั ง้ แ ต่ ปี  พ . ศ .  2451 เ ป็ น ช่ ว ง เ ว ล า ร ะ ย ะ เ ว ล า  100 ปี                             
โดยมีแหลง่กําเนิดและพฒันามาจาก 4  แหลง่ด้วยกนัประกอบด้วยแหล่งท่ี 1  แตรวงทหารโดยการ
นําของแตรวง ป.มงคลศิลป์ ตําบลในเมือง อําเภอสรรคโลก จงัหวดัสโุขทยั แหล่งท่ี 2 แตรวงจาก
จงัหวดัอตุรดติถ์โดยมีการจ้างครูแตรวงมาสอนโดยตรง คือวง ขวญัดงคู ่อําเภอศรีสชันาลยั จงัหวดั
สโุขทยั แหลง่ท่ี 3 แตรวงท่ีแตกแขนงมาจากวงป่ีพาทย์ คือแตรวงสมต๋ี แตรวงสนองศิลป์ แหล่งท่ี 4 
ฝึกแตรด้วยตวัเอง คือ แตรวงราชธานี แตรวงครูเดชา แตรวงณฐัพงษ์ แตรวงวิชาญศิลป์ แตรวงครู

                                                           
110พรสวรรค์ จันทะวงศ์, “แตรวงชาวบ้าน: กรณีศึกษา แตรวงคณะน้อย ตําบลต้น

ธงชยั อําเภอเมือง จงัหวดัลําปาง” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาดนตรีชาติพนัธุ์
วิทยา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551), 1-5. 

111ดวงจันทร์ บุญลํา้, “ศึกษาแตรวงชาวบ้านจังหวัดสุโขทยั” ( วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิต  สาขามานษุยดริุยางควิทยา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2552), 
1-5. 
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ต้อย แตรวงเพรชอดุมทอง แตรวงเมืองเก่าบริการ แตรวงเชิดชยับริการ สภาพของแตรวงชาวบ้าน
ในจังหวัดสุดโขทัยส่วนใหญ่นักดนตรีมีอาชีพอ่ืนเป็นหลักและมีอาชีพแตรวงเป็นอาชีพเสริมแต่           
นกัดนตรีทัง้หมดประกอบอาชีพแตรวงเพราะมีใจรักในแตรวงชาวบ้าน เป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่
รุ่นและมีการปรับปรุงรูปแบบให้เข้ากบัสงัคมปัจจบุนั บทบาทของแตรวงชาวบ้านในจงัหวดัสโุขทยั
เป็นการรับใช้สังคมและเป็นส่วนหนึ่งของพิ ธีกรรมมีหน้าท่ีสร้างความบันเทิงและรักษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีทําสืบต่อกนัมาจากอดีตถึงปัจจุบนั บทเพลงท่ีใช้กบัแตรวงชาวบ้านใน
จงัหวดัสโุขทยัทัง้หมดแบง่ตามลกัษณะงานเป็น 2 ลกัษณะได้แก่ งานมงคลและงานอวมงคล โดย
จะแบง่ประเภทของเพลงไว้อยา่งชดัเจน  

จุฑามาส หิรัญกูล112 เร่ือง การศึกษาแตรวงชาวบ้าน ในจงัหวดัสุพรรณบุรี ได้ศึกษา 
ประวตัิ สภาพบทบาทและบทเพลง ของแตรวงชาวบ้านในจงัหวดัสพุรรณบรีุโดยศึกษาเก็บข้อมูล
ภาคสนามจากแตรวงชาวบ้านในจงัหวดัสพุรรณบรีุ ทัง้หมด 12  วง ผลการศกึษาพบว่า คณะแตร
วงชาวบ้านท่ีมีอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี มีนักดนตรีแตรวงจํานวนมากเป็นนักดนตรีท่ีเคยเล่นอยู่          
วงป่ีพาทย์มาก่อน เพลงท่ีเล่นออกมาโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเพลงไทยและเพลงลูกทุ่งสมยันิยม 
ตามลําดบั ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีศิลปินพืน้บ้าน คณะป่ีพาทย์ คณะแตรวง รวมไปถึงคณะ          
วงดนตรีลกูทุง่ย้อนยคุนัน้มีมากมาย สําหรับคณะแตรวงท่ีได้รับความนิยมจากชาวบ้านมีอยู่ 12 วง
ด้วยกนัคือ แตรวงคณะน้องแอมมิงสิค แตรวงคณะเพรชเมืองสพุรรณ แตรวงคณะขวญัใจดอนหวั
ฝ้าย แตรวงคณะขวัญใจวัดป่า แตรวงคณะขวัญใจคูบัว แตรวงคณะ ส.รวมมิตร แตรวงคณะ 
หลานปู่  แตรวงคณะเท็นเซ็นต์ แตรวงคณะขวญัใจมดแดง แตรวงคณะขวญัใจโพธ์ินิมิตร แตรวง
คณะขนัทอง และแตรวงคณะศรีสําอางค์ สภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกนกัดนตรีแตรวงชาวบ้าน
ในจงัหวดัสพุรรณบรีุ อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพหลกัของนกัดนตรีแตรวง โดยท่ีมีอาชีพเสริมคือการ
เป็นนกัดนตรีแตรวง ซึ่งก็ไม่ได้ทํารายได้ให้มากมาย ทัง้ต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมและตอ่เพลงอยู่
ตลอดเวลา นกัดนตรีแตรวงทกุคนจงึต้องมีรักในการเลน่ดนตรี และสืบทอดมรดกแตรวงจากรุ่นสู่รุ่น
ได้อีกด้วย สําหรับบทบาทหน้าท่ีของคณะแตรวงชาวบ้านในจงัหวดัสพุรรณบรีุ เป็นการรับใช้สงัคม
กบัเป็นสว่นหนึง่ของพิธีกรรมทัง้ในการสร้างความบนัเทิง และการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท่ี
กระทําสืบต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบนั ส่วนของบทเพลงท่ีใช้สําหรับบรรเลงกับคณะแตรวง

                                                           
112จฑุามาส หิรัญกลู, “การศกึษาแตรวงชาวบ้าน ในจงัหวดัสพุรรณบรีุ” ( วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขามานษุยดริุยางควิทยา,มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554), 1-5. 
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ชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนใหญ่ใช้เพลงไทยไม่นิยมนําเพลงสากลมาบรรเลง เพราะ
พฤตกิรรมการฟังของคนไทยนัน้ เคยชินและเข้าใจถึงเพลงไทยมากกว่าเพลงสากล เร่ืองขอจงัหวะ
ท่ีบรรเลงโดยมากต้องเป็นจังหวะท่ีฟังแล้วรู้สึกสนุกครึกครืน้ เพ่ือดึงดดูความสนใของผู้ ร่วมงาน 
แบง่ตามลกัษณะของงานเป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ งานมงคลและงานอวมงคล โดยมีการแบง่ประเภท
ของเพลงไว้อยา่งชดัเจน 

กฤษดา นิยมทอง113 เร่ือง แตรวงชาวบ้าน: รูปแบบการพฒันาการจดัการภูมิปัญญา
เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชมภาคกลาง ได้ศึกษาประวิติความเป็นมาของแตรวงชาวบ้านในภาค
กลาง สภาพปัญหาในปัจจุบนัภูมิปัญญา และปัญหาของแตรวงชาวบ้านภาคกลาง และศึกษา
พฒันารูปแบบของการจัดการวงดนตรีแตรวงเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน โดยศึกษาเก็บข้อมูล
ภาคสนามจากแตรวงชาวบ้านในภาคกลางจาก 4 จงัหวดั จงัหวดัละ 1 วงคือ จงัหวดัสุพรรณบุรี 
จงัหวดัอ่างทอง จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และจงัหวดัสมุทรสงคราม ผลการศึกษาพบว่า แตรวง
ชาวบ้านมีประวัติการสืบทอดกันมาเป็นเวลานานมีการพัฒนารูปแบบ และวิธีการบรรเลงท่ี
ปรับเปล่ียนไปตามบริบทของสงัคม และวิถีชีวิตของชุมชนในปัจจุบนัแตรวงชาวบ้านมีการบริหาร
จดัการท่ีไม่เป็นระบบ ขาดความร่วมมือจากองค์การปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะเข้ามาช่วยส่งเสริม
สนับสนุนในด้านเงินทุน จัดหาอุปกรณ์ และแนวทางการอนุรักษ์สืบทอด ตลอดจนการ
ประชาสมัพนัธ์ท่ียงัไมดี่พอ โดยสรุป การศกึษาแตรวงชาวบ้านในรูปแบบการพฒันาการจดัการภูมิ
ปัญญาเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน ได้ใช้แนวทางการบริหารจดัการ การวิเคราะห์องค์กรเข้ามา
พฒันาสร้างกลุ่มเครือข่ายของสมาชิกท่ีเก่ียวข้อง จดัรูปแบบการโฆษณาประชาสมัพันธ์ การหา
แหลง่ทนุสนบัสนนุจากภาครัฐและเอกชน เพ่ือส่ือสารให้ชนุชมได้รับรู้ ทําให้เกิดการขยายตวัพฒันา
เป็นเศรษฐกิจชุมชน ด้วยปัจจยัในการพฒันาดงักล่าวมาจะทําให้แตรวงชาวบ้านเกิดการพฒันา
รูปแบบเพ่ือสร้างเป็นเศรษฐกิจของชมุชน ได้อยา่งยัง่ยืน  

จากการศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พบว่าแตรวงชาวบ้านได้รับความสนใจ
และได้การศกึษาจากหน่วยงานตา่ง ๆ จากภาครัฐและเอกชน  โดยมีการวิจยัท่ีศกึษาโดยการเก็บ

                                                           
113กฤษดา นิยมทอง, “แตรวงชาวบ้าน: รูปแบบการพฒันาการจดัการภูมิปัญญาเพ่ือ

ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชมภาคกลาง” ( วิทยานิพนธ์ปริญญาดษุฏีบณัฑิต สาขาวฒันธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2555), 1-5. 
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ข้อมูลภาคสนาม ในช่วงเวลาตัง้แต่ พ.ศ. 2545 -2555 กระจายตวัในบริเวณภาคเหนือและภาค
กลางของประเทศไทย ทําให้ทราบถึงรูปแบบ ลกัษณะของแตรวงชาวบ้านและพบว่ามีการปรับตวั ,
มีการพัฒนาการอย่างชัดเจนและต่อเน่ืองมาโดยตลอด ผู้ วิจัยได้ศึกษาประเด็นในการวิจัยจาก
งานวิจยั โดยแยกหวัข้อในการศกึษาเก็บข้อมลูภาคสนามออกเป็น 2 ประเด็นคือ สภาพทัว่ไปของ
แตรวงชาวบ้านและลกัษณะทางดนตรี 
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กรอบแนวคิด 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงกรอบแนวคดิ 

ศกึษาแตรวงชาวบ้านในจงัหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดัสมคุรปา

การ 

ศกึษาสภาพทัว่ไป ศกึษาลกัษณะทางดนตรี 

- ความเป็นมาแตรวง 

- ลกัษณะเดน่ของวง 

- โครงสร้างสมาชิก 

- โอกาสในการแสดง 

- รายได้ 

- การสร้างความนิยม 

- การฝึกซ้อม 

- การแตง่กาย 

- ผู้วา่จ้าง 

- ผู้ชม 

- ความเช่ือประเพณี 

- ขัน้ตอนการบรรเลง 

- ลกัษณะการบรรเลง 

- นกัดนตรี 

- เคร่ืองดนตรี 

- อปุกรณ์ที่ใช้ประกอบการ

บรรเลง 

- รถเข็น 

- การประสมวงและจดัวง 

- บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลง   

 

วิเคราะห์บทเพลง                      

บทบาทหน้าที่ของเคร่ืองดนตรี 

วิเคราะห์การปรับตวัของแตรวงชาวบ้าน 

การเปลีย่นแปลงของแตรวงชาวบ้าน  
การปรับตวัของแตรวงชาวบ้าน 

ศกึษาประวตัิความเป็นมาและพฒันาการของแตรวง 

การปรับตวัของแตรวงชาวบ้านในสงัคมไทยปัจจบุนั 
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บทที่ 3 

วิธีด าเนินวิจัย 

 การวิจยัเร่ือง “การปรับตวัของแตรวงชาวบ้านในสงัคมไทยปัจจบุนั” เป็นการวิจยั
เชิงคุณภาพ โดยเร่ิมต้นจากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ทัง้เอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง ส่ือสิ่งพิมพ์ 
หนงัสือทางวิชาการ ตําราตา่ง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ออกปฏิบตัิภาคสนามเพ่ือรวบรวมข้อมลู พร้อมศกึษา
สภาพทั่วไปและองค์ประกอบดนตรีของแตรวงในยุคปัจจุบัน นําเสนอข้อมูลโดยการพรรณา
วิเคราะห์ ซึง่ผู้วิจยัได้แบง่ขัน้ตอนในการดําเนินการศกึษาวิจยัดงันี ้

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจยัได้แบง่หวัข้อการเก็บรวบรวมข้อมลูดงันี ้
  1. แหลง่ข้อมลูศกึษา 
  ผู้ วิจัยได้ศึกษา เอกสารงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เอกสารตํารา เพ่ือเป็นการสืบค้น
ข้อมลูเบือ้งต้น โดยได้ศกึษาค้นคว้าจากสถาบนัการศกึษาและหนว่ยงานตา่ง ๆ ดงันี ้

1.1 สํานกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
   1.2. หอสมดุแหง่ชาต ิ
   1.3. สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัมหิดล ศาลายา 
   1.4.หอสมดุกลาง มหาวิทยาลยัศิลปกร วิทยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร์ 
จงัหวดันครปฐม 
   1.5. สํานกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
  2. บคุคลข้อมลู 
   2.1 นกัวิชาการ, ศลิปินท่ีเก่ียวข้องกบัแตรงและวงโยธวาทิต 

2.2 หวัหน้าวงดนตรีแตรวงคณะตา่ง ๆ 
2.3 นกัดนตรีแตรวงคณะตา่ง ๆ 
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การรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
 ผู้วิจัยดําเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม จากบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นการนําไป            

สู่ความรู้และเป็นการเช่ือมต่อของข้อมูลจากการคนัคว้าเอกสารข้างต้นโดยคดัเลือกข้อมูลแตรวง
ชาวบ้าน ได้แก่ แตรวงคณะครูเส แตรวงคณะแดงไฝ แตรวงคณะตาต็อก และแตรวงคณะประจวบ 
ในเขตจงัหวดักรุงเทพมหานครและจงัหวดัสมทุรปราการ โดยเร่ิมจากการติดตอ่บคุคลท่ีเก่ียวข้อง
และทําการนดัหมายเพ่ือสอบถาม สมัภาษณ์ การสงัเกต การบนัทกึเสียง การบนัทกึภาพ  

 
ขัน้เก็บรวบรวมข้อมูล                                                                                                                            
      1. รวบรวมข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัวงดนตรีท่ีจะศกึษาสภาพและลกัษณะทัว่ไป 

2. ศึกษาแตรวงแต่ละพืน้ท่ีโดยใช้วิธีการศึกษาภาคสนาม ได้แก่ การสังเกตุการณ์  
การสมัภาษณ์ และเก็บข้อมลู ด้วยเคร่ืองบนัทกึเสียง กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องถ่าย VDO 

 

ขัน้เรียบเรียงข้อมูล  

ขัน้เรียบเรียงข้อมลูได้นําข้อมลูจากการเก็บในภาคสนาม ทัง้ข้อมลูจากการสมัภาษณ์ 
และข้อมูลจากส่ือบนัทึกต่าง ๆ และท่ีได้จากข้อมูลจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ บทความ ผลงานวิจยัท่ี
เก่ียวข้องโดยผา่นกระบวนการดงันี ้

1. ข้อมลูจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ บทความ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง นํามาเรียบเรียงเนือ้หา
ให้มีความเช่ือมโยงของข้อมลูในทิศทางท่ีเก่ียวข้องกบัเนือ้หาของงานวิจยั 

2. ข้อมลูท่ีได้จากภาคสนาม ข้อมลูในรูปแบบส่ือ นํามาเรียบเรียงดงันี ้
2.1 ข้อมูลเสียงท่ีได้จากการสมัภาษณ์ นํามาถอดความเรียบเรียงเป็น

ข้อมลูด้านเอกสาร 
2.2 ข้อมลูท่ีได้จากส่ือบนัทึกตา่ง ๆ ของการแสดงดนตรี นํามาแปลข้อมลู

ออกในรูปโน้ตดนตรี โดยใช้ระบบโน้ตสากลในการบนัทกึ 
2.3 ข้อมลูภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว  

3. เม่ือผ่านกระบวนการเรียบเรียงแล้ว จงนํามาจดัจําแนกตามหมวดหมู่ เพ่ือเตรียม
เข้าสูก่ระบวน การวิเคราะห์ข้อมลูให้ได้คําตอบตามวตัถปุระสงค์ท่ีกําหนดไว้ในประเดน็ตา่ง ๆ 
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ขัน้วิเคราะห์ข้อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมลูตามสมมตุิฐานและวตัถุประสงค์ของการวิจยั ผู้วิจยัใช้ข้อมลูท่ี
ได้จากสิ่งตา่ง ๆ คือ 

1. การศกึษาประวตั ิใช้วิธีการเรียบเรียงข้อมลูจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ บทความ
ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง และจากการสมัภาษณ์บคุคลข้อมลู  

2. การศกึษาจากข้อมลูภาคสนามจากการสมัภาษณ์และการสงัเกต ุ
2.1 สภาพทั่วไปของแตรวง ในประเด็นดังนี ้ความเป็นมาแตรวง, 

ลกัษณะเดน่ของวง, รูปแบบวง, ,โครงสร้างสมาชิก, โอกาสในการแสดง, การรับงาน, รายได้, การ
สร้างความนิยม, การฝึกซ้อม, การแต่งกาย, ผู้ ว่าจ้าง, ผู้ ชม, ความเช่ือประเพณี, ขัน้ตอนการ
บรรเลงและลกัษณะการบรรเลง 

2.2 ลกัษณะทางดนตรี ในประเด็นดงันี ้นกัดนตรี, เคร่ืองดนตรี, อปุกรณ์
ท่ีใช้ประกอบการบรรเลง, รถเข็น, การประสมวง, การจดัวงและบทเพลงท่ีใช้ในการบรรเลง   

3. การวิเคราะห์ข้อมลูใช้ทฤษฎีตา่ง ๆ หาข้อมลูสนบัสนนุจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ 
บทความ ผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและจากการสมัภาษณ์บคุคลข้อมลู 

 
ขัน้เรียบเรียงผลการศึกษาการตรวจสอบการศึกษา 

 ข้อมูล เ นื อ้หาสาระต่าง  ๆ ท่ี ไ ด้ รับจากการศึกษาทุกส่วน ท่ี กําหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์ เม่ือนํามาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เนือ้หาทุกหัวข้อแล้วนํามาตรวจสอบ วินิจฉัย 
ตีความ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย จากนัน้จึงนํามาเรียบเรียงในลักษณะพรรรณ
วิเคราะห์ ตามประเดน็ท่ีกําหนดไว้ 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

การวิจยัได้ใช้กระบวนการวิธีวิจยัดงันี ้
1. รวบรวมข้อมลู เอกสารหลกัฐานจากข้อมลูปฐมภูมิ และข้อมลูทตุิยภูมิและทําการ      

วิเคราห์ข้อมลู 
2. สมัภาษณ์บคุคลท่ีเก่ียวข้อง และเก็บตวัอย่างส่ือเสียง ส่ือภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 

ส่ือเอกสารตา่ง ๆ ตามระเบียบวิธีการวิจยัตามหลกัมานษุยวิทยาดนตรี 
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3. นําข้อมลูท่ีได้จากเอกสาร และภาคสนาม มาประมวลแล้วเรียบเรียง รวมทัง้
วิเคราะห์ผลด้วยวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 

 
ขัน้เตรียมการเบือ้งต้น 

1. กําหนดกรอบความคดิท่ีจะทําการศกึษา 
2. ศกึษาและสํารวจข้อมลูด้านเอกสาร และข้อมลูเบือ้งต้น จากแหลง่ข้อมลูตา่ง ๆ 
3. ศกึษาข้อมลูจากบคุคลท่ีเก่ียวข้อง 
4. ศกึษาตามวตัถปุระสงค์ ท่ีกําหนดไว้ 
5. สร้างแบบสัมภาษณ์ แบบเก็บรวบรวมข้อมูล ตามประเด็นท่ีกําหนดไว้ ตาม

วตัถปุระสงค์  
 

อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
1. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยวิธีการศกึษา โดยอาศยัข้อมลูจากเอกสาร สิ่งพิมพ์ 

บทความ ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องรวมถึงโน้ตเพลง ซึ่งมีเนือ้หาสาระท่ีเก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์                 
ของงานวิจยั 

2. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมลูโดยวิธีการศกึษา โดยอาศยัข้อมลูจากภาคสนามโดย
การสงัเกต ุการสมัภาษณ์ การจดบนัทกึ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 

อปุกรณ์ท่ีใช้ในการวิจยั มีดงันี ้
1. เคร่ืองบนัทกึภาพเคล่ือนไหว  
2. เคร่ืองบนัทกึเสียง 
3. กล้องถ่ายรูป 
4. สมดุบนัทกึ 
5. อปุกรณ์เคร่ืองใช้ตา่ง ๆ ท่ีจําเป็นระหวา่งการวิจยั 



 
 

98 
 

บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจยันําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมลูออกเป็น 3 ตอนดงันี ้ 
 ตอนท่ี 1 ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการของแตรวง 
 ตอนท่ี 2 สภาพทัว่ไปและลกัษณะทางดนตรีแตรวงชาวบ้าน 
 ตอนท่ี 3 การปรับตวัของแตรวงชาวบ้านในสงัคมไทยปัจจบุนั 
 

ตอนที่ 1 ประวัตคิวามเป็นมาและพัฒนาการของแตรวง 
การวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัศิาสตร์และพฒันาการของแตรวง ผู้วิจยัได้รวบรวม

ข้อมลู จากเอกสาร หนงัสือ งานวิจยัและการสมัภาษณ์พบวา่ 
1.1 ประวัตคิวามเป็นมาของแตรวง  
แตรเป็นเคร่ืองดนตรีต่างชาติเข้ามาในสงัคมสยาม 2 กระแสด้วยกนั คืออิทธิพลของ

อินเดียและอิทธิพลของฝร่ังตะวันตก มีหลักฐานพบว่าใช้ในพระราชสํานัก ทําหน้าท่ีเป็นดุริย
ประโคมในพระราชพิธีและใช้เป็นสญัญานบอกเวลาพิธีการต่าง ๆ  ในสมยัอยุธยาแตรได้ถูกเพิ่ม
สถานะใช้เป็นเคร่ืองแสดงฐานะและสิทธิในสงัคม ในยคุสมยัอยธุยาแตรวิลนัดาหรือแตรฝร่ังได้เร่ิม
เข้ามาในสยาม เวลาตอ่มาได้มีการติดต่อกบัชาติตะวนัตกมากขึน้ จนถึงในสมยักรุงรัตนโกสินทร์  
ได้มีการเปล่ียนแปลง จดัการระบบตา่ง ๆ แบบอย่างชาติตะวนัตก อารยธรรมตะวนัตก ได้เข้ามามี
บทบาทอย่างมาก ในรัชกาลของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปรับปรุง เปล่ียนแปลงด้าน
การทหาร โดยได้จ้างครูฝร่ังเข้ามาฝึกทหาร จดัตัง้กองทหารเกณฑ์ฝึกหดัเป่าแตรอย่างฝร่ังองักฤษ 
ตอ่มาแตรระบบลกูสบู ได้เข้ามาในเมืองสยาม ทําให้แตรสามารถเปล่ียนเสียงได้หลายเสียงมากขึน้
วงดนตรีจึงนําเอาแตรมาใช้เพ่ือการบรรเลงนอกเหนือจากการบรรเลงเพลงพิธีกรรม อย่างเดียว            
กองแตรวงได้พฒันาการออกเป็น 2 สายคือ สายท่ีมาจากกองสญัญาณ (กองแตรสญัญาณวงัหน้า
และกองแตรวังหลัง)ในเวลา ต่อมาได้รวมกันเป็น เป็นกองทหารมหาดเล็กหรือแตรวงทหารบก  
เอกลกัษณ์ท่ีสําคญัของแตรวงทหารมหาดเล็กก็คือการนําเพลงไทยมาบรรเลงได้เป็นอย่างดี และ
อีกสายคือแตรวงท่ีพัฒนามาจากแตรวงทหารต่างประเทศหรือแตรวงทหารมะรีนหรือแตรวง
ทหารเรือมีความสามารถในการบรรเลงเพลงฝร่ังได้เป็นอย่างดี 
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ต่อมาสมเด็จพระบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
เสด็จกลบัมาทรงงานในกองทพัไทย ทรงเอาพระทยัใส่ในเร่ืองราชการแตรวง ทัง้ของวงทหารบก
และทหารเรือ ได้ทรงปรับปรุงแตรวงทหารเรือเป็นการใหญ่ ทรงซือ้แผ่นเสียงเพลงคลาสสิกมาเป็น
ตวัอยา่งให้ทหารเรือได้ฟัง ทรงจดัให้มีท่ีเรียนลึกดนตรีสากลอย่างตา่งประเทศ มีการอ่านโน้ต เขียน
โน้ตและเรียนการแยกเสียงประสาน ทําให้แตรวงทหารเรือเจริญรุดหน้าไปเป็นอนัมาก ทรงปรับปรุง
แยกเสียงประสานเพลงตบั เพลงเถาของไทย ให้บรรเลงด้วยวงโยธวาทิต และจากการท่ีประชาชน
ได้ยินได้ฟัง แตรวงจากกรมทหารและราชการจดัตัง้กองแตรวงไปประจํากรมทหารใน จงัหวดัตา่ง ๆ 
จึงส่งผลให้เกิดการนําแตรวงไปบรรเลงในงานของชาวบ้าน ทหารนัน้ว่างงานราชการก็ต้องหาเงิน
ชว่ยเศรษฐกิจครอบครัว เพราะเงินได้รับราชการน้อยมาก เม่ือมีวิชาแตรวงอยู่ก็ออกไปทํางานนอก
เวลา เชน่ สอนและเป่าแตรในขบวนแหต่า่ง ๆ  

1.2 พัฒนาการของแตรวง 
ตัง้แตส่มยัรัชการท่ี 5 เม่ือมีความต้องการใช้แตรวง ชาวบ้านก็เร่ิมหดัเป่าแตร นบัได้ว่า

แตรวงชาวบ้านเร่ิมต้นในสมยันี ้ประกอบกบัในรัชกาลท่ี 5 มีการจดัฉายภาพยนตร์ แตรวงชาวบ้าน
จึงได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในกิจการโรงหนังทําให้เกิดการตัง้วงแตรวงเอกชนขึน้ในกรุงเทพ 
เป็นการแพร่กระจายออกไปสู่ต่างจงัหวดัอีกทางหนึ่งโดยทําหน้าท่ีเป็นดนตรีประกอบภาพยนตร์
และนําขบวนแห่ตามงานพืน้บ้าน เช่น บวชนาคและแห่แหนตามประเพณีต่าง ๆ ซึ่งแต่เดิมก่อนมี
แตรวงเข้ามาบรรเลงในขบวนแหน่ัน้สงัคมชาวบ้านของเรามีกลองยาวทําหน้าท่ีอยู่ก่อนแล้ว งานทกุ
งานถ้าต้องมีขบวนแหแ่หน กลองยาวทําหน้าท่ีบรรเลงสร้างความครึกคืน้ให้กบัผู้ ร่วมขบวนแห่ แตร
วงจงึเร่ิมเข้ามามีบทบาทในสงัคมชาวบ้าน ในฐานะเป็นเคร่ืองแสดงฐานะเพราะในสมยันัน้การหา
แตรวงมาบรรเลงเป็นสิ่งท่ีหาได้ยากมากสําหรับชาวบ้านทั่วไป ต่อมาในสมัยจอมพล ป. พิบูล
สงคราม มีแนวนโยบายให้มีการส่งเสริมการเล่นรําวง แตรวงได้กลายเป็นวงดนตรีท่ีเป็นท่ีนิยมของ
ชาวบ้านในช่วงนีท่ี้มีแตรวงตามท้องถ่ินภูมิภาคขึน้เป็นจํานวนมาก โดยจะเน้นรับงานแห่ เช่น แห่
นาค แห่ขนัหมาก แห่กฐิน-ผ้าป่าและบรรเลงเชียร์รําวงตามงานร่ืนเริงตา่ง ๆ ตอ่มามีเพลงประเภท
ไทยสากล และเพลงลกูทุ่งเกิดขึน้ แตรวงสามารถนํามาบรรเลงได้อย่างลงตวั มีบทเพลงเพิ่มมาก
ขึน้ จนเป็นท่ียอมรับของชาวบ้าน  ในยุคสมัยต่อมา สังคมได้เปล่ียนแปลงไป ได้เกิดวัฒนธรรม
ดนตรีใหมข่ึน้ เชน่ วงดนตรี “ร็อคแอนด์โรล” วงดนตรีคอมโบ และการเสพดนตรีแบบใหม่ท่ีเรียกว่า 
คอนเสิร์ต มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาจูงใจ  ประกอบกับการเปล่ียนแปลงทางสังคมท่ี เกิดสังคม
อตุสาหกรรม การหลัง่ไหลของแรงงานต่างจงัหวดัเข้าสู่เมืองหลวง ฯลฯ ทําให้ แตรวงชาวบ้านถูก
ลดความนิยมลง บทบาทหน้าท่ีลดลงเหลือเพียงการแหอ่ยา่งเดียว 
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ตอนที่ 2 สภาพท่ัวไปและลักษณะทางดนตรีแตรวงชาวบ้าน 

ผู้ วิจัยได้ศึกษาแตรวงในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามหลักมานุษย-                  
ดริุยางควิทยา โดยผู้ วิจยัได้ศกึษาเก็บข้อมูลแตรวงจากงานอุปสมบทจํานวน 4 วง ประกอบด้วย
แตรวงคณะครูเส,  แตรวงคณะแดงไฝ, แตรวงคณะตาตอ็กและแตรวงคณะประจวบ  
แตรวงคณะครูเส 

สภาพท่ัวไปแตรวงคณะครูเส 
แตรวงคณะครูเสหรือแตรวงบางปะกอกเป็นแตรวงชาวบ้านท่ีมีช่ือเสียง เป็นท่ีนิยมใน

ยา่นบางประกอก จงัหวดักรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียง เน้นการบรรเลงจากเคร่ืองเป่าแบบ
ดัง้เดิม หรือท่ีเรียกกันว่า “แตรสด” ไม่มีการใช้เคร่ืองไฟฟ้ามาร่วมในการบรรเลง โดยเน้นถึงการ
แสดงออกถึงความไพเราะของเสียงแตรและความงดงามของวฒันธรรมแตรวง  จนมีช่ือเสียงเป็นท่ี
รู้จกัของชาวบ้านมาอย่างยาวนาน แตรวงครูเส ตัง้อยู่ ท่ี 38 ซอยประชาอุทิศ 5 แขวงดอนเมืองเขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

ความเป็นมาแตรวงคณะครูเส  
แตรวงคณะครูเส ก่อตัง้โดย นาย เสมาชัย สังข์แสงใส มีจุดเร่ิมต้นมาจากวงแตร

โรงเรียนบางปะกอก ซึง่ก่อตัง้ขึน้ในปีพ.ศ.2500 โรงเรียนมธัยมวดับางปะกอก (โรงเรียนบางปะกอก
วิทยาคม) ผู้ อํานวยการโรงเรียนครูใหญ่พิรุณ บํารุงใจ มีความคิดอยากมีวงแตรประจําโรงเรียน    
ได้ทําการจดัซือ้ เคร่ืองดนตรี คือทรัมเป็ต บาริโทน คาริเนท กลองใหญ่ฉาบ กลองเล็ก และได้เชิญ
อาจาย์ โป่ง วิหารทอง ซึ่งเป็นคนแตรวงท่ีมีช่ือเสียงมากทางจงัหวดั สพุรรณบรีุ มาเป็นครูสอนแตร
ให้ โดยใช้วิธีการสอน  โน้ตดนตรีไทย ( ด ร ม ฟ ) ในช่วงแรกก็มีการพาไปออกงานบวช งานกฐิน 
งานศพ โดย นาย เสมาชยั สงัข์แสงใส ซึ่งกําลงัศกึษาอยู่ก็ได้รวมวงแตรด้วย ตอ่มาเม่ือนายเสมา-
ชยั จบการศึกษาจากโรงเรียน ได้ไปเรียนเป่าทรัมเป็ตและโน้ตสากลกับครูชน จากกรมศิลปากร 
สอนท่ีปากคลองตลาด ระหว่างนัน้ ได้รวมพรรคพวกเล่นวงดนตรีสากลซ่ือวง ธาราทิพย์ เล่นเพลง  
สนุทราภรณ์ โดยจะนดัซ้อมท่ีคางเรือ คลองสาน หลงัจากนัน้ได้ไปตัง้วงลกูทุ่ง ช่ือ ดาวเบญจามาญ 
ได้เข้าประกวดวงดนตรีลกูทุ่งของสถานีวิทย ุบขส 7 ได้โล่ทองคํา รางวลัท่ี 1  และยงัได้เข้าร่วมการ
ประกวดวงดนตรีลกูทุ่งช่อง 3  ลกูทุ่งพฒันา ได้รางวลัท่ี 2 จน พ.ศ.2512 ก็ได้กลบัมาเป็นครูแตร
ประจําโรงเรียนบางปะกอกแทน ครูโป่ง ในสมยันัน้ยงัใช้ช่ือแตรวงโรงเรียนบางปะกอก ครูเสทําการ
สอนเร่ือยมา จนปี พ.ศ 2530 มีการเพ่ืมจดัหาเคร่ืองดนตรีมาเพิ่มจนพฒันา เป็นวงโยธวาทิตออก
แสดงงานตา่ง ๆ เช่น 5  ธันวามาหาราช  ถึงแม้ครูเสจะคอยดแูลวงโยธวาทิต ก็ยงัคงทําแตรวงอยู่
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ด้วยและได้เร่ิมใช้ช่ือแตรวงครูเส จนครูเสเกษียณ ในปี พ.ศ 2547 ยงัคงมีลกูค้าเก่ามาถามถึงงาน
แตร จงึได้ลงทนุซือ้เคร่ืองดนตรี  ชวนลกูศิษย์ท่ีมีความสนใจมารวมวงได้ตัง้เป็นแตรวงครูเสเต็มตวั 
ปัจจบุนัเป็นท่ีรู้จกัของชาวบ้านในนามแตรวงบางประกอกหรือแตรวงครูเสธ 

ลักษณะเด่นของวง 
เ น่ืองจาก นายเสมาชัย สัง ข์แสงใส ได้ รับการฝึกฝนดนตรีสากลมาแต่เด็ก                               

มีประสบการณ์การเล่นดนตรีทัง้ลูกทุ่งและลูกกรุง การบรรเลงของวงจึงมีการใช้โน้ตเพลงสากล             
ทําให้สามารถเล่นบทเพลงท่ีซับซ้อนมีการเรียบเรียง เสียงประสาน โดยสมาชิกในวงทัง้หมดมี
ความสามารถในด้านดนตรีสากล ทําให้สามารถบรรเลงบทเพลงท่ีหลายหลาก ไพเราะเป็นท่ีถกูใจ
ชาวบ้านเป็นอย่างยิ่ง แตรวงคณะครูเสเน้นการบรรเลงจากเคร่ืองเป่าอย่างเดียวโดยไม่ใช้เคร่ือง
ไฟฟ้ามาชว่ยเหมือนแตรวงอ่ืนท่ีนิยมใช้ในปัจจบุนั 

โครงสร้างสมาชิก 
สมาชิกในแตรวงครูเสเกือบทัง้หมดเป็นลกูศิกษ์ของครูเสในสมยัท่ีครูเสสอนท่ีโรงเรียน

บางปะกอก ภายในวงจึงอยู่กนัแบบรุ่นพ่ีรุ่นน้อง นายเสมาชยั สงัข์แสงใสหรือครูเส เป็นหวัหน้าวง 
เป็นผู้ รับงานคุยตกลงกับผู้ จ้างงาน เม่ือตกลงงานได้แล้วก็ให้ นายอภิโชค เช่ียวชาญกุล เป็น             
ผู้ประสานงานกับสมาชิกในวง ตกลงเร่ืองวันเวลาสถานท่ีนัดหมาย การจัดเตรียมเคร่ืองดนตรี 
บางครัง้มีงานพร้อมกนัหลายงานก็จะมีการจดัสมาชิก โดยให้ลกูศกิษ์ท่ีมีวยัวฒุินําวงไปแสดง  

โอกาสในการแสดง 
งานบวชนาค แตรวงคณะครูเสมีโอกาสในการออกแสดงงานบวชมากท่ีสดุมีการออก

แสดงเกือบทัง้ปี ยกเว้นชว่งเข้าพรรษา  
งานแต่งงาน แตรงวงคณะครูเสมีโอกาสในการออกแสดงงานแตง่งานรองลงมาจาก

งานบวชนาค 
งานศพ เป็นงานท่ีคณะแตรวงครูเส มีโอกาสออกแสดงน้อยท่ีสดุ ประมาณปี 1-2 งาน 
งานแห่ต่าง ๆ เช่นการแห่เทียน งานแห่กฐิน เป็นงานท่ีคณะแตรวงครูเสมีโอกาสออก

แสดงเป็นบางครัง้ ไมแ่นน่อน ปีละ 1- 2 งาน 
รายได้ 
ในการรับงานอุปสมบท ส่วนใหญ่เป็นงานเวลาเดียวคือเร่ิมเวลา  6.00 น. แสดงเสร็จ

ไม่เกิน 10.00 น. งานละ 4500-5000 บาท แตรวงครูเส มีสมาชิกมากจึงสามารถแยกวงรับงานใน
เวลาเดียวกนัหลายท่ีได้ บางครัง้วนัเดียวมีถึง สามงาน ส่วนใหญ่มีงานเยอะช่วงก่อนเข้าพรรษาคือ
เดือน มีนาคม ถึงกรกฏาคม จากการสอบถามนายเสมาชยั พบว่ารายได้ของมีการเปล่ียนแปลงไป
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มากจากในอดีต ซึง่ในตอนท่ีพึง่เร่ิมเลน่แตรวง การออกแสดงเป็นในรูปแบบ ซว่ยเหลือซึ่งกนัและกนั
ไมไ่ด้รับคา่ตอบแทนท่ีตายตวัในบางครัง้ได้รับเป็นสิ่งของแทนคา่ตอบแทน 

ทัง้ปีมีงาน ประมาณ 55 งาน สมาชิกได้คนละประมาณ 300 บาทแต่ละครัง้จะใช้
สมาชิก 10-12 คน โดยทางวงจะเก็บเงินสว่นท่ีเหลือไว้ดแูลรักษาเคร่ืองดนตรี 

การสร้างความนิยม 
แตรวงครูเส เป็นแตรวงเก่าแก่ซึ่งเป็นท่ีรู้จกัของชาวบ้านดีอยู่แล้วจึงไม่มีการโปรโมท 

วงมาก มีเพียงติดช่ือวงและหมายเลขโทรศพัท์  ติดต่อไว้ท่ีกลองใหญ่เท่านัน้ ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็น
การแนะนําตอ่กนัมา ครูเสจงึเน้นการสร้างนิสยัท่ีดี ความนอบน้อม การมีระเบียบวินยัของนกัดนตรี 
ให้เป็นท่ีประทบัใจของผู้ จ้างและผู้ ร่วมงาน  

การฝึกซ้อม 
แตรวงครูเสจะมีการบรรเลงด้วยโน้ตสากล เป็นส่วนใหญ่สมาชิกสามารถอ่านโน้ต

สากลและได้เพลงอยู่แล้ว ถ้ามีเพลงใหม่ก็ให้นักดนตรีไปทําการฝึกซ้อมมาเอง มีการนัดซ้อมท่ี
โรงเรียนบางปะกอกอยา่งน้อยเดือนละครัง้  

การแต่งกาย 
                  การแตง่กายเป็นไปอยา่งไมต่ายตวั มีเพียงการกําหนดสีเสือ้ ส่วนกางเกงให้เป็นขายาว 
รองเท้าหุ้มส้น เพ่ือให้ดสูภุาพ เสือ้ให้เป็นสีชมพเูหมือนกนั  จากการสอบถามพบว่ามีการแต่งกาย
ในรูปแบบนีท้กุครัง้ท่ีทําการแสดง โดยเน้นท่ีแตง่กายท่ีสภุาพให้เกิยรตติอ่ผู้วา่จ้างและผู้ ร่วมงาน 

ผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณบางปะกอก ถนนสุขสวสั แต่ก็มีบางครัง้ได้รับการ

จ้างไปตา่งจงัหวดั แตรวงคณะครูเสอาศยัการบอกปากตอ่ปาก แนะนําตอ่กนัมา แตรวงคณะครูเส
เป็นแตรวงเก่าแก่ในบริเวณนี ้จงึมีลกูค้าเก่าแก่มาก เป็นท่ีรู้จกัอยา่งดีของชาวบ้าน แตก็่มีบางส่วนท่ี
รู้จกั ขนาดบรรเลงในงาน รูปแบบขัน้ตอนการดําเนินพิธีตา่ง ๆ ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้ กําหนดแจ้งให้แตร
วงทราบ แตรวงก็จะดําเนินการบรรเลงบทเพลงตามท่ีซ้อมเตรียมไว้ โดยทางแตรวงจะเป็นผู้ เลือก
บทเพลงเอง นอกจากบทเพลงท่ีใช้ในพิธีก็จะคงรูปแบบเดมิไว้ทกุครัง้ บางครัง้ผู้ว่าจ้างก็ได้เรียกร้อง
ของเพลงเป็นพิเศษ สว่นในเร่ืองคา่จ้าง แตรวงจะเป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์เร่ืองเวลา ราคาไว้ตายตวั 
เชน่ เร่ิมงานเวลา 6.00 น. เสร็จงานไม่เกินเวลา 10.00 น. เป็นต้น โดยการติดตอ่จะติดตอ่ผ่านนาย
เสมาชยัท่ีหมายเลขโทรศพัท์ 081-711-3459                                                         
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ผู้ชม 
ผู้ชมสว่นใหญ่เป็นผู้มาร่วมงาน ซึง่เป็นญาตหิรือคนรู้จกัของผู้ว่าจ้าง และบางส่วนเป็น

ชาวบ้านท่ีอาศยัในบริเวณนัน้ มาร่วมช่วยงาน มีตัง้แตว่ยัเด็ก ถึงผู้สงูอาย ุในครัง้นี ้งานได้เร่ิมจดัท่ี
บ้านผู้วา่จ้าง ก่อนการแหแ่ตรวงได้เร่ิมบรรเลง ก็ไมเ่ป็นท่ีสนใจจของผู้ ร่วมงาน จนถึงเวลาแห่แตรวง
จงึได้รับความสนใจมากขึน้ เรียกได้วา่เป็น สีสนัหลกัของงานเม่ือถึงเวลาตัง้ขบวนแห่นาค ผู้คนท่ีมา
ร่วมงานหรือชาวบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น วัยรุ่น หนุ่มสาว หรือผู้สูงอายุ ก็จะออกมาตัง้
ขบวนกัน เสียงดนตรีได้เร่ิมบรรเลงสร้างความสนุกสนาน ผู้คนจะแสดงออกด้วยการเต้นรํา เม่ือ
ขบวนเคล่ือนตวัไป เป็นการเดินรําเต้นรําไปตลอดทาง บางครัง้ขบวนต้องหยดุเพราะนกัเต้นรําไม่
ยอมเดินต่อก็มีนักดนตรีก็ต้องอาศยัการดนั หาวิธีค่อย ๆ เคล่ือนขบวนจนเดินทางต่อไปได้การ
เคล่ือนขบวนก็จะเป็นรูปแบบนีต้ลอดเส้นทาง  

ปัจจบุนันกัเต้นรําในขบวนแห่ เป็นกลุ่มคนท่ีคณะแตรวงต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษ 

นบัได้วา่เป็นเคร่ืองชีว้ดัวา่ แตรวงวนันีเ้ลน่ได้ดี สนกุสนาน ได้มนัถกูใจหรือเปล่า คุ้มคา่จ้างหรือไม่ก็
ดกูนัท่ีผลตอบรับของนกัเต้นรํา คณะแตรวงจงต้องพยายามเอาใจนกัเต้นรําไม่ว่าจะต้องเล่นเพลงท่ี
นกัเต้นรํามาขอให้ได้ หรือเพลงท่ีบรรเลงต้องเป็นเพลงท่ีเป็นท่ีนิยมในขนาดนัน้ ต้องมีการซ้อมเก็บ
ไว้เป็นไม้ตายเรียกคะแนนการออกทา่ทางของนกัเต้นรํา บทเพลงท่ีเลือกมาบรรเลงก็ต้องดกูลุ่มอายุ
ของนกัเต้นรํา งานในครัง้นีเ้ม่ือถึงเวลาแตรวงบรรเลงเพลงยอดนิยมอยา่งเพลงขอใจแลกเบอร์ เสียง
โห่ร้องแสดงความชอบใจจะดงัขึน้มาเป็นพิเศษ ท่าเต้นรําก็จะรุนแรงขึน้สร้างบรรยากาศความ
สนกุสนานได้อยา่งมาก 

ความเช่ือประเพณี 
พิธีกรรมก่อนการบรรเลงก่อนการบรรเลงทุกครัง้จะมีการไหว้ครูหรือการยกครู เพ่ือ

ระลึกถึงบุญคณุของครูบาอาจารย์ โดยทางเจ้าภาพต้องเตรียมเคร่ืองบูชาครู มาเตรียมไว้ให้ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน เงิน 12 บาท เหล้า และบุหร่ีใส่พาน ครูเสเป็นผู้ ทําพิธี จุดธูป               
3 ดอก จดุเทียน จดุบหุร่ี 1 ตวั จากนัน้พนมมือสมาชิกในวงก็พนมมือรับตาม  กล่าวนโม 3 จบ ดงันี ้
นะโม ตสัสะ ภะคะวโต อะหะโต สมัมาสมัพทุธสัะ และกลา่วคําบชูาครู หลงัจากนัน้ได้บรรเลงเพลง
มาร์ชถวายครูเป็นการเปิดวง และก่อนการแหจ่ะนําดอกไม้ท่ีใช้ในการไหว้ครูมาติดท่ีกลองใหญ่เพ่ือ
ความเป็นสิริมงคล 
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ขัน้ตอนการบรรเลง 
ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอปุสมบท เก็บข้อมลูเม่ือวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2558 สถานท่ี

วดัแจงร้อน  จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
เวลา 6.00 น. สมาชิกในวงพบกนัท่ีจดุนดัหมาย  
เวลา 6.15 น. ออกเดนิทางไปบ้านผู้ จ้าง คณะแตรวงจดัวงขาตัง้โน้ตเพลง
เตรียมเคร่ืองดนตรี  
เวลา 6.30 น. ครูเส ทําพิธีไหว้ครู เทียบเสียง เร่ิมบรรเลง  
เวลา 6.45 น. พกัทานอาหาร 
เวลา 7.30 น. แตรวงจดัขบวน เร่ิมแหจ่ากบ้านผู้ จ้างไปยงัวดัแจงร้อน  
เวลา 8.00 น. ถึงพระอโุบสถ์ทําการประทกัษิณสีมา 5 รอบพระอโุบสถ์ 
เวลา 8.30 น. นาคขึน้พระอุโบสถ์ มีการโปรยทาน แตรวงบรรเลง
ประกอบ 
เวลา 9.00 น. นาคทําพิธีอปุสมบท แตรวงบรรเลง ประกอบตอนคล้องผ้า 
สิน้สดุการวา่จ้าง 

ลักษณะการบรรเลง1 
ในงานอุปสมบทเม่ือแตรวงครูเสได้เดินทางมาถึงบ้านผู้ จ้างตามเวลานัดหมาย            

นักดนตรีประกอบเคร่ืองดนตรีเรียบร้อย นายเสมาชัย จึงได้เร่ิมทําพิธีไหว้ครู โดยเจ้าภาพได้
จดัเตรียมเคร่ืองบชูาไว้ให้ คือเหล้า 1 ขวดบหุร่ี 1 ซอย ดอกไม้  เงิน 20 บาท ธูป เทียน นายเสมาชยั 
ได้จุดธูปพร้อมกับสวด หลงัจากนัน้ก็มีการเทียบเสียงโดยใช้เคร่ืองคาริเนตเป็นตวัเทียบเสียง เร่ิม
บรรเลงเพลงมาร์ชราชวัลรบ  เพลงค่านํา้นม เพลงขอใจแลกเบอรโทร การบรรเลงมีการใช้โน้ต
สากล  ก่อนจะขึน้เพลงใหม่ครูเส มีการให้สญัญาณมือเพ่ือเร่ิม คล้าย ๆ คอนดกัเตอร์ แล้วกลบัไป
บรรเลงด้วย ระหวา่งบรรเลง ผู้คนรอบ ๆ ให้ความสนใจ บางก็ขยับตวัตามจงัหวะเพลง เม่ือบรรเลง
จบคณะแตรวงได้พกัทานอาหาร เม่ือรับประทานอาหารเสร็จ แตรวงเร่ิมบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ เพ่ือ
เป็นสญัญาณบอกผู้ ร่วมงานว่าถึงเวลาตัง้ขบวนแห่  หลงัจากนัน้แตรวงได้เก็บวง นายเสมาชยั ได้
บอกวา่ ตนได้สอนให้นกัดนตรีเป็นผู้ เก็บเองทกุครัง้ เพ่ือสร้างนิสยัท่ีดี ให้คนช่ืนชม แตรวงได้เร่ิมตัง้
ขบวน โดยมีกลุ่มนักเต้นรําอยู่หน้าสุด ตามด้วยแตรวง และขบวนนาค ประกอบด้วย ผู้ ถือเคร่ือง

                                                           
1เก็บข้อมลูภาคสนาม ลกัษณะชาตพินัธุ์พรรณนา (Ethnography), เม่ือวนัท่ี 17 

พฤษภาคม 2558 
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อฏัฐบริขารเคร่ืองใช้ ของถวายพระ เด็ก ผู้ ใหญ่ ผู้ สงูอาย ุตามลําดบั เร่ิมด้วยสญัญาณโห่ สามครัง้ 
แตรวงเร่ิมบรรเลง ขบวนเร่ิมออกเดิน การบรรเลงเร่ิมด้วยนายเสมาชัยขึน้ทํานองให้ วงรับตาม 
บรรเลงอยา่งตอ่เน่ือง เป็นทํานองเดียวกนั บางครัง้นกัดนตรีก็ สร้างทํานองล้อขึน้มาใหม่เอง ขบวน
เคล่ืยนตวัไปอย่างเช่ืองช้า กลุ่มนกัเต้นรําเต้นเข้าจงัหวะแตรวงอย่างสนกุสนาน ผิดกลบัด้านหลงั
ขบวนท่ีเดินกันอย่างสงบนิ่ง บางครัง้ก็มีการหยุดพกั เพ่ือทานนํา้ แล้วคอ่ยเดินทางตอ่ โดยการโห่
นําทกุครัง้ เพลงท่ีได้รับการตอบรับดีจะเป็นเพลงสมยันิยม เช่น เพลงขอใจแลกเบอร์โทร การเต้น
และโหร้่องจะมากเป็นพิเศษ การเดนิทางใช้เวลาประมาณ หนึง่ชัง้โมง ระยะทางประมาณ สามร้อย
เมตร นกัดนตรีก็มีการพลดักนัหยดุพกัแล้วบรรเลงตอ่  เม่ือถึงพระอโุบสถ์ ผู้ จ้างได้ขอให้เดินทําการ
ประทกัษิณสีมา  5 รอบ บรรยากาศการเดินรอบพระอุโบสถ์ กลุ่มนกัเต้นก็ยงัคงความสนุกสนาม
เดินสลบัเต้น เช่นเดิม จบครบ ห้ารอบ แตรวงได้มาตัง้วงข้างทางขึน้พระอโุบสถ์ ขนาดท่ีนาคได้ทํา
พิธีการแสดงความคารวะแด่พระสงฆ์ผู้ เป็นเจ้าของสถานท่ี ชาวบ้านได้มาช่ืนชมวงว่าบรรเลงได้
สนุก บางคนบอกว่างานบวชต้องวงครูเสเท่านัน้  แตรวงได้บรรเลงอีกครัง้ประกอบการโปรยทาน
สร้างบรรยากาศความสนุกสนาน ให้แก่ผู้ ร่วมงาน  แตรวงได้ตัง้วงอีกครัง้ด้านหลังโบรถ์บรรเลง
ประกอบการคล้องผ้า เป็นอนัจบงาน นกัดนตรีได้ทําการนดัหมายกนัถึงงานตอ่ไปและแยกย้ายใน
ท่ีสดุ    

ลักษณะทางดนตรี  
นักดนตรีคณะแตรวงคณะครูเส 

ตารางท่ี 1 แสดงข้อมลูสมาชิกนกัดนตรีของคณะแตรวงครูเส 

ลําดบั ช่ือ อาย ุ เคร่ืองดนตรีท่ีเลน่ อาชีพ 
1 นายเสมาชยั สงัข์แสงใส

(หวัหน้าวง) 
71 คลาริเน็ต ข้าราชการ 

2 นายชยัวฒุิ สวสัดิช์ยั 30 คลาริเน็ต ข้าราชการ 
3 นางสาวพิชชาภรณ์ ราชแผ้ว 21 คลาริเน็ต นกัศกึษา 
4 นายวิเชียร นาคทอง 47 อลัโต แซกโซโฟน รับจ้าง 
5 นายณฐัวฒุิ สวา่งศรี 30 อลัโต แซกโซโฟน รับจ้าง 
6 นางสาวมณัฑนา โพธารินทร์ 22 อลัโต แซกโซโฟน นกัศกึษา 
7 นางสาววรรณพร ผอ่งใส 17 อลัโต แซกโซโฟน นกัเรียน 
8 นายณรงค์ศกัดิ ์คิว้อําไฟ 30 เทเนอร์ แซกโซโฟน ข้าราชการ 
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ลําดบั ช่ือ อาย ุ เคร่ืองดนตรีท่ีเลน่ อาชีพ 
9 นายอคัรเดช หนจูนัทร์ 34 ทรัมเป็ต ข้าราชการ 
10 นายจิรศกัดิ ์สวุรรณเบญจางค ์ 33 ทรัมเป็ต ผู้จดัการ 
11 นายวิวรรน์ บญุญา 30 ทรัมเป็ต นกัขา่ว 
12 นายเพชร เนตรพระวงศ์ 29 ทรัมเป็ต ผู้จดัการ 
13 นายเจนวิทย์ พฒันาลีส้กลุ 20 ทรัมเป็ต นกัศกึษา 
14 นางสาวประภาพร กลิ่นทอง 17 ทรัมเป็ต นกัเรียน 
15 นายคมสนัต์ พิพฒัน์กลุ 35 ทรอมโบน ผู้จดัการ 
16 นายอภิโชค เช่ียวชาญกลุ 23 ทรอมโบน นกัศกึษา 
17 นายภานกุร ชสูาย 17 ทรอมโบน นกัเรียน 
18 นายธนสัถ์ ศริิสกลุเวโรจน์ 34 ยโูพเนียม รับจ้าง 
19 นายพสักร โหมเพ็ง 20 ยโูพเนียม นกัศกึษา 
20 นายประยรู สขุสมฤทธ์ิ 47 เคร่ืองประกอบจงัหวะ รับจ้าง 
21 วา่ท่ีร้อยตรียทุธนา เจียมทอง 25 เคร่ืองประกอบจงัหวะ ข้าราชการ 
22 นายรัฐพล เวทย์สขุสมพร 24 เคร่ืองประกอบจงัหวะ นกัศกึษา 
23 นายวีรวิรชญ์ เจริญแดนสรวง 23 เคร่ืองประกอบจงัหวะ นกัศกึษา 
24 นายพลชยั เดชธีรชยั 21 เคร่ืองประกอบจงัหวะ นกัศกึษา 
25 นายภเูดช อุน่จิตต ิ 21 เคร่ืองประกอบจงัหวะ นกัศกึษา 
26 นายสรวิชญ์ พงษ์สกลุ 18 เคร่ืองประกอบจงัหวะ นกัเรียน 
27 นายรัฐนนท์ ธรรมเจริญพร 18 เคร่ืองประกอบจงัหวะ นกัเรียน 
28 นายเอกดนยั พลูมนสั 15 เคร่ืองประกอบจงัหวะ นกัเรียน 

 

จากตารางซึ่งแสดงข้อมูลสมาชิกนักดนตรีของคณะแตรวงครูเส พบว่ามีนักดนตรี
ประจําวงอยู่ 28 คน มีอายุเฉล่ียตัง้แต่ 15-71 ปี โดยส่วนใหญ่ยงัเป็นนกัเรียน หรือนกัศึกษานัก
ดนตรีประกอบอาชีพหลกัคือ ข้าราชการ พนกังานเอกชน รับจ้างและนกัข่าว เคร่ืองดนตรีท่ีประจํา
ในวงเป็นกลุ่มเคร่ืองดนตรีท่ีมีความหลากหลายประกอบด้วยด้วยเคร่ืองเป่าและเคร่ืองประกอบ
จงัหวะ 
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เคร่ืองดนตรี 
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ขณะทําการออกแสดง 

ตารางท่ี 2 แสดงข้อมลูเคร่ืองดนตรีของคณะแตรวงครูเส 
เคร่ืองดนตรี จํานวน หมายเหต ุ

คลาริเน็ต 2  

อลัโต แซกโซโฟน 2   
เทเนอร์ แซกโซโฟน 1   

ทรัมเป็ต 2   

ทรอมโบน 2  
กลองเทเนอร์ 1  

กลองทรีโอ้ 1  
ฉาบ 1  

 

เคร่ืองดนตรีของแตรวงคณะครูเส แบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี  ้ เคร่ืองลมไม้ 
(Woodwind Instrument) เคร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instrument) และเคร่ืองประกอบจงัหวะ 
(Percussion) 

1. เคร่ืองลมไม้ (Woodwind Instrument)ได้แก่ คลาริเน็ต, อลัโตแซก-
โซโฟนและเทเนอร์แซกโซโฟน 

2. เคร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instrument)ได้แก่ ทรัมเป็ตและ 
ทรอมโบน 

3. เคร่ืองประกอบจังหวะ (Percussion)ได้แก่ กลองใหญ่, กลองทรีโอ้ 
และฉาบ 

โดยเคร่ืองดนตรีบางส่วนวงได้จัดซือ้ไว้ส่วนหนึ่ง โดยจะเป็นเคร่ืองประกอบจังหวะ
ทัง้หมด ส่วนท่ีเหลือในกลุ่มเคร่ืองเป่าสมาชิกท่ีมีกําลงัก็ซือ้ไว้เอง และบางส่วนขอยืมจากโรงเรียน
บางปะกอก 
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การประสมวงและการจัดวง 
มีการจดัวงแบบมาตราฐานคือ 12 คน ใช้เคร่ืองเป่า 9 เคร่ือง จดัวงโดยเน้นเสียงให้

สมดลุกนัคือ มีการใช้เคร่ืองลมไม้ให้สมดลุกบัเคร่ืองลมทองเหลือง คลาริเน็ต 2 เคร่ือง อลัโต แซก-
โซโฟน เทเนอร์ แซกโซโฟนอยา่งละ 1 เคร่ือง เคร่ืองทรัมเป็ต 2 เคร่ืองและทรอมโบน 2 เคร่ือง  

การจัดวงน่ังบรรเลง การนั่งบรรเลงจะใช้แสตนต์ตัง้โน้ต หันหน้าออกเป็นแนว
เดียวกนั เคร่ืองเป่านัง่เรียงกนัเป็นหน้ากระดานและตามด้วยเคร่ืองประกอบจงัหวะทัง้หมด  

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 ภาพแสดงตําแหนง่ท่ีนัง่ของแตรวงคณะครูเสขณะนัง่บรรเลง 

 

การจัดวงเดินบรรเลงเพื่อน าขบวนแห่นาค การเดินขบวนแห่ใช้เคร่ืองประกอบ
จงัหวะ คือ กลองทรีโอ้, กลองใหญ่และฉาบนําขบวนตามด้วยกลุม่เคร่ืองเป่า  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 ภาพแสดงรูปขบวนแหข่องแตรวงคณะครูเส 

คลาริเน็ต แซกโซโฟน ทรัมเป็ต ทรอมโบน เคร่ือง

ประกอบ

จงัหวะ 

 

 

 

 

 

 

 

               ทิศทางการเคลือ่นขบวน 

กลอง

ใหญ่ 

กลอง 

ทรีโอ้ 

ฉาบ 

คลาริเน็ต 

แซกโซโฟน 

ทรัมเป็ต 

ทรอมโบน 
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เพลงท่ีใช้ในการบรรเลง 
เพลงขนาดน่ังบรรเลง 

ตารางท่ี 3 แสดงเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงแตรวงคณะครูเสขนาดนัง่บรรเลง 
เพลงขนาดนัง่บรรเลง 

ลําดบั เวลา(นาที) ช่ือเพลง ประเภท
เพลง 

ผู้ประพนัธ์/ผู้ เรียบเรียง/ผู้ ร้อง 

1 3.28 มาร์ชราชวลัลภ มาร์ช เพลงพระราชนิพนธ์พระเจ้าอยูห่วั 
รัชกาลท่ี 9 
พระเจนดริุยางค์ (ผู้ เรียบเรียง) 

2 3.74 คา่นํา้นม ลกูทุง่ ไพบลูย์ บตุรขนั (ผู้ประพนัธ์) 
3 3.00 ขอใจแลกเบอร์โทร ลกูทุง่ หญิงลี ศรีจมุพล (ผู้ ร้อง) 

4 0.50 มหาฤกษ์ เพลง 
พิธีการ 

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  
เจ้าฟ้าบริพตัรสขุมุพนัธุ์  
(ผู้ประพนัธ์) 

  

 หลงัจากไหว้ครูเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จะมีการบรรเลงเพลงมาร์ชเป็นการเปิดวง 1 เพลง 
หลงัจากนัน้จะบรรเลงเพลงคา่นํา้นม ตามด้วยเพลงลูกทุ่งสมยันิยมเป็นระยะ ครัง้ละ 1 –2 เพลง 
จนใกล้ถึงเป็นเวลาแหจ่ะบรรเลงเพลงมหาฤกษ์เป็นสญัญานบอกผู้ ร่วมงานวา่ถึงเวลาแห ่

เพลงบรรเลงขนาดเดนิแห่ 
ตารางท่ี 4 แสดงเพลงท่ีใช้ในการบรรเลงแตรวงคณะครูเสขนาดเดนิแห่ 

เพลงบรรเลงขณะเดนิแห่ 
ลําดบั เวลา(นาที) ช่ือเพลง ประเภทเพลง ผู้ประพนัธ์/ผู้ เรียบเรียง/ผู้ ร้อง 
1 1.20 คล่ืนกระทบฝ่ัง  ครูแก้ว  อจัฉริยะกลุ  

ครูเอือ้ สนุทรสนาน 
(ผู้ เรียบเรียง) 

2 1.40 พมา่กลองยาว เพลงพืน้บ้าน ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
3 1.36 คณุลําใย ลกูทุง่ ลกูนก สภุาพร (ผู้ ร้อง) 
4 0.39 โบร์รักสีดํา ลกูทุง่ ศริิพร อําไพพงษ์ (ผู้ ร้อง) 
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เพลงบรรเลงขณะเดนิแห่ 
ลําดบั เวลา(นาที) ช่ือเพลง ประเภทเพลง ผู้ประพนัธ์/ผู้ เรียบเรียง/ผู้ ร้อง 
5 2.21 อศัวลีลา(ม้ายอ่ง) เพลงไทยเดมิ มนตรี ตราโมท (ผู้ เรียบเรียง) 
6 1.57 สกา วาไรตี ้ ลกูทุง่ MoccaGarden (ผู้ ร้อง) 
7 0.56 กินตบั ลกูทุง่ เทง่ เถิงเทิง (ผู้ ร้อง) 
8 2.15 คนัห ู ลกูทุง่ จ้ะ อาร์ สยาม (ผู้ ร้อง) 
9 1.12 รําวงชาวบ้าน เพลงพืน้บ้าน ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
10 0.38 ตามองตา ลกูทุง่ ยอดรัก สลกัใจ (ผู้ ร้อง) 
11 0.20 อศัวลีลา(ม้ายอ่ง) เพลงไทยเดมิ มนตรี ตราโมท (ผู้ เรียบเรียง) 
12 3.02 ขอใจแลกเบอร์โทร ลกูทุง่ หญิงลี ศรีจมุพล  (ผู้ ร้อง) 
13 2.28 ปไูขไ่ก่หลง ลกูทุง่ ก็อต จกัรพรรณ์  (ผู้ ร้อง) 
14 1.20 ทําบญุร่วมชาต ิ ลกูทุง่ ชาย เมืองสิงห์  (ผู้ ร้อง) 
15 2.49 ปนูาขาเก ลกูทุง่ คฑัลียา มารศรี  (ผู้ ร้อง) 
16 1.38 30 ยงัแจว๋ ลกูทุง่ ยอดรัก สลกัใจ  (ผู้ ร้อง) 
17 1.33 เต้ยโขง พืน้บ้าน ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
18 0.55 ลาวแพนน้อย เพลงไทยเดมิ ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
19 3.11 กลบัมาทําไม ลกูทุง่ หม่ํา จ๊กม๊ก (ผู้ ร้อง) 
20 2.27 หนุม่นาข้าว 

 สาวนาเกลือ 
ลกูทุง่ ไผ ่พงศธร,เปาวลี พรพิมล 

(ผู้ ร้อง) 
21 5.10 จดหมายจาก

ฉนัทนา 
ลกูทุง่ ดาวใต้ เมืองตรัง (ผู้ ร้อง) 

22 2.50 กระแซเข้ามาสิ ลกูทุง่ พุม่พวง ดวงจนัทร์ (ผู้ ร้อง) 
23 1.37 หนไูมรู้่ ลกูทุง่ พุม่พวง ดวงจนัทร์ (ผู้ ร้อง) 
24 2.37 สาวบางโพธ์ ลกูทุง่ จิง้หรีดขาว วงศ์เทวญั (ผู้ ร้อง) 
25 0.34 cherry pink       สากล Louis Guglielmi (ผู้ประพนัธ์) 

26 0.54 สาวบางโพธ์ ลกูทุง่ จิง้หรีดขาว วงศ์เทวญั (ผู้ ร้อง) 
27 2.37 เดก็ดอยใจดี ลกูทุง่ น้องมายต์ (ผู้ ร้อง) 
28 2.48 ชวนน้องแตง่งาน ลกูทุง่ ก็อด จกัรพรรณ์ (ผู้ ร้อง) 
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เพลงบรรเลงขณะเดนิแห่ 
ลําดบั เวลา(นาที) ช่ือเพลง ประเภทเพลง ผู้ประพนัธ์/ผู้ เรียบเรียง/ผู้ ร้อง 
29 4.30 ลาวดําเนินทราย เพลงไทยเดมิ พระยา-ประสานดริุยศพัท์ 

(ผู้ประพนัธ์)   
 

จะเร่ิมต้นด้วยเพลงทํานองไทยเดิมก่อน เพลงคล่ืนกระทบฝ่ัง เพลงพม่ากลองยาว 
หลงัจากนัน้บรรเลงเพลงจงัหวะรําวงและเพลงลกูทุ่งตามสมยันิยม ในอดีตจนถึงปัจจบุนั เพลงคณุ
ลําใย กิบตบั คนัห ูสกาวาไรตี ้ขอใจแลกเบอร์โทร หรือเป็นบทเพลงดงัของพุ่มพวง ดวงจนัทร์ หรือ
บทเพลงของยอดสลกัใจ   

เพลงท่ีบรรเลง 
ตารางท่ี 5 แสดงสรุปข้อมลูเพลงท่ีบรรเลงของแตรวงคณะครูเส 

ตารางสรุปเพลงแตรวงคณะครูเส 

เพลงมาร์ช เพลงพิธีการ เพลงไทยเดมิ เพลงพืน้บ้าน เพลงลกูทุง่ 

มาร์ชราช-
วลัลภ 

 

มหาฤกษ์ คล่ืนกระทบฝ่ัง
ลาวดําเนินทราย
ลาวแพนน้อย 

เต้ยโขง 
พมา่กลอง 
รําวงชาวบ้าน 
อศัวลีลา 
 

30 ยงัแจว๋ 
เดก็ดอยใจดี 
แว้นฟ้อหล่อเฟีย้ว 
โบร์รักสีดํา  
กระแซเข้ามาสิ 
กลบัมาทําไม 
กินตบั 
ขอใจแลกเบอร์โทร 
คนัห ู
คา่นํา้นม 
คณุลําใย 
จดหมายจากฉนัทนา 
ชวนน้องแตง่งาน 
ตามองตา      
ทําบญุร่วมชาติ 
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ตารางสรุปเพลงแตรวงคณะครูเส 

เพลงมาร์ช เพลงพิธีการ เพลงไทยเดมิ เพลงพืน้บ้าน เพลงลกูทุง่ 

น้องนอนไมห่ลบั 
ปักษ์ใต้บ้านเรา 
ปไูขไ่ก่หลง  
ปนูาขาเก                    
สกา วาไรตี ้                
สาวบางโพธ์               
หนุม่นาข้าวสาว-    
นาเกลือ                       
ทําบญุร่วมชาติ 
ผมรักเมืองไทย
บ้านเรือนเคียงกนั 
รักข้ามคลอง 
สกา วาไรตี ้

 

ในสมยัครูเสยงัเป็นนกัเรียนเพลงส่วนใหญ่เป็นเพลงไทยเดิมเช่นเพลงคล่ืนกระทบฝ่ัง
เพลง ลาวดําเนินทราย เพลงลาวแพนน้อย  เพลงรําวง เพลงไทย สองชัน้หรือเพลงพืน้บ้านเช่นเพลง   
เต้ยโขง เพลงพมา่กลองยาว เพลงรําวงชาวบ้าน หรือเพลงอศัวลีลาซึง่คนฟังท่ีเป็นวยัรุ่นก็จะไม่คอ่ย
สนกุ  แต่ในสมยัปัจจบุนัครูเสใช้การฟังเพลงมากแล้วเลือกเพลงท่ีติดหู ซึ่งส่วนใหญเป็นเพลงตาม
สมยัเช่น เพลง 30 ยงัแจ๋ว เพลงกระแซเข้ามาสิ เพลงกลบัมาทําไม เพลงกินตบั เพลงขอใจแลก
เบอร์โทรคนัหู เพลงค่านํา้นม เพลงคณุลําใย เพลงจดหมายจากฉันทนา เพลงชวนน้องแต่งงาน 
เพลงเดก็ดอยใจดี เพลงตามองตา และเพลงทําบญุร่วมชาต ิ แตก็่ยงัมีเพลงเก่าท่ีติดหดู้วย ไม่ว่าจะ
เป็นเพลงของพุม่พวงของยอดรักซึ่งครูเสได้พยายามเก็บและอนรัุกษ์เพลงเหล่านีไ้ว้ โดยครูเสยงัคง
ความเป็นไทยไว้แตมี่การใช้บทเพลงท่ีทนัสมยัประกอบด้วย 
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แตรวงแดงไฝ 
สถาพทั่วไปของแตรวง 
 แตรวงคณะแดงไฝ เป็นแตรวงชาวบ้านท่ีมีช่ือเสียงแถวเขตบางแค แตเ่ดิมแตรวงคณะ

แดงไฝเป็นวงป่ีพาทย์มาก่อน ทําให้แตรวงแดงไฝมีรูปแบบการบรรเลงท่ีได้รับอิทธิพลจากการ
บรรเลงแบบวงป่ีพาทย์ ประกอบกับมีการประยุกต์ใช้เคร่ืองดนตรีและเทคโนโลยีสมยัใหม่มีการ
ใช้คียบอร์ด ไมโครโฟนเพิ่มการขับร้อง สร้างเสียงแบบใหม่มีความทันสมัย แตรวงคณะแดงไฝ 
ตัง้อยูท่ี่ หมูบ้่านเศรษฐกิจ 22-20 เขตบางแค เมือง กรุงเทพมหานคร  

ความเป็นมาคณะแตรวงแดงไฝ 
 แตรวงคณะแดงไฝ ก่อตัง้โดน นายชาติชาย สมสขุ โดยนายชาติชายฝึกเล่นดนตรีไทย

กับบิดา ตัง้แต่ ยังเด็ก เร่ิมจากการตีเคร่ืองประกอบจังหวะก่อน แล้วหัดได้เคร่ืองอ่ืนต่อมา                     
จนสามารถเลน่ได้ครบทัง้วง ตอ่มาด้วยใจรักจึงแอบไปเรียนเคร่ืองเป่าสากลท่ีวดันางชีตลาดพถูนน
เทิดไท โดยเร่ิมเรียนทรัมเป็ตก่อน หมัน่ฝึกฝนเร่ือยมา จนปีพ.ศ. 2510 เห็นช่องทาง เลยได้รวมรวบ
ญาต ิเพ่ือนมาตัง้วงแตรเพ่ืมเพ่ือออกรับงานควบคูก่บัวงป่ีพาทย์ท่ีมีอยู่เดิม โดยสมยัท่ีก่อตัง้ยงัไม่มี
ช่ือวง แตรวงคณะแดงไฝเดมิวงก่อตัง้อยูบ่ริเวณตลาดพ ูตอ่มาปีพ.ศ. 2548 จึงได้ย้ายมายงั บริเวณ
บางแค  ทัง้นีแ้ตรวงคณะแดงไฝยงัมีการประยุกต์นําเอาคียบอร์ดไฟฟ้าและไมโครโฟนมาร่วมใน
ขบวนแห่ด้วย ปัจจบุนันายแดงไฝ มีอายมุากแล้ว จึงให้นายสมชาย สมสขุ ผู้ เป็นบตุรเป็นผู้จดัการ
วงเป็นสว่นใหญ่ 

ลักษณะเด่นของวง   
เน่ืองจากแตรวงคณะแดงไฝ เร่ิมต้นมาจากวงป่ีพาทย์ นักดนตรีท่ีมีอายุส่วนใหญ่

สามารถเล่นดนตรีไทยได้ การบรรเลงของแตรวงจึงมีการใช้เทคนิคแบบเพลงไทยเดิม ไม่ว่าจะเป็น
การแต่งทํานองล้อ การลกัจังหวะหรือการด้นสดของนกัดนตรี  ทําให้วิธีการบรรเลงของแตรวงมี
ความสนกุ แตรวงคณะแดงไฝยงัมีการใช้ไมโครโฟนมาขบัร้องเพิ่มสีสนัให้วงแตรขนาดนัง่บรรเลง 
เวลาแหมี่การใช้รถเข็นประกอบการแห ่ในรถเข็นประกอบไปด้วยชดุเคร่ืองเสียงและเคร่ืองคียบอร์ด 
นกัดนตรีจึงสามารถส่ือสารกบัผู้ ร่วมงาน นกัเต้นรําได้มากขึน้จากการสอบถามนายสมชาย สมสุข 
การเพิ่มเคร่ืองคียบอร์ดและการใช้รถเข็นทําให้การบรรเลงง่ายขึน้เป็นท่ีช่ืมชอบของผู้ ร่วมงาน 

โครงสร้างสมาชิก  
แตรวงคณะแดงไฝ เร่ิมก่อตัง้โดนนายแดงไฝ สมสขุ จากการรวบรวมเพ่ือนท่ีรู้จกัและ

นกัดนตรีท่ีย้ายมาจากวงอ่ืน สําหรับการสืบทอดได้มอบหมายให้นายสมชาย สมสขุซึ่งเป็นบตุรชาย
ดําเนินการบริหารจดัการภายในวง นายชาติชาย สมสุข เป็นหวัหน้าวง เ ป็นผู้ รับงานคยุตกลงกับ              
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ผู้ จ้างงาน เม่ือตกลงงานได้แล้วก็ให้ นายสมชาย สมสุข เป็นผู้ นําวงออกแสดง ทัง้ยงัประสานงาน
กบัสมาชิก ตกลงเร่ืองวนัเวลาสถานท่ีนดัหมาย การจดัเตรียมเคร่ืองดนตรี ร่วมทัง้เป็นผู้ขบัรถพา
สมาชิกมาถึงท่ีแสดง  

โอกาสในการแสดง 
งานบวชนาค แตรวงคณะแดงไฝมีโอกาสในการออกแสดง งานบวชมากท่ีสุดมีการ

ออกแสดงเกือบทัง้ปี ยกเว้นชว่งเข้าพรรษา  
งานแตง่งาน แตรงวงคณะแดงไฝมีโอกาสในการออกแสดงงานแตง่งานรองลงมาจาก 

งานบวชนาค  
งานศพ เป็นงานท่ีคณะแตรวงแดงไฝ มีโอกาสออกแสดงน้อยท่ีสุด ประมาณปี 1-2 

งาน 
งานแหต่า่ง ๆ เชน่การแหเ่ทียน งานแหก่ฐิน เป็นงานท่ีคณะแตรวงแดงไฝมีโอกาสออก

แสดงเป็นบางครัง้  
รายได้ 
ในการรับงานอปุสมบทการรับงานสว่นใหญ่เป็นงานเวลาเดียว เพราะถ้าเป็นสองเวลา

ราคาจะเพิ่มขึน้มาก เจ้าภาพเลยนิยมเวลาเดียวมากกว่าคือตอนแห่ งานเดียวอยู่ท่ี 5,500 ส่วน 
สองเวลาจะอยู่ท่ี 10,000 บาทโดยส่วนใหญ่จะเข้างานไม่เกิน 7.00 น. เสร็จงานไม่เกิน 10.00 น. 
หรือตามแล้วแต่ตกลงกับผู้ จ้าง ส่วนใหญ่หน้าจะเป็นช่วงก่อนเข้าพรรษาคือเดือน มีนาคม ถึง
กรกฏาคม บางวนัมีรับถึง สองงานตลอดทัง้ปี ประมาณ 50 งาน สมาชิกได้คนละ 500 บาทแตล่ะ
ครัง้จะใช้สมาชิก 8 คน โดยทางวงจะเก็บเงินสว่นท่ีเหลือไว้ดแูลรักษาเคร่ืองดนตรีคา่นํา้มนั  

การสร้างความนิยม  
แตรวงแดงไฝมีการสร้างความนิยม โดยมีการติดช่ือคณะพร้อมหมายเลขโทรศพัท์  

ตดิตอ่ท่ีเสือ้ของสมาชิกรวมถึงท่ีเคร่ืองดนตรีเชน่  กลองใหญ่และกลองทรีโอ้ เวลาแห่ก็มีติดช่ือคณะ
พร้อมหมายเลขโทรศพัท์  ติดต่อไว้ท่ี รถเข็น เน่ืองด้วยคณะแตรวงแดงไฝมีการใช้ไมโครโฟนจึง
สามารถประกาศ ขอบคณุและแนะนําวงได้อีกด้วย จากการสอบถาม นายสมชาย สมสุขยงัมีการ
สร้างวินยัของนักดนตรีคือ ต้องมาตรงเวลา ในขนาดแสดงห้ามด่ืมสุราเป็นอันขาด เพ่ือเป็นการ
สร้างภาพลกัษณ์ท่ีดีตอ่วง 

การฝึกซ้อม 
ไม่มีการฝึกซ้อม เพราะสมาชิกในวงบรรเลงรวมกันมานาน ได้เพลงหมดแล้ว ถ้ามี

เพลงใหมก็่ใช้วิธีให้ซ้อมกนัมาเองแล้วมาเจอกนัในงาน      
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การแต่งกาย 
                การแต่งกายมีการใส่เสือ้ท่ีเป็นยูนิฟอร์มเดียวกันมีช่ือคณะสกรีน  หมายเลขโทรศพัท์
ตดิตอ่อยูด้่านหลงัของเสือ้เพ่ือเป็นการประชาสมัพนัธ์คณะ เป็นเสือ้ยืดคอปกสีชมพ ูกางเกงขายาว 
มีแตง่กายแบบนีท้กุครัง้ท่ีทําการออกแสดง  

ผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้าง ของแตรวงคณะแดงไฝมีการกระจายรับงานไปทัว่ทัง้กรุงเทพบางครัง้ก็ได้รับ

การว่าจ้างให้บรรเลงต่างจงัหวดัไม่ว่าเป็นจงัหวดัสมุทรปาการ จงัหวดัสมุทรสงครามและจงัหวดั
นครปฐม แตรวงคณะแดงไฝได้รับการแนะนําตอ่กนัมา ซึ่งแตรวงคณะแดงไฝเป็นวงป่ีพาท์ยมาแต่
ดัง่เดิม มีผู้คนรู้จกัอยู่มากไม่เพียงแต่วงการแตรวงอย่างเดียว คณะแดงไฝยงัเป็นเป็นท่ีรู้จกัอย่าง
กว้างขวางในวงการดนตรีไทยมาอย่างยาวนาน บางครัง้ก็มีผู้มาติดตอ่ขนาดทําการแสดง พิธีการ 
รูปแบบการดําเนินงาน ขัน้ตอน ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้แจ้งให้ทางคณะแตรวงทราบ บทเพลงท่ีเก่ียวข้อง
กับพิธีจะเหมือนเดิมทุกครัง้ แต่บทเพลงอ่ืน ๆ การเตรียม เลือกบทเพลงจะเป็นการตดัสินใจของ
ทางคณะแตรวง ค่าว่าจ้าง เวลาการแสดงจะมีการตกลงกับทางผู้ จ้างโดยทางคณะแตรวงจะมี
กําหนดไว้ระดบัหนึง่                                           

ผู้ชม 
ผู้ชมสว่นใหญ่เป็นผู้มาร่วมงาน ซึง่เป็นญาตหิรือคนรู้จกัของผู้วา่จ้าง มีตัง้แตว่ยัเด็ก ถึง

ผู้สงูอาย ุ งานในครัง้นีเ้ร่ิมพิธีท่ีวดัก่อน ในระหว่างพิธีคณะแตรวงบรรเลงก็ไม่เป็นท่ีสนใจของผู้ชม
ทัง้หลาย มีเพียงตอนเร่ิมบรรเลง เพลงมหาฤกษ์เป็นสัญญานเร่ิมพิธีเท่านัน้ท่ีได้รับความสนใจ
หลงัจากนัน้ก็บรรเลงเป็นเพียงบรรยากาศจน ถึงเวลาแห่ถึงได้รับความสนใจขึน้อย่างมากเม่ือถึง
เวลาตัง้ขบวนแห่นาค ผู้คนท่ีมาร่วมงานหรือชาวบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็น วยัรุ่น หนุ่มสาว 
หรือผู้สูงอายุ ออกมาเตรียมตัวท่ีด้านหน้าสุดขอขบวน เม่ือขบวนได้เคล่ือนตวั คณะแตรวงเร่ิม
บรรเลง นกัเต้นรําก็เร่ิมออกทา่ทางเป็นการเดนิเต้น สลบัหยดุเต้นบางครัง้ก็หยดุกบัท่ี เต้นจนเพลงท่ี
บรรเลงเล่นในขนาดนัน้จบแล้วคอ่ยเดินตอ่ ระหว่างทางท่ีขบวนเคล่ือนผ่านไป กลุ่มนกัเต้นรําก็จะ
เพิ่มจํานวนมากขึน้ มีชาวบ้านท่ีอยูบ่ริเวณนัน้เข้ามาร่วมด้วยตลอดทาง  นกัเต้นมีการเต้นอย่างเมา
มนั ประกอบกบัการด่ืมสรุา โดยมีผู้จดัหาให้ตลอดทาง มีการปะทะกนัหลายครัง้ของกลุ่มนกัเต้นรํา
กบันกัดนตรี โดยนกัเต้นชอบมาหยดุแตรวง ก็ต้องดนัไปข้างหน้า จนมีนกัเต้นโดนเศษฉาบบาดหน้า 
แตบ่างครัง้ก็มาหยอดล้อนกัดนตรี มีบางก็มาขอเพลง มีการส่ือสารระหว่างคณะแตรวงกลุ่มนกัเต้น
ด้วยการโหรั่บสง่แซวกนัไปมาสร้างบรรยากาศเป็นกนัเองและความสนกุสนาน 
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ความเช่ือประเพณี 
พิธีกรรมก่อนการบรรเลงก่อนการบรรเลงทุกครัง้จะมีการไหว้ครูหรือการยกครูเพ่ือ

ระลึกถึงบุญคณุของครูบาอาจารย์ โดยทางเจ้าภาพต้องเตรียมเคร่ืองบูชาครู มาเตรียมไว้ให้ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน เงิน 12 บาท เหล้า และบหุร่ีใส่พาน โดยให้ผู้อาวโุสเป็นผู้ ทําพิธี 
จดุธูป 3 ดอก จดุเทียน จดุบหุร่ี 1 ตวั จากนัน้พนมมือสมาชิกในวงก็พนมมือรับตามกล่าวนโม 3 จบ 
ดงันี ้นะโม ตสัสะ ภะคะวโต อะหะโต สมัมาสมัพทุธัสะ  นะโม ตสัสะ ภะคะวโต อะหะโต สมัมาสมั
พุทธัสะ นะโม ตสัสะ ภะคะวโต อะหะโต สัมมาสัมพุทธัสะ และกล่าวคําบูชาครู หลังจากนัน้ได้
บรรเลงเพลงมาร์ชถวายครูเป็นการเปิดวงและก่อนการแห่จะนําดอกไม้ท่ีใช้ในการไหว้ครูมาติดท่ี
กลองใหญ่เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

ขัน้ตอนการบรรเลง 
ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอปุสมบทวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2558 สถานท่ีวดัวิมตุยาราม 

แขวงบางอ้อ เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 
เวลา 6.00 น. คณะแตรวงแดงไฝถึงสถาณท่ีนดัหมาย เร่ิมการเคล่ือนย้าย
เคร่ืองดนตรี 
เวลา 6.30 น. จดัวง เร่ิมทําพิธีไหว้ครู นัง่บรรเลง เพลงมาร์ชส่ีเหล่าเปิดวง 
บรรเลงตอ่อีกหนึง่เพลง  
เวลา 7.00 น. นาคมาถึงบริเวณสถานท่ีทําพิธี แตรวงบรรเลงเพลง
มหาฤกษ์ นาคทําพีธีปลงผม แตรวงบรรเลง เพลงคา่นํา้มนั เพลงชดุงาน
บวช ตอ่เน่ืองจนจบพิธี 
เวลา 7.45 น. พกัรับประทานอาหาร 
เวลา 8.00 น. เก็บของ เคล่ือนย้ายวง 
เวลา 8.15 น. ตัง้ขบวนจากบ้านผู้ จ้าง 
เวลา 8.30 น. เร่ิมเดนิขบวนแหน่าคแตรวงเร่ิมบรรเลง 
เวลา 9.00 น. ถึงพระอโุบสถ์ ประทกัษิณสีมา 3 รอบ  
เวลา 9.20 น. นาคขึน้ถึงพระอโุบสถ์ 
เวลา 9.25 น. แตรวงบรรเลงประกอบการโปรยทาน  
เวลา 9.30 น. แตรวงเก็บของ เคล่ือนย้ายกลบัท่ีรถ 
เวลส 9.45 น. สิน้สดุการวา่จ้าง 
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ลักษณะการบรรเลง2 
นกัดนตรีคณะแตรวงแดงไฝได้ถึงสถานท่ีนดัหมาย นกัดนตรีเร่ิมประกอบเคร่ือง โดยมี

นายสมชาย สมสุข  เป็นหวัหน้าวง ซึ่งเป็นลูกชายของนายแดงไฝ สมสุข ผู้ก่อตัง้วง เม่ือประกอบ
เคร่ืองดนตรีเสร็จเรียบร้อย  เจ้าภาพได้มาเรียกคณะแตรวงเข้าไปยงั โรงศาลา แตรวงได้จดัวงโดย 
ใช้โต็ะกลมและนําเก้าอีม้านัง่ล้อม เจ้าภาพได้นําเคร่ืองไหว้ครูมาให้นายสมชาย โดยมี เหล้า จาน
ใสบ่หุร่ี เงินธูป เทียน ดอกไม้  ให้ผู้อาวโุสสดุในวงเป็นผู้ ทําพิธี หลงัจากนัน้ได้เร่ิมบรรเลงเพลงมาร์ช 
1 เพลงเป็นการถวายครู จึงได้บรรเลงเพลงมาร์ชอีกหนึ่งเพลง ระหว่างนัน้นกัดนตรีได้นําโทรโข่ง
ออกมา นาคได้มาถึง แตรวงบรรเลงเพลง มหาฤกษ์เพ่ือเป็นสญัญานเร่ิมพิธี นาคได้เร่ิมพิธีโกนผม
และอาบนํา้นาค แตรวงบรรเลงเพลงคา่นํา้นมตอ่ด้วยบรรเลงเพลงชดุงานบวช พิธีได้ดําเนินตอ่ไป 
จนเสร็จพิธี แตรวงได้หยุดพักรับประทานอาหาร เม่ือรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วได้เก็บวง 
เคล่ืยนขบวนไปยงัจดุนดัหมาย ชึ่งห่างจากวดัประมาณ 1 กิโลเมตร  โดยต้องอาศยัรถยนต์ แตรวง
ได้จดัวงใหม่ โดยมีการใช้รถเข็น โดยนายสมชายได้เปล่ียนจากการเล่นทรอมโบนมาเป็นผู้ควบคมุ
รถเข็นและบรรเลงคียบอร์ด มีการจดัรูปแบบขบวน โดนกลุ่มนกัเต้นอยู่หน้าขบวน ตอ่มาเป็นแตรวง 
ตามด้วยขบวนนาค ท่ีโดยสารบนรถกะบะตามด้วยผู้ ถือเคร่ืองอฏัฐบริขารเคร่ืองใช้ ของถวายพระ 
เดก็ ผู้ใหญ่ ผู้สงูอาย ุตามลําดบั การบรรเลงได้เร่ิมขึน้ โดยใช้คียบอร์ดเล่นทํานองเพลง เพลงท่ีเล่น
เป็นเป็นรําวง ลกูทุง่ยอดนิยม ใช้บรรเลงทํานองเดียว ขึน้เพลงวงรับตาม  การเคล่ืยนขบวนเป็นการ
เดนิสลบัเต้น กลุม่นกัเต้นก็การเต้นอยา่งเมามนั ประกอบกบัการด่ืมสุรา โดยมีผู้จดัหาให้ตลอดทาง 
มีการปะทะกนัหลายครัง้ของกลุ่มนกัเต้นกบันกัดนตรี โดยนกัเต้นชอบมาหยดุแตรวง ก็ต้องดนัไป
ข้างหน้า จนมีนกัเต้นโดนเศษฉาบบาดหน้า แตบ่างครัง้ก็มาหยอดล้อนกัดนตรี มีบางก็มาขอเพลง
จากนายสมชาย เม่ือมาถึงทางเข้าวดันายสมชายก็ได้หยดุบรรเลงมีการส่ือสาร ยอล้อกับกลุ่มนกั
เต้นด้วยการโห่รับส่งและขอนํา้ด่ืม เอ็มร้อยจากเจ้าภาพและได้บอกว่าแตรวงไม่ด่ืมเหล้า แตรวงได้
บรรเลงต่อ บางครัง้ก็มีคนมาหยุดรถเข็นของวงนายสมชายต้องหยุดบรรเลงต่อว่าผ่านไมโครโฟน 
ว่าผมไม่สามารถทํางานได้จนสามารถไปต่อได้ จนเคล่ืยนขบวนมาถึงบริเวณวัด ได้หยุดการ
บรรเลงย้ายขบวนไปตัง้ขบวนใหม่ท่ีบริเวณพระอโุบสถ์ซึ่งอยู่สงูขึน้ไป ได้ตัง้ขบวนขึน้ใหม่โดยยงัคง
รูปแบบเดิม แตรวงได้เร่ิมบรรเลงอีกครัง้ กลุ่มนกัเต้นยงัคงความเมามนั  เต้นสลบัเดิน กลุ่มขบวน

                                                           
2เก็บข้อมลูภาคสนาม ลกัษณะชาตพินัธุ์พรรณนา (Ethnography),  เม่ือวนัท่ี 25 

พฤษภาคม 2558 
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หลงัก็เดินตามอย่างสงบนิ่ง จนครบสามรอบ แตรวงได้หยดุบรรเลง นาคขึน้พระอโุบสถ์ ทําพิธีการ
แสดงความคารวะแด่พระสงฆ์ผู้ เป็นเจ้าของสถานท่ีเม่ือมีการโปรยทาน แตรวงได้บรรเลงอีกครัง้ 
บรรยากาศเป็นไปอย่างสนกุสนาม ตา่งแย่งกนัเก็บเหรียญท่ีโปรยรวมทัง้นกัดนตรีด้วย เม่ือใกล้จบ
เพลงแตรวงได้บรรเลงเร็วขึน้เป็นท่ีช่ืนชอบของนกัเต้นจนจบเพลง นาคขึน้พระอโุบสถ์ดําเนินพิธีตอ่
นายสมชายได้ทําการขอบคณุผู้ ร่วมงานบอกวิธีการติดตอ่วง เป็นอนัจนการจ้างแตรวงได้แยกย้าย
เก็บเคร่ืองดนตรี  
ลักษณะทางดนตรี 

นักดนตรีคณะแตรวงแดงไฝ 
ตารางท่ี 6 แสดงข้อมลูสมาชิกนกัดนตรีคณะแตรวงแดงไฝ 
ลําดบั ช่ือ อาย ุ เคร่ืองดนตรีท่ีเลน่ อาชีพ 
1 นายชาตชิายสมสขุ(หวัหน้าวง) 67 อลัโต แซกโซโฟน นกัดนตรี 
2 นางไพรัตน์  ขําคง 35 อลัโต แซกโซโฟน รับจ้าง 
3 นายมนสั  ดีสกลุ 58 เทเนอร์ แซกโซโฟน รับจ้าง 
4 นายสําราญ  พิมพ์พร้อม 66 ทรัมเป็ต ค้าขาย 
5 นายบริบรูณ์  น้อยสกลุ 48 ทรอมโบน นกัดนตรี 
6 นายสมชาย  สมสขุ 33 ทรอมโบน/ร้อง นกัดนตรี 
7 นายจํารัส  คงเทียน 54 กลองใหญ่ รับราชการ 
8 นายชาญยทุธ สวา่งแก้ว 36 กลองทรีโอ้ รับจ้าง 
9 นางสาวสมใจ มีบญุ 41 ฉาบ/ร้อง รับจ้าง 

 

จากตารางซึ่งแสดงข้อมูลสมาชิกนกัดนตรีของคณะแตรวงแดงไฝ พบว่ามีนักดนตรี
ประจําวงอยู่ 9 คน มีอายุเฉล่ียตัง้แต่ 33-67 ปี ช่วงอายุท่ีมีมากสุดคือช่วง 40-60 ปีนักดนตรี
ประกอบอาชีพหลกัคือ รับจ้างและมีบางส่วนท่ีเป็นนกัดนตรีและครูสอนดนตรี โดยสมาชิกของแตร
วงคณะแดงไฝ เป็นสมาชิกดัง่เดมิมีการรวมวงกนัมาอย่างยาวนาน จากการสอบถามทางคณะแตร
วงไมมี่การรับสมาชิกใหมม่าเพิ่ม  
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เคร่ืองดนตรี 
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ขณะทําการออกแสดง 

ตารางท่ี 7 แสดงข้อมลูเคร่ืองดนตรีของคณะแตรวงแดงไฝ 

เคร่ืองดนตรี จํานวน หมายเหต ุ
อลัโต แซกโซโฟน 1  
เทเนอร์ แซกโซโฟน 1  

ทรัมเป็ต 1  

ทรอมโบน 2  
กลองเทเนอร์ 1  

กลองทรีโอ้ 1  
ฉาบ 1  

นกัร้อง 2  

คียบอร์ด (ประกอบกบัรถเข็น) 1 ใช้เดนิขบวนแห ่
 

เคร่ืองดนตรีของแตรวงคณะแดงไฝ แบ่งออกเป็นประเภทได้ดัง้นี  ้เคร่ืองลมไม้ 
(Woodwind Instrument) เคร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instrument) เคร่ืองประกอบจังหวะ 
(Percussion)และเคร่ืองดนตรีไฟฟ้า (Electronic instrument) 

เคร่ืองลมไม้ (Woodwind Instrument) ได้แก่ คลาริเน็ต, อลัโตแซกโซโฟนและเทเนอร์
แซกโซโฟน 
เคร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instrument) ได้แก่ ทรัมเป็ตและทรอมโบน 
เคร่ืองประกอบจงัหวะ (Percussion) ได้แก่ กลองใหญ่, กลองทรีโอ้และฉาบ 
เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า (Electronic instrument) ได้แก่ คีย์บอร์ด  
โดยเคร่ืองดนตรีสว่นใหญ่ ในส่วนของเคร่ืองประกอบจงัหวะ เคร่ืองดนตรีไฟฟ้ารถเข็น 

และชุดเคร่ืองเสียง ทางวงจะเป็นผู้ จัดเตรียมไว้ให้พร้อม ส่วนเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมคือ 
เคร่ืองลมไม้และเคร่ืองทองเหลืองทางวงก็มีจัดเตรียมเป็นของวงใว้ให้แต่ก็มีนักดนตรีบางคนท่ี
จดัหามาไว้เป็นของสว่นตวั 
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อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการบรรเลง 

ตารางท่ี 8 แสดงอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบการบรรเลงของแตรวงคณะแดงไฝ 

อปุกรณ์ จํานวน หมายเหต ุ

โทรโขง่ไฟฟ้า 1  
 

แตรวงคณแดงไฝมีการใช้โทรโข่งเพ่ือขยายเสียงร้องขนาดนัง่บรรเลงบรรเลงเพลงคา่-
นํา้นม อปุกรณ์ท่ีเหลือได้นํามาประกอบบนรถเข็นขนาดเดินแห่คือ ไมโครโฟน  ลําโพงใช้เพ่ือขยาย
เสียงร้องและเสียงเคร่ืองดนตรีคียบอร์ดอปุกรณ์ทัง้หมดเป็นของวง 

รถเข็น 
อปุกรณ์ประกอบรถเข็น 

ตารางท่ี 9 แสดงอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบรถเข็นของแตรวงคณะแดงไฝ 
 อปุกรณ์ จํานวน หมายเหต ุ

ไมโครโฟน   1  
ลําโพง 3  

แบตเตอร่ี 3  

ใช้ผู้ควบคมุ 1 คน 

 

แตรวงคณะแดงไฝมีการใช้รถเข็นประกอบการเดินขบวนแห่เป็นการประยกุต์ใช้อย่าง
ง่าย โดยนํารถเข็นขนาดเล็กมาประกอบเคร่ืองคียบอร์ดไมโครโฟนและติดอุปกรณ์ขยายเสียง                 
ใช้พลงังานจากแบตเตอร่ีโดยนายสมชาย สมสขุ เป็นผู้ ท่ีควบคมุรถเข็นบรรเลงเคร่ืองคียบอร์ดและ
ร้องเพลงไปพร้อมกนั โดยนายสมชายจะเป็นผู้ควบคมุวงด้วย โดยจะบรรเลงนําหรือร้องนําวงก่อน
เข้าเพลงใหม่ทกุครัง้ จากการสงัเกตุการมีรถเข็นและเคร่ืองขยายเสียงทําให้นายสมชาย สามารถ
ส่ือสารกบัผู้ เต้นรําได้มากขึน้ บางครัง้ก็มีการแซวไปมา การเชียรกนั สร้างบรรยายสนกุสนามได้เป็น
อยา่งมาก โดยนายสมชายมีความคดิในการนํารถเข็นมาใช้เพ่ือให้ง่ายขึน้และสะดวกตอ่การใช้งาน 
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การประสมและการจัดวง 
จากการสอบถามนายสมชายสมสุขพบว่ามีการจัดวงแบบมาตราฐานคือ 8 คนใช้

เคร่ืองเป่า 5 เคร่ือง แล้วดตูามเหตกุารณ์อีกทีถ้าระยะไกลจะใช้รถเข็นช่วย แต่ถ้าผู้ จ้างอยากได้วง
ใหญ่ก็ต้องเพิ่มราคา ดตูามรูปแบบงาน วา่ต้องแหแ่บบไหนตามท่ีตกลงกบัเจ้าภาพ  

รูปแบบวงก็จะมีการเปล่ียนไปโดยการจดัวงจะเน้นไปท่ีความดงัโดยการใช้เคร่ืองลม
ทองเหลืองทรัมเป็ตและทรอมโบน มีเพียงการจดักลุ่มเคร่ืองดนตรีแตล่ะชนิดไว้แยกเป็น เคร่ืองลม
ไม้ เคร่ืองลมทองเหลือง เคร่ืองประกอบจังหวะ และเคร่ืองดนตรีไฟฟ้า จํานวนเคร่ืองดนตรีท่ีใช้
ขึน้อยู่กับจํานวนนักดนตรีท่ีว่างในงานนัน้  ๆ มีเพียง แตรวงคณะครูเส ท่ีมีรูปแบบการจัดวงท่ี
ตายตวั ท่ีมีการกําหนดจํานวนเคร่ืองดนตรีแตล่ะชนิดเพ่ือความสมดลุของเสียงในการบรรเลง  

 

 

ภาพท่ี 4 ภาพแสดงตําแหนง่ท่ีนัง่ของแตรวงคณะแดงไฝขณะนัง่บรรเลง 

 
การจัดวงการน่ังบรรเลง  
รูปแบบการจดัวง ขึน้อยูก่ารสถานท่ีในการแสดง ในการนัง่บรรเลงจะมีการจดัเพียงให้

เคร่ืองดนตรีชนิดเดียวกนันัง่อยูต่ดิกนั แตไ่มไ่ด้มีการกําหนดระดบัท่ีนัง่ไว้ตายตวั ปิดท้ายด้วยเคร่ือง
ลมทองเหลืองนกัดนตรีจดัวงรอบโต๊ะ หนัหน้าเข้าหากนัไม่มีการจดัเรียงเคร่ืองดนตรีแบบตายตวัมี
เพียงแยกนัง่เป็นประเภทเคร่ืองลมกบัเคร่ืองประกอบจงัหวะ 

แซกโซโฟน 

ทรอมโบน 

แซกโซโฟน 

กลองทรีโอ้ 

ฉาบ/

นกัร้อง 

ทรัมเป็ต 

กลองใหญ่ 

 

ทรอมโบน 

โต๊ะ 
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ภาพท่ี 5 ภาพแสดงรูปขบวนแหข่องแตรวงคณะแดงไฝ 

 การจัดวงเดินบรรเลงเพื่อน าขบวนแห่นาค  มีการใช้รถเข็นมาประกอบการ
เดินขบวนแห่โดยนายสมชาย สมสุขได้เปล่ียนจากทรอมโบนมาเป็นผู้ควบคุมรถเข็นพร้อมกับ
บรรเลงเคร่ืองคียบอร์ด การจดัขบวนให้กลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะนําขบวนคือ ฉาบ, กลองทรีโอ้
และกลองใหญ่ ตามด้วยรถเข็นและกลุม่เคร่ืองลม   

เพลงท่ีใช้ในการบรรเลง 
ตารางท่ี 10 แสดงข้อมลูเพลงท่ีบรรเลงขนาดนัง่บรรเลงของแตรวงคณะแดงไฝ 

เพลงขนาดนัง่บรรเลง 
ลําดบั เวลา(นาที) ช่ือเพลง ประเภทเพลง ผู้ประพนัธ์/ผู้ เรียบเรียง/ผู้ ร้อง 
1 3.40 มารช์ส่ีเหลา่ มารช์ นาวาตรีพยงค์ มกุดาพนัธ์ 

(ผู้ประพนัธ์) 
2 1.10 มหาฤกษ์ เพลงพิธีการ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ    

เจ้าฟ้าบริพตัรสขุมุพนัธุ์ 
(ผู้ประพนัธ์) 

3 4.02 คา่นํา้นม ลกูทุง่ ไพบลูย์ บตุรขนั (ผู้ประพนัธ์) 
4 5.16 สญัญาเม่ือสายณัห์ ลกูทุง่ สญัญา พรนารายน์ (ผู้ ร้อง) 
5 1.29 ทําบญุร่วมชาต ิ ลกูทุง่ ชาย เมืองสิงห์ (ผู้ ร้อง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางการเคลือ่นขบวน 

กลองทรีโอ้ 

กลองใหญ่ 

 

ฉาบ 
รถเข็น 

คียบอร์ด/ไมโคนโฟน 

ทรอมโบน 

แซกโซโฟน 

ทรัมเป็ต 

แซกโซโฟน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95
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เพลงขนาดนัง่บรรเลง 
ลําดบั เวลา(นาที) ช่ือเพลง ประเภทเพลง ผู้ประพนัธ์/ผู้ เรียบเรียง/ผู้ ร้อง 
6 4.28 หนไูมรู้่ ลกูทุง่ พุม่พวง ดวงจนัทร์ (ผู้ ร้อง) 

 

หลงัจากไหว้ครูบรรเลงเพลงมาร์ชส่ีเหล่าเป็นการเปิดวง หลงัจากนัน้สกัพกัก็บรรเลง
เพลงมารช์ส่ีเหล่าอีกหนึ่งรอบ แต่ไม่ได้บรรเลงทัง้เพลงเหมือนรอบแรกเม่ือนาคมาถึงบริเวณ                   
ได้บรรเลงมหาฤกษ์เป็นสัญญานการเร่ิมพิธีนาคเร่ิมปลงผม คณะแตรวงบรรเลงเพลงค่านํา้นม 
ตอ่มาบรรเลงเพลงตอ่เน่ืองเป็นบทเพลงประเภทเพลงลกูทุง่จนเสร็จพิธีอาบนํา้นาค 
ตารางท่ี 11 แสดงข้อมลูเพลงท่ีบรรเลงขนาดเดนิแหข่องแตรวงคณะแดงไฝ 

เพลงขณะเดนิแห ่
ลําดบั เวลา(นาที) ช่ือเพลง ประเภทเพลง ผู้ประพนัธ์/ผู้ เรียบเรียง/ผู้ ร้อง 
1 2.08 เขมรพระประทมุ เพลงไทยเดมิ ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
2 5.28 ตามองตา ลกูทุง่ ยอดรัก สลกัใจ (ผู้ ร้อง) 
3 1.38 ฟ้อนเงีย้ว พืน้บ้าน ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
4 3.12 น้องนอนไมห่ลบั ลกูทุง่ อาภาพร นครสรรวค์ (ผู้ ร้อง) 
5 0.58 ผมรักเมืองไทย  Mocca Garden (ผู้ ร้อง) 
6 2.52 กิบตบั ลกูทุง่ เทง่ เถิดเทิง (ผู้ ร้อง) 
7 4.15 แว้นฟ้อหลอ่เฟีย้ว  สปุ๊ กนิคปาปิยองกุ๊กกุ๊ก(ผู้ ร้อง) 
8 2.56 โหก่ลองยาว/   
9 3.12 ขอใจแลกเบอร์โทร ลกูทุง่ หญิงลี ศรีจมุพล (ผู้ ร้อง) 
10 0.09 เพลงประกอบ

รายการชิงร้อยชิง
ล้าน 

 ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 

 

 เร่ิมแห่บทเพลงท่ีแตรวงบรรเลงเป็นบทเพลงประเภทไทยเดิมกับเพลงพืน้บ้านเช่น 
เพลงเขมรพระประทมุ เพลงฟ้อนเงีย้วตอ่มาบรรเลงบทเพลงประเภทเพลงลกูทุง่ตอ่เน่ืองจนเสร็จสิน้
พิธี โดยนิยมเพลงลกูทุง่  
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ตารางท่ี 12 แสดงข้อมลูเพลงท่ีบรรเลงของแตรวงคณะแดงไฝ 
ตารางสรุปเพลงแตรวงคณะแดงไฝ 

เพลง
มาร์ช 

เพลงพิธีการ เพลงไทยเดมิ เพลง
พืน้บ้าน 

เพลงลกูทุง่ เพลง
ทํานองนิยม 

มารช์ 
ส่ีเหลา่ 

มหาฤกษ์ 
 

เขมรพระประทมุ ฟ้อนเงีย้ว 
 

กิบตบั 
ขอใจแลกเบอร์โทร 
คา่นํา้นม 
ตามองตา 
ทําบญุร่วมชาต ิ
น้องนอนไมห่ลบั 
ผมรักเมืองไทย 
แว้นฟ้อหล่อ เ ฟี้ยว
สัญญาเม่ือสายัณห์
หนไูมรู้่ 

เพลง
ประกอบ
รายการชิง
ร้อยชิงล้าน 

 

จากการสอบถามนายสมชาย สมสขุ แนววงจะเน้น สร้างความสนกุให้คนเต้นรํา มีการ
เลือกใช้เพลงประเภทเพลงลูกทุ่ง เพลงรําวง อาศยัการดอูายุ คนรํา ถ้ามีคนสูงอายุมากก็จะเน้น
เพลงรําวงมีเพลงลกูทุง่บาง ถ้าเป็นพวกวยัรุ่นก็จะเพลงลกูทุ่งท่ีจงัหวะสนกุ บางครัง้ก็ใช้เพลงสตริง 
บางครัง้ก็เลือกเลน่เพลงตามท่ีเจ้าภาพขอมา 

แตรวงคณะตาตอ็ก 

สถาพทั่วไปของแตรวง 
แตรวงคณะตาต็อกเป็นแตรวงท่ีมีการผสมผสานระหว่างเคร่ืองดนตรีไฟฟ้ากับเคร่ือง

เป่าอยา่งลงตวัทําให้เกิดรูปแบบเสียงท่ีมีความหลากหลายเป็นท่ีนิยมถกูใจของชาวบ้านกล่าวได้ว่า
แตรวงคณะตาต๊อกสามารถเป็นตวัแทนรูปแบบของแตรวงในยคุปัจจบุนัท่ีมีการปรับเปล่ียนให้เข้า
กบัยคุสมยั แตรวงตาต๊อกไม่มีช่ือวงท่ีตายตวั ขึน้อยกูบัผู้ รับงานและพืน้ท่ีท่ีแสดง โดยจะใช้ช่ือของ
ผู้ รับงานเป็นช่ือวงเชน่ แตรวงคณะตาต๊อก แตรวงคณะวีรัฐและแตรวงวงน้าหยอย โดยเป็นท่ีรู้จกัใน
ระแวงพระราม 3 บางนาและจังหวัดใกล้เคียงเช่นจงัหวดัสมุทรปราการ ไม่มีท่ีตัง้วงแน่นอนจะ
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รวมตัวกันเม่ือมีงาน โดยการติดต่องานใช้หมายเลขโทรศัพท์ของนายชัยพงศ์ แข่งขันทรัพย์ 
หมายเลขโทรศพัท์ตดิตอ่ 81- 4881381 

ความเป็นมาคณะแตรวงตาต๊อก 
แตรวงคณะตาต๊อกก่อตัง้โดย นายชัยพงศ์ แข่งขันทรัพย์เป็นท่ีรู้จักในนาม ตาต๊อก 

นายชยัพงศ์ ได้ฝึกดนตรีกบัวงป่ีพาท์ยท่ีบ้านตัง้แตอ่าย ุ8 ขวบ เม่ืออายไุด้ 12 ปี พ.ศ. 2512 ได้เร่ิม
ศกึษาเคร่ืองดนตรีสากล โดยเร่ิมจาก ทรัมเป็ต ศึกษากับครูปรีชา ไม่ทราบนามสกลุ  ใช้ลําดบัการ
ฝึกหดัไล่เสียงต่ําไปเสียงสูงให้มีความชํานาญก่อน จึงได้เร่ิมหัดเพลงต่อมาได้ศึกษาเพิ่มเติมกับ                    
ครูมงคล ได้ศึกษาแนวเพลงไทยแบบแผนดัง่เดิมในระหว่างนัน้ นายชยัพงค์ ได้เร่ิมออกบรรเลง  
แตรวงตามวงต่าง ๆ อาทิเช่น แตรวงวัดดอกไม้ แตรวงถนนตก แตรวงบางปะกอก จนเม่ือ                     
พ.ศ 2548 นายชยัพงศ์ แตรวงท่ีเคยร่วมเลน่ตา่งแยกย้ายกนัไป นายชยัพงศ์จึงได้จดัหาเคร่ืองดนตรี 
รวบรวม ญาติพ่ีน้อง เพ่ือนท่ีเคยร่วมเล่นแตรวงด้วยกนัท่ีมีใจรักดนตรีแล้วอยากหารายได้เสริม ซึ่ง
ส่วนใหญ่ไม่ได้ทํางานประจํา บางคนก็มีวงเป็นของตวัเองอยู่แล้วก็ได้มารวมกนัออกรับงาน โดยมี
นายชยัพงศ์เป็นหวัหน้าวงแตรวงคณะนีไ้ม่มีช่ือวงจะใช้ช่ือผู้ รับงานเป็นช่ือวงตามพืน้ท่ี มีสามช่ือท่ี
ใช้คือ วงตาต็อกรับงานบริเวณ พระรามสาม วงวีรัฐรับงานบริเวณแถวบางนา วงน้าหยอยรับงาน
บริเวณจงัหวดัสมทุรปราการ 

ลักษณะเด่นของวง  
แตรวงตาต็อกมีการนําเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าเช่น คียบอร์ดกลองไฟฟ้า เบสไฟฟ้ารวมไป

ถึงเคร่ืองขยายเสียงมาใช้ในขนาดนัง่บรรเลงโดยมีแนวความคิดท่ีว่าสะดวกง่ายตอ่การใช้งานทําให้
สามารถสร้างเสียงท่ีหลากหลายมากขึน้ ฟังดทูนัสมยัเป็นท่ีถกูใจของชาวบ้านเลยได้พฒันาตอ่นํา
รถเข็นมาบรรทุกเคร่ืองเสียงมาประกอบตอนแห่โดยมีอีกหนึ่งเหตผุลท่ีต้องเลือกใช้รถเข็นด้วยนาย
ชยัพงค์มีขาท่ีไมค่อ่ยสมบรูณ์ทําให้เดนิได้ลําบาก ขนาดแหต้่องอาศยันัง่บนรถเข็นไปด้วยโดยมีนาย
ดนยั แขง่ขนัดีเป็นผู้ประกอบปรับเปล่ียนอปุกรณ์ลองผิดลองถกูจนเป็นรูปแบบท่ีใช้ในปัจจบุนั 

โครงสร้างสมาชิก  
แตรวงคณะตาต๊อกเร่ิมก่อตัง้โดนนายชยัพงศ์ แข่งขนัทรัพย์ จากการรวบรวมเพ่ือนท่ี

รู้จกัและนกัดนตรีท่ีย้ายมาจากวงอ่ืน สําหรับการสืบทอดได้มอบหมายให้นายนายดนยั แข่งขนัดี 
ซึ่งเป็นบตุรชายดําเนินการบริหารจดัการภายในวง นายชยัพงศ์ แข่งขนัทรัพย์ เป็นหวัหน้าวงเม่ือมี
การรับงาน นายชยัพงศ์ มอบหมายให้นายดนยั แข่งขนัดีเป็นผู้จดัการวงประสานงานนดัหมายกับ
นกัดนตรีในวงและเตรียมเคร่ืองดนตรี  
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โอกาสในการแสดง 
งานบวชนาค แตรวงคณะตาต๊อกมีโอกาสในการออกแสดง งานบวชมากท่ีสุดมีการ

ออกแสดงเกือบทัง้ปี ยกเว้นชว่งเข้าพรรษา  
งานแตง่งาน แตรงวงคณะตาต๊อกมีโอกาสในการออกแสดงงานแตง่งานรองลงมาจาก 

งานบวชนาค  
งานศพเป็นงานท่ีคณะแตรวงตาต๊อกมีโอกาสออกแสดงน้อยท่ีสดุประมาณปี 1-2 งาน 
งานแห่ต่าง ๆ เช่นการแห่เทียน งานแห่กฐิน เป็นงานท่ีคณะแตรวงตาต๊อกมีโอกาส

ออกแสดงเป็นบางครัง้  
รายได้ 
ในการรับงานอุปสมบทมีสองแบบคือ เวลาเดียวและสองเวลา ส่วนใหญ่ ผู้ จ้างนิยม

เวลาเดียวคือตอนแห่นาคไปวดั งานเดียวอยู่ท่ี 6,000 บาทจะเร่ิมงานในเวลา 7.00 น. เลิกงานใน
เวลาไมเ่กิน 11.00 น. สองเวลาอยู่ท่ี 10,000 บาท เร่ิมเวลาในเวลา7.00 น.เลิกงานไม่เกิน18.00 น.  
ตลอดทัง้ปี มีประมาณ 50 งาน ออกแสดงแตล่ะครัง้สมาชิกได้คนละ 500 บาท ทกุครัง้ท่ีออกแสดง
ใช้สมาชิก 10คน โดยทางวงจะเก็บเงินสว่นท่ีเหลือไว้ดแูลรักษาอปุกรณ์และเคร่ืองดนตรี  

การสร้างความนิยม  
แตรวงคณะครูต็อกไม่มีโฆษณาวงหรือแม้แต่ติดช่ือวงตามเคร่ืองดนตรีหรือท่ีรถเข็น

แบบท่ีวงอ่ืน ๆ ทํากนั โดยงานส่วนใหญ่ท่ีได้รับมาจากการแนะนําปากต่อปากของชาวบ้านแตรวง
คณะครูต็อกเลยเน้นไปทางด้านการสร้างความสนุกสนามให้กับผู้ ร่วมงานและความไพเราะของ
การบรรเลงมากกวา่มีการใช้เคร่ืองดนตรีไฟฟ้าและเคร่ืองเสียง 

การฝึกซ้อม 
ไม่มีการฝึกซ้อมเพราะสมาชิกในวงบรรเลงรวมกนัมานานได้เพลงหมดแล้วถ้ามีเพลง

ใหมก็่ใช้วิธีให้ซ้อมกนัมาเองแล้วมาเจอกนัในงาน 
การแต่งกาย 
มีเคร่ืองแต่งกายให้เหมือนกันคือเสือ้เชิต้ลายดอก กางเกงขายาวให้ความสําคญัใน

รูปแบบท่ีเป็นทีมโดยจะมีการแตง่กายแบบนีท้กุครัง้ท่ีออกทําการแสดง 
ผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างของแตรวงคณะตาต๊อกมีการกระจายรับงานไปทัว่ทัง้กรุงเทพและปริมณฑล 

เช่นจงัหวดัสมทุรปราการ ส่วนใหญ่ในบริเวณเขตพระรามสาม บางนา สมทุรปราการ โดยแตรวง
ตาต๊อกมีช่ือท่ีไมแ่นน่อน ขึน้อยูก่บับริเวณท่ีรับงานและผู้ รับงานแตก็่มีบางครัง้มีผู้มาติดตอ่ขนาดทํา
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การแสดงพิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน ขัน้ตอน ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้แจ้งให้ทางคณะแตรวงทราบบท
เพลงท่ีเก่ียวข้องกบัพิธีจะเหมือนเดมิทกุครัง้   

ผู้ชม 
ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นผู้มาร่วมงานซึ่งเป็นญาติหรือคนรู้จกัของผู้ว่าจ้างมีตัง้แตว่ยัเด็กถึง

ผู้ สูงอายุ  งานในครัง้นีเ้ร่ิมพิธีท่ีวัดก่อนในระหว่างพิธีคณะแตรวงบรรเลงถึงจะบรรเลงเพลงเร็ว 
เพลงสมยันิยมประกอบกบัการใช้เคร่ืองเสียงก็ไม่เป็นท่ีสนใจของผู้ชม มีเพียงตอนเร่ิมบรรเลงเพลง
มหาฤกษ์เป็นสญัญานเร่ิมพิธีเท่านัน้ท่ีได้รับความสนใจหลงัจากนัน้ก็บรรเลงเป็นเพียงบรรยากาศ
จนถึงเวลาแหถ่ึงได้รับความสนใจขึน้  เม่ือถึงเวลาตัง้ขบวนแห่นาค ผู้คนท่ีมาร่วมงานหรือชาวบ้าน
ท่ีอยู่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น วัยรุ่น หนุ่มสาวหรือผู้สูงอายุออกมาเตรียมตวัท่ีด้านหน้าสุดของขบวน 
เม่ือขบวนได้เคล่ือนตวั คณะแตรวงเร่ิมบรรเลงนักเต้นรําก็เร่ิมออกท่าทางการเคล่ืยนขบวนเป็น             
การเดินสลบัเต้น กลุ่มนกัเต้นก็เต้นอย่างสนกุสนามตลอดการเดินทาง เม่ือขบวนได้เดินทางมาถึง
พระอโุบสถ์ การบรรเลงการเต้นยงัคงความสนุกสนาม แตรวงมีการบรรเลงเพลง ท่ีจงัหวะเร็วขึน้ 
เม่ือมีการบรรเลงเพลงลกูทุ่งท่ีเป็นท่ีนิย เช่น เพลงขอใจแลกเบอร์โทรจะได้รับการตอบรับอย่างดีมี
การสง่เสียงโหร้่องแสดงความช่ือชอบและการเต้นท่ีสนกุขึน้ 

ความเช่ือประเพณี 
พิธีกรรมก่อนการบรรเลงก่อนการบรรเลงทุกครัง้จะมีการไหว้ครูหรือการยกครูเพ่ือ

ระลึกถึงบุญคณุของครูบาอาจารย์ โดยทางเจ้าภาพต้องเตรียมเคร่ืองบูชาครูมาเตรียมไว้ให้ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน เงิน 12 บาท เหล้า และบหุร่ีใส่พาน โดยให้ผู้อาวโุสเป็นผู้ ทําพิธี 
จดุธูป 3 ดอก จดุเทียน จดุบหุร่ี 1 ตวั จากนัน้พนมมือสมาชิกในวงก็พนมมือรับตามกล่าวนโม 3 จบ 
ดงันี ้นะโม ตสัสะ ภะคะวโต อะหะโต สมัมาสมัพทุธสัะ และกล่าวคําบชูาครู หลงัจากนัน้ได้บรรเลง
เพลงมาร์ชถวายครูเป็นการเปิดวงและก่อนการแห่จะนําดอกไม้มาติดท่ีรถเข็นเพ่ือความเป็นสิริมง
คงและในทกุปีหลงัจากหมดหน้างานชว่งเข้าพรรษาจะมีทําการพิธีมีการทําบญุใหญ่ 

ขัน้ตอนการบรรเลง 
ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอุปสมบท วันท่ี 21 มิถุนายน 2558 สถานท่ี วัดย่ายร่ม                

แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 
เวลา 6.00 น. นกัดนตรีจดัเตรียมวง ตดิตัง้เคร่ืองเสียง  
เวลา 6.30 น. เร่ิมบรรเลงเพลงมาร์ช เปิดวง ตามด้วยบรรเลงเพลงลกูทุ่ง 
บรรเลงจบ ทําพิธีไหว้ครู  
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เวลา 7.00 น. นาคทําพิธีปลงผม แตรวงบรรเลง เพลงมหาฤกษ์ เพลงคา่
นํา้นม เพลงงานบวช ตอ่เน่ืองจนจบพิธี 
เวลา 7.45 น. พกัทานอาหาร 
เวลา 8.00 น. แตรวงเร่ิมบรรเลงก่อน พระขึน้เทศน์  ทําการเก็บวง  
เวลา 8.30 น. ตัง้ขบวนแห่หน้าศาลาเคล่ือนไปยงัพระอโุบสถ์ แตรวงเร่ิม
บรรเลง 
เวลา 9.00 น. เคล่ือนขบวนประทกัษิณสีมา 3 รอบ  
เวลา 9.20 น. นาคขึน้พระอโุบสถ์ทําพิธีจบการวา่จ้าง 

ลักษณะการบรรเลง3 
นกัดนตรีคณะแตรวงตาต๊อกได้ถึงสถานท่ีนดัหมาย นกัดนตรีเร่ิมประกอบเคร่ืองดนตรี 

โดยนายดนยั แข่นขนัทรัพย์เป็นผู้ติดตัง้ระบบเคร่ืองเสียงซึ่งนายดนยั เป็นลกูชายของนายชยัพงศ์  
แข่งขนัทรัพย์ ผู้ก่อตัง้วงเม่ือประกอบเคร่ืองดนตรีเสร็จเรียบร้อย นายชยัพงศ์ได้ร้องขอเคร่ืองบูชา
จากเจ้าภาพ พบว่าเจ้าภาพมิได้เตรียมไว้ให้จึงขอเวลาจดัหาก่อน คณะแตรวงจึงเร่ิมบรรเลงก่อน  
เพราะผู้ ร่วมงานเร่ิมเดินทางมาเยอะ แตรวงเร่ิมบรรเลงเปิดวงโดยใช้เพลงมาร์ช ตอ่ด้วยเวลาลกูทุ่ง 
จงัหวะสนกุ 3-4 เพลง เม่ือบรรเลงจบเจ้าภาพจัดหาเคร่ืองบูชาครูได้เรียบร้อยโดยมี เหล้า จานใส่
บหุร่ี เงิน ธูป เทียน ดอกไม้ นายชยัพงศ์จึงเร่ิมทําพิธีไหว้ครู  เม่ือนาคมาถึง แตรวงได้บรรเลงเพลง 
มหาฤกษเพ่ือเป็นสัญญานเร่ิมพิธี นาคได้เร่ิมพิธีปลงผม แตรวงบรรเลงเพลงค่านํา้นมได้บรรเลง
เพลงชุดงานบวชพิธีได้ดําเนินต่อไป จนเสร็จพิธี แตรวงได้หยุดพักรับประทานอาหารเม่ื อ
รับประทานอาหารเรียบร้อย แตรวงเร่ิมเก็บเคร่ืองเสียงเตรียมตวัตัง้ขบวนแห่ แตรวงได้บรรเลงอีก
ครัง้เพ่ือเป็นสญัญานก่อนพระขึน้เทศน์ แล้วได้ออกไปตัง้ขบวนรอท่ีหน้าศาลา โดยมีการนํารถเข็น
บรรทกุเคร่ืองเสียงมาเตรียมพร้อมไว้  ด้วยรถเข็นมีขนาดใหญ่จึงต้องใช้สมาชิก หนึ่งคนในการควม
คมุรถเข็นตลอด การจดัรูปแบบขบวน โดนมีกลุ่มนกัเต้นอยู่หน้าขบวน ต่อมาเป็นแตรวง ตามด้วย
ขบวนนาค ประกอบด้วยผู้ ถือเคร่ืองอัฏฐบริขารเคร่ืองใช้ของถวายพระ เด็ก ผู้ ใหญ่ ผู้ สูงอาย ุ
ตามลําดบั การบรรเลงได้เร่ิมขึน้โดยมีเสียงโห ่สง่รับเป็นสญัญานเร่ิมเดิน  แตรวงเร่ิมบรรเลงเพลงท่ี
เลน่เป็นเพลงรําวง ลกูทุง่ยอดนิยม โดยมีนายชยัพงศ์เป็นผู้ขึน้ทํานองขึน้เพลงแล้ววงรับ การเคล่ืยน
ขบวนเป็นการเดินสลับเต้น กลุ่มนักเต้นก็เต้นอย่างสนุกสนาม ตลอดการเดินทาง เม่ือขบวนได้

                                                           
3เก็บข้อมลูภาคสนาม ลกัษณะชาตพินัธุ์พรรณนา (Ethnography),  เม่ือ 21 มิถนุายน 

2558 
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เดินทางมาถึงพระอุโบสถ์ การบรรเลง การเต้นยงัคงความสนกุสนาม แตรวงมีการบรรเลงเพลงท่ี
จงัหวะเร็วขึน้ เม่ือมีการบรรเลงเพลงลกูทุ่งท่ีเป็นท่ีนิยมเช่น ขอใจแลกเบอร์โทรจะได้รับการตอบรับ
อยา่งดีมีการสง่เสียงช่ืมชอบและการเต้นท่ีสนกุขึน้  ขบวนได้ทําการวนประทกัษิณสีมา 3 รอบตาม
ความเช่ือ เม่ือครบจํานวนรอบแตรวงได้ย้ายวงไปข้างทางขึน้พระอโุบสถ์ ก่อนนาคขึน้พระอุโบสถ์ 
ได้ทําการโปรยทานแตรวงบรรเลงประกอบ เป็นท่ีสนกุสนามของผู้ ร่วมงาน นาคได้ขึน้โบรถ์ทําพิธี
ตอ่ไปเป็นอนัจบการจ้างของแตรวง          

ลักษณะทางดนตรี 
นักดนตรีคณะแตรวงตาต๊อก 

ตารางท่ี 13 แสดงข้อมลูสมาชิกนกัดนตรีของคณะแตรวงตาตอ็ก 
ลําดบั ช่ือ อาย ุ เคร่ืองดนตรีท่ีเลน่ อาชีพ 
1 นายชยัพงศ์  แขง่ขนั

ทรัพย์(หวัหน้าวง) 
58 ทรัมเป็ต รับจ้าง 

2 นายสมศกัดิ ์ โตน่วธ 34 อลัโต แซกโซโฟน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
3 นายณฐัพล  สมสขุ 32 เทเนอร์ แซกโซโฟน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
4 นายธานินทร์  อําไพร 56 ทรอมโบน มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
5 นายธนาธร  ชยัเพียม 54 คียบอร์ด พนกังานขบัรถประจํา

ทาง 
6 นายวีรยทุธ ยืนยง 51 เบสไฟฟ้า นกัดนตรี 
7 นายธนิต  ทรัพย์กอง 54 กลองไฟฟ้ากลองใหญ่ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง 
8 นายดนยั แขน่ขนัทรัพย์ 33 ร้อง/ กลองไฟฟ้า/

กลองทรีโอ 
นกัดนตรี 

9 นางวนัดี  แก้วสมยุ 48 ร้อง/กรับ/ฉาบ รับจ้าง 
10 นายเอกลักษณ์  บํารุง

บตุร 
49 ฉ่ิง/รถเข็น รับจ้าง 

 
จากตารางซึ่งแสดงข้อมูลสมาชิกนกัดนตรีของคณะแตรวงตาต๊อก พบว่ามีนกัดนตรี

ประจําวงอยู่ 10 คน มีอายเุฉล่ียตัง้แต่ 33-58 ปี นกัดนตรีประกอบอาชีพหลกัคือ วินมอเตอร์ไซค์  
พนกังานขบัรถประจําทางและรับจ้าง 
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เคร่ืองดนตรี 
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ขณะทําการออกแสดง 

ตารางท่ี 14 แสดงข้อมลูเคร่ืองดนตรีของคณะแตรวงตาต๊อก 
เคร่ืองดนตรี จํานวน หมายเหต ุ

อลัโต แซกโซโฟน 1  
เทเนอร์ แซกโซโฟน 1  

ทรัมเป็ต 1  

ทรอมโบน 1  
กลองใหญ่ 1 ใช้ขนาดเดนิขบวนแห ่

กลองทรีโอ้/คาวเบลล์ 
ฉาบ(ประกอบรวมกนั) 

1 ใช้ขนาดเดนิขบวนแห ่

ฉ่ิง 1 ใช้ขนาดนัง่บรรเลง 
กรับ 1 ใช้ขนาดนัง่บรรเลง 
ฉาบ 1  

คียบอร์ด 1  

กีต้าเบสไฟฟ้า 
(electric bass) 

1 ตอ่สญัญาน Wireless 

กลองไฟฟ้า 
(drum pad) 

1 ใช้ขนาดนัง่บรรเลง 

กลองไฟฟ้า 
(drum machine) 

1 ใช้ขนาดนัง่บรรเลง 

 

เคร่ืองดนตรีของแตรวงคณะตาต๊อกแบ่งออกได้ประเภทได้ดัง้นี  ้ เคร่ืองลมไม้ 
(Woodwind Instrument) เคร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instrument)เคร่ืองประกอบจังหวะ 
(Percussion) เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า (Electronic instrument) 

เคร่ืองลมไม้ (Woodwind Instrument) ได้แก่ อลัโตแซกโซโฟนและเทเนอร์แซกโซโฟน 
เคร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instrument) ได้แก่ ทรัมเป็ตและทรอมโบน 
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เคร่ืองประกอบจังหวะ (Percussion) ได้แก่ กลองใหญ่, กลองทรีโอ้, ฉ่ิง, ฉาบและ 
กรับ 

เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า (Electronic instrument) ได้แก่คียบอร์ด, กีต้าเบสไฟฟ้าและ                
กลองไฟฟ้า  

เคร่ืองดนตรีสว่นใหญ่ ในสว่นของเคร่ืองประกอบจงัหวะ เคร่ืองดนตรีไฟฟ้ารถเข็นและ
ชดุเคร่ืองเสียงทางวงจะเป็นผู้จดัเตรียมไว้ให้พร้อม สว่นเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลมคือ เคร่ืองลม
ไม้และเคร่ืองทองเหลืองทัง้หมดเป็นของสว่นตวัของนกัดนตรี 

อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการบรรเลง 
ตารางท่ี 15 แสดงอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบการบรรเลงของแตรวงคณะตาต๊อก 

 อปุกรณ์ จํานวน หมายเหต ุ

ไมโครโฟน   
 

4 ขบัร้อง 2 ชคุ 
เคร่ืองดนตรี 2 ชคุ 
พร้อมขาตัง้ 
อปุกรณ์รับสญัญาน 

มิกเซอร์ 1 อปุกรณ์ปรับสมดลุเสียง 

ลําโพง ไฮ-โล 
  

2 พร้อมขาตัง้ 
อปุกรณ์ขยายเสียง 

รถเข็นพร้อมอปุกรณเคร่ืองเสียง 1  
 

เพ่ือให้เสียงของวงฟังดทูนัสมยัใกล้เคียงบทเพลงต้นฉบบัมากท่ีสดุจึงนําเคร่ืองไฟฟ้า
มาใช้ประกอบการบรรเลง เม่ือมีการใช้เคร่ืองดนตรีไฟฟ้าก็ต้องมีการนําเคร่ืองขยายเสียงมา
ประกอบ เม่ือวงมีการใช้เคร่ืองดนตรีไฟฟ้าหลายชิน้เช่น กลองไฟฟ้า คียบอร์ด กีต้าเบสไฟฟ้าและมี
การขบัร้อง ทําให้ต้องมีการใช้เคร่ืองเสียงท่ีมากขึน้ จึงต้องทําการปรับความสมดลุเสียงของวงได้
เพิ่มการใช้เคร่ืองขยายเสียงของกลุ่มเคร่ืองเป่าเพ่ือให้มีความดงัท่ีมากขึน้และสามารถปรับสมดลุ
ของเสียงได้ตามท่ีต้องการ ตามสถานท่ีท่ีทําการบรรเลงได้ เพ่ือให้เกิดความสมดลุของเสียงมาก
ท่ีสดุโดยมีนายดนยั แข่นขนัดีเป็นผู้ดแูลติดตัง้ประกอบอุปกรณ์ เคร่ืองเสียง รวมทัง้การปรับความ
สมดลุของอปุกรณ์ขยายเสียงทัง้หมดนายดนยัได้ใช้ความรู้เคร่ืองเสียงจากสมยัเรียนมหาลยัมาใช้
ประยกุต์ประกอบกบัการลองผิดลองถกูจนออกมาเป็นรูปแบบท่ีใช้ในปัจจบุนั 
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รถเข็น 
อปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบรถเข็น 

ตารางท่ี 16 แสดงอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบรถเข็นของแตรวงคณะตาต๊อก 
 อปุกรณ์ จํานวน หมายเหต ุ

เพาเวอร์ มิกเซอร์ 1 อปุกรณ์ปรับสมดลุเสียง 
เพาเวอร์แอมป์ 1 อปุกรณ์ปรับสมดลุเสียง 

ปรีแอมป์ 1 อปุกรณ์ปรับสมดลุเสียง 

ไวเลส อแดปเตอร์ 1 อปุกรณ์รับสญัญาน 
ฮอร์น สปีกเกอร์ 2 อปุกรณ์ขยายเสียง 
ซบัวฟูเฟอร์ เบส 2 อปุกรณ์ขยายเสียง 
เพาเวอร์ คอนดชิัน่เนอร์ 1 อปุกรณ์ปรับสมดลุพลงังาน 
เคร่ืองป่ันไฟดีเซล 1 อปุกรณ์พลงังาน 

ใช้ผู้ควบคมุ 1 คน 

 
จากแนวความคิดให้เสียงของวงฟังดทูนัสมยัใกล้เคียงบทเพลงต้นฉบบัมากท่ีสุดและ

ง่ายต่อการใช้ง่ายได้มีการนําเคร่ืองดนตรีไฟฟ้ามาประกอบการบรรเลงเม่ือมีการใช้เคร่ืองดนตรี
ไฟฟ้าก็ต้องมีการใช้เคร่ืองขยายสัญญาณเสียงตามมา นายดนัย แข่นขันดีจึงมีความคิดท่ีนํา
อุปกรณ์เคร่ืองเสียงมาประกอบบนรถเข็น เพ่ือให้ง่ายต่อการเคล่ือนย้ายและใช้งานประกอบกับ 
นายชัยพงศ์ แข่นขันดีผู้ เป็นบิดา มีอาการบาดเจ็บท่ีขาเรือ้งรังทําให้เดินได้ลําบากเลยได้ต่อเติม
รถเข็นให้มีท่ีนัง่ได้ เพ่ือให้นายชยัพงศ์ นัง่บรรเลงบนรถเข็นได้ ขนาดแห่ขบวน ทัง้หมด นายดนยัได้
ใช้ความรู้เคร่ืองเสียงจากสมัยเรียนมหาลัยมาใช้ประยุกต์ ประกอบกับการลองผิดลองถูกจน
ออกมาเป็นรูปแบบท่ีใช้ในปัจจบุนั 

การประสมและการจัดวง 
จากการสอบถามมีการจัดวงแบบมาตราฐานก็คือ 10 คน ใช้เคร่ืองเป่า 4 เคร่ืองคือ    

อลัโต แซกโซโฟน, เทเนอร์ แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต, ทรอมโบนและเคร่ืองดนตรีไฟฟ้า 2 เคร่ืองคือ       
คียบอร์ดและเบสไฟฟ้า เคร่ืองประกอบจงัหวะ 2 เคร่ืองคือ กลองและฉาบ  
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ภาพท่ี 6 ภาพแสดงตําแหนง่ท่ีนัง่ของแตรวงคณะตาต๊อกขณะนัง่บรรเลง 

 

การจัดวงน่ังบรรเลง  
การจดัวงของคณะแตรวงตาต๊อกขนาดนัง่บรรเลงมีการจดัวงหนัหน้าเข้าหากนัเป็นวง

คล้ายวงกลมมีการเรียงลําดบัท่ีนั่งของเคร่ืองแต่ละประเภทอย่างชดัเจน โดยแบ่งเป็นกลุ่มเคร่ือง
เป่าคือ เคร่ืองลมไม้ประกอบด้วย  อลัโต แซกโซโฟน, เทเนอร์ แซกโซโฟน เคร่ืองลมทองเหลือง 
ประกอบด้วย ทรัมเป็ตและทรอมโบน เคร่ืองดนตรีไฟฟ้าประกอบด้วยกลองไฟฟ้า, เบสไฟฟ้าและ 
คียบอร์ด มีการติดตัง้ไมโครโฟนเพ่ือขยายเสียงอยู่ระหว่างกลุ่มเคร่ืองเป่าประกอบการบรรเลงของ
คณะแตรวงตาต๊อกมีการใช้ ไมโครโฟนขยายเสียงการขับร้องทัง้หมดต่อเ ช่ือมสัญญาณ              
ผา่นมิกเซอร์ไปยงัลําโพงสองตวักบัลําโพงท่ีตดิตัง้บนรถเข็น รูปแบบการจดัวง ขึน้อยู่การสถานท่ีใน
การแสดง ในการนัง่บรรเลงจะมีการจดัเพียงให้เคร่ืองดนตรีชนิดเดียวกนันัง่อยูต่ดิกนั แตไ่ม่ได้มีการ
กําหนดระดบัท่ีนัง่ไว้ตายตวั ในเวลาแห ่แตรวงจะให้กลุม่เคร่ืองประกอบจงัหวะนําหน้าวง ตามด้วย
กลุม่เคร่ืองลมไม้หรือรถเข็น ปิดท้ายด้วยเคร่ืองลมทองเหลือง 

 

แซกโซโฟน 

แซกโซโฟน 

กลองไฟฟ้า       

/นกัร้อง 

ฉาบ/

นกัร้อง 

ทรัมเป็ต 

ทรอมโบน 

กลองไฟฟ้า 

คียบอร์ด 

รถเข็น 

ลาํโพง 

ลาํโพง 

มิกเซอร์ 

ไมล ์

ไมล ์

เบสไฟฟ้า 
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ภาพท่ี  7 ภาพแสดงรูปขบวนแหข่องแตรวงคณะตาต๊อก 

 

การจัดวงเดนิบรรเลงเพื่อน าขบวนแห่นาค  
การจัดขบวนแห่ของแตรวงคณะตาต๊อกมีการเปล่ียนจากการใช้กลองไฟฟ้ามาเป็น

กลองใหญ่ กลองทรีโอ้ และนํารถเข็นท่ีติดตัง้เคร่ืองเสียงมาประกอบการแห่ โดยจะใช้กลุ่มเคร่ือง
กระทบเป็นผู้ นําขบวนประกอบด้วย กลองใหญ่ ฉาบ และกลองทรีโอ้ ตามรถเข็นและกลุ่มเคร่ือง
ดนตรีไฟฟ้า ประกอบด้วย เบสไฟฟ้า คียบอร์ดท่ีมีการต่อสายสัญญาณไปยังเคร่ืองขยายเสียงท่ี
ติดตัง้บนรถเข็น ประกอบกบันายชยัพงศ์มีขาท่ีไม่แข็งแรงจึงต้องอาศยันัง่บรรเลงบนรถเข็นขนาด
เดนิขบวนแห ่กลุม่สดุท้ายเป็นกลุ่มเคร่ืองเป่าประกอบด้วย  อลัโต แซกโซโฟน, เทเนอร์ แซกโซโฟน
และทรอมโบน 

เพลงท่ีใช้ในการบรรเลง 
ตารางท่ี 17 แสดงข้อมลูเพลงท่ีบรรเลงขนาดนัง่บรรเลงของแตรวงคณะตาต๊อก 

เพลงขนาดนัง่บรรเลง 
ลําดบั เวลา(นาที) ช่ือเพลง ประเภทเพลง ผู้ประพนัธ์/ผู้ เรียบเรียง/ผู้ ร้อง 
1 3.06 มารช์นํา้เคม็ มารช์ ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
2 1.14 มหาฤกษ์ เพลงพิธีการ สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้า

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

ทิศทางการเคลือ่นขบวน 

กลองทรีโอ้ 

กลองใหญ่ 

ฉาบ 
รถเข็น 

ทรัมเป็ต 

ทรอมโบน 

แซกโซโฟน 

เบสไฟฟ้า 

คียบอร์ด 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95
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เพลงขนาดนัง่บรรเลง 
ลําดบั เวลา(นาที) ช่ือเพลง ประเภทเพลง ผู้ประพนัธ์/ผู้ เรียบเรียง/ผู้ ร้อง 

ฟ้าบริพตัรสขุมุพนัธุ์  
(ผู้ประพนัธ์) 

3 4.05 คา่นํา้นม ลกูทุง่ ไพบลูย์ บตุรขนั (ผู้ประพนัธ์) 
4 3.59 พระคณุพอ่ ลกูทุง่ ช้างเผือก เชือกไทย (ผู้ ร้อง)  

ยอดธง บญุธูป (ผู้ประพนัธ์) 
5 4.28 สีกาสัง่นาค ลกูทุง่ ช้างเผือก เชือกไทย (ผู้ ร้อง) 

ยอดธง บญุธูป (ผู้ประพนัธ์) 
6 3.48 เสรีขอพร ลกูทุง่ เสรี รุ่งสวา่ง (ผู้ ร้อง) 
7 3.57 หว่งแมห่ว่งแฟน ลกูทุง่ มดแดง วชัระ (ผู้ ร้อง)           
8 3.58 กระเป๋าสมปอง ลกูทุง่ จอ่ย ไมล์ทองคํา (ผู้ ร้อง) 

9 2.40 หญิงคนนัน้ ช่ือ
แม ่

ลกูทุง่ ปาล ประภาศิต อาร์ สยาม 
(ผู้ประพนัธ์) 

10 2.40 ทําบญุร่วมชาต ิ ลกูทุง่ ชาย เมืองสิงห์ (ผู้ ร้อง) 
11 3.20 สงัสยั                    

(นมจากเต้า) 
ลกูทุง่ สงัข์ทองสีใส (ผู้ ร้อง) 

เสาวณีย์ ทองปรีดา(ผู้ประพนัธ์) 
12 3.20 คดิถึงบ้าน ลกูทุง่ เอกชยั ศรีวิชยั (ผู้ ร้อง) 
13 3.06 คาถามหานิยม ลกูทุง่ ยอดรัก สลกัใจ (ผู้ ร้อง) 
14 1.06 บรเทศชัน้เดียว เพลงไทยเดมิ ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 

 

หลังจากไหว้ครูเป็นท่ีเรียบร้อยแล้วจะมีการบรรเลงเพลงมาร์ชโดยได้บรรเลงเพลง
มาร์ช หลงัจากนาคมาถึงได้บรรเลงเพลงมหาฤกษเป็นสัญญานเร่ิมพิธี ต่อมาได้บรรเลงเพลงค่า
นํา้นมและบทเพลงประเภทลูกทุ่ง  เพลงบวชพระดีกว่า เพลงทําบุญร่วมชาติ เพลงพระคุณพ่อ 
เพลงห่วงแม่ห่วงแฟน โดยเป็นเพลงท่ีมีความหมายถึงพระคุณพ่อแม่ การทําบุญหรือบทเพลงท่ี
เก่ียวกบังานบวช จนเสร็จสิน้พิธีเม่ือพระขึน้ให้เทศน แตรวงบรรเลงบทเพลงท่ีมีความหมายเก่ียวกบั
การเทศนเชน่ เพลงคาถามหานิยมและก่อนจะเลิกวงบรรเลงบทเพลงไทยเดมิ เพลงบรเทศชัน้เดียว 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%98%E0%B8%AD_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95
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ตารางท่ี 18 แสดงข้อมลูเพลงท่ีบรรเลงขนาดเดนิแหข่องแตรวงคณะแดงไฝ 
เพลงขนาดเดนิแห่ 

ลําดบั เวลา(นาที) ช่ือเพลง ประเภทเพลง ผู้ประพนัธ์/ผู้ เรียบเรียง/ผู้ ร้อง 
1 1.30 เขมรพระประทมุ เพลงไทยเดมิ ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
2 1.05 ฟ้อนเงีย้ว  พืน้บ้าน ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
3 0.34 ค้างคาวกินกล้วย เพลงไทยเดมิ ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
4 2.00 ขอใจแลกเบอร์โทร ลกูทุง่ หญิงลี ศรีจมุพล (ผู้ ร้อง) 
5 2.25 ผู้หญิงลัน้ลา ลกูทุง่ หญิงลี ศรีจมุพล (ผู้ ร้อง) 
6 1.34 ไก๊ไก่ สตริง โหนง่ ชะชะชา่ (ผู้ ร้อง) 
7 1.56 จัก๊กิม้กบัต๊กโต สตริง วงต๊กโต อาร์ สยาม (ผู้ ร้อง) 
8 2.12 ผู้ชายฝัน ลกูทุง่ พุม่พวง ดวงจนัทร์ (ผู้ ร้อง) 
9 1.05 อศัวลีลา(ม้าย่อง)  มนตรี ตราโมท (ผู้ประพนัธ์) 
10 0.58 บ้านเรือนเคียงกนั ลกูทุง่ ชาย เมืองสิงห์ (ผู้ ร้อง) 
11 0.54 อ๊อดแอด  เทง่ เถิดเทิง (ผู้ ร้อง) 
12 0.35 บ้านเรือนเคียงกนั ลกูทุง่ ชาย เมืองสิงห์ (ผู้ ร้อง) 
13 1.23 โป๊(ใจมนัเพรียว) ลกูทุง่ ใบเตย อาร์ สยาม (ผู้ ร้อง) 
14 1.37 กลบัมาทําไม ลกูทุง่ หม่ํา จ๊กม๊ก (ผู้ ร้อง) 

 

เร่ิมแห่บทเพลงท่ีแตรวงบรรเลงเป็นบทเพลงประเภทไทยเดิมท่ีมีจงัหวะสนกุสนามกบั
บทเพลงพืน้บ้านเชน่ เพลงเขมรพระประทมุ เพลงฟ้อนเงีย้ว เพลงค้าวคาวกินกล้วยตอ่มาจะบรรเลง     
บทเพลงลกูทุง่กบัเพลงสตริง ตอ่มาบรรเลงบทเพลงประเภทเพลงลกูทุ่งตอ่เน่ืองจนเสร็จสิน้พิธี โดย
เพลงลกูทุง่จะเป็นเพลงท่ีมีจงัหวะ สนกุสนาน อยู่ในความเร็วปานกลางถึงเร็วมาก เช่นจงัหวะรําวง
จงัหวะ 3 ซา่ บทเพลงลกูทุง่ท่ีใช้เป็นเพลงยอดนิยมเช่น เพลงกิบตบั เพลงขอใจแลกเบอร์โทร เพลง
แว้นฟ้อหลอ่เฟีย้ว ยอดนิยมเสร็จสิน้ขบวนแห ่
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ตารางท่ี 19 แสดงข้อมลูเพลงท่ีบรรเลงของแตรวงคณะตาต๊อก 

ตารางสรุปเพลงแตรวงคณะตาต็อก 

เพลงมาร์ช เพลงพิธีการ เพลงไทยเดมิ เพลง
พืน้บ้าน 

เพลงลกูทุง่/เพลงสตริง 

มาร์ชนํา้เคม็ 
 

มหาฤกษ์ 
 

เขมรพระประทมุ 
ค้างคาวกินกล้วย 
บรเทศชัน้เดียว 
 

ฟ้อนเงีย้ว 
อศัวลีลา 

 

กระเป๋าสมปอง 
กลบัมาทําไม 
ไก๊ไก่ 
ขอใจแลกเบอร์โทร 
คาถามหานิยม 
คา่นํา้นม 
คดิถึงบ้าน 
จัก๊กิม้กบัต๊กโต 
ทําบญุร่วมชาติ 
บ้านเรือนเคียงกนั 
โป๊(ใจมนัเพรียว) 
ผู้ชายฝัน 
ผู้หญิงลัน้ลา 
พระคณุพอ่ 
สงัสยั(นมจากเต้า) 
สีกาสัง่นาค 
เสรีขอพร 
หญิงคนนัน้ช่ือแม่ 
หว่งแมห่ว่งแฟน 
อ๊อดแอด 
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การเลือกใช้เพลงของแตรวงคณะตาต็อกแนววงจะเน้นสร้างความสนุกเป็นเพลง
ประเภทเพลงลกูทุง่ เพลงรําวงอาศยัการดอูาย ุคนรํา ถ้ามีคนสงูอายมุากก็จะเน้นพวกเพลงรําวงมี
ลกูทุง่บางแล้วตามใกล้ไกลคนรําไหวหรือไมก็่จะมีการใช้เพลงท่ีจงัหวะเบา 

แตรวงคณะประจวบ 
สถาพทั่วไปของแตรวงคณะประจวบ 
แตรวงคณะประจวบหรือแตรวงลงุจวบเป็นแตรวงชาวบ้านท่ีอยู่คูช่าวสมทุรปราการมา

อย่างยาวนานด้วยการบรรเลงท่ีไพเราะสนุกสนามเป็นท่ีนิยมของชาวบ้าน งานบวชครัง้ไหน
ชาวบ้านต้องเรียกหาแตรวงประจวบมาร่วมบรรเลงด้วยใจรักของนายประจวบ เมฆโต ผู้ก่อตัง้คณะ 
ท่ีมีเจตนาตัง้ใจสืบสานแสดงออกถึงความไพเราะความงดงามของวฒันธรรมการบรรเลงแตรงวง 
เพ่ือให้เป็นท่ียอมรับและอยู่คูส่งัคมไทย แตรวงคณะประจวบตัง้อยู่ ท่ี 132 หมู่ 4 ตําบลในคลอง
บางปลากด จงัหวดัสมทุรปราการ 

ความเป็นมาแตรวงคณะประจวบ  
แตรวงคณะประจวบมีนาย ประจวบ เมฆโตเป็นผู้ก่อตัง้โดยนายประจวบเร่ิมศึกษา

ดนตรีจากโรงเรียนดนตรีโตบรรเลง ถนนพทุธธาราม ตลาดพลู โดยเร่ิมจากเคร่ืองไวโอลินและขลุ่ย
ได้ศกึษาฝึกฝนเร่ือยมาจนในปี พ.ศ. 2525  ได้มีโอกาสไปรวมเดินทางแสดงคอนเสิร์ตกบั ไวพจน์ 
เพชรสพุรรณอยู่นานถึง 45 วนั โดยเป็นนกัดนตรีในตําแหน่งอลัโต แซกโซโฟนพบว่าไม่คอ่ยได้เงิน
มากเท่าไหร่เลยตัดสินใจออกมาทําอย่างอ่ืนซึ่งได้เงินดีกว่าประกอบกับในเวลานัน้ แตรวงใน
สมุทรปราการมีน้อยถ้าต้องการใช้แตรวงต้องจ้างมาจากจังหวดัอ่ืนเสียค่าจ่ายในราคาท่ีสูงมาก 
นายประจวบจึงได้ก่อตัง้คณะแตรวงประจวบขึน้โดย รวบรวมเพ่ือนท่ีเคยเล่นดนตรีด้วยกนัและได้
นําญาติพ่ีน้องมาฝึกหัดแตรวง โดยเร่ิมจากออกรับงานบวชออกแสดงเร่ือยมาจนเป็นท่ีรู้จักของ
ชาวบ้านมาจนปัจจบุนั 

ลักษณะเด่นของวง  
แตรวงคณะประจวบนับได้ว่าเป็นแตรวงท่ีมีการปรับตวัให้ทันยุคทันสมัยโดยยังคง

รูปแบบดัง้เดิมไว้ได้ ไม่ว่าเป็นการสร้างความนิยมของวงท่ีมีการโปรโมทบนเวไซร์ยอดนิยมอย่าง
เฟสบคุท่ีมีการลงบรรยากาศงานท่ีแสดง สถานท่ีแสดงให้ผู้ติดตามได้ทราบ การเลือกใช้บทเพลงท่ี
มีความทนัสมยัแต่ก็ยงัคงบทเพลงท่ีมีความไพเราะในอดีตไว้ ในแตรวงคณะประจวบเร่ิมมีการนํา
อปุกรณ์ท่ีมีความทนัสมยัมาร่วมใช้ในการบรรเลงซึ่งได้เป็นท่ียอมรับของชาวบ้านยงัคงได้รับความ
นิยมมาจนถึงปัจจบุนั  
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โครงสร้างสมาชิก 
แตรวงคณะประจวบในคณะแตรวงมีสายสัมพันธ์แบบเครือญาติ ลูกหลานคนรู้จัก 

เพ่ือนนกัดนตรีนาย ประจวบ เมฆโต เป็นหวัหน้าวงเป็นผู้ รับงานคยุตกลงกับผู้ จ้างงานเม่ือตกลง
งานเสร็จเรียบเรียบก็ให้นายเกษม จัน่ฮวบ ผู้ เป็นลกูเขยเป็นผู้จดัการวงตอ่ไปทําการเตรียมอปุกรณ์ 
เคร่ืองดนตรีนดัหมายนกัดนตรี 

 โอกาสในการแสดง 
งานบวชนาคแตรวงคณะประจวบมีโอกาสในการออกแสดง งานบวชมากท่ีสดุมีการ

ออกแสดงเกือบทัง้ปียกเว้นชว่งเข้าพรรษา  
งานแต่งงานแตรงวงคณะประจวบมีโอกาสในการออกแสดงงานแต่งงานรองลงมา

จากงานบวชนาค  
งานศพเป็นงานท่ีคณะแตรวงประจวบมีโอกาสออกแสดงน้อยท่ีสุดประมาณปี 1-2 

งาน 
งานแห่ต่าง ๆ เช่นการแห่เทียน งานแห่กฐิน เป็นงานท่ีคณะแตรวงประจวบมีโอกาส

ออกแสดงเป็นบางครัง้  
รายได้ 
ส่วนใหญ่เป็นงานอปุสมบทการรับงานแห่นาคมีสองแบบคือ เวลาเดียวและสองเวลา 

สว่นใหญ่  ผู้วา่จ้างนิยมเวลาเดียวคือตอนแห่นาคไปวดั งานเดียวอยู่ท่ี 5,000 บาท เร่ิมงานในเวลา 
6.00 น. เวลาเลิกงานจนว่าสิน้สดุการคล้องผ้า งานมีตลอดทัง้ปี ประมาณ 50-60 งาน สมาชิกได้
คนละประมาณ 300 บาท แตล่ะครัง้จะใช้สมาชิกวงไมต่ํ่ากวา่ 8-10 คน   

การสร้างความนิยม 
 แตรวงคณะประจวบจากการสงัเกตุพบว่าแตรวงคณะประจวบไม่มีการโฆษณาวง

โดยการตดิช่ือวงตามเคร่ืองดนตรีหรือท่ีรถเข็น โดยงานส่วนใหญ่ท่ีได้รับ มาจากการแนะนําปากตอ่
ปากของชาวบ้านแตจ่ากการสอบถามแต่พบว่ามีการโฆษณาวงทําเพจบนเว็บไซต์เฟสบุ๊ค ใช้ช่ือว่า 
ประจวบแตรวงประยกุต์ บางปลากด ในหน้าเพจมีการลงรูปและคลิปวิดีโอของวงท่ีทําการแสดง มี
การบอกโปรแกรมการแสดง ท่ีแสดงลว่งหน้า ขนาดท่ีออกแสดงมีการเน้นการสร้างมารยาทท่ีดี เช่น 
การมาตรงต่อเวลา การทําตวัสุภาพ ให้เป็นท่ีช่ืนชอบของผู้ ร่วมงานและพยายามบรรเลงให้เกิด
ความตอ่เน่ืองมากท่ีสุดจะไม่คอ่ยหยดุพกัเพ่ือให้ผู้ จ้างเกิดความรู้สึกคุ้มค่าท่ีจ้างแตรวงคณะนีม้า
บรรเลง 
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การฝึกซ้อม 
 ไม่มีการฝึกซ้อมเพราะสมาชิกในวงบรรเลงรวมกันมานาน ได้เพลงหมดแล้ว ถ้ามี

เพลงใหม่ก็ใช้วิธีให้ซ้อมกันมาเองแล้วมาเจอกันในงาน จากการศึกษาภาคสนามแตรวงคณะ
ประจวบได้ทดลองบรรเลงเพลงใหมโ่ดยท่ีไมไ่ด้เคยซ้อมกนัมาก่อนในการแสดงงานพบว่าบรรเลงไป
ได้เพียงคร่ึงบทเพลงก็เหลือแตเ่พียงนายประจวบผู้ เป็นหวัหน้าวงบรรเลงอยูผู่้ เดียวจนจบเพลง  

การแต่งกาย 
 มีเคร่ืองแต่งกายให้เหมือนกัน คือเสือ้เชิต้ลายดอก กางเกงขายาว โดยทางวงเป็นผู้

เตรียมเสือ้ ให้ความสําคญัในรูปแบบเป็นทีมโดยจะมีการแตง่กายแบบนีท้กุครัง้ท่ีออกทําการแสดง 
ผู้ว่าจ้าง 
ผู้วา่จ้างของแตรวงคณะประจวบส่วนใหญ่อยู่ในจงัหวดัสมทุรปราการนบัได้ว่าแตรวง

ประจวบเป็นแตรวงเก่าแก่ในจงัหวดัเป็นท่ีนิยมมาอย่างยาวนานจึงมีผู้ ว่าจ้างมาติดต่องานแสดง
อย่างต่อเน่ือง พิธีการ รูปแบบการดําเนินงาน ขัน้ตอน ผู้ ว่าจ้างจะเป็นผู้ แจ้งให้ทางคณะแตรวง
ทราบ บทเพลงท่ีเก่ียวข้องกบัพิธีจะเหมือนเดมิทกุครัง้แตบ่ทเพลงอ่ืน ๆ การเตรียมเลือกบทเพลงจะ
เป็นการตดัสินใจของทางคณะแตรวง คา่วา่จ้าง เวลาการแสดงจะมีการตกลงกบัทางผู้ จ้างโดยทาง
คณะแตรวงจะมีการกําหนดไว้  

ผู้ชม 
ผู้ชมส่วนใหญ่เป็นผู้มาร่วมงานซึ่งเป็นญาติหรือคนรู้จกัของผู้ว่าจ้างมีตัง้แตว่ยัเด็กถึง

ผู้สูงอายุ  ในการบรรเลงก่อนตัง้ขบวนแห่คณะแตรวงบรรเลงก็ไม่เป็นท่ีสนใจของผู้ชมบรรเลงเป็น
เพียงบรรยากาศจนถึงเวลาแห่ถึงได้รับความสนใจ เม่ือถึงเวลาตัง้ขบวนแห่นาคผู้คนท่ีมาร่วมงาน
หรือชาวบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียง ไม่ว่าจะเป็น วยัรุ่น หนุ่มสาวหรือผู้สงูอายุ ออกมาเตรียมตวัท่ีด้านหน้า
สดุของขบวน เม่ือขบวนได้เคล่ือนตวัคณะแตรวงเร่ิมบรรเลง นกัเต้นรําก็เร่ิมออกท่าทางการเคล่ืยน
ขบวนเป็นการเดนิสลบัเต้นกลุม่นกัเต้นก็เต้นอยา่งสนกุสนามตลอดการเดินทาง 

ความเช่ือประเพณี 
พิธีกรรมก่อนการบรรเลงก่อนการบรรเลงทุกครัง้จะมีการไหว้ครูหรือการยกครู เพ่ือ

ระลึกถึงบุญคณุของครูบาอาจารย์ โดยทางเจ้าภาพต้องเตรียมเคร่ืองบูชาครูมาเตรียมไว้ให้ ซึ่ง
ประกอบไปด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน เงิน 12 บาท เหล้า และบหุร่ีใส่พาน ผู้ ทําพิธี จดุธูป 3 ดอก จุด
เทียน จดุบหุร่ี 1 ตวั จากนัน้พนมมือสมาชิกในวงก็พนมมือรับตามกล่าวนโม 3 จบ ดงันี ้นะโม ตสั
สะ ภะคะวโต อะหะโต สัมมาสัมพุทธัสะและกล่าวคําบูชาครูหลังจากนัน้ได้บรรเลงเพลงมาร์ช
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ถวายครูเป็นการเปิดวงและก่อนการแหจ่ะนําดอกไม้ท่ีใช้ในการไหว้ครูมาติดท่ีกลองใหญ่เพ่ือความ
เป็นสิริมงคล 

ขัน้ตอนการบรรเลง 
ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอปุสมบท วนัท่ี 4 กรกฏาคม 2558 สถานท่ี วดัเอ่ียมประชา-

มิตร( วัดแหลมฟ้าผ่า) 34 หมู่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตําบลแหลมฟ้าผ่า อําเภอพระสมุทรเจดีย์ 
สมทุรปราการ 

เวลา 6.00 น. สมาชิกถึงท่ีจดุนดัหมาย วดัแหลมฟ้าผา่ จ.สมทุรปราการ 
เวลา 6.15 น. จดัวงเตรียมเคร่ืองดนตรี 
เวลา 6.30 น. ทําพิธีไหว้ครู บรรเลงเพลงมาร์ชเปิดวง บรรเลงตอ่เน่ือง 
เวลา 7.00 น. พกัทานอาหาร 
เวลา 7.30 น. เร่ิมบรรเลงอีกครัง้  
 เวลา 8.00 น. ตัง้ขบวนแหน่าคออกเดนิขบวนแตรวงเร่ิมบรรเลง 
เวลา 8.15 น. ถึงพระอโุบสถ์ ประทกัษิณสีมา 5 รอบ 
เวลา 9.00 น. นาคขึน้พระอุโบสถ์ สิน้สุดการแห่ขบวน นาคโปรยทาน 
เวลา 9.30 น. แตรวงบรรเลงประกอบตอนนาคคล้องผ้าเป็นอนัสิน้สดุ 

ลักษณะการบรรเลง4 
นักดนตรีคณะแตรวงประจวบได้ถึงสถานท่ีนัดหมาย นักดนตรีเร่ิมประกอบเคร่ือง

ดนตรี จดัวงโดยนัง่บรรเลงกบัพืน้ เม่ือประกอบเคร่ืองดนตรีเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าภาพได้นําเคร่ือง
ไหว้ครู โดยมี เหล้า จานใสบ่หุร่ี เงิน ธูป เทียน ดอกไม้  นายประจวบเป็นผู้ ทําพิธีหลงัจากนัน้แตรวง
ได้เร่ิมบรรเลง เพลงมาร์ชหนึ่งเพลงและได้บรรเลงเพลงชดุงานบวชของไวพจน์ เพรชสพุรรณ เพลง
ลกูทุง่ระหวา่งรอผู้ ร่วมงานรับประทานอาหาร แตรวงได้หยดุพกัรับประทานอาหาร เม่ือรับประทาน
อาหารเรียบร้อยแตรวงได้เร่ิมบรรเลงอีกครัง้เป็นชดุเพลงลกูทุ่ง เม่ือถึงเวลาแตรวงได้เร่ิมเก็บวงและ
ออกไปตัง้ขบวนบริเวณทางเข้าวัด หัวขบวนจะเป็นกลุ่มนักเต้นตามด้วยแตรวง ขบวนนาค 
ประกอบด้วยผู้ ถือเคร่ืองอฏัฐบริขารเคร่ืองใช้และของถวายพระ เด็ก ผู้ ใหญ่ ผู้ สูงอายุอยู่สุดท้าย 
เม่ือจดัขบวนเรียบร้อยแล้ว ขบวนเร่ิมเดินทางโดยการส่งเสียงโห่ตอบรับกัน สามครัง้ แตรวงเร่ิม
บรรเลงการเดนิทางเป็นไปอยา่งสนกุสนามเป็นการเดนิสลบัหยดุเต้น แตรวงเร่ิมบรรเลงจากเพลงรํา
วง เพลงทํานองพืน้บ้าน เพลงลกูทุง่ท่ีเป็นท่ีนิยม เม่ือขบวนเดินทางมาถึงพระอโุบสถ์ ขบวนเร่ิมเดิน

                                                           
4เก็บข้อมลูภาคสนาม ลกัษณะชาติพนัธุ์พรรณนา (Ethnography),  4 กรกฏาคม 2558 
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ประทกัษิณสีมา ยงัคงความสนกุสนามเป็นการเต้นสลบัหยดุเดิน เม่ือแตรวงบรรเลงลกูทุ่งท่ีเป็นท่ี
นิยมเช่น เพลงขอใจแลกเบอร์โทร เพลงสกาวาไรตี ้การตอบรับจากกลุ่มนกัเต้นจะดีเป็นพิเศษ มี
การออกท่าทางและส่งเสียงโห่ร้องเม่ือขบวนประทักษิณสีมา สามรอบทางผู้ จ้างได้ขอให้เพิ่มอีก 
สองรอบแตรวงจึงบรรเลงต่อจนครบห้ารอบ แตรวงได้มาตัง้วงข้างทางขึน้พระอุโบสถ์  ขนาดนาค
ขึน้โบสถ์ทําพิธีการแสดงความคารวะแด่พระสงฆ์ผู้ เป็นเจ้าของสถานท่ี แตรวงได้บรรเลงอีกครัง้
ประกอบการโปรยทานสร้างบรรยากาศความสนุกสนาน เม่ือบรรเลงจบแตรวงได้ย้ายมาตัง้วงท่ี
ด้านหลงัพระอโุบสถ์ รอจนนาคทําพิธีคล้องผ้าแตรวงได้บรรเลงส่งท้ายด้วยเพลงคา่นํา้นมเป็นอนั
สิน้สดุการวา่จ้าง 

ลักษณะทางดนตรี 
นักดนตรีคณะแตรวงประจวบ 

ตารางท่ี 20 แสดงข้อมลูสมาชิกนกัดนตรีของคณะแตรวงประจวบ 
ลําดบั ช่ือ อาย ุ เคร่ืองดนตรีท่ีเลน่ อาชีพ 
1 นายประจวบ เมฆโต 

(หวัหน้าวง) 
73 อลัโต แซกโซโฟน นกัดนตรี 

2 นายเกษม จัน่ฮวบ 48 ทรัมเป็ต รับราชการ 
3 นายพชัระ สงพฒัน์แก้ว 18 ทรัมเป็ต นกัศกึษา 
4 นายนพดล เหลืองสมบรูณ์ 50 ทรอมโบน รับราชการ 
5 นายธีรวตัร. จัน่ฮวบ 24 ทรอมโบน รับจ้าง 
6 นพดล แหลมไพศาล 35 เบสไฟฟ้า/               

กลองใหญ่ 
นกัดนตรี 

7 นายณฐัพล โหมดช้างใหญ่ 20 กลองใหญ่/ 
ฉาบ 

นกัศกึษา 

8 นายวนัชยั นาคนิลทอง 23 กลองทรีโอ รับจ้าง 
9 นางชฎาทิพย์ จัน่ฮวบ 43 ฉาบ รับจ้าง 

 

จากตารางซึ่งแสดงข้อมูลสมาชิกนกัดนตรีของคณะแตรวงประจวบพบว่ามีนกัดนตรี
ประจําวงอยู่ 9 คน มีอายเุฉล่ียตัง้แต ่18-73 ปี นกัดนตรีประกอบอาชีพหลกัคือ ข้าราชการ รับจ้าง 
และมีบางสว่นท่ีเป็นนกัศกึษา 
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เคร่ืองดนตรี 
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ขณะทําการออกแสดง 

ตารางท่ี 21 แสดงข้อมลูเคร่ืองดนตรีของคณะแตรวงประจวบ 
เคร่ืองดนตรี จํานวน หมายเหต ุ

อลัโต แซกโซโฟน 1  
ทรัมเป็ต 2  

ทรอมโบน 2  
เบสไฟฟ้า 1  

กลองเล็ก 1  
กลองใหญ่ 1  

กลองทรีโอ้ 1  

ฉาบ 1  

 

เคร่ืองดนตรีของแตรวงคณะประจวบแบ่งออกเป็นประเภทได้ดัง้นี ้เคร่ืองลมไม้ 
(Woodwind Instrument) เคร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instrument) เคร่ืองประกอบจังหวะ 
(Percussion)และเคร่ืองดนตรีไฟฟ้า (Electronic instrument) 

เคร่ืองลมไม้ (Woodwind Instrument) ได้แก่ อลัโต แซกโซโฟน  
เคร่ืองลมทองเหลือง (Brass Instrument) ได้แก่ ทรัมเป็ตและทรอมโบน 
เคร่ืองประกอบจงัหวะ (Percussion) ได้แก่ กลองใหญ่, กลองทรีโอ้,  กลองเล็กและ

ฉาบ 
เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า (Electronic instrument) ได้แก่ เบสไฟฟ้า  
โดยเคร่ืองดนตรีส่วนใหญ่ในส่วนของเคร่ืองประกอบจงัหวะ เคร่ืองดนตรีไฟฟ้ารถเข็น 

และชุดเคร่ืองเสียง ทางวงจะเป็นผู้จัดเตรียมไว้ให้พร้อม ส่วนเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองลม คือ 
เคร่ืองลมไม้และเคร่ืองทองเหลืองทางวงก็มีจัดเตรียมเป็นของวงใว้ให้แต่ก็มีนักดนตรีบางคนท่ี
จดัหามาไว้เป็นของสว่นตวั 

 
 



144 
 

 

อุปกรณ์เคร่ืองเสียงประกอบการบรรเลง 
ตารางท่ี 22 แสดงอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบการบรรเลงของแตรวงคณะประจวบ 

อปุกรณ์ จํานวน หมายเหต ุ

ตู้เบส 1 อปุกรณ์ขยายเสียง 
รถเข็นประกอบเคร่ืองขยายเสียง 1  

 
แตรวงคณะประจวบมีการใช้อปุกรณเคร่ืองเสียงโดยเน้นการขยายเสียงมีการประกอบ 

อปุกรณ์ทัง้หมดบนรถเข็น มีการใช้ตู้ เบสเพ่ือเป็นตวัสง่สญัญานเสียงเบสขนาดนัง่บรรเลง 
รถเข็น 
อปุกรณ์ประกอบรถเข็น 

ตารางท่ี 23 แสดงอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบรถเข็นของแตรวงคณะประจวบ 
อปุกรณ์ จํานวน หมายเหต ุ

ไมโครโฟน   1 อปุกรณ์รับสญัญาน 

ลําโพง 1 อปุกรณ์ขยายเสียง 

เพาเวอร์ มิกเซอร์ 1 อปุกรณ์ปรับสมดลุเสียง 
แบตเตอร่ี 1  อปุกรณ์พลงังาน 

ใช้ผู้ควบคมุ 1 คน 
 
แตรวงคณะประจวบมีการใช้รถเข็นประกอบการบรรเลง เป็นการประยุกต์ใช้                       

นํารถเข็นขนาดเล็กมาประกอบอปุกรณ์ขยายเสียง ใช้พลงังานจากแบตเตอร่ีโดยรับสญัญานเสียง
จากไมโครโฟน  ดยใส่ไมโครโฟน  ลงไปในลําโพงของอลัโตแซกโซโฟนขยายเสียงออกลําโพงท่ี
ตดิตัง้บนรถเข็น จากการสอบถาม นายประจวบด้วยความท่ีตนอายมุากแล้ว ความดงัไม่สามารถสู้
คนหนุ่มในวงได้ จึงคิดประดิษฐ์รถเข็นนีข้ึน้มาใช้ช่วยผ่อนแรง ขนาดเดินขบวนแห่จึงต้องมีคน
คอยควมคมุรถเข็นหนึง่คน 

การประสมและการจัดวง 
จากการสอบถามพบว่ามีการจดัวงแบบมาตราฐานคือ 9 คน ใช้เคร่ืองเป่า 5 เคร่ืองดู

ตามรูปแบบงานวา่ต้องแห่แบบไหนตามท่ีตกลงกบัเจ้าภาพ รูปแบบวงก็จะมีการเปล่ียนไปโดยการ
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จดัวงจะเน้นไปท่ีความดงั โดยการใช้เคร่ืองลมทองเหลือง ทรัมเป็ต ทรอมโบนและมีการเพิ่มเบส
ไฟฟ้าเข้ามาในวงเผ่ือให้การบรรเลงของวงสมดลุขึน้ 

 

ภาพท่ี 8 ภาพแสดงตําแหนง่ท่ีนัง่ของแตรวงคณะประจวบขณะนัง่บรรเลง 

 
การจัดวงน่ังบรรเลง  
นกัดนตรีนัง่บรรเลงกบัพืน้  หนัหน้าเข้าหากนั ไมมี่การจดัเรียงเคร่ืองดนตรีแบบตายตวั 

 

ภาพท่ี 9 ภาพแสดงรูปขบวนแหข่องแตรวงคณะประจวบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทิศทางการเคลือ่นขบวน 

แซกโซโฟน 

ทรอนโบน 

กลองทรีโอ้

กลองเลก็ 

ฉาบ 

ทรัมเป็ต 

กลองใหญ่ 

 

ทรอนโบน 

ทรัมเป็ต 

เบสไฟฟ้า 

 

รถเข็น 

กลองทรีโอ้ 

กลองใหญ่ 

ฉาบ 

รถเข็น 

 

ทรอนโบน 

แซกโซโฟน 

ทรัมเป็ต 

ทรอนโบน 

ทรัมเป็ต 
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การจัดวงเดนิบรรเลงเพื่อน าขบวนแห่นาค 
มีการจัดขบวนโดยกลุ่มเคร่ืองประกอบจังหวะนําขบวน คือ ฉาบ, กลองทรีโอ้และ

กลองใหญ่ตามด้วยรถเข็นและกลุม่เคร่ืองลม   
เพลงท่ีใช้ในการบรรเลง 

ตารางท่ี 24 แสดงข้อมลูเพลงท่ีบรรเลงขนาดนัง่บรรเลงของแตรวงคณะประจวบ 
เพลงขณะนัง่บรรเลง 

ลําดบั เวลา(นาที) ช่ือเพลง ประเภทเพลง ผู้ประพนัธ์/ผู้ เรียบเรียง/ผู้ ร้อง 
1 1.40 มารช์ไทยรวมกําลงั มารช์ เอือ้ สนุทรสนาน (ผู้ประพนัธ์) 
2 3.15 คา่นํา้นม ลกูทุง่ ไพบลูย์ บตุรขนั (ผู้ ร้อง) 
3 2.09 ขอใจแลกเบอรโทร ลกูทุง่ หญิงลี ศรีจมุพล (ผู้ ร้อง) 
4 1.21 ไก๊ไก่ ลกูทุง่ โหนง่ ชะชะชา่ (ผู้ ร้อง) 
5 1.20 แว้นฟ้อหลอ่เฟีย้ว สตริง สปุ๊ กนิคปาปิยองกุ๊กกุ๊ก (ผู้ ร้อง) 
6 2.00 จัก๊กิม้กบัต๊กโต สตริง วงต๊กโต อาร์ สยาม (ผู้ ร้อง) 
7 2.31 ทะเลก็มีชีวิต  คาราบาว (ผู้ ร้อง) 
8 1.43 ปักษ์ใต้บ้านเรา สตริง แฮมเมอร์ (ผู้ ร้อง) 

 

 แตรวงคณะประจวบเร่ิมบรรเลงเปิดวงด้วยบทเพลงมาร์ชเป็นเพลงมาร์ชไทยรวม
กําลงั ตามด้วยบรรเลงเพลงค่านํา้นม หลงัจากนัน้บรรเลงบทเพลงลูกทุ่ง บทเพลงสตริงยอดนิยม 
เช่น เพลงขอใจแลกเบอร์โทร เพลงแว้นฟ้อหล่อเฟี้ยว เพลงปกษ์ใต้บ้านเรา ระหว่างท่ีผู้ ร่วมงาน
รับประทานอาหารจนเสร็จ 
ตารางท่ี 25 แสดงข้อมลูเพลงท่ีบรรเลงขนาดเดนิแหข่องแตรวงคณะประจวบ 

เพลงขนาดเดนิแห่ 
ลําดบั เวลา(นาที) ช่ือเพลง ประเภทเพลง ผู้ประพนัธ์/ผู้ เรียบเรียง/ผู้ ร้อง 
1 2.26 ทะเลก็มีชีวิต  คาราบาว (ผู้ ร้อง) 
2 0.40 ตารีกีปัส พืน้บ้าน ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
3 1.18 ค้าวคาวกินกล้วย ไทยเดมิ ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
4 2.00 ขอใจแลกเบอรโทร ลกูทุง่ หญิงลี ศรีจมุพล (ผู้ ร้อง) 
5 2.02 จัก๊กิม้กบัต๊กโต สตริง วงต๊กโต อาร์ สยาม (ผู้ ร้อง) 
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เพลงขนาดเดนิแห่ 
ลําดบั เวลา(นาที) ช่ือเพลง ประเภทเพลง ผู้ประพนัธ์/ผู้ เรียบเรียง/ผู้ ร้อง 
6 1.00 สกา วาไรตี ้ สตริง MoccaGarden (ผู้ ร้อง) 
7 2.04 เต้ยโขง พืน้บ้าน ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
8 0.35 เซิง้บัง้ไฟ/เต้ยโขง พืน้บ้าน ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
9 0.50 อศัวลีลา(ม้ายอ่ง) ไทยเดมิ มนตรี ตราโมท (ผู้ประพนัธ์) 
10 0.50 บ้านเรือนเคียงกนั ลกูทุง่ ก็อต จกัรพนัธ์ (ผู้ ร้อง) 
11 1.20 รักข้ามคลอง ลกูทุง่ ก็อต จกัรพนัธ์ (ผู้ ร้อง) 
12 1.40 แว้นฟ้อหลอ่เฟีย้ว สตริง สปุ๊ กนิคปาปิยองกุ๊กกุ๊ก 

 (ผู้ ร้อง) 
13 2.19 ไก๊ไก่ ลกูทุง่ โหนง่ ชะชะชา่ (ผู้ ร้อง) 
14 1.01 Cherry Pink  ทํานองนิยม Louis Guglielm (ผู้ประพนัธ์) 

15 2.20 พมา่กลองยาว ไทยเดมิ ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 
16 2.02 หลวงพอ่คณู  คาราบาว (ผู้ ร้อง) 
17 1.56 กลบัมาทําไม ลกูทุง่ หม่ํา จ๊กม๊ก (ผู้ ร้อง) 
18 1.29 ไก๊ไก่ ลกูทุง่ โหนง่ ชะชะชา่ (ผู้ ร้อง) 
19 1.30 เพลงประกอบ

รายการชิงร้อยชิง
ล้าน 

ทํานองนิยม ไมท่ราบผู้ประพนัธ์ 

20 4.58 คา่นํา้นม ลกูทุง่ ไพบลูย์ บตุรขนั (ผู้ ร้อง) 
 

เร่ิมแห่คณะแตรวงบรรเลงบทเพลงพืน้บ้าน และไทยเดิมท่ีมีจงัหวะสนุกสนาน เพลง 
ตารีกีปัส ค้าวคาวกินกล้วย ต่อจากนัน้ บรรเลงบทเพลงลูกทุ่งและเพลงสตริงยอดนิยมเป็นส่วน
ใหญ่ เช่น เพลงขอใจแลกเบอร์โทร เพลงสกา วาไรตี ้เพลงจัก๊กิม้กบัต๊กโต เพลงแว้นฟ้อหล่อเฟีย้ว 
เพลงไก๊ไก่และยังมีเพลงท่ีเป็นทํานองยอดนิยมเช่น เพลงประกอบรายการชิงร้อยชิงล้าน เพลง 
Cherry Pink บางครัง้ก็บรรเลงสลบักับบทเพลงไทยเดิมหรือทํานองพืน้ท่ีมีทํานองสัน้ ๆ ท่ีเป็นท่ี
คุ้นเคยเชน่ เพลงอศัวลีลา(ม้ายอ่ง) เพลงเต้ยโขง เพลงพมา่กลองยาว  
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ตารางท่ี 26 แสดงข้อมลูเพลงท่ีบรรเลงของแตรวงคณะประจวบ 

ตารางสรุปเพลงแตรวงคณะประจวบ 

เพลงมาร์ช เพลงไทยเดมิ เพลง
พืน้บ้าน 

เพลงลกูทุง่/เพลง
สตริง 

เพลงทํานอง
นิยม 

มารช์ไทยรวมกําลงั ตารีกีปัส 
ค้าวคาวกินกล้วย 
 

เซิง้บัง้ไฟ 
เต้ยโขง 
อศัวลีลา 

 

กลบัมาทําไม 
ไก๊ไก่ 
ขอใจแลกเบอรโทร 
คา่นํา้นม 
จัก๊กิม้กบัต๊กโต 
บ้านเรือนเคียงกนั 
ปักษ์ใต้บ้านเรา 
รักข้ามคลอง 
แว้นฟ้อหลอ่เฟีย้ว 
สกา วาไรตี ้

เพลงประกอบ
รายการชิง
ร้อยชิงล้าน 
cherry pink  

 

จากการสอบถามพบว่าเวลานัง่บรรเลงก็มีเล่นเพลงมาร์ช  เพลงมหาฤกษ เพลงงาน
บวชของไวพจน์ เพ่ือให้รู้ว่าเป็นงานบวชส่วนเวลาแห่เน้นท่ีความสนุกสนามเป็นหลกัเป็นท่ีใช้เป็น
เป็นเพลงท่ีนิยมหรือเพลงท่ีจงัหวะสนกุ ๆ มีเพลงรําวง เพลงลกูทุง่ตามสมยั 

 

สรุปข้อมูลสภาพท่ัวไปและลักษณะทางดนตรีของแตรวงชาวบ้าน                    
ทัง้ 4 คณะ 

จากการศกึษาภาคสนามจากแตรวงชาวบ้าน จํานวน 4 วง ประกอบด้วย แตรวงคณะ
ครูเส  แตรวงคณะแดงไฝ แตรวงคณะตาต็อก แตรวงคณะลุงจวบ ผู้ วิจยัได้ทําการสรุปข้อมูลใน
หวัข้อท่ีทําการศกึษาดงันี ้
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สภาพท่ัวไปของแตรวง 
ความเป็นมาแตรวง 
แตรวงคณะครูเสมีต้นกําเนิดมาจาก นาย เสมาชยั สงัข์แสงใสหรือครูเส มีจุดเร่ิมต้น

มาจากวงแตรโรงเรียนบางปะกอก โดยนายเสมาชยัได้ศกึษาวิชาดนตรีจากแตรวงประจําโรงเรียน 
จนเม่ือจบการศึกษาได้เรียนศึกษาวิชาดนตรีสากลเพิ่มเติมต่อได้ตัง้วงดนตรีสากล บรรเลงเพลง
ลกูทุ่ง เข้าประกวดการแข่งขนัลูกทุ่งรายการต่าง ๆ จนได้กลบัมาเป็นครูสอนดนตรีท่ีโรงเรียนบาง
ประกอบ และได้ทําวงเร่ือยมาพฒันาจากแตรวง จนเป็นวงในรูปวงโยธวาทิตแตร่ะหว่างท่ีพฒันาก็
ยงัคงรับงานแห ่งานบวชด้วยจนเกษียณอายรุาชการแตย่งัคงมีลกูค้าถามถึงงานแตรอยู่จึงได้ลงทนุ
ชวนลกูศษิย์มาตัง้เป็นแตรวงครูเสในท่ีสดุ 

แตรวงคณะแดงไฝก่อตัง้โดน นายชาติชาย สมสขุ โดยนายชาติชายฝึกเล่นดนตรีไทย
กับบิดา ต่อมาได้ศึกษาวิชาดนตรีสากลเพิ่ม ด้ออกร่วมแสดงตามแตรวงคณะต่าง ๆ จนเห็น
ช่องทางได้จดัซือ้เคร่ืองดนตรีมาตัง้เป็นแตรวงรับงานควบคู่กบัวงป่ีพาทย์ท่ีมีอยู่เดิม จนเป็นท่ีรู้จกั
ของชาวบ้านในนามแตรวงแดงไฝ 

แตรวงคณะตาต๊อกก่อตัง้โดย นายชัยพงศ์ แข่งขันทรัพย์เป็นท่ีรู้จักในนาม ตาต๊อก 
นายชยัพงศ์ ได้ฝึกดนตรีกบัวงป่ีพาท์ยท่ี ตอ่มาได้เร่ิมศกึษาเคร่ืองดนตรีสากล โดยเร่ิมจาก ทรัมเป็ต 
และได้ศกึษาแนวเพลงไทยในระหว่างนัน้ นายชยัพงค์ ได้เร่ิมออกบรรเลงแตรวงตามวงตา่ง ๆ อาทิ
เช่น แตรวงวดัดอกไม้ แตรวงถนนตก แตรวงบางปะกอก ต่อมาแตรวงท่ีเคยร่วมเล่นต่างแยกย้าย
กนัไป นายชยัพงศ์จงึได้จดัหาเคร่ืองดนตรี รวบรวม ญาตพ่ีิน้อง เพ่ือนนกัดนตรีท่ีมีใจรัก ดนตรี แล้ว
อยากหารายได้เสริม ซึง่บางคนก็มีวงเป็นของตวัเองอยูแ่ล้วก็ได้มารวมตวักนัออกรับงาน โดยมีนาย
ชยัพงศ์เป็นหวัหน้าวง แตรวงคณะนีไ้ม่มีช่ือวง จะใช้ช่ือผู้ รับงานเป็นช่ือวง  ตามพืน้ท่ี มีสามช่ือท่ีใช้
คือ วงตาต็อก รับงานบริเวณ พระรามสาม วงวีรัฐ รับงานบริเวณแถวบางนา วงน้าหยอย รับงาน
บริเวณ สมทุรปราการ 

แตรวงคณะประจวบมีนาย ประจวบ เมฆโตเป็นผู้ก่อตัง้  นายประจวบเร่ิมศกึษาดนตรี 
จากโรงเรียนดนตรีโตบรรเลง โดยเร่ิมจากเคร่ืองไวโอลิน และขลุ่ยได้ศกึษา ฝึกฝนเร่ือยมา ตอ่มาได้
มีโอกาสไปรวมเดินทางแสดงคอนเสิร์ตกับ ไวพจน์ เพชรสุพรรณ ในตําแหน่งอัลโต  แซกโซโฟน 
พบว่ารายได้ไม่ค่อยดี ประกอบกบัแตรวงในสมุทรปราการมีน้อยถ้าต้องการใช้แตรวงต้องจ้างมา
จากจงัหวดัอ่ืน เสียคา่จา่ยในราคาท่ีสงูมากจึงได้ก่อตัง้คณะแตรวงประจวบขึน้ โดย รวบรวม เพ่ือน
ท่ีเคยเล่นดนตรีด้วยกัน และได้นําญาติพ่ีน้องมาฝึกหัดแตรวงโดยเร่ิมจากออกรับงานบวชออก
แสดงเร่ือยมาจนเป็นท่ีรู้จกัของชาวบ้านมาจนปัจจบุนั  
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จากข้อมลูจากแตรวงทัง้ 4 คณะ พบว่าแตรวงส่วนใหญ่ได้รับการก่อตัง้จากหวัหน้าวง 
ไมใ่ชก่ารสืบทอด หวัหน้าได้รับการถ่ายทอดวิชาดนตรี และศกึษาเพิ่มเติมสะสมประสบการณ์จาก
การร่วมบรรเลงในแตรงวงต่าง ๆ จึงมาก่อตัง้เป็นวงของตนเองโดยรวบรวมสมาชิกจาก เพ่ือน ลูก
ศษิย์และลกูหลาน  

ลักษณะเด่นของวง 
แตรวงคณะครูเสได้รับอิทธิพลจากนายเสมาชัย สังข์แสงใสท่ีได้รับการฝึกฝนดนตรี

สากลมาแต่เด็ก มีประสบการณ์การเล่นดนตรีทัง้ลูกทุ่งและลูกกรุง การบรรเลงของวงจึงมีการใช้
โน้ตเพลงสากลทําให้สามารถเลน่บทเพลงท่ีซบัซ้อนมีการเรียบเรียง เสียงประสาน โดยสมาชิกในวง
ทัง้หมดเคยเป็นสมาชิกวงโยธวาทิตมาก่อนจึงมีทกัษะในด้านดนตรีสากลทําให้สามารถบรรเลงบท
เพลงท่ีหลายหลาก ไพเราะ แตรวงคณะ ครูเสมีความตัง้ท่ีอนุรักษ์เน้นการบรรเลงจากเคร่ืองเป่า
อยา่งเดียวโดยไมใ่ช้เคร่ืองไฟฟ้ามาชว่ยเหมือนแตรวงอ่ืนในปัจจบุนั 

แตรวงคณะแดงไฝมีจุดเร่ิมต้นมาจากวงป่ีพาทย์ นกัดนตรีท่ีมีอายุส่วนใหญ่สามารถ
เล่นดนตรีไทยได้ การบรรเลงของแตรวงจึงมีการใช้เทคนิคแบบเพลงไทยเดิม ไม่ว่าจะเป็นการแต่ง
ทํานองล้อ การลกัจงัหวะ เป็นการด้นสดของนกัดนตรี ทําให้วิธีการบรรเลงของแตรวงมีความสนุก 
แตรวงคณะแดงไฝยงัมีการใช้ ไมโครโฟน  มาขบัร้องเพิ่มสีสนัให้วงแตรขนาดนัง่บรรเลง เวลาแห่มี
การใช้รถเข็นประกอบการแห ่ในรถเข็นประกอบไปด้วย ชดุเคร่ืองเสียงและเคร่ืองคียบอร์ดนกัดนตรี
จึงสามารถส่ือสารกับผู้ ร่วมงาน ชาวรํา ได้มากขึน้จากการสอบถามนายสมชาย สมสุข การเพิ่ม
เคร่ืองคียบอร์ดและการใช้รถเข็น ทําให้การบรรเลงง่ายขึน้และฟังทันสมัยเป็นท่ีช่ืมชอบของ
ผู้ ร่วมงาน 

แตรวงตาต็อกมีการนําเคร่ืองดนตรีไฟฟ้า เช่น คียบอร์ดกลองไฟฟ้า  เบสไฟฟ้ารวมไป
ถึงเคร่ืองขยายเสียง มาใช้ในขนาดนัง่บรรเลงโดยมีแนวความคิด ตอบสนองการเล่นบทเพลงลกูทุ่ง
ให้เหมือนต้นฉบบัมากท่ีสุด  ง่ายสะดวกต่อการใช้งานทําให้สามารถสร้างเสียงท่ีหลากหลายมาก
ขึน้ฟังดูทันสมัยเป็นท่ีถูกใจของชาวบ้านเลยได้พัฒนาต่อนํารถเข็นมาบรรทุกเคร่ืองเสียงมา
ประกอบตอนแห ่ 

แตรวงคณะประจวบนับได้ว่าเป็นแตรวงท่ีมีการปรับตวัให้ทนัยุคทนัสมัย โดยยังคง
รูปแบบดัง้เดิมไว้ได้ ไม่ว่าเป็นการสร้างความนิยมของวงท่ีมีการโปรโมทบนเวบไซร์ยอดนิยมอย่าง 
เฟสบคุ ท่ีมีการลงบรรยากาศงานท่ีแสดงสถานท่ีแสดงให้ผู้ติดตามได้ทราบ  การเลือกใช้บทเพลงท่ี
มีความทนัสมยัแต่ก็ยงัคงบทเพลงท่ีมีความไพเราะในอดีตไว้ ในแตรวงคณะประจวบเร่ิมมีการนํา
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อปุกรณ์ท่ีมีความทนัสมยัมาร่วมใช้ในการบรรเลงซึ่งได้เป็นท่ียอมรับของชาวบ้านยงัคงได้รับความ
นิยมมาจนถึงปัจจบุนั  

จากข้อมลูจากแตรวงทัง้ 4 คณะพบวา่ ในปัจจบุนั แตรวงส่วนใหญ่มีการนําเทคโนโลยี 
มาประกอบการบรรเลงมีการใช้เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า เคร่ืองเสียง มาร่วมในการบรรเลงเพ่ือการ
บรรเลงบทเพลงในยคุปัจุบนัให้ได้เหมือนต้นฉบบัมากท่ีสดุและยงัสะดวกตอ่การใช้งานง่ายและยงั 
ประหยดัแรงของนกัดนตรี จึงทําให้เกิดแตรวงชาวบ้านแย่งออกเป็นสองสายคือ แตรวงประยกุต์ ท่ี
มีการใช้เคร่ืองดนตรีสมยัใหมป่ระกอบการบรรเลงและ แตรวงอนรัุกษ์หรือท่ีเรียกกนัว่า “แตรสด”5 ท่ี
ใช้การบรรเลงจากเคร่ืองเป่าอยา่งเดียว 

โครงสร้างสมาชิก 
จากข้อมลูของแตรงวงทัง้ 4 คณะพบว่า แตรวง 3 คณะมีสายสมัพนัธ์แบบเครือญาติ

ประกอบกบัเพ่ือนคนรู้จกัและอีก 1 คณะท่ีเป็นสายสมัพนัธ์ แบบครูและศิษย์ รูปแบบในการจดัการ
วง มีการแบ่งตําแหน่งหน้าท่ีการกระจายงานการนดัหมายโดยส่วนใหญ่ หวัหน้าวงเป็นผู้ตกลงรับ
งานและมอบหมายให้ลกูชายหรือผู้ ท่ีตนไว้วางใจจดัการตอ่ไป 

โอกาสในการแสดง 
จากข้อมลูของแตรงวงทัง้ 4 คณะ พบวา่ 

งานบวชนาคคณะแตรวงมีโอกาสในการออกแสดง งานบวชมากท่ีสดุ มีการออกแสดง
เกือบทัง้ปี  

งานแต่งงาน คณะแตรวงมีโอกาสในการออกแสดงงานแต่งงานรองลงมาจาก งาน
บวชนาค  

งานศพ เป็นงานท่ีคณะแตรวง มีโอกาสออกแสดงเป็นบางครัง้ประมาณปี 1-3  งาน 
งานแห่ต่าง ๆ เช่นการแห่เทียน งานแห่กฐินเป็นงานท่ีคณะแตรวงมีโอกาสออกแสดง

เป็นบางครัง้ปีละ 1 งาน หรือ 2 ปี 1  งาน  
 รายได้ 
แตรวงทัง้ 4 คณะมีการรับงานส่วนใหญ่เป็นงานอุปสมบท หรือ งานแห่นาคโดยผู้ ว่า

ส่วนจะนิยมการจ้างงานเวลาเดียวโดยส่วนใหญ่ เร่ิมงานเวลา 6.00 น. จบการจ้างเม่ือนาคขึน้           
พระอุโบสถ์ทําพิธีเวลาไม่เกิน 10.00 น. หน้างานจะเป็นช่วงก่อนเข้าพรรษาคือเดือน มีนาคม ถึง
กรกฏาคม โดยการรับงานทกุคณะต้องมีการวางเงินมดัจําก่อนอย่างน้อย 1,000-3,000 บาท จึงจะ

                                                           
5สมัภาษณ์ นายเสมาชยั, หวัหน้าคณะแตรวงครูเส, เมื่อ 26 พฤษภาคม 2558 
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ตกลงรับงานได้ คา่จ้างการออกงานของคณะแตรวงหนึง่ครัง้ ในการจ้างหนึ่งเวลาราคาอยู่ท่ี 4,500-
6,000 บาท ตามรูปแบบงาน และระยะการเดินทาง จะมีการตกลงราคาเพิ่มเติม โดยเฉล่ืยมีงานปี
ละ 50-60 งาน รายได้ของนกัดนตรีได้คนละ 300-500 บาทตอ่การออกงานหนึ่งครัง้ โดยทุกคณะ
จะหกัเงินส่วนหนึ่งเป็นคา่ดแูล รักษาอปุกรณ์ เคร่ืองดนตรี นกัดนตรีส่วนใหญ่มีอาชีพหลักอยู่แล้ว 
จะเลน่ดนตรีด้วยใจรักรายได้ท่ีจากการเลน่แตรวงถือเป็นผลพลอยได้เป็นรายได้เสริม 

การสร้างความนิยม 
จากการศึกษาพบว่าแตรวงส่วนใหญ่ใช้วิธีการสร้างความนิยม โดยเน้นคณุภาพของ

การแสดง เน้นท่ีการสร้างความสนกุสนามของผู้ ร่วมงาน บทเพลงท่ีใช้ ลกัษณะการเล่นท่ีให้เหมือน
บทเพลงต้นฉบบั การปรับเปล่ียนรูปแบบวงให้เหมือนวงดนตรีลูกทุ่ง รองลงมาจะเป็นการสร้าง
ความนิยมโดยการใช้ความเป็นมืออาชีพของนกัดนตรีเพ่ือให้ผู้วา่จ้างและผู้ ร่วมงานประทบัใจ ไม่ว่า
เป็นเร่ืองการมีมารยาท การตรงตอ่เวลา การทําตวัสภุาพ ไม่ด่ืมสรุาในขนาดทําการแสดง ประกอบ
กบัการติดช่ือคณะ ตามเคร่ืองดนตรีและเคร่ืองแต่งกาย แต่มีคณะแตรวงประจวบ มีการนําเสนอ
บนเวบไซร์ยอดนิยมอยา่งเฟสบคุ ท่ีมีการลงบรรยากาศการแสดงของวงตนเอง ลงข้อมลูการติดตอ่ 
ข้อมลูของวงสถานท่ีแสดงให้ผู้ตดิตามได้ทราบ 

การฝึกซ้อม 
ส่วนใหญ่คณะแตรวงไม่มีการฝึกซ้อมด้วยนกัดนตรีส่วนใหญ่ ได้เพลงกนัหมดแล้วซึ่ง

นกัดนตรีจะทําการสว่นตวัอยูแ่ล้ว ถ้ามีบทเพลงใหม่มาก็ให้นกัดนตรีทําการซ้อมส่วนตวัมาแล้ว มา
ซ้อมกันในงาน โดยนกัดนตรีเกือบทัง้หมดมีอาชีพหลกัอยู่แล้วทําให้การนดัฝึกซ้อมเป็นสิ่งท่ีทําได้
ยาก 

การแต่งกาย 
การแต่งกายของแตรวงในปัจจุบนัเน้นการแต่งกายให้เหมือนกันเป็นชุดทีมเดียวกัน 

เชน่เสือ้สีเดียวกนั เสือ้ประเภทเดียวกนั ลายเดียวกนับางวงมีการใส่เสือ้ท่ีมีการสกรีน ช่ือวง เป็นชดุ
ทีม  โดยเน้นสีและการแตง่กายให้เหมาะสมกบังานเป็นการให้เกิยรตเิจ้าภาพไปด้วย 

ผู้ว่าจ้าง 
ผู้ว่าจ้างของคณะแตรวงมีการกระจายตวัไปทัว่แต่ผู้ ว่าจ้างส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณ 

พืน้ท่ีตัง้วง  อาศยัการบอกปากต่อปากแนะนําตอ่กนัมา แตรวงบางคณะเป็นแตรวงเก่าแก่ในพืน้ท่ี
จึงมีลูกค้าเก่าแก่มาก เป็นท่ีรู้จักอย่างดีของชาวบ้าน บางครัง้มีผู้ มาติดต่อขนาดทําการแสดง
รูปแบบ ขัน้ตอนการดําเนินพิธีต่าง ๆ ผู้ ว่าจ้างจะเป็นผู้ กําหนดแจ้งให้แตรวงทราบ แตรวงก็จะ
ดําเนินการบรรเลงบทเพลงตามท่ีซ้อมเตรียมไว้ โดยทางแตรวงจะเป็นผู้ เลือกบทเพลงเอง บทเพลง



153 
 

 

ท่ีใช้ในพิธีก็จะคงรูปแบบเดมิไว้ทกุครัง้ บทเพลงท่ีเก่ียวข้องกบัพิธีจะเหมือนเดิมทุกครัง้ แตบ่ทเพลง
อ่ืน ๆ การเตรียมเลือกบทเพลงจะเป็นการตัดสินใจของทางคณะแตรวง บางครัง้ผู้ ว่าจ้างก็ได้
เรียกร้องของเพลงเป็นพิเศษ สว่นในเร่ืองคา่จ้างแตรวงจะเป็นผู้ กําหนดหลกัเกณฑ์เร่ืองเวลา  

ผู้ชม  
ผู้ ชมส่วนใหญ่เป็นผู้ ร่วมงานเป็นญาติหรือคนรู้จักของผู้ ว่าจ้าง บางส่วนเป็นผู้ ท่ีอยู่

อาศยัในบริเวณการจดังานมาร่วมชว่ยงานผู้วา่จ้าง ผู้ชมส่วนใหญ่ของแตรวงไม่ใช่ผู้ ท่ีมาชมหรือฟัง
การบรรเลงของแตรวงโดยตรงเหมือนวงดนตรีประเภทอ่ืน ๆ ก่อนการแห่ แตรวงได้บรรเลงพบว่าไม่
เป็นท่ีสนใจของผู้ ร่วมงานเทา่ไหร่ หรือแม้แตต่อนท่ีบรรเลงประกอบพิธีตา่ง ๆ ก็เป็นเพียง สญัญาณ
เร่ิมพิธีเท่านัน้ หลังจากนัน้การบรรเลงเป็นเพียงบรรยากาศ จนถึงเวลาแห่ แตรวงจึงได้รับความ
สนใจมากขึน้เรียกได้วา่เป็นสีสนัหลกัของงาน                                    

เม่ือเสียงดนตรีบรรเลงสร้างความร่ืนเริงสนุกสนามผู้คนจะแสดงออกด้วยการเต้นรํา 
ผู้คนท่ีมาร่วมงานหรือชาวบ้านท่ีอยู่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่น หนุ่มสาว หรือตาย่าย ก็จะมา
ร่วมกัน ท่าเต้นรํามีตัง้แต่ท่ารําวงมาตราฐานไปจนไรกระบวนท่า ท่าเต้นไม่มีการกําหนดรูปแบบ
ตายตวั สุดแสนท่ีจะนึกได้ก็เต้นออกมา ยิ่งเสียงดนตรีรบเร้า เพลงถูกใจท่าเต้นจะยิ่งรุนแรงขึน้ 
โยกย้ายร่ายกายกันอย่างสนุกสนามลืมอายกุนัเลยทีเดียว ยิ่งประกอบกบัเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ก็
ยิ่งไรระเบียบ ยากท่ีจะคาดเดาได้แต่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างท่ีขาดไม่ได้ในขบวนแห่นาคในยุค
ปัจจบุนั  นกัเต้นรํานบัได้วา่เป็นเคร่ืองชีว้ดัวา่แตรวงไหนบรรเลงได้สนกุ ได้มนัก็จะดกูนัท่ีผลตอบรับ
ของนกัเต้นรํา ชาวแตรวงจงึต้องพยายามเอาใจนกัเต้นรําไม่ว่าจะต้องเล่นเพลงท่ีนกัเต้นรําขอให้ได้ 
หรือเพลงใดท่ีเป็นท่ีนิยมต้องมีการซ้อมเก็บไว้เรียกคะแนน บทเพลงท่ีเลือกใช้ก็ต้องกลุ่มอายขุองนกั
เต้นรําเป็นหลกั ซึ่งจะมีผลตอ่การจ้างงานในครัง้ตอ่ไป ซึ่งผู้ จ้างบ้างส่วนก็ได้รับการนําแนะนําจาก
นกัเต้นรําหรือเป็นนกัเต้นรําเองท่ีตดิใจในการบรรเลง เม่ือถึงเวลาท่ีตนต้องการก็จะเลือกใช้งานแตร
วงคณะนัน้ ๆ 

ความเช่ือประเพณี 
คณะแตรวงทกุคณะมีการทําพิธีกรรมก่อนการบรรเลงก่อนการบรรเลงทกุครัง้จะมีการ

ไหว้ครูหรือการยกครู เพ่ือระลกึถึงบญุคณุของครูบาอาจารย์ โดยทางเจ้าภาพต้องเตรียมเคร่ืองบชูา
ครู มาเตรียมไว้ให้ ซึ่งประกอบไปด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน เงิน 12 บาท เหล้า และบหุร่ีใส่พาน ผู้ ทํา
พิธี จดุธูป 3 ดอก จดุเทียน จดุบหุร่ี 1 ตวั จากนัน้พนมมือสมาชิกในวงก็พนมมือรับตามกล่าวนโม 3 
จบ ดงันี ้นะโม ตสัสะ ภะคะวโต อะหะโต สัมมาสัมพุทธัสะและกล่าวคําบูชาครู หลงัจากนัน้ได้
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บรรเลงเพลงมาร์ชถวายครูเป็นการเปิดวง และก่อนการแห่จะนําดอกไม้ท่ีใช้ในการไหว้ครูมาติดท่ี
กลองใหญ่เพ่ือความเป็นสิริมงคล 

ขัน้ตอนการบรรเลง 
ขัน้ตอนในการบรรเลงในงานอุปสมบทของทัง้ 4 คณะมีความคล้ายคลึงกัน บทบาท

ของคณะแตรวงมีหน้าท่ีเหมือนกนัคือ บรรเลงเพลงในพิธีและการบรรเลงแห่แตกตา่งท่ีรายละเอียด
ของพิธี เชน่  เร่ิมแหจ่ากบ้านผู้วา่จ้าง บางครัง้เร่ิมแห่จากโบสถ์  บางงานนาคปลงผมเรียบร้อยแล้ว 
บางงานนาคยงัไมไ่ด้ปลงผมแตโ่ดยรวมแล้วขัน้ตอนมีความคล้ายคลงึกนั 

ลักษณะการบรรเลง 
ลกัษณะการบรรเลงของคณะแตรวงทัง้ 4 คณะ ในงานอปุสมบทมีความเหมือนกนั คือ 

                  1. การบรรเลงประโคม เม่ือเสร็จสิน้พิธีไหว้ครู คณะแตรวงจะทําการบรรเลงประโคม 
โดยบทเพลงท่ีใช้เป็นเพลง มารช์ หรือเพลงมหาฤกษ์ มหาชยั เพ่ือเป็นการเร่ิมต้นพิธีตอ่ไป 

2. บรรเลงประกอบพิธี เชน่ ประกอบพิธีปลงผมนาค อาบนํา้นาค พระขึน้เทศ เป็นต้น 
3. บรรเลงแห่ บรรเลงนําขบวนแห่นาคไปทําพิธียงัพระอโุบสถ์ สร้างความสนกุสนาม

และสร้างบรรยายกาศ 
ลักษณะทางดนตรี  
นักดนตรี 
จากการศึกษาพบว่าคณะแตรวงมีนักดนตรีทัง้หมด 56 คน จากคณะแตรวงทัง้ 4 

คณะ  ขนาดวง 9-28 คนตอ่วง แตใ่ช้ออกแสดง 9-12 คนตอ่การออกแสดง 1 ครัง้ มีช่วงอาย ุ15-73 
ปีกลุ่มอายท่ีุมากท่ีสดุคือ กลุ่มอายุ 20-29 ปี มีจํานวน 18 คน คิดเป็น 32% จากนกัดนตรีทัง้หมด 
ลําดบัท่ีสองเป็นกลุ่มอายุ 30-39 ปีมี จํานวน 11 คน คิดเป็น 19% จากนกัดนตรีทัง้หมด ลําดบัท่ี
สามเป็นกลุ่มอาย ุ40-49 ปี และ กลุ่มอายุ 50-59 ปี มีจํานวน 8 คนเท่ากนัในแต่ละกลุ่มอาย ุคิด
เป็น 14% จากนกัดนตรีทัง้หมด ลําดบัท่ีส่ีกลุ่มอาย ุ10-19 ปี จํานวน 7 คน คิดเป็น  12% จากนกั
ดนตรีทัง้หมด และกลุ่มอายท่ีุ 5 กลุ่มอาย ุ70 ปี ขึน้ไป มีจํานวน 2 คน คิดเป็น 4% จากจํานวนนกั
ดนตรีทัง้หมด นกัดนตรีส่วนใหญ่จะฝึกหดัเล่าเรียนประสบการณ์จากการแสดงมากกว่าการศกึษา
จากภาคทฤษฏี นกัดนตรีส่วนใหญ่เป็นเครือญาติหรือคนสนิทรู้จกั ยกเว้นแตรวงคณะครูเส ท่ีเป็น
ระบบศษิย์ ทัง้หมด  สว่นใหญ่มีอาชีพหลกัอยูแ่ล้ว หรือไมย่งัคงเป็นนกัเรียนนกัศกึษาอยู่ แตม่ารวม
เลน่แตรวงด้วยใจรักและทําเป็นอาชีพเสริม 
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เคร่ืองดนตรี 
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ในการบรรเลงของคณะแตรวงทัง้ 4 คณะ สามารถแบ่งออกได้เป็น                

4 ประเภทคือ เป็นเคร่ืองดนตรีประเภท เคร่ืองลมไม้ เคร่ืองลมทองเหลือง เคร่ืองประกอบจงัหวะ 
และเคร่ืองดนตรีไฟฟ้า 
ตารางท่ี 27 แสดงสรุปข้อมลูเคร่ืองดนตรีของคณะแตรวงทัง้ 4 คณะ 

เคร่ืองลมไม้ เคร่ืองลมทองเหลือง เคร่ืองประกอบจงัหวะ เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า 

เทเนอร์แซกโซโฟน 
อลัโตแซกโซโฟน 
คลาริเน็ต 
 

ทรัมเป็ต 
ทรอมโบน 
 

กลองเทเนอร์ 
กลองทรีโอ 
กลองใหญ่ 
ฉาบ 
ฉ่ิง 
กรับ 

คีย์บอร์ด 
กีต้าเบสไฟฟ้า 
กลองไฟฟ้า 
 

 
อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการบรรเลง 
จากการศึกษาพบว่าแตรงวงคณะตาต๊อกและแดงไฝมีการใช้อุปกรณ์เคร่ืองเสียง

ประกอบการแสดงชว่ยเสริมในด้านการขยายเสียงเและการปรับความสมดลุเสียงของวง 
ตารางท่ี 28 แสดงสรุปข้อมลูอปุกรณ์ท่ีใช้ประกอบการบรรเลงของคณะแตรวงทัง้ 4 คณะ 

อปุกรณ์ขยายเสียง อปุกรณ์รับสญัญาน อปุกรณ์ปรับสมดลุเสียง 

โทรโขง่ไฟฟ้า 
ลําโพง ไฮ-โล 
 

ไมโครโฟน   
 

มิกเซอร์ 
 

 

รถเข็น 
 จากการศึกษาพบว่ามีคณะแตรวง 3 คณะ คือ แตรวงคณะแดงไฝ แตรวงคณะ                

ตาต๊อกและแตรวงคณะประจวบมีการใช้รถเข็นมาร่วมในการบรรเลงไม่ว่าจะขนาดนัง่บรรเลงหรือ
ตอนแหข่บวนโดยรูปแบบ รถเข็นมีแตกตา่งกนัไป ตามการปรับเปล่ียนประยกุต์ตามความรู้ 
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การนํารถเข็นมาประกอบการแสดง ชว่ยในเร่ืองการบรรเลท่ีง่ายและสะดวกขึน้และทํา
ให้การบรรเลงบทเพลงลกูทุ่งเหมือนต้นฉบบัมากขึน้ จากการเพิ่มเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าทําให้นกัดนตรี
ใช้แรงน้อยลง แห่ได้นานและไกลขึน้กว่าแตก่่อน ความซบัซ้อนของกลไก อปุกรณ์ขึน้อยู่กบัความรู้
ความสามารถของสมาชิกของแตล่ะวง ท่ีต้องเป็นผู้ประกอบ ดแูลรักษา บํารุงรักษาและการใช้งาน 
ในด้านการตอบรับจากผู้ว่าจ้างและผู้ชม ส่วนใหญ่ได้การตอบรับท่ีดี สามารถสร้างเสียงและความ
สนกุสนามได้มากกวา่การบรรเลงเคร่ืองเป่าอยา่งเดียว  
ตารางท่ี 29 แสดงสรุปข้อมลูอปุกรณ์ประกอบรถเข็นของคณะแตรวง 

อปุกรณ์ขยายเสียง อปุกรณ์ปรับสมดลุ
เสียง 

อปุกรณ์รับ
สญัญาน 

อปุกรณ์พลงังาน 

โทรโขง่ไฟฟ้า 
ลําโพงไฮ-โล 
ซบัวฟูเฟอร์เบส 
ฮอร์น สปีกเกอร์ 

มิกเซอร์ 
เพาเวอร์ มิกเซอร์ 
ปรีแอมป์ 
เพาเวอร์แอมป์ 

ไมโครโฟน   
ไวเลส 
อแดปเตอร์ 
 

เคร่ืองป่ันไฟดีเซล 
แบตเตอร่ี 
เพาเวอร์คอนดชิัน่เนอร์ 

 
จากการศกึษาพบวา่อปุกรณท่ีนํามาใช้แบง่หน้าท่ีออกได้เป็น 4 ประเภท  
1) อปุกรณ์ท่ีมีหน้าท่ีขยายเสียง เพ่ือเพิ่มความดงัของเสียงให้มากขึน้ 
2) อปุกรณ์ท่ีมีหน้าท่ีปรับสมดลุเสียง มีหน้าท่ีปรับเสียงของวงให้มีความดงัเบาเท่ากนั 

เพ่ือให้เสียงท่ีผา่นเคร่ืองขยายเสียงมีความไพเราะของวงมากขึน้  
3) อปุกรณ์รับสญัญาน มีหน้าท่ีรับสญัญานเสียงจากเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าหรือเสียงร้อง

เพ่ือสง่เป็นเสียงผา่นอปุกรณ์ขยายเป็นเสียง 
4) อปุกรณ์พลงังาน มีหน้าท่ีให้พลงังานแก่อปุกรณ์ทัง้หมดท่ีต้องใช้ไฟฟ้า ในระหว่างท่ี

ต้องเคล่ือนท่ีในเวลาแห ่
การประสมวงและการจัดวง 
จากการศกึษาพบว่า คณะแตรวงแตล่ะคณะมีการใช้นกัดนตรี 10-12 คน มีเพียงการ

จดักลุม่เคร่ืองดนตรีแตล่ะชนิดไว้แยกเป็น เคร่ืองลมไม้ เคร่ืองลมทองเหลือง เคร่ืองประกอบจงัหวะ 
และเคร่ืองดนตรีไฟฟ้า จํานวนเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ขึน้อยู่กบัจํานวนนกัดนตรีท่ีว่างในงานนัน้ ๆ มีเพียง 
แตรวงคณะครูเส ท่ีมีรูปแบบการจดัวงท่ีตายตวั ท่ีมีการกําหนดจํานวนเคร่ืองดนตรีแตล่ะชนิดเพ่ือ
ความสมดลุของเสียงในการบรรเลง  
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รูปแบบการจดัวง ขึน้อยูก่ารสถานท่ีในการแสดง ในการนัง่บรรเลงจะมีการจดัเพียงให้
เคร่ืองดนตรีชนิดเดียวกนันัง่อยูต่ดิกนั แตไ่มไ่ด้มีการกําหนดระดบัท่ีนัง่ไว้ตายตวั ในเวลาแห่ แตรวง
ทกุคณะ จะให้กลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะนําหน้าวง ตามด้วยกลุ่มเคร่ืองลมไม้หรือรถเข็น ปิดท้าย
ด้วยเคร่ืองลมทองเหลืองทกุคณะ 

 
บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลง 

การบรรเลงเพลงขณะน่ังบรรเลง   
จากการศึกษาพบว่า แตรวงทัง้ 4 คณะ มีการใช้ประเภทบทเพลงท่ีมี

ความคล้ายคลึงกัน โดยทุกคณะ เร่ิมบรรเลงจากบทเพลงประเภทเพลงมาร์ชโดยไม่ได้คิดถึง
ความหมายของเพลงเป็นการเปิดวง เม่ือพิธีได้เร่ิมต้นคณะแตรวงบรรเลงเพลงมหาฤกษเป็น
สญัญานเร่ิมพิธี ตอ่มาคณะแตรวงจะบรรเลงเพลงคา่นํา้นม ตามด้วยเพลงลกูทุง่ ชดุงานบวชตา่ง ๆ 
หรือเพลงท่ีมีความหมาย ถึงพระคุณพ่อแม่ การทําบุญ หรือบทเพลงท่ีเก่ียวกับงานบวช ถ้าต้อง
บรรเลงต่อเน่ืองหรือบรรเลงรอผู้ ร่วมงาน คณะแตรวงบรรเลงเป็นบทเพลงประเภทเพลงลกูทุ่งหรือ
เพลงสตริงยอดนิยมถ้าในพิธีมีพระขึน้เทศนแตรวงบรรเลงบทเพลงท่ีเก่ียวข้องกบัพิธี 

การบรรเลงเพลงบรรเลงขณะเดนิแห่ 
จากการศกึษาพบวา่แตรวงทัง้ 4 คณะ มีการใช้ประเภทบทเพลงท่ีมีความ

คล้ายคลึงกนั แตรวงทัง้ 4 คณะ เร่ิมบรรเลงจากบทเพลงประเภทเพลงไทยเดิมและเพลงพืน้บ้าน 
หลงัจากนัน้จะบรรเลงเป็นบทเพลงประเภทเพลงลกูทุ่งและสตริงยอดนิยมทัง้จากอดีตและปัจจบุนั 
เพลงท่ีบรรเลงเป็นเพลงท่ีมีจังหวะ สนุกสนาน อยู่ในความเร็วปานกลางถึงเร็วมาก เช่นจังหวะ             
รําวง จงัหวะ 3 ซา่ มีการสลบักบับทเพลงไทยเดมิหรือทํานองเพลงพืน้พืน้บ้านท่ีมีทํานองสัน้ ๆ และ
ยงัมีการนําทํานองท่ีเป็นนิยมจากเพลงสากล เพลงจากรายการเกมโชร์มาบรรเลง 

บทเพลงท่ี คณะแตรวงนํามาบรรเลง สามารถแยง่ออกเป็นประเภทได้ดงันี ้ 
1. บทเพลงประเภทมาร์ช ได้แก่ เพลงมารช์ไทยรวมกําลงั เพลงมารช์นํา้เค็ม เพลงมาร์

ชราชวลัลภและเพลงมารช์ส่ีเหลา่ 
2. บทเพลงประเภทพิธีการ ได้แก่ เพลงมหาฤกษ์ 
3. บทเพลงประเภทเพลงไทยเดิม ได้แก่ เพลงเขมรพระประทุม เพลงคล่ืนกระทบฝ่ัง

เพลงค้างคาวกินกล้วย เพลงเซิง้บัง้ไฟ เพลงตารีกีปัส เพลงบรเทศชัน้เดียว เพลงลาวดําเนินทราย
เพลงลาวแพนน้อย 
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4. บทเพลงประเภททํานองเพลงพืน้บ้าน ได้แก่ เพลงเต้ยโขง เพลงพม่ากลองยาว 
เพลงฟ้อนเงีย้ว เพลงรําวงชาวบ้านและเพลงอศัวลีลา(ม้ายอ่ง) 

5. บทเพลงประเภทลกูทุ่ง ได้แก่ เพลง30 ยงัแจ๋ว เพลงกระแซเข้ามาสิ เพลงกระเป๋า-
สมปอง เพลงกลบัมาทําไม เพลงกินตบั เพลงไก๊ไก่ เพลงขอใจแลกเบอรโทร เพลงคนัห ูเพลงคาถา-
มหานิยม เพลงคา่นํา้นม เพลงคดิถึงบ้าน เพลงคณุลําใย เพลงจดหมายจากฉนัทนา เพลงจัก๊กิม้กบั
ต๊กโต เพลงชวนน้องแตง่งาน เพลงเด็กดอยใจดี เพลงตามองตา เพลงทําบุญร่วมชาติ เพลงน้อง-
นอนไมห่ลบั เพลงบ้านเรือนเคียงกนั เพลงโบร์รักสีดํา เพลงปักษ์ใต้บ้านเรา เพลงปไูขไ่ก่หลง  
เพลงปนูาขาเก เพลงโป๊(ใจมนัเพรียว) เพลงผมรักเมืองไทย เพลงผู้ชายในฝัน เพลงผู้หญิงลัน้ลา 
เพลงพระคณุพ่อ เพลงรักข้ามคลอง เพลงแว้นฟ้อหล่อเฟีย้ว เพลงสกา วาไรตี ้เพลงสงัสยั(นมจาก
เต้า) เพลงสญัญาเม่ือสายณัห์ เพลงสาวนาเกลือ เพลงสาวบางโพธ์ เพลงสีกาสัง่นาค เพลงเสรีขอ-
พร เพลงหญิงคนนัน้ช่ือแม ่เพลงหนุม่นาข้าว เพลงหนไูมรู้่ เพลงหว่งแมห่ว่งแฟน เพลงอ๊อดแอด 

6. ทํานองเพลงท่ีเป็นนิยม ได้แก่ เพลงเพลงประกอบรายการชิงร้อยชิงล้าน เพลง
cherry pink (and apple blossom white) 

 การบรรเลงเพลงในงานแตล่ะครัง้อยูท่ี่ 12-30 เพลงโดยมีการบรรเลงเพลงท่ีเป็นท่ีนิยม
หลายรอบและบทเพลงท่ีพบทําให้ทราบว่า บทเพลงประเภทลูกทุ่งและสตริงมีการนํามาบรรเลง
มากท่ีสดุ โดยเป็นบทเพลงท่ีมีจงัหวะสนกุสนานเป็นท่ีรู้จกันิยมจากทัง้อดีตและปัจจบุนั ลําดบัท่ี 2 
เป็นบทเพลงไทยเดิมและประเภทพืน้บ้าน โดยบทเพลงท่ีนํามาบรรเลงเป็นเพลงท่ีมีจงัหวะเร็ว มี
ความสนกุสนานโดยเป็นบทเพลงท่ีมีทํานองเป็นท่ีรู้จกัดี ลําดบัท่ี 3 เป็นบทเพลงประเภทเพลงมาร์ช
และเพลงในพิธีการ นํามาบรรเลงเพ่ือเป็นการเปิดวงและถวายครู โดยเป็นเพลงท่ีอยู่ในรูปแบบ
มาร์ช ลําดบัท่ี 4 เป็นบทเพลงทํานองนิยม โดยเป็นทํานองท่ีคุ้นเคย เป็นท่ีรู้จกัของสงัคมได้ถกูนํามา
บรรเลง โดยเป็นทํานองท่ีมีความสนุกสนานมีลกัษณะสัน้ ๆ เช่น ทํานองในรายการเกมโชร์ หรือ
จากภาพยนต์ เป็นต้น 

จากการศึกษาพบว่าคณะแตรวงมีอิสระในการเลือกใช้เพลงแต่ทัง้ 4 คณะ มีการ
เลือกใช้บทเพลงท่ีมีความคล้ายคลึงกัน การเลือกใช้เพลงของคณะแตรวงขนาดนัง่บรรเลงมีการ
เลือกใช้เพลงท่ีเก่ียวข้องกบัพิธี เช่น เพลงมาร์ช  เพลงมหาฤกษ์ บทเพลงท่ีบรรเลงมีความหมายถึง
งานบวช บุญคณุพ่อแม่ ในส่วนนีมี้การเลือกเพลงเพ่ือเอาใจผู้ ว่าจ้าง การเลือกใช้บทเพลง ขนาด
เดนิแหมี่การเลือกใช้เพลง ท่ีสร้างความสนกุสนาน ดจูากนกัเต้นรําเป็นหลกั เน้นเป็นพวกเพลงรําวง 
เพลงลกูทุง่ เพลงสตริง หรือทํานองเพลงสัน้  ๆ  โดยส่วนใหญ่เป็นบทเพลงท่ีเป็นท่ีนิยม ติดห ู ไม่ว่า
จากอดีตหรือในปัจจบุนั 
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วิเคราะห์เพลงแตรวงชาวบ้าน 
ผู้วิจยัได้เก็บรวบรวมบทเพลงท่ีได้จากการบนัทึกในการศึกษาภาคสนาม การบรรเลง

บทเพลงในงานอุปสมบทของแตรวงทัง้ 4 คณะ คือ แตรวงคณะครูเส แตรวงคณะแดงไฝ แตรวง
คณะตาต๊อกและแตรวงคณะประจวบ โดยทางทางผู้ วิจัยได้คัดเลือกบทเพลงจากภาคสนาม 
จํานวน 17 เพลง  แบง่ออกเป็นประเภทได้ 4 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประเภทเพลงมาร์ช ประเภทเพลง
พิธีการ ประเภทเพลงไทยเดมิพืน้บ้านและประเภทเพลงลกูทุง่ 

ในการวิเคราะห์บทเพลงผู้วิจยัได้คคัเลือก โดยเจาะจงเลือกบทเพลงท่ีมีการบรรเลงบท
เพลงท่ีสามารถจดักลุ่มอยู่ในประเภทเดียวกนัจากภาคสนามของแตรวงทัง้ 4 คณะสรุปเป็นตาราง
ได้ดงันี ้

ตารางท่ี 30 แสดงสรุปบทเพลงท่ีนํามาวิเคราะห์ 

    ชือคณะแตรวง แตรวงคณะ 
ครูเส 
 

แตรวงคณะ 
แดงไฝ 
 

แตรวงคณะ   
ตาต๊อก 
 

แตรวงคณะ
ประจวบ  

ประเภทเพลง 
เพลงมาร์ช  เพลงมาร์ชส่ีเหลา่  เพลงมาร์ชไทย

รวมกําลงั 
เพลงพธีิการ เพลงมหาฤกษ เพลงมหาฤกษ เพลง

มหาฤกษ 

 

เพลงไทยเดมิและ
เพลงพืน้บ้าน 

เพลงอศัวลีลา เพลงฟ้องเงีย้ว เพลงอศัวลีลา เพลงอศัวลีลา 

ลูกทุ่ง เพลงขอใจ
แลกเบอร์โทร 

เพลงกินตบั เพลงขอใจ
แลกเบอร์โทร 

เพลงขอใจ   
แลกเบอร์โทร 

เพลงคา่นํา้นม เพลงคา่นํา้นม เพลงคา่นํา้นม เพลงคา่นํา้นม 

 

บทเพลงบรรเลงคณะแตรวงครูเส 
ประเภทเพลงพิธีการได้แก่ เพลงมหาฤกษ์ 
ประเภทเพลงไทยเดมิและพืน้บ้านได้แก่ เพลงอศัวลีลา 
ประเภทเพลงลกูทุง่ได้แก่ เพลงขอใจแลกเบอร์โทรและเพลงคา่นํา้นม 
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ไม่มีเพลงมาร์ชในการศึกษา เน่ืองจากการบรรเลงในภาคสนามเป็นพลงกลุ่มพิธีการ 
เพลงไทยเดิม เพลงพืน้บ้านและเพลงลกูทุ่งมากกว่า จึงจะทําการวิเคาะห์เพลง 3 ประเภทนีเ้ป็น
หลกั 

เคร่ืองดนตรี 
 เคร่ืองดนตรีของแตรวงคณะครูเสท่ีแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเคร่ืองลม

ประกอบด้วย คลาริเน็ต, อัลโต แซกโซโฟน, เทเนอร์  แซกโซโฟน, ทรัมเป็ตและทรอมโบน กลุ่ม
เคร่ืองประกอบจงัหวะประกอบด้วย กลองเทเนอร์, กลองทรีโอ้และฉาบ 

เพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะครูเส 
รูปแบบเพลง 
เพลงมหาฤกษ์6เป็นเพลงท่ีใช้บรรเลงในเวลาได้ฤกษ์เปิดงานท่ีเป็นพิธีสําคญั สําหรับ

เชือ้พระวงศ์ท่ีต่ํากวา่ชัน้พระบรมวงศ์ลงมา ข้าราชการท่ีระดบัต่ํากว่านายรัฐมนตรีและทหารท่ีมียศ
ต่ํากว่าจอมพลลงมา จนถึงสามญัชนทัว่ไปประพนัธ์ทํานองโดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพนัธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงนิพนธ์ดดัแปลงจากทํานองไทยของเดิม เพลง
มหาฤกษ์นีเ้ป็นเพลงท่ีมีทํานองใช้สําหรับบรรเลงอยา่งเดียวไมมี่บทร้อง   

รูปแบบการบรรเลง 
เพลงมหาฤกษ์ จากการบรรเลงของแตรวงคณะครูเส มีความยาว 37 ห้องเพลงอตัรา

จงัหวะ 2/4  อตัราความเร็ว q= 132 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Eb เมเจอร์ 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 3 ทอ่น ดงันี ้

ตารางท่ี 31  แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะครูเส 
ท่อน A B Coda 
ห้องท่ี 1-16 17-33 34-37 
จ านวนห้อง 16 17 4 

  

                                                           
6ณณฐ วิโย, เพลงส าคัญของแผ่นดิน. (เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีวิตกับ

สนุทรียะ 9011102 สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏ
อบุลราชธานี, 2555), 10. 
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รูปแบบการเคล่ือนของทํานอง ในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆลง ๆ  
มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct ไมมี่การขบัร้องโดยโครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ AB  

 
โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Homophony หรือการบรรเลงหลายแนว 

 ตารางท่ี 32 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะครูเส 
ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 

เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 
A (1-16) คลาริเน็ต, 

อลัโต แซกโซโฟน
,ทรัมเป็ต  
 

เทเนอร์ แซกโซโฟน, 
ทรอมโบน 

ทรอมโบน 

B (17-33) เทเนอร์ แซกโซโฟน 
 

ทรอมโบน 
Coda (34-37) 

 
ในทอ่น A ห้องท่ี 1-4 คลาริเน็ต, อลัโต แซกโซโฟน,  ทรัมเป็ต บรรเลงทํานองหลกั เลน่

โน้ตจงัหวะยอ่ยเทเนอร์แซกโซโฟน, ทรอมโบนบรรเลงรับพร้อมกนั 
 

 

ภาพท่ี 10 ตวัอย่างการบรรเลงการประสานของ เทเนอร์เซกโซโฟนและทรอมโบน 
 
ในท่อน A ห้อง 5-8 คลาริเน็ต, อัลโต แซกโซโฟน, เทเนอร์ แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต 

บรรเลงทํานองหลกัของเพลง ทรอมโบนลากโน้ตคอร์ด  
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ภาพท่ี 11 ตวัอย่างการบรรเลงการบรรเลงคอร์ดของทรอมโบน 
 
 

 

ภาพท่ี 12 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงมหาฤกษแตรวงคณะครูเส 

 
ในส่วนของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เล่นรูปแบบจงัหวะท่ีตายตวั

ตลอดทัง้เพลง โดยเน้นท่ีจงัหวะท่ีหนึง่และสามของห้อง เพ่ือความสนกุสนาม 
การบรรเลงบทเพลงมหาฤกษของแตรวงคณะครู เส เ ป็นการบรรเลงแบบ 

Homophony มีการประสานเสียง 2 ลกัษณะ คือ การบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดีและแบบคอร์ด โดย
คลาริเน็ต, อลัโต แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต บรรเลงทํานองเป็นส่วนใหญ่ของเพลง เทเนอร์แซกโซโฟน 
บรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ทรอมโบนทําหน้าท่ีลากคอร์ดตลอดทัง้เพลง 

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะครูเส 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทพิธีการ  ใช้เป็นสญัญาณก่อนการเคล่ือนขบวนแห่นาค 
เพ่ือศริิมงคล 

1.2 นิพนธ์โดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพตัรสขุมุพนัธุ์ กรม
พระนครสวรรค์วรพินิต 
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2. รูปแบบการบรรเลง 
2.1 มีความยาว 37 ห้อง เพลง อัตราจังหวะ 2/4  อัตราความเร็ว                       

q= 132 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Eb เมเจอร์ 
2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั 
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ AB ไมมี่การขบัร้อง 

3. รูปแบบการประสานเสียง  
3.1 ลกัษณะเป็น Homophony 
3.2 สามารถแบง่บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีออกได้เป็น 3 กลุม่คือ 

3.2.1 กลุ่มท่ีหนึ่งบรรเลงทํานอง ได้แก่คลาริเน็ต,อลัโตแซก-
โซโฟนและทรัมเป็ต  

3.2.2 กลุ่มท่ีสองบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ได้แก่ แซกโซโฟน
และทรอมโบน 

 3.2.3 กลุม่ท่ีสามบรรเลงคอร์ดได้แก่ ทรอมโบน  
4. จงัหวะท่ีใช้ มีรูปแบบจงัหวะท่ีตายตวัตลอดทัง้เพลง โดยเน้นท่ีจงัหวะท่ีหนึ่งและ

สามของห้อง ในลกัษณะของมาร์ช ให้ความสง่าผา่เผย คกึคกั โออ่า่ 
 
 เพลงอัศวลีลาแตรวงคณะครูเส 
ครูมนตรี ตราโมท แตง่7 เพลงอศัวลีลา ขึน้เพ่ือเป็นเพลงประกอบระบําม้า ในการแสดง

โขน ชุด พระรามครองเมือง ในองก์ท่ี 2 ตอน ปล่อยม้าอุปการ ท่ีจัดแสดงโดยกรมศิลปากรในปี 
พ.ศ. 2501 โดยนําทํานองจาก เพลงม้ารํา และ เพลงม้ายอ่ง มาผสมรวมกนัให้เป็นจงัหวะ 6/8 

รูปแบบการบรรเลง 
เพลงอัศวลีลาจากการบรรเลงของแตรวงคณะครูเส มีความยาว 36 ห้อง เพลง          

อตัราจงัหวะ 2/4  อตัราความเร็ว q= 132 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง C เมเจอร์ 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 5 ทอ่น ดงันี ้

 

                                                           
7อัศวลีลา (Assawaleela), เข้าถึงเม่ือ 8 เมษายน  2559, เข้าได้จาก 

https://turnmusicbox.wordpress.com/2013/05/02 
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ตารางท่ี 33 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะครูเส 
ท่อน A B A A B 
ห้องท่ี 1-8 9-16 17-24 25-28 29-36 
จ านวนห้อง 8 8 8 4 8 

 

รูปแบบการเคล่ือนของทํานอง ในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้  ๆ            
ลง ๆ  มีความเช่ือมโยงกัน Conjunct ไม่มีการขับร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงเป็นรูปแบบ 
ABAAB หรือAB มีการบรรเลงซํา้ 2 รอบ 

โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Monophony หรือการบรรเลงแนวเดียว 

ตารางท่ี 34 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะครูเส 
ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 

เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 
A (1-8) Unison   
B (9-16) Unison 
A (17-24) Unison 
A (25-28) Unison 
B (29-36) Unison 

การบรรเลงเหมือนกนัทกุเคร่ือง (Unison) ทัง้ระดบัเสียงและจงัหวะ 

 

 

ภาพท่ี 13 ตวัอย่างการบรรเลง Unison ในเพลงอศัวลีลา 
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ในส่วนของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เล่นรูปแบบจงัหวะท่ีตายตวั
ตลอดทัง้เพลง โดยตามรูปแบบจงัหวะของทํานอง 

 

ภาพท่ี 14 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงอศัวลีลาของแตรวงคณะครูเส 
 
การบรรเลงบทเพลงอศัวลีลาของแตรวงคณะครูเส เป็นการบรรเลงแบบ Monophony 

ไม่มีพบการประสานเสียง เป็นการบรรเลงเล่นแนวเดียวกัน (Unison) ทัง้ระดบัเสียงและจังหวะ
ตลอดทัง้เพลง 

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงอัศวลีลาแตรวงคณะครูเส 
 1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทไทยเดมิ ใช้บรรเลงตอนแหน่าค 

1.2 ประพนัธ์โดย มนตรี ตราโมท 
2. รูปแบบการบรรเลง 

2.1 มีความยาว 36 ห้อง เพลง อัตราจังหวะ 2/4  อัตราความเร็ว                        

q = 132 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  C เมเจอร์ 
2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั 
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ ABAAB หรือAB มีการบรรเลงซํา้                 

2 รอบ ไมมี่การขบัร้อง 
3. รูปแบบการประสานเสียง  

3.1 ลกัษณะเป็น Monophony หรือการบรรเลงแนวเดียว 
3.2 ไม่พบการประสานเสียงเป็นบรรเลงแบบ Unison เน่ืองจาก ต้องการ

ความมีระเบียบเรียบร้อยของวง สามารถจัดวางทํานองให้ฟังได้ชัดเจน มากกว่าท่ีจะเป็นการ
ประสานเสียงแบบไทย  
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4. จงัหวะท่ีใช้ มีรูปแบบจงัหวะท่ีตายตวัตลอดทัง้เพลง มีลกัษณะกระตกุ คล้ายการ
โขยกวิ่งของม้า  

 
เพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเส 
"ขอใจเธอแลกเบอร์โทร" 8เป็นซิงเกิลของนกัร้องลกูทุ่ง หญิงลี ศรีจุมพล เป็นเพลงจาก

อลับัม้ ชุดท่ี 1 ขาขาวสาวลําซิ่ง ในปี พ.ศ. 2555 ประพนัธ์เนือ้ร้อง-แต่งทํานองโดย บอย เขมราฐ 
และเรียบเรียงโดย สวสัดิ์ สารคาม ออกจําหน่ายในวนัท่ี 23 มกราคม พ.ศ. 2556 เพลง"ขอใจเธอ
แลกเบอร์โทร" ได้ติดอนัดบัชาร์ทเพลง 2 ใน 100 อนัดบับน YouTube Chart ท่ีมีคนดมูากท่ีสุด
ติดต่อกนัอยู่หลายสปัดาห์ และ เป็นเพลงลูกทุ่งเพลงแรกท่ีมียอดคนดเูกิน 100,000,000 วิว เพลง
ขอใจแลกเบอร์โทรมีความสนกุสนาน ได้รับความนิยมจากวงดนตรีประเภทตา่ง ๆ นําไปใช้อย่างใน
การบรรเลงออกงานกนัมากท่ีสดุในปี พ.ศ. 2558  

รูปแบบการบรรเลง 
เพลงขอใจแลกเบอร์โทร จากการบรรเลงของแตรวงคณะครูเส มีความยาว 82 ห้อง 

เพลง อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q= 132 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  F เมเจอร์ 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 10 ทอ่น ดงันี ้

ตารางท่ี 35 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเส 

ท่อน Intro A A2 B C A2 B C Outro 
ห้องท่ี 1-11 12-18 19-27 28-35 36-52 53-61 28-35 36-76 77-82 
จ านวน
ห้อง 

11 7 9 8 12 9 8 15 6 

 

รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้  ๆ           
ลง ๆ  มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct ไม่มีการขบัร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ  ABC 
เป็นเพลงหลายทอ่น มีการบรรเลงซํา้ทํานองหลายรอบ  

                                                           
8ขอใจเธอแลกเบอร์โทร, เข้าถึงเม่ือ 8 เมษายน 2559, เข้าได้จาก  

https://th.wikipedia.org/wiki/ขอใจแลกเบอร์โทร 
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โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Homophony หรือการบรรเลงหลายแนว 
 

ตารางท่ี 36 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเส 
ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 

เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 
Intro (1-4) อลัโต แซกโซโฟน,  

เทเนอร์ แซกโซโฟน 
 คลาริเน็ต,ทรัมเป็ต, 

ทรอมโบน 

Intro (6-11) Unison   
A (12-18) 
 (19-27) 

อลัโต แซกโซโฟน, 
เทเนอร์ แซกโซโฟน 

ทรัมเป็ต, 
ทรอมโบน 

 

B (28-35) คลาริเน็ต, ทรัมเป็ต
,ทรอมโบน 

อลัโต แซกโซโฟน,  
เทเนอร์                 
แซกโซโฟน 

อลัโต แซกโซโฟน, 
เทเนอร์ แซกโซโฟน C (36-52) 

A (53-61) 
B (28-36) 
C (37-77) อลัโต แซกโซโฟน,  

เทเนอร์ แซกโซโฟน 
 ทรอมโบน 

Outro (77-82) Unison   
 

การบรรเลงใน ทอ่น A ห้องท่ี 12-18 อลัโต แซกโซโฟน, เทเนอร์ แซกโซโฟน บรรเลง
ทํานองของเพลง ทรัมเป็ต,ทรอมโบน บรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี เป็นการบรรเลงรับทํานองโดยเร่ิม
จากการใช้โน้ตคูส่ามในคอร์ดเดียวกนั ไลโ่น้ตลงขึน้ตาม สเกลสง่เข้าโน้ตตวัแรกของคอร์ดใน
ทํานองตอ่ไป ในขนาดท่ีทํานองหลกัลากโน้ตยาว สง่เข้าประโยคทํานองตอ่ไป 
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ภาพท่ี 15 ตวัอยา่งการบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดีของทรัมเป็ตและทรอมโบนเพลงขอใจแลกเบอร์โทร
แตรวงคณะครูเส 

 
การบรรเลงในท่อน B ห้องท่ี 28-35 คลาริเน็ต, ทรัมเป็ต, ทรอมโบนบรรเลงทํานอง

หลกัอลัโต แซกโซโฟน, เทเนอร์ แซกโซโฟน ได้บรรเลง ลากโน้ตตวัท่ีหนึ่งของคอร์ดยาว สลบักบัการ
บรรเลงรับทํานอง ท่ีคล้ายกบัการบรรเลงของตวัอยา่งท่ีหนึง่ ท่ีบรรเลงโน้ตขึน้ลงจากโน้ตตวัแรกของ
คอร์ด ตาม บนัไดเสียงสง่เข้าโน้ตตวัแรกของคอร์ดในทํานองตอ่ไปในขนาดท่ีทํานองหลกัลากโน้ต  

 

 

ภาพท่ี 16 ตวัอย่างการบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดีและคอร์ดของอลัโต แซกโซโฟนและเทเนอร์ แซก-
โซโฟนเพลงขอใจแลกเบอร์โทร แตรวงคณะครูเส     

การบรรเลงในทอ่น Intro ห้องท่ี 1-4 คลาริเน็ต, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน บรรเลงโน้ตคอร์ด 
โดยการเลน่โน้ตเขบ็ตชัน้เดียวในจงัหวะท่ี หนึง่และสามของห้อง
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ภาพท่ี 17 ตวัอย่างการบรรเลงคอร์ดของคลาริเน็ต, ทรัมเป็ตและทรอมโบน เพลงขอใจแลกเบอร์-
โทรแตรวงคณะครูเส   
   
 การบรรเลงในท่อน C2 ห้องท่ี 62-72 ทรอมโบน มีการบรรเลงคอร์ด โดยการลากโน้ตตวัท่ี
หนึง่ของคอร์ดยาว 
 

 
 
ภาพท่ี 18 ตวัอย่างการบรรเลงคอร์ดของทรอมโบนเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเส  

 
ในการบรรเลงในทอ่น Intro ห้อง 4-11 และทอ่น Outro ห้อง 77-82 การบรรเลงแนว

เดียวกนัทกุเคร่ือง (Unison) ทัง้ระดบัเสียงและจงัหวะ  
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ภาพท่ี 19 ตวัอย่างการบรรเลง Unison ในเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเส 

 ในสว่นของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เล่นรูปแบบจงัหวะสามซ่าท่ีนิยม
ใช้ในบทเพลงลกูทุง่ 

 

 

ภาพท่ี 20 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเส 
 
การบรรเลงบทเพลงขอใจแลกเบอร์โทรของแตรวงคณะครูเส เป็นการบรรเลงแบบ 

Homophony มีการประสานเสียง 2 ลกัษณะ คือ การบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดีและแบบคอร์ด และ
ยงัพบการบรรเลง Unison ในตอนขึน้ต้นและบทเพลง บทบาทหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีไม่สามารถ
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แบง่ชดัเจนได้ เพราะเคร่ืองเป่ามีการสลบัหน้าท่ีกนัไปมา ทัง้การบรรเลงทํานอง การบรรเลงทํานอง
ประดบัและการลากคอร์ด การบรรเลงจงัหวะ มีการบรรเลงรูปแบบ สามซา่ 

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเส 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทลกูทุง่  
1.2 ต้นฉบบัประพนัธ์เนือ้ร้อง-แต่งทํานองโดย บอย เขมราฐ และเรียบ

เรียงเสียงประสานโดย สวสัดิ์  สารคามเม่ือถูกนํามาบรรเลงด้วยแตรวง มีการเปล่ียนแปลงจาก
ต้นบบั เพลงลกูทุง่ไปในตอน Intro แตก่ลบัเหมือนเดมิในการบรรเลงทํานองเหมือนเนือ้ร้อง 

2. รูปแบบการบรรเลง 
2.1 มีความยาว 82 ห้อง เพลง อัตราจังหวะ 4/4  อัตราความเร็ว                       

q= 132 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  F เมเจอร์ 
2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั  
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ ABC ไมมี่การขบัร้อง 

3. รูปแบบการประสานเสียง  
3.1 ลกัษณะเป็น Homophony 
3.2 บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีมีการสลบักันไปมาสามารถแบ่งออกได้

เป็น 3 กลุม่ 
3.2.1 กลุ่มท่ีหนึ่งบรรเลงทํานอง ได้แก่คลาริเน็ต,อลัโต แซก

โซโฟนและทรัมเป็ต  
3.2.2 กลุ่มท่ีสองบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ได้แก่ เทเนอร์ 

แซกโซโฟนและทรอมโบน 
 3.2.3 กลุม่ท่ีสามบรรเลงคอร์ดได้แก่ ทรอมโบน  

4. จงัหวะท่ีใช้ เน้นจงัหวะสามซา่ เพ่ือความสนกุสนาน 
เพลงค่าน า้นมแตรวงคณะครูเส 
เพลงคา่นํา้นม9 แตง่โดย ไพบลูย์ บตุรขนั โดยมีการขบัร้องและบนัทึกเสียงครัง้แรกโดย 

ชาญ เย็นแข เม่ือ พ.ศ. 2492ได้รับคําช่ืนชมเป็นอย่างมาก เป็นเพลงท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับไพบูลย์ 

                                                           
9ค่าน า้นม, เข้าถึงเม่ือ 8 เมษายน 2559, เข้าได้จาก https://th.wikipedia.org/wiki/

คา่นํา้นม 
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บตุรขนั และชาญ เย็นแข มากท่ีสดุ ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพลงท่ีเป็นรากฐานของเพลงลกูทุ่ง ใน
งานกึ่งศตวรรษเพลงลูกทุ่งไทย เม่ือวนัท่ี 12 กันยายน พ.ศ. 2532 แตรวงคณะครูเสนําเพลงค่า
นํา้นมมาใช้ เน่ืองด้วยเป็นงานบวชจงึใช้เพลงสะท้อนความกตญัํตูอ่ผู้ มีพระคณุ สร้างบรรยากาศ
ให้เกิดความซาบซึง้ 

รูปแบบการบรรเลง 
เพลงคา่นํา้นม จากการบรรเลงของแตรวงคณะครูเส มีความยาว 46 ห้อง เพลง อตัรา

จงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q= 100 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Eb เมเจอร์ 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 6 ทอ่น ดงันี ้

ตารางท่ี 37 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเส 
ท่อน Intro A1 A2 B A Outro 
ห้องท่ี 1-5 6-13 14-21 22-29 30-37 38-46 
จ านวนห้อง 5 8 8 8 8 9 
 

รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆ ลง ๆ  
มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct ไมมี่การขบัร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ AABA เป็น
เพลงหลายทอ่น  

โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Homophony หรือการบรรเลงหลายแนว 

ตารางท่ี 38 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงคา่นํา้นม แตรวงคณะครูเส 
ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 

เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 
Intro(1-5) คลาริเน็ต,                          

อลัโต แซกโซโฟน 
ทรัมเป็ต ทรัมเป็ต, 

ทรอมโบน 
A1(6-13) คลาริเน็ต, ทรัมเป็ต 

 
อลัโต แซกโซโฟน
,เทเนอร์ แซกโซ- 
โฟน, ทรอมโบน 

ทรอมโบน 
A2(14-21) 

B(22-29) คลาริเน็ต, ทรัมเป็ต ทรัมเป็ต อลัโต แซกโซโฟน,  
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A(30-37) เทเนอร์ แซกโซโฟน 
Outro(38-46) 

 

การบรรเลงในท่อน Intro ห้อง 1-5 คลาริเน็ต, อลัโต แซกโซโฟน,  เทเนอร์ แซกโซโฟน 
บรรเลงทํานองหลกั ทรัมเป็ต บรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดีสลบักบัลากโน้ตคอร์ด  

 

ภาพท่ี 21 ตวัอย่างการบรรเลงคอร์ดสลบัการบรรเลงเคาเตอร์เมดโลดีของทรัมเป็ตเพลงคา่นํา้นม                    
แตรวงคณะครูเส 
 

การบรรเลงในท่อน A1-A2-B-A-Outro ห้อง 6-46 คลาริเน็ต, ทรัมเป็ต บรรเลงทํานอง
หลกั อลัโต แซกโซโฟน, เทเนอร์ แซกโซโฟน บรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี สลบักับคอร์ดในบางช่วง  
ทรอมโบนบรรเลงการลากคอร์ด โดยมีการแบ่งส่วนของจงัหวะท่ีย่อขึน้สลับกับการลากโน้ตยาว 
โดยใช้ลกัษณะการประสานเสียงแบบนีจ้นจบเพลง 

สงัเกตวุา่ ทํานองหลกัท่ี คลาริเน็ต, อลัโต แซกโซโฟนและทรัมเป็ต บรรเลงมาจากการ
ขบัร้องในต้นฉบบั มากกว่าจะเป็นทํานองท่ีเรียบเรียงโดยคณะแตรวง เสมือนกับนักดนตรีได้ใช้ 
เคร่ืองดนตรีของตนทําหน้าท่ี “ขบัร้อง” เพลงนี ้ซึง่เป็นธรรมชาตขิองนกัดนตรีไทย ท่ีมกันําวิธีการขบั
ร้องท่ีคุ้ยเคยมาถ่ายทอดด้วยการบรรเลงท่ีตนถนดั 
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ภาพท่ี 22 ตวัอย่างการประสานเสียงเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเส 
 
การใช้เคาน์เตอร์เมโลดีมีความโดดเด่นกว่าทํานองหลัก สะท้อนความรู้ในการเรียบ

เรียงเสียงประสานของคณะแตรวงครูเสเป็นอยา่งดี 
ในส่วนของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เล่นรูปแบบจงัหวะท่ีตายตวั

ตลอดทัง้เพลง โดยให้ฉาบเน้นจงัหวะสําคญั สว่นกลองจะเลน่จงัหวะยอ่ยภายใน 
 

 

ภาพท่ี 23 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเส 
  

การบรรเลงบทเพลงคา่นํา้นมของแตรวงคณะครูเส เป็นการบรรเลงแบบ Homophony 
มีการประสานเสียง 2 ลกัษณะ คือ การบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดีและแบบคอร์ด โดย  คลาริเน็ต, 
ทรัมเป็ตบรรเลงทํานองเป็นส่วนใหญ่ของเพลง อลัโต แซกโซโฟน,  เทเนอร์ แซกโซโฟนบรรเลง
เคาน์เตอร์เมโลดี สลบักบัการลากคอร์ดและบรรเลงทํานองหลกัในบางชว่งทรอมโบน ทําหน้าท่ีลาก
คอร์ดตลอดทัง้เพลง 
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สรุปผลการวิเคราะห์เพลงค่าน า้นมแตรวงคณะครูเส 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทลกูทุง่  

1.2 ประพนัธ์เนือ้ร้อง-แตง่ทํานองโดย ไพบลูย์ บตุรขนั 
2. รูปแบบการบรรเลง 

2.1 มีความยาว 46 ห้อง เพลง อัตราจังหวะ 4/4  อัตราความเร็ว                       

q= 100 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Eb เมเจอร์ 
2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั  
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ AABA ไมมี่การขบัร้อง 

3. รูปแบบการประสานเสียง  
3.1 ลกัษณะเป็น Homophony 
3.2 บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีมีการสลบักันไปมาสามารถแบ่งออกได้

เป็น 3 กลุม่คือ 
3.2.1 กลุ่มท่ีหนึ่งบรรเลงทํานอง ได้แก่คลาริเน็ต,อลัโต แซก

โซโฟนและทรัมเป็ต  
3.2.2 กลุ่มท่ีสองบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ได้แก่ เทเนอร์ 

แซกโซโฟนและทรอมโบน 
 3.2.3 กลุม่ท่ีสามบรรเลงคอร์ดได้แก่ ทรอมโบน  

พบวา่การบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดีและคอร์ด มีความโดดเดน่กว่าทํานองหลกัท่ีคุ้นเคย
แสดงความรู้ของนกัดนตรีคณะแตรวงครูเสในด้านการประสานเสียงเป็นอย่างมากและเน่ืองจาก
เพลงช้า ทําให้สามารถใช้ แนวประสานได้ชดัเจนกวา่เพลงเร็วอ่ืน ๆ 

4. จังหวะท่ีใช้ เน้นจังหวะท่ีหนึ่ง โดยให้ฉาบเน้นจังหวะสําคญั ส่วนกลองจะเล่น
จงัหวะยอ่ยภายใน 

สรุปผลการวิเคราะห์บทเพลงบรรเลงแตรวงคณะครูเส 
รูปแบบการบรรเลง  พบว่าในบทเพลงทัง้ 4 เพลงท่ีทําการศกึษา มีการใช้อตัราจงัหวะ 

4/4 ทัง้ 4 เพลง  การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง C, F,และ Eb เมเจอร์ ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็น
แบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั มีโครงสร้างการบรรเลง 3 รูปแบบได้แก่ AB, ABC, AABA โดย
การบรรเลงเน้นการบรรเลงทํานองเป็นหลกั 
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ลักษณะโครงสร้างการประสานจากการวิเคราะห์บทเพลงทัง้ 4 เพลงพบว่า มี 2 
ลกัษณะ คือ Homophony และ Monophony โดยเป็นการบรรเลงแบบ Homophony 3 เพลงได้แก่ 
เพลงมหาฤกษ์ เพลงขอใจแลกเบอร์โทรและเพลงค่านํา้นม เป็นการบรรเลงแบบ Monophony 1 
เพลงได้แก่ เพลงอศัวลีลา  

สามารถแบง่บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีออกได้เป็น 3 กลุม่คือ  
กลุม่ท่ีหนึง่บรรเลงทํานอง ได้แก่คลาริเน็ต,อลัโต แซกโซโฟนและทรัมเป็ต  
กลุ่มท่ีสองบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ได้แก่ เทเนอร์ แซกโซโฟนและ

ทรอมโบน 
กลุม่ท่ีสามบรรเลงคอร์ดได้แก่ ทรอมโบน  

 พบวา่เพลงช้า ในเพลงคา่นํา้นม สามารถสร้างสีสนัของการประสานเสียงได้ดี ใน
เพลงเร็ว อยา่งเพลงขอใจแลกเบอร์ดทร สามารถสร้างความสนกุสนานได้ ซึง่มีจงัหวะเป็นหวัใจของ
การแสดง 

 
บทเพลงบรรเลงคณะแตรวงแดงไฝ 
ประเภทเพลงไทยมาร์ชได้แก่ เพลงมาร์ชส่ีเหลา่ 

ประเภทเพลงพิธีการได้แก่ เพลงมหาฤกษ์ 
ประเภทเพลงไทยเดมิและพืน้บ้านได้แก่ เพลงฟ้องเงีย้ว 
ประเภทเพลงลกูทุง่ได้แก่ เพลงกินตบัและเพลงคา่นํา้นม 
เคร่ืองดนตรี 
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้แบง่ออกได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเคร่ืองลมประกอบด้วย อลัโต แซก-

โซโฟน, เทเนอร์ แซกโซโฟน, ทรัมเป็ตและทรอมโบน กลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะประกอบด้วย 
กลองเทเนอร์, กลองทรีโอ้และฉาบ กลุม่เคร่ืองดนตรีไฟฟ้าประกอบด้วย คียบอร์ด และมีขบัร้อง  

เพลงมาร์ชส่ีเหล่าแตรวงคณะแดงไฝ 
มาร์ชส่ีเหลา่10 เป็นเพลงมาร์ชท่ีนาวาตรีพยงค์ มกุดา ประพนัธ์ขึน้ เพ่ือเป็นการปลกุใจ 

และสร้างความสามคัคีระหว่างทหารเหล่าทพัตา่ง ๆ และตํารวจ ในฐานะท่ีเป็นผู้ ท่ีมีหน้าท่ีปกป้อง

                                                           
10มาร์ชส่ีเหล่า,  เข้าถึงเม่ือ 8 เมษายน 2559, เข้าได้จาก 

https://th.wikipedia.org/wiki/มาร์ชส่ีเหลา่ 
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อธิปไตย และความมัน่คงของประเทศ ทัง้ภายใน และภายนอกราชอาณาจกัรเพลงนีไ้ด้ประพนัธ์
ขึน้โดยการนําเอาวรรคแรกของเพลงชาติไทย และบางส่วนของเพลงมาร์ชสําคญัของทัง้สามเหล่า
ทพัและตํารวจมาดดัแปลงรวมกันเป็นเพลงเดียว ดงันีเ้พลงมาร์ชกองทัพบก ของกองทัพบกไทย 
(ประพนัธ์โดย นารถ ถาวรบตุร) เพลงราชนาวี ของกองทพัเรือไทย (ประพนัธ์โดย น.อ. ภิญโญ พงษ์
สมรวย) เพลงมาร์ชทหารอากาศ ของกองทพัอากาศไทย (ประพนัธ์โดย หลวงสวสัดิ์ฑิฆมัพร) เพลง
มาร์ชพิทกัษ์สนัติราษฎร์ ของกรมตํารวจ (ปัจจบุนัคือสํานกังานตํารวจแห่งชาติ - ประพนัธ์โดย นา
รถ ถาวรบตุร) แตรวงคณะแดงไฝ นํามาเล่นเน่ืองจากเป้นเพลงท่ีนิยมใช้เคารพครูบาอาจารย์ตาม
ประเพณีนิยมของชาวคณะ 

รูปแบบการบรรเลง 
 เพลงมาร์ชส่ีเหลา่ จากการบรรเลงของแตรวงคณะแดงไฝ มีความยาว 44 ห้อง 

เพลง อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q= 148 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Eb เมเจอร์ 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น  6  ทอ่นโดยมีทอ่นเช่ือมระหวา่ง

ทอ่น ดงันี ้
ตารางท่ี 39 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝ 

ท่อน Intro A B C D Outro 
ห้องท่ี 1-4 5-25 26-60 61-84 85-120 121-126 
จ านวนห้อง 4 26 36 24 35 6 

 

รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆ ลง ๆ  
มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct ไมมี่การขบัร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ ABCD   

โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Monophony หรือการบรรเลงแนวเดียว 

ตารางท่ี 40 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝ 
ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 

เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 
Intro (1-4) ทรัมเป็ต   
A (5-25) อลัโต แซกโซโฟน ทรอมโบน  
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B (26-60) อลัโต แซกโซโฟน,  ทรัมเป็ต, 
ทรอมโบน 

  

C (61-84) อลัโต แซกโซโฟน,  ทรอมโบน ทรัมเป็ต  
D (85-120) อลัโต แซกโซโฟน,  ทรัมเป็ต, 

ทรอมโบน 
  

Outro (121-126)   
 

มีการสลบัการบรรเลงทํานองไปมาระหว่าง อลัโต แซกโซโฟน,  ทรัมเป็ต, ทรอมโบน 
โดยบางช่วงบรรเลงแบบ Unison พร้อมกนัทกุเคร่ือง บางช่วงเป็นการบรรเลงเดียว ในท่อน A ห้อง
ท่ี 18-21  ในขนาดท่ีอลัโต แซกโซโฟนบรรเลงทํานองหลกัทรอมโบน มีการบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี 
โดยการบรรเลงสว่นโน้ตให้ยอ่ยลงรับประโยคจบของทํานอง 

 

 

ภาพท่ี 24 ตวัอย่างการบรรเลงเคาน์เตอรเมโลดีเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝ 
  
ในสว่นของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้ในรูปแบบจงัหวะมาร์ช 

กลองทรีโอ้ทําหน้าท่ีเหมือนกลอง สแนร์แทรกจงัหวะย่อยของเพลง 
 

 

ภาพท่ี 25 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงมาร์ชส่ีเหลา่ แตรวงคณะแดงไฝ 
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การบรรเลงบทเพลงมาร์ชส่ีเหล่าของแตรวงคณะแดงไฝ เป็นการบรรเลงแบบ 
Monophony ส่วนใหญ่ของบทเพลงไม่พบการประสานเสียงยกเว้นในท่อน A  ทรอมโบนมีการ
บรรเลงล้อทํานองกบั อลัโต แซกโซโฟน ลกัษณะการบรรเลง เป็นการสลบัการบรรเลงทํานองหลกั
ไปมาของแตล่ะเคร่ือง บางครัง้บรรเลงพร้อมกนั บางสว่นบรรเลงเดียว 

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงมาร์ชส่ีเหล่าแตรวงคณะแดงไฝ 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทมาร์ช แสดงถึงทหาร 4 เหล่าทัพ ได้แก่ ทหารบก 
ทหารรเรือ ทหารอากาศ และตําตรวจ 

1.2 ประพนัธ์เนือ้ร้อง-แตง่ทํานองโดย นาวาตรีพยงค์ มกุดา 
1.3 สะท้อนประเพณีนิยมของชาวแตรวง นําเพลงท่ีมีลกัษณะมาร์ชมา

เลน่หลงัไหว้ครู เพ่ือแสดงความเคารพท่ีมาของดนตรีแตรวง 
2. รูปแบบการบรรเลง 

2.1 มีความยาว 44 ห้อง เพลง อัตราจังหวะ 4/4  อัตราความเร็ว                      

q= 148 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Eb เมเจอร์ 
2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั  
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ ABCD  ไมมี่การขบัร้อง 

3. รูปแบบการประสานเสียง  
3.1 ลกัษณะเป็น Monophony หรือการบรรเลงแนวเดียว 
3.2 บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีมีการสลบักันไปมาสามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 กลุม่คือ 
3.2.1 กลุ่มท่ีหนึ่งบรรเลงทํานอง ได้แก่,อัลโต แซกโซโฟน

และทรัมเป็ต  
3.2.2 กลุ่มท่ีสองบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ได้แก่ ทรัมเป็ต 

และทรอมโบน 
เพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะแดงไฝ 
รูปแบบการบรรเลง 
เพลงมหาฤกษ์ จากการบรรเลงของแตรวงคณะครูเส มีความยาว 31 ห้อง เพลง อตัรา

จงัหวะ 2/4  อตัราความเร็ว q= 132 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Bb เมเจอร์ 
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โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น  2 ทอ่น ดงันี ้

ตารางท่ี 41 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงมหาฤกษ์ แตรวงคณะแดงไฝ 
ท่อน A B 
ห้องท่ี 1-15 15-31 
จ านวนห้อง 15 17 

 

รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆ ลง ๆ  
มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct ไมมี่การขบัร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ AB 

โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Monophony หรือการบรรเลงแนวเดียว 

ตารางท่ี 42 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะแดงไฝ 

ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 
เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 

A (1-15) Unison   
B (15-31) Unison   

 

การบรรเลงเหมือนกนัทกุเคร่ือง (Unison) ทัง้ระดบัเสียงและจงัหวะ ตัง้แตเ่ร่ิมบทเพลง
จนจบบทเพลง 

 

  

ภาพท่ี 26 ตวัอย่างการบรรเลงUnisonเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะแดงไฝ 
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ในสว่นของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เลน่รูปแบบจงัหวะท่ีตายตวั
ตลอดทัง้เพลง โดยเน้นท่ีจงัหวะท่ีหนึง่และสามของห้อง  

 

 

ภาพท่ี 27 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะแดงไฝ 
 
การบรรเลงบทเพลงมหาฤกษ์ของแตรวงคณะแดงไฝ เป็นการบรรเลงแบบ 

Monophony ไม่มีพบการประสานเสียง เป็นการบรรเลงทํานองเหมือนกันทุกเคร่ือง (Unison) ทัง้
ระดบัเสียงและจงัหวะตลอดทัง้เพลง 

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะแดงไฝ 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทพิธีการ 
2. รูปแบบการบรรเลง 

2.1 มีความยาว 31 ห้อง เพลง อตัราจงัหวะ 2/4  อตัราความเร็ว q= 132 
การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Bb เมเจอร์ 

2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั  
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ AB  ไมมี่การขบัร้อง 

3. รูปแบบการประสานเสียง  
3.1 ลกัษณะเป็น Monophony หรือการบรรเลงแนวเดียว 
3.2 ไมพ่บการประสานเสียงเป็นบรรเลงแบบ Unison  

เพลงฟ้อนเงีย้วแตรวงคณะแดงไฝ 
เพลงฟ้อนเงีย้ว11 เป็นการแสดงพืน้เมืองของชาวเขาเผ่าหนึ่ง ซึ่งเรียกว่า เงีย้ว  มี

ภมูิลําเนาอยูภ่าคเหนือของประเทศไทย นาง ลมลุ ยมคปุต์ ผู้ เช่ียวชาญการสอนนาฎศิลป์ วิทยาลยั
                                                           

11ธารวิมล สดุตา,ฟ้อนเงีย้ว, เข้าถึงเม่ือ 8 เมษายน 2559, เข้าได้จาก
http://thanvimon3.blogspot.com/2011/12/blog-post.html 
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นาฎศิลป์กรมศิลปากรได้มีโอกาสไปสอนละครท่ีคุ้มเจ้าหลวง เจ้าแก้วนวรัฐ ผู้ครองนครเชียงใหม ่
และได้เห็นการฟ้อนเงีย้วเรียกตามภาษาพืน้เมืองว่า เงีย้วปนเมือง ของคุ้ มเจ้าหลวง ซึ่งมี                           
นางหลง บุญจูหลงเป็นผู้ ฝึกสอน ในความควบคมุของพระราชชายา เจ้าดารารัศมี ในรัชการท่ี 5 
ต่อมา  นาง ลมุล ยมคุปต์ ได้รับราชการเป็นครูสอนนาฎศิลป์ ท่ีวิทยาลัยนาฎศิลป์ ในขณะนัน้
เรียกว่า โรงเรียนนาฎดริุยางค์ศาสตร์และได้นําลีลาท่ารําฟ้อนเงีย้วมาปรับปรุงขึน้ใหม่ให้งดงาม
ตามแบบฉบับนาฎศิลป์ไทย บรรจุไว้ในหลักสูตรวิชานาฎศิลป์ เม่ือ พ.ศ. 2478 บทร้องของ                  
ฟ้อนเงีย้วมีลักษณะเป็นบทอวยพร คือ อาราธนาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เทพยดา สิ่ง
ศักดิ์สิทธ์ิทัง้หลายมาปกป้องคุ้ มครองอวยชัยให้พรเป็นสวัสดิมงคลต่อไป เคร่ืองดนตรีได้แก่                    
วงป่ีพาทย์ ซึ่งเป็นวงป่ีพาทย์เคร่ืองห้า เคร่ืองคู่ หรือเค ร่ืองใหญ่ สุดแท้แต่โอกาสและความ
เหมาะสมการแตง่กาย ฟ้อนเงีย้วแสดงในชุดหญิงล้วน หรือชุด ชาย-หญิง ส่วนใหญ่ลกัษณะการ
แตง่กายมีทัง้แบบชาวเขา แบบฟ้อนเงีย้วท่ีกรมศลิปากรประดษิฐ์ขึน้ และแบบพืน้เมืองท่ีน่าสงัเกตก็
คือ ผู้แสดงจะถือก่ิงไม้ไว้ในมือทัง้สอง เพ่ือเป็นการปัดเป่าสิ่งท่ีไมดี่ไปเสีย 

รูปแบบการบรรเลง 
เพลงฟ้อนเงีย้ว จากการบรรเลงของแตรวงคณะแดงไฝ มีความยาว 44 ห้อง เพลง 

อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q= 120 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง Gb เมเจอร์ 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 2 ทอ่นโดยมีท่อนเช่ือมระหวา่ง

ทอ่น ดงันี ้
ตารางท่ี 43 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงฟ้อนเงีย้วแตรวงคณะแดงไฝ 

ท่อน Intro A Transition A Transition 
ห้องท่ี 1-4 5-20 21-24 25-40 41-44 
จ านวนห้อง 4 16 4 16 4 

 

รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆ ลง ๆ  
มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct ไม่มีการขบัร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ AA  โดย
ระหวา่งทอ่นมีทอ่นเช่ือม (Transition) ระหวา่งทอ่น 

โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Homophony 
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ตารางท่ี 44 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงฟ้อนเงีย้ว แตรวงคณะแดงไฝ 
ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 

เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 
Intro (1-4) คียบอร์ด  

 
อลัโต แซกโซโฟน,  
ทรัมเป็ต 

ทรอมโบน 
 A (5-20) 

Transition (21-24)  
A (25-40) อลัโต แซกโซโฟน,  

ทรัมเป็ต 
Transition (41-44)  

 

ลกัษณะการประสานเสียง ในตวัอย่างในท่อน A ห้องท่ี 8-12 คียบอร์ดบรรเลงทํานอง
หลกั อลัโต แซกโซโฟนบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี มีการบรรเลงคล้ายทํานองแต่มีการเพิ่มโน้ตย่อย 
ทรัมเป็ต บรรเลงรับทํานองโดยการบรรเลงทํานองสลบักบัอลัโต แซกโซโฟน,  ทรอมโบน มีการลาก
โน้ตตลอดทัง้เพลง โดยมีการประสานเสียงรูปแบบนีต้ลอดทัง้เพลง 

 

 
 
ภาพท่ี 28 ตวัอย่างการประสานเสียงเพลงฟ้อนเงีย้วแตรวงคณะแดงไฝ 

 
การบรรเลงในทอ่น Transition ใช้การบรรเลงคียบอร์ดทํานองตามเนือ้ร้อง มงแซะ มง

แซะ แซะมง ตะลุม่ตุ้มมง 
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ภาพท่ี 29 ตวัอย่างการบรรเลงคียบอร์ดในทอ่น Transition ตามเนือ้ร้อง มงแซะ มงแซะ แซะมง
ตะลุม่ตุ้มมง 
 

ในสว่นของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้ในรูปแบบจงัหวะสามซา่ 
 

 
ภาพท่ี 30 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงฟ้อนเงีย้วแตรวงคณะแดงไฝ 

การบรรเลงบทเพลงฟ้อนเ งีย้วของแตรวงคณะแดงไฝ เป็นการบรรเลงแบบ 
Homophony มีการประสานเสียง โดยมีใช้คียบอร์ดในการบรรเลงทํานองตลอดทัง้เพลงใช้อลัโต 
แซกโซโฟน,  ทรัมเป็ต  ในการบรรเลงล้อทํานองใช้ทรอมโบนในการบรรเลงคอร์ด ลักษณะการ
บรรเลง   

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงฟ้อนเงีย้วแตรวงคณะแดงไฝ 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทพืน้บ้าน ลีลาของภาคเหนือของไทย เดิมประกอบการ
ฟ้อนเงีย้วของวิทยาลยันาฏศิลป์ 

2. รูปแบบการบรรเลง 

2.1 มีความยาว 44 ห้อง เพลง อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q= 120 
การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Gb เมเจอร์ 

2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั  
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ AA  โดยระหว่างทอ่นมีทอ่นเช่ือม 

(Transition) ระหวา่งท่อน ไมมี่การขบัร้อง 
3. รูปแบบการประสานเสียง  
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3.1 ลกัษณะเป็น Homophony 
3.2 บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีมีการสลบักนัไปมาสามารถแบง่ออกได้

เป็น 3 กลุม่คือ 
3.2.1 กลุม่ท่ีหนึง่บรรเลงทํานอง ได้แก่,คียบอร์ด 
3.2.2 กลุม่ท่ีสองบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ได้แก่ อลัโต แซก

โซโฟน,  ทรัมเป็ต 
3.2.3 กลุม่ท่ีสามบรรเลงคอร์ดได้แก่ ทรอมโบน 

4. จงัหวะ มีลกัษณะพืน้บ้านภาคเหนือ 
เพลงกินตับแตรวงแดงไฝ 
ขบัร้องโดย  เทง่ เถิดเทิง กินตบั เพลงประกอบภาพยนตร์เร่ือง เท่ง โหน่ง จีวรบิน ออก

ฉายเม่ือ พ.ศ 2554 ได้รับความนิยมในฐานะเพลงลกูทุง่ดงัของไทย 
รูปแบบการบรรเลง 
เพลงกินตับจากการบรรเลงของแตรวงคณะแดงไฝ มีความยาว 88 ห้อง เพลง                        

อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q= 158 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง B เมเจอร์ มีขบัร้อง 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 5 ทอ่น ดงันี ้

ตารางท่ี 45 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงกินตบัแตรวงคณะแดงไฝ 
ท่อน Intro A A1 B Outro 
ห้องท่ี 1-17 18-46 47-67 68-80 81-88 
จ านวนห้อง 17 28 21 13 8 

 

รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆ ลง ๆ  
มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct มีการขบัร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ AAB  มีการ
บรรเลงซํา้ทํานองหลายรอบ  

เนือ้ร้องเพลง กินตบัจากการขบัร้องของแตรวงแดงไฝ 
ทอ่น Intro ไปเท่ียวกนัไหม จะไปก็รีบไป ไปกบัพ่ีแล้วสบาย เด๋ียวพ่ีพาไปกินตบัตบัตบั 

ตบัตบั ตวัพ่ีชอบกินตบัหวาน  ส่วนตวัน้องนัน้ชอบทานตําไทย  ตํามัว่ ตําซัว่ ตําแตง จะมวัออกแรง 
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นัง่ตําทําไม ตบัหวานน้องสนใจไหม ตบัหวานน้องสนใจไหม  ตบัหมตูบัไก่อยากให้น้องกินตบั ตบั
ตบั ตบัตบั ตบัตบั ตบัตบั อือ้หือ 

ท่อน A ตวัพ่ีชอบตบักินเด็ก เฮ้ย พ่ีชอบให้เด็กกินตบั เฮ้ย กินตบัมาตัง้แต่เด็ก ให้                 
แร่ธาตเุหล็กน้องคงเข้าใจ ของหวาน ของมนั ของคาว ไม่เอ้าไม่เอา พ่ีสะบดัก้นใส่ ถ้าเป็นตบัล่ะพ่ี             
ยอมตาย ถ้าเป็นตบัละ่พี่ยอมตาย ก่อนนอนครัง้ใดต้องได้กินตบั ตบัตบั ตบัตบั ตบัตบั ตบัตบั   

 ท่อน B ไปเท่ียวกันไหม จะไปก็รีบไป ไปกับพ่ีแล้วสบาย เด๋ียวพ่ีพาไปกินตบัตบัตบั 
ตบัตบั ตบัตบั  ตบัตบั ตบัตบั ตบัตบั ตบัตบัตบั ตบัตบั ตบัตบั ตบัตบัตบัตบั ตบัตบั ตบัตบัตบั 
นํา้ลายหกสิท่า  ไม่ทานไม่ลองไม่รู้ ตบัไก่ตบัหมูน้องจะติดใจ ไม่ต้องเหน่ือยเพราะพ่ีทําให้ ฝีมือ
ผู้ชายไมต่ามกระแส รับรองอร่อยแน ่ๆ ชวัร์ รับรองอร่อยแน่ ๆ ขนาดตุ๊กแกยงัต้องกินตบั อาหารท่ีมี
ประโยชน์และไมมี่โทษประโยชน์นบัพนั กินได้ทกุว่ีทกุวนัขอให้บอกกนัตบัหวานจดัไป  

ทอ่น Outro คนอ่ืนขอกินไมใ่ห้ให้น้องทรามวยักินได้คนเดียว  โอ้ย อร่อยจริงโว้ย อยาก
กินตบั  ไปเท่ียวกนัไหม ไปเท่ียวกนัไหม เดี๋ยวพ่ีพาไปกินตบั 

โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Monophony หรือการบรรเลงแนวเดียว 

ตารางท่ี 46 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงกินตบัแตรวงคณะแดงไฝ 

ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 
เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 

Intro (1-17) Unison   
A (18-46) ขบัร้อง อลัโต แซกโซโฟน, 

เทเนอร์ แซกโซโฟน, 
ทรัมเป็ต,ทรอมโบน 

A1 (47-67) ขบัร้อง 
B (68-80) ขบัร้อง 
Outro (81-88) Unison  

 

ตัง้แตท่่อน Intro มีการบรรเลงแบบ Unison ทัง้วง คือการบรรเลงทํานองและจงัหวะ
เหมือนกนั โดยพบการบรรเลงแบบ Unison ตลอดทัง้เพลง เป็นการรับทํานองจาก ขบัร้อง โดยใช้
การร้องเป็นการดําเนินทํานอง คูก่บัเคร่ืองประกอบจงัหวะตลอดทัง้เพลง 
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ภาพท่ี 31 ตวัอย่างการการบรรเลงUnisonเพลงกินตบัแตรวงคณะแดงไฝ 

ในสว่นของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เลน่รูปแบบจงัหวะสามซา่ ท่ี
นิยมใช้ในบทเพลงลกูทุง่ 

 

ภาพท่ี 32 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงกินตบัแตรวงคณะแดงไฝ 
 
การบรรเลงบทเพลงกินตบัของแตรวงคณะแดงไฝ เป็นการบรรเลงแบบ Monophony 

ไม่มีการประสานเสียง ลกัษณะการบรรเลง มีการขบัร้อง โดยใช้เคร่ืองดนตรีบรรเลงรับแตล่ะท่อน
จบลง โดยเคร่ืองดนตรีทกุเคร่ืองจะบรรเลงเหมือนกนัหมด 
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สรุปผลการวิเคราะห์เพลงกินตับแตรวงแดงไฝ 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทลกูทุ่ง  แนวสนุกสนาน เนือ้หาสองแง่ สองง่าม มีเนือ้
ร้องชวนให้คดิได้เชิงสงัวาส 

2. รูปแบบการบรรเลง 
2.1 มีความยาว 88 ห้อง เพลง อัตราจังหวะ 4/4  อัตราความเร็ว                      

q= 158 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง B เมเจอร์ 
2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั   
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ AAB  มีการบรรเลงซํา้ทํานองหลาย

รอบ มีการขบัร้องเหมือนต้นฉบบั 
2.4 ชว่งตอ่ทอ่นของเพลงมีการยํา้ทํานองโดยเคร่ืองดนตรี 

3. รูปแบบการประสานเสียง  
3.1 ลกัษณะเป็น Monophony หรือการบรรเลงแนวเดียว 
3.2 ไม่พบการประสานเสียงเป็นบรรเลงแบบ Unison  ใช้การขับร้อง

ดําเนินทํานอง โดยมีเคร่ืองดนตรีบรรเลงทํานองไปพร้อมกนัในบางชว่ง 
เพลงค่าน า้นมแตรวงคณะแดงไฝ 
เพลงค่านํา้นมเป็นเพลงท่ีพบแพร่หลายในงานอุปสมบทโดยนัยยะของตัวเพลงท่ี

สะท้อนความกตญัํขูองลกูท่ีมีตอ่พระคณุแม่ 
รูปแบบการบรรเลง 
เพลงค่านํา้นม จากการบรรเลงของแตรวงคณะแดงไฝ มีความยาว 55 ห้อง เพลง 

อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q= 100 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง Eb เมเจอร์ 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 6 ทอ่น ดงันี ้

ตารางท่ี 47 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะแดงไฝ 
ท่อน Intro A A2 B A A2 B 
ห้องท่ี 1-5 6-14 14-22 23-31 31-39 39-46 47-55 
จ านวนห้อง 5 9 9 9 9 8 9 
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รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆ ลง ๆ  
มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct มีการขบัร้องโดยโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ AAB ย้อน 2 รอบ 
เป็นเพลงหลายทอ่น  

เนือ้ร้องเพลง คา่นํา้นม จากการขบัร้องของแตรวงแดงไฝ 
 ท่อน A แม่นีมี้บญุคณุอนัใหญ่หลวง  ท่ีเฝ้าหวงห่วงลกูแตห่ลงัเม่ือยงันอนเปล แม่เรา

เฝ้าโอ้ละเห ่กลอ่มลกูน้อยนอนเปลไมห่า่งหนัเห ไปจนไกล  
ทอ่น A2 แตเ่ล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลกูปักดวงใจ เติบ โตโอ้

เล็กจนใหญ่ น่ีแหละหนาอะไร มิใชใ่ดหนาเพราะคา่นํา้นม 
ท่อน B ควร คิดพินิจให้ดี  คา่นํา้นมแม่นี ้จะมีอะไรเหมาะสม โอ้ว่าแม่จ๋า ลกูคิดถึงคา่

นํา้นม เลือดในอกผสม กลัน่เป็นนํา้นมให้ลกูด่ืมกิน 
ท่อน A คา่นํา้นมควรชวนให้ลกูฝัง แตเ่ม่ือหลงัเปรียบดงัผืนฟ้าหนกักว่าแผ่นดิน บวช 

เรียนพากเพียรจนสิน้หยดหนึง่นํา้นมกิน ทดแทนไมส่ิน้พระคณุแมเ่อย 
โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Homophony หรือ การบรรเลงหลายแนว 

ตารางท่ี 48 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะแดงไฝ 
ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 

เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 
Intro (1-5) เทเนอร์แซกโซโฟน ทรอมโบน  
A (6-14) ขบัร้อง อลัโต แซกโซโฟน, 

เทเนอร์ แซกโซโฟน, 
ทรัมเป็ต, 
ทรอมโบน 

A2 (14-22) ขบัร้อง 
B (23-31) ขบัร้อง 
A (31-39) ขบัร้อง  
A2 (39-46) เทเนอร์ แซกโซโฟน 
B (47-55) ขบัร้อง 

 

การบรรเลงของแตรวงคณะแดงไฝ ขบัร้อง ดําเนินทํานองหลกั ในท่อน A-B-C โดย ใช้
เคร่ืองดนตรีบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดีระหว่างการร้อง โดยการบรรเลงเสริมทํานองมีการเพิ่มโน้ต
ประดบั ในตวัอยา่งทอ่น A ห้อง 6-14 โดยใช้รูปแบบการบรรเลงตลอดเกือบทัง้เพลง 
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ภาพท่ี 33 ตวัอย่างการบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดีเพลงคา่นํา้นมแตรวงแดงไฝ   

 
ในท่อน D ห้อง 39-46 ไม่มีขบัร้องเป็นการบรรเลงจากเคร่ืองเป่าอย่างเดียว เทเนอร์-

แซกโซโฟนบรรเลงทํานองหลกั อลัโต แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน บรรเลงประสานทํานอง 
โดยมีการบรรเลงทํานองบางสว่นและการมีเพิ่มโน้ตประดบัจากทํานองหลกั  
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ภาพท่ี 34 ตวัอย่างการประสานทํานองเพลงคา่นํา้นมแตรวงแดงไฝ 
 
ในส่วนของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เล่นรูปแบบจงัหวะสโลว์

มาร์ช เน้นจงัหวะท่ีหนึง่และสามของห้อง  
 

 

ภาพท่ี 35 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงคา่นํา้นมแตรวงแดงไฝ 
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การบรรเลงบทเพลงค่านํ า้นมของแตรวงคณะแดงไฝ เป็นการบรรเลงแบบ 
Homophony มีการประสานเสียง ลกัษณะการบรรเลงมีการขบัร้อง ในการบรรเลงทํานองตลอดทัง้
เพลงเคร่ืองดนตรีบรรเลงประสานทํานอง โดยมีการบรรเลงทํานองบางส่วนและการมีเพิ่มโน้ต
ประดบัตกแตง่จากทํานองหลกั  ยกเว้นในท่อน D ท่ีใช้การบรรเลงจากเคร่ืองดนตรีอย่างเดียว โดย
ใช้เคร่ืองดนตรีบรรเลง รูปแบบจงัหวะท่ีใช้จงัหวะสโลว์มาร์ช   

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงค่าน า้นมแตรวงคณะแดงไฝ 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทลูกทุ่ง มีการขบัร้อง สะท้อนความกตญัํูของลูกต่อ
พระคณุผู้ เป็นแม ่

2. รูปแบบการบรรเลง 
2.1 มีความยาว 55 ห้อง เพลง อัตราจังหวะ 4/4  อัตราความเร็ว                        

q= 100 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Eb เมเจอร์ 
2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั  
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ AAB ซํา้ 2 รอบ มีการขบัร้อง 

3. รูปแบบการประสานเสียง  
3.1 ลกัษณะเป็น Homophony 
3.2 บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีมีการสลบักันไปมาสามารถแบ่งออกได้

เป็น 2 กลุม่คือ 
3.2.1 กลุ่มท่ีหนึ่งบรรเลงทํานองได้แก่ ขบัร้องและเทเนอร์

แซกโซโฟน 
3.2.2 กลุ่มท่ีสองบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดีได้แก่ อลัโต แซก

โซโฟน,  ทรัมเป็ตและทรอมโบน มีการจดัวางแนวประสานท่ีชดัเจน 
สรุปผลการวิเคราะห์บทเพลงบรรเลงแตรวงแดงไฝ 
รูปแบบการบรรเลง  พบว่าในบทเพลงทัง้ 5 เพลงท่ีทําการศกึษา มีการใช้อตัราจงัหวะ 

4/4 4 เพลง ใช้อตัราจงัหวะ 2/4 1 เพลง  การบรรเลงอยู่ในบนัไดเสียง Eb, Gb, B และ Bb เมเจอร์  
ลักษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความต่อเน่ืองกัน มีโครงสร้างการบรรเลง 4 
รูปแบบได้แก่ AA,  AB, AAB, ABC,โดยมีการขบัร้อง 2 เพลง ได้แก่ เพลงคา่นํา้นมและเพลงกินตบั  

ลักษณะโครงสร้างการประสานจากการวิเคราะห์บทเพลงทัง้ 4 เพลงพบว่า มี 2 
ลกัษณะ คือ Homophony และ Monophony โดยเป็นการบรรเลงแบบ Homophony 2 เพลงได้แก่ 
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เพลงฟ้องเงีย้วและเพลงค่านํา้นม เป็นการบรรเลงแบบ Monophony 3 เพลงได้แก่ เพลงมาร์ชส่ี
เหลา่ เพลงมหาฤกษ์ เพลงกินตบั  
สามารถแบง่บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีออกได้เป็น 3 กลุม่คือ  

กลุม่ท่ีหนึง่บรรเลงทํานองเดน่ ได้แก่ ขบัร้อง, คียบอร์ด  
กลุ่มท่ีสองบรรเลงทํานองหลักและเคาน์เตอร์เมโลดี ได้แก่ อัลโตแซก

โซโฟน, เทเนอร์ แซกโซโฟนและทรัมเป็ต  
กลุม่ท่ีสามบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดีและคอร์ดได้แก่ ทรอมโบน  

พบวา่บทเพลงท่ีมีการขบัร้องหรือการบรรเลงของคียบอร์ด บทบาทของเคร่ืองดนตรีอ่ืน
จะบรรเลงเป็นเคาน์เตอร์เมโลดี บรรเลงประสานหรือทํานองประดบั 

ลักษณะเด่นของคียบอร์ด คือมีการดัดแปลงเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ สามารถนํามาใ ช้ใน
ขบวนแห ่มีรถเข็นและเคร่ืองปัน้ไฟ รวมทัง้ลําโพง ชว่ยขยายเสียงของคียบอร์ดใช้ได้ทัว่ถึง นกัดนตรี
ท่ีบรรเลงคียบอร์ดจะบรรเลงเพียงมือเดียวเน่ืองจากอีกทําหน้าท่ีเข็นรถเข็นและขบัร้องไปพร้อมกนั 

บทเพลงบรรเลงแตรวงคณะตาต๊อก 
ประเภทเพลงพิธีการได้แก่ เพลงมหาฤกษ์ 
ประเภทเพลงไทยเดมิและพืน้บ้านได้แก่ เพลงอศัวลีลา 
ประเภทเพลงลกูทุง่ได้แก่ เพลงขอใจแลกเบอร์โทรและเพลงคา่นํา้นม 
เคร่ืองดนตรี  
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้แบง่ออกได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเคร่ืองลมประกอบด้วย คลาริเน็ต, 

อัลโต แซกโซโฟน, เทเนอร์ แซกโซโฟน, ทรัมเป็ตและทรอมโบน กลุ่มเคร่ืองประกอบจังหวะ
ประกอบด้วย กลองเทเนอร์, กลองทรีโอ้และฉาบ กลุ่มเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าได้แก่ คีย์บอร์ด, เบสและ
กลองไฟฟ้า มีการขบัร้อง 

เพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะตาต๊อก 
แตรวงคณะตาต๊อก ใช้เพลงมหาฤกษ์เป็นเพลงบรรเลงในช่วงก่อนเวลาโกนผมนาค 

เพ่ือความเป็นศริิมงคล 
รูปแบบการบรรเลง 
เพลงมหาฤกษ์ จากการบรรเลงของแตรวงคณะตาต๊อก มีความยาว 31  ห้อง เพลง 

อตัราจงัหวะ 2/4  อตัราความเร็ว q= 132 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง Bb เมเจอร์ 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 2 ทอ่น ดงันี ้



194 
 

 

ตารางท่ี 49 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะตาต๊อก 
ท่อน A B 
ห้องท่ี 1-24 25-31 
จ านวนห้อง 24 7 

 
รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆ ลง ๆ  

มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct ไมมี่การขบัร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ AB  
โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Momophony หรือการบรรเลงแนวเดียว 

ตารางท่ี 50 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะตาต๊อก 
ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 

เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 
A (1-24) Unison   
B (25-31) Unison    

 

การบรรเลงเหมือนกนัทกุเคร่ือง (Unison) ทัง้ระดบัเสียงและจงัหวะ ตัง้แตเ่ร่ิมบทเพลง
จนจบบทเพลงในส่วนของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เล่นรูปแบบจังหวะท่ี
ตายตวัตลอดทัง้เพลง โดยเน้นท่ีจงัหวะท่ีหนึง่และสามของห้องลกัษณะเพลงมาร์ชท่ีเข็มแข็ง 

 

ภาพท่ี 36 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะตาต๊อก 
 
การบรรเลงบทเพลงมหาฤกษ์ของแตรวงคณะตาต๊อก เป็นการบรรเลงแบบ 

Monophony ไมมี่พบการประสานเสียง เป็นการบรรเลงทํานองเหมือนกนัทกุเคร่ือง (Unison) ทัง้
ระดบัเสียงและจงัหวะตลอดทัง้เพลง 
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สรุปผลการวิเคราะห์เพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะตาต๊อก 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทพิธีการ .ก่อนถึงเวลาโกนผมนาค เพ่ือความเป็น                    
ศริิมงคล 

2. รูปแบบการบรรเลง 
2.1 มีความยาว 31  ห้อง เพลง อัตราจังหวะ 2/4  อัตราความเร็ว                 

q= 132 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Bb เมเจอร์ 
2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั   
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ AB 

3. รูปแบบการประสานเสียง  
3.1 ลกัษณะเป็น Monophony หรือการบรรเลงแนวเดียว 
3.2 ไม่พบการประสานเสียงเป็นบรรเลงแบบ Unison  ทกุเคร่ืองบรรเลง

แนวเดียวกนั 
4. จงัหวะ ลกัษณะเพลงมาร์ช ท่ีให้ความรู้สกึเข็มแข็ง 
เพลงอัศวลีลาแตรวงคณะตาต๊อก 
เพลงอศัวลีลา แตรวงคณะตาต๊อกบรรเลงเวลาเดินแหข่บวนเพ่ือความสนกุสนาน 
รูปแบบการบรรเลง 
เพลงอศัวลีลา จากการบรรเลงของแตรวงคณะครูเส มีความยาว 37 ห้อง เพลง อตัรา

จงัหวะ 2/4  อตัราความเร็ว q= 100 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง Eb เมเจอร์ 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 3 ทอ่น ดงันี ้

ตารางท่ี 51 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะตาต๊อก 
ท่อน Intro A A1 A2 Outro 
ห้องท่ี 1-6 7-12 13-19 20-31 32-37 
จ านวนห้อง 6 7 7 12 6 
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รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆ ลง ๆ  
มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct ไมมี่การขบัร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ A-A-A มีการ
บรรเลงซํา้ทํานองหลายรอบและมีการแตง่ทํานองเพิ่มในแตล่ะรอบหรือการ Variation 

โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Monophony หรือการบรรเลงแนวเดียว 

ตารางท่ี 52 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะตาต๊อก 
 

 

การบรรเลงในท่อน Intro ห้องท่ี 1-6 เคร่ืองดนตรีทุกเคร่ืองบรรเลงเหมือนกัน ทัง้
จงัหวะและทํานอง ในรูปแบบ Unison  ตอ่จากนัน้ คียบอร์ดบรรเลงทํานองหลกั จนจบเพลง มีการ 
Variation ใส่โน้ตประดบัเพิ่มในการบรรเลงทํานองซํา้แต่ละรอบ อลัโต แซกโซโฟน,ทรัมเป็ต มีการ
บรรเลงทํานองเป็นช่วง ๆ สัน้ ของการบรรเลงทํานองของคียบอร์ด ในตวัอย่าง ในท่อน A1 ห้องท่ี 
16-19 อลัโต แซกโซโฟน บรรเลงโน้ตให้เหมือนเสียงม้าร้อง และ ทรัมเป็ต บรรเลงทํานองหลกัช่วง
สัน้ ๆ  

 

ภาพท่ี 37 ตวัอย่างการประสานทํานองเพลงอศัวลีลาของแตรวงคณะตาต๊อก 
 

ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 
เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 

Intro (1-6) Unison   

A (7-12) คียบอร์ด   
A1 (13-19) คียบอร์ด,  ทรัมเป็ต อลัโต แซกโซโฟน,   
A2 (20-31) คียบอร์ด   
Outro (32-37) คียบอร์ด   
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ในสว่นของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เลน่รูปแบบจงัหวะท่ีตายตวั
ตลอดทัง้เพลง โดยตามรูปแบบจงัหวะของทํานอง 

 

 

ภาพท่ี 38 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงอศัวลีลาของแตรวงคณะตาต๊อก 
 
การบรรเลงบทเพลงอัศวลีลาของแตรวงคณะตาต๊อก เป็นการบรรเลงแบบ 

Monophony ไม่มีการประสานเสียง คียบอร์ดบรรเลงทํานองหลักตลอดทัง้เพลงโดยมีการ 
Variation ใส่โน้ตประดับเพิ่มในการบรรเลงทํานองซํา้แต่ละรอบ โดยมี อัลโต แซกโซโฟน และ 
ทรัมเป็ตบรรเลงเสริมทํานองในชว่งตา่ง ๆ ของเพลง  

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงอัศวลีลา ของแตรวงคณะตาต๊อก 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทไทยเดมิ ใช้ตอนแหน่าค เพ่ือความสนกุสนานบนัเทิง 
2. รูปแบบการบรรเลง 

2.1 มีความยาว 37 ห้อง เพลง อัตราจังหวะ 2/4  อัตราความเร็ว                      

q= 100 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Eb เมเจอร์ 
2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั   
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ A-A-A มีการบรรเลงซํา้ทํานองหลาย

รอบและมีการแตง่ทํานองเพิ่มในแตล่ะรอบ หรือการVariation 
3. รูปแบบการประสานเสียง  

3.1 ลกัษณะเป็น Monophony หรือการบรรเลงแนวเดียว 
3.2 บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่คือ 

3.2.1 กลุม่ท่ีหนึง่บรรเลงทํานองหลกั ได้แก่คียบอร์ด 
3.2.2 กลุม่ท่ีสองบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ได้แก่   อลัโตแซก-

โซโฟน,  ทรัมเป็ต 
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เน่ืองจากเคร่ืองคียบอร์ดมีความคล่องตวัสงูในการบรรเลง จึงทําหน้าท่ีบรรเลงทํานอง
ประดบัท่ีหลากหลายกวา่ทํานองหลกัด้วย 

เพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อก 
รูปแบบการบรรเลง 
เพลงขอใจแลกเบอร์โทร จากการบรรเลงของแตรวงคณะตาต๊อก มีความยาว 93 ห้อง 

เพลง อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q= 170 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง F เมเจอร์ 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 7 ทอ่น ดงันี ้

ตารางท่ี 53 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อก 
ท่อน Intro A B C A B C 
ห้องท่ี 1-17 18-33 34-41 42-59 60-66 66-75 76-93 
จ านวนห้อง 17 16 8 18 7 10 18 

 

รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆ ลง ๆ  
มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct ไม่มีการขบัร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ ABC  เป็น
เพลงหลายทอ่น มีการบรรเลงซํา้ทํานองหลายรอบ  

โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Homophony หรือการบรรเลงหลายแนว 

ตารางท่ี 54 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อก 
ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 

เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 
Intro (1-17) คียบอร์ด  เบส 

 
 
 
 
 
 

A (18-33) คียบอร์ด,  
อลัโต แซกโซโฟน,   
เทเนอร์แซกโซโฟน 

B (34-41) คียบอร์ด, ทรัมเป็ต 
C (42-59) คียบอร์ด 
A (60-66) คียบอร์ด,   
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อลัโตแซกโซโฟน,     
เทเนอร์แซกโซโฟน 

B (66-75) คียบอร์ด, ทรัมเป็ต 
C (76-93) คียบอร์ด 

 

มีการบรรเลงทํานองจากคียบอร์ด โดยท่ีม่ี เบส บรรเลงคอร์ดโดยมีรูปแบบจงัหวะแบบ
ตายตวั ตวัอยา่งในทอ่น A 18-21 โดยใช้รูปแบบการบรรเลงแบบนีเ้ป็นหลกัตลอดทัง้เพลง 

 

ภาพท่ี 39 ตวัอย่างการบรรเลงคียบอร์ดและเบสเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อก 
 
ในระหว่างการบรรเลงแต่ละท่อน  อัลโต แซกโซโฟน, เทเนอร์ แซกโซโฟน และ 

ทรัมเป็ต จะสลบักนับรรเลงทํานอง เป็นช่วงสัน้ ๆ ตลอดทัง้เพลง ในตวัอย่าง ท่อน B ห้องท่ี 36-42 
ท่ีสลบับรรเลงทํานองของแตล่ะเคร่ืองโดยคียบอร์ดบรรเลงทํานองหลกัตอ่เน่ือง  

 

 

ภาพท่ี 40 ตวัอย่างการสลบับรรเลงทํานองของแตล่ะเคร่ืองเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตา
ต๊อก 
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ในสว่นของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เลน่รูปแบบจงัหวะสามซา่ ท่ี
นิยมใช้ในบทเพลงลกูทุง่ 

 

 

ภาพท่ี 41 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อก 
 
การบรรเลงบทเพลงขอใจแลกเบอร์โทรของแตรวงคณะตาต๊อก เป็นการบรรเลงแบบ 

Homophony มีการประสานเสียง เบสดําเนินคอร์ดตลอดทัง้เพลง คียบอร์ดบรรเลงทํานองหลัก
ตลอดทัง้เพลงโดยมี อลัโต แซกโซโฟน, เทเนอร์ แซกโซโฟนและทรัมเป็ตบรรเลงเสริมทํานองในช่วง
ตา่ง ๆ ของเพลง  

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อก 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทลกูทุง่ 
 2. รูปแบบการบรรเลง 

2.1 มีความยาว 93 ห้อง เพลง อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว                       

q= 170 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  F เมเจอร์ 
2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั   
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ ABC  เป็นเพลงหลายทอ่น มีการ

บรรเลงซํา้ทํานองหลายรอบ 
3. รูปแบบการประสานเสียง  

3.1 ลกัษณะเป็น Homophony หรือการบรรเลงหลายแนว 
3.2 บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีสามารถแบง่ออกได้เป็น 2 กลุม่คือ 

3.2.1 กลุ่มท่ีหนึ่งบรรเลงทํานองได้แก่คียบอร์ด,  อลัโต แซก
โซโฟน,  เทเนอร์แซกโซโฟนและทรัมเป็ต ในจํานวนนี ้คียบอร์ดมีบทบาทมากท่ีสดุในการบรรเลง
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ทํานองหลกัและเป็นสีสนัของวงในขณะท่ีเคร่ืองเป่าอ่ืน ๆ จะมีบทบาทน้อยกว่า เหตผุลหนึ่งคือการ
ทุน่แรงของการแหร่ะยะยาว คนเป่าแตรจะเหน่ือยน้อยลงกวา่เดมิ 

3.2.2 กลุ่มท่ีสองบรรเลงคอร์ดได้แก่ เบส ซึ่งยังช่วยอุ้มวง
และทําให้นํา้หนกัของเพลงนา่ฟังขึน้ เต้นได้สนกุขึน้ 

เพลงค่าน า้นมแตรวงคณะตาต๊อก 
รูปแบบการบรรเลง 
เพลงค่านํา้นม จากการบรรเลงของแตรวงคณะตาต๊อก มีความยาว 62 ห้อง เพลง 

อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q= 60 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง C เมเจอร์ 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 6 ทอ่น ดงันี ้

ตารางท่ี 55 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อก 
ท่อน Intro A1 A2 B C D B C Outro 
ห้องท่ี 1-5 6-11 12-19 20-28 28-35 36-43 44-52 53-59 59-62 
จ านวน
ห้อง 

5 6 8 9 8 8 9 7 4 

 

รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆ ลง ๆ  
มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct มีการขบัร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ  ABCDBC เป็น
เพลงหลายทอ่น  

เนือ้ร้องเพลง คา่นํา้นม จากการขบัร้องของแตรวงตาต๊อกโดยนกัร้องหญิง 
 ท่อน A แม่นีมี้บญุคณุอนัใหญ่หลวง  ท่ีเฝ้าหวงห่วงลกูแตห่ลงัเม่ือยงันอนเปล แม่เรา

เฝ้าโอ้ละเห ่กลอ่มลกูน้อยนอนเปลไมห่า่งหนัเห ไปจนไกล  
ทอ่น A1 แตเ่ล็กจนโตโอ้แม่ถนอม แม่ผ่ายผอมย่อมเกิดจากรักลกูปักดวงใจ เติบ โตโอ้

เล็กจนใหญ่ น่ีแหละหนาอะไร มิใชใ่ดหนาเพราะคา่นํา้นม 
ท่อน B ควร คิดพินิจให้ดี  คา่นํา้นมแม่นี ้จะมีอะไรเหมาะสม โอ้ว่าแม่จ๋า ลกูคิดถึงคา่

นํา้นม เลือดในอกผสม กลัน่เป็นนํา้นมให้ลกูด่ืมกิน 
ท่อน C คา่นํา้นมควรชวนให้ลกูฝัง แตเ่ม่ือหลงัเปรียบดงัผืนฟ้าหนกักว่าแผ่นดิน บวช 

เรียนพากเพียรจนสิน้หยดหนึง่นํา้นมกิน ทดแทนไมส่ิน้พระคณุแมเ่อย 
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โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Homophony หรือการบรรเลงหลายแนว 

ตารางท่ี 56 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อก 
 

 

 
                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การบรรเลงของแตรวงคณะตาต๊อก ใช้การขบัร้องหรือ Vocie  ดําเนินทํานองหลกั ใน
ท่อน A1-A2-B-C โดย ใช้เคร่ืองดนตรี อลัโต แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต, ทรอมโบน บรรเลงเคาน์เตอร์
เมโลดีสง่และรับทํานองจากการร้องเป็นการรบรรเลงเหมือนกนัทัง้จงัหวะและเสียง ในตวัอย่างท่อน 
A ห้อง 5-11 โดยใช้รูปแบบการบรรเลงตลอดเกือบทัง้เพลง 

 

 

ภาพท่ี 42 ตวัอย่างการบรรเลงแนวประสานเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อก 
 

ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 
เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 

Intro (1-5) ทรัมเป็ต  อลัโต แซกโซโฟน,  
ทรัมเป็ต, 
ทรอมโบน,  คียบอร์ด 
 

เบส 
 A1 (6-11) ขบัร้อง 

A2 (12-19) ขบัร้อง 
B (20-28) ขบัร้อง 
C (28-35) ขบัร้อง 
D (36-43) เทเนอร์แซกโซโฟน 
B (44-52) ขบัร้อง 
C (53-59) ขบัร้อง 
Outro (59-62)  อลัโต แซกโซโฟน, 

ทรัมเป็ต,ทรอมโบน 
เบส,คียบอร์ด 
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ในส่วนของคียบอร์ดบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี มีการด้นสด ( improvisation) เพิ่มโน้ต
ประดบัตลอดทัง้เพลง ตวัอยา่งท่ี 1 Intro ห้องท่ี 1-4  

 

  

ภาพท่ี 43 ตวัอยา่งการบรรเลงคียบอร์ดเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อก 1 
 
ในทอ่น A2 ห้อง 16-19 คียบอร์ดใช้การไลร่ะดบัเสียง และเพิ่มโน้ตประดบั ในลกัษณะ              

ด้นสด ( improvisation) 
 

  
ภาพท่ี 44 ตวัอย่างการบรรเลงคียบอร์ดเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อก 2 

 
ในสว่นของเบสมีรูปแบบจงัหวะท่ีตายตวัเปล่ียนโน้ตตามคอร์ด  
 

 
ภาพท่ี 45 ตวัอย่างการบรรเลงเบสเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อก 

 
ในส่วนของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เล่นรูปแบบจงัหวะท่ีตายตวั

ตลอดทัง้เพลงโดยเน้นท่ีจงัหวะท่ีหนึง่และสามของห้อง ในรูปแบบสโลว์มาร์ช 
 

 
 
ภาพท่ี 46 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะคา่นํา้นมแตรวงตาต๊อก 
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การบรรเลงบทเพลงค่านํ า้นมของแตรวงคณะตาต๊อก เป็นการบรรเลงแบบ 
Homophony มีการประสานเสียง ลกัษณะการบรรเลง มีการขบัร้องในการบรรเลงทํานองตลอดทัง้
เพลง อลัโต แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต, ทรอมโบนบรรเลงประสานทํานองส่งและรับทํานอง คียบอร์ด
บรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี มีการด้นสด เพิ่มโน้ตประดบัโดยนําเอาทํานองบางสว่นมาเพิ่มโน้ตประดบั
ตกแตง่ เบสทําหน้าท่ีบรรเลงคอร์ด  ในท่อน D เป็นการบรรเลงจากเคร่ืองดนตรีอย่างเดียว เทเนอร์
แซกโซโฟน บรรเลงทํานองหลกั ท่ี รูปแบบจงัหวะท่ีใช้ จงัหวะสโลว์มาร์ช   

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงค่าน า้นมแตรวงตาต๊อก 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทลกูทุง่  
2. รูปแบบการบรรเลง  

2.1 มีความยาว 62 ห้อง เพลง อัตราจังหวะ 4/4  อัตราความเร็ว                      

q = 60 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง C เมเจอร์ 
2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั  
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ ABCDBC มีการขบัร้อง 

3. รูปแบบการประสานเสียง  
3.1 ลกัษณะเป็น Homophony 
3.2 บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีมีการสลบักันไปมาสามารถแบ่งออกได้

เป็น 3 กลุม่คือ 
3.2.1 กลุ่มท่ีหนึ่งบรรเลงทํานองได้แก่ ขับร้องและเทเนอร์

แซกโซโฟน 
3.2.2 กลุ่มท่ีสองบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ได้แก่ คียบอร์ด, 

อลัโต แซกโซโฟน, ทรัมเป็ตและทรอมโบน 
3.2.3 กลุม่ท่ีสามบรรเลงคอร์ดได้แก่ เบส 

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงบรรเลงคณะแตรวงตาต๊อก 
รูปแบบการบรรเลง  พบว่าในบทเพลงทัง้ 4 เพลงท่ีทําการศกึษา มีการใช้อตัราจงัหวะ 

4/4 3 เพลง การใช้อัตราจังหวะ 2/4 1 เพลง การบรรเลงอยู่ในบันไดเสียง C, Eb, Fb,และ Bb 
เมเจอร์  ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั มีโครงสร้างการบรรเลง 
4 รูปแบบได้แก่ A-A-A,  AB, ABC, ABCDBC โดยมีการขบัร้อง 1 เพลง ได้แก่ เพลงคา่นํา้นม 
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 ลักษณะโครงสร้างการประสานจากการวิเคราะห์บทเพลงทัง้ 4 เพลงพบว่า มี 2 
ลกัษณะ คือ Homophony และ Monophony โดยเป็นการบรรเลงแบบ Homophony 2 เพลงได้แก่ 
เพลงขอใจแลกเบอร์โทรและเพลงค่านํา้นมเป็นการบรรเลงแบบ Monophony 2 เพลงได้แก่ เพลง
มหาฤกษ์และเพลงอศัวลีลา 

บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีมีการสลบักนัไปมาสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่คือ 
กลุม่ท่ีหนึง่บรรเลงทํานอง ได้แก่ ขบัร้องและคียบอร์ด 
กลุ่มท่ีสองบรรเลงทํานองและเคาน์เตอร์เมโลดีได้แก่ อลัโต แซกโซโฟน,   

เทเนอร์ แซกโซโฟน, ทรัมเป็ตและทรอมโบน 
กลุม่ท่ีสามบรรเลงคอร์ดได้แก่ เบส 

พบวา่บทเพลงท่ีมีการขบัร้องหรือการบรรเลงของคียบอร์ด บทบาทของเคร่ืองดนตรีอ่ืน
จะบรรเลงเป็นเคาน์เตอร์เมโลดี บรรเลงประสานหรือทํานองประดบัโดยสามารถเห็นได้ชดัเจนใน
เพลงท่ีมีลักษณะช้า เปิดโอกาสให้ประสานเสียงและแสดงเทคนิคการบรรเลงดนตรีได้มากกว่า
เพลงเร็ว 

บทเพลงบรรเลงแตรวงคณะประจวบ 
ประเภทเพลงมาร์ชได้แก่ เเพลงมาร์ชไทยรวมกําลงั 
ประเภทเพลงไทยเดมิและพืน้บ้าน ได้แก่ เพลงอศัวลีลา 
ประเภทเพลงลกูทุง่ได้แก่ เพลงขอใจแลกเบอร์โทรและเพลงคา่นํา้นม 
เคร่ืองดนตรี 
เคร่ืองดนตรีท่ีใช้แบง่ออกได้เป็น 3 กลุ่มได้แก่ กลุ่มเคร่ืองลมประกอบด้วย คลาริเน็ต,                 

อัลโต แซกโซโฟน, เทเนอร์ แซกโซโฟน, ทรัมเป็ตและทรอมโบน กลุ่มเคร่ืองประกอบจังหวะ
ประกอบด้วย กลองเทเนอร์, กลองทรีโอ้และฉาบ กลุ่มเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าประกอบด้วย เบส แตรวง
คณะประจวบนํามาใช้ในฐานะเพลงเปิดวงตามประเพณีของชาวแตร 

เพลงมาร์ชไทยรวมก าลังแตรวงคณะประจวบ 
เพลงมาร์ชไทยรวมกําลงั 12ประพนัธ์ทํานองเพลงโดย เอือ้ สนุทรสนาน บทกลอนนีม้า

จากตอนท้ายของบทละครพดูคํากลอนและบทละครร้องเร่ืองพระร่วง พระราชนิพนธ์ใน
พระบาทสมเดจ็พระมงกฎุเกล้าเจ้าอยูห่วั  

                                                           
12รู้จักเพลงปลุกใจ ในวันยดึอ านาจ  22 พค 2557,  เข้าถึงเม่ือ 8 เมษายน 2559,  

เข้าได้จาก http://www.dailynews.co.th/article//239719 
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รูปแบบการบรรเลง 
เพลงไทยรวมกําลัง จากการบรรเลงของแตรวงคณะประจวบ มีความยาว 35  ห้อง 

เพลง อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q = 150 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง Bb major 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 2 ทอ่น ดงันี ้

ตารางท่ี 57 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงมาร์ชไทยรวมกําลงัแตรวงคณะประจวบ 
ท่อน A B 
ห้องท่ี 1-17 18-35 
จ านวนห้อง 17 17 

 

รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆ ลง ๆ  
มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct ไมมี่การขบัร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ AB(AABB) 
บรรเลงซํา้ 2 รอบ  

โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Homophony หรือการบรรเลงหลายแนว 

ตารางท่ี 58 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงมาร์ชไทยรวมกําลงัแตรวงคณะประจวบ 
ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 

เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 
A (1-24) อลัโต แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต ทรอมโบน เบส 

B (25-31) อลัโต แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต ทรอมโบน เบส 
 

การบรรเลงของแตรวงคณะประจวบ อลัโต แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต บรรเลงทํานอง
เดียวกนัหรือ Unisonตลอดทัง้เพลในตวัอย่าง ทอ่น A ห้องท่ี 1-8 
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ภาพท่ี 47 ตวัอย่างการบรรเลงทํานองแบบ Unisonของอลัโต แซกโซโฟนและทรัมเป็ตเพลงมาร์
ชไทยรวมกําลงัแตรวงคณะประจวบ 

ทรอมโบน บรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี บรรเลงประสานทํานองรับส่งประโยคจากทํานอง
หลกั  ตวัอยา่งในทอ่น A ห้องท่ี 9-16 

 

ภาพท่ี 48 ตวัอย่างการบรรเลงประสานของทรอมโบนเพลงมาร์ชไทยรวมกําลงัแตรวงคณะประจวบ 
 
ในสว่นของเบส มีรูปแบบจงัหวะท่ีตายตวั เปล่ียนโน้ตตามคอร์ด มีการบรรเลงรูปแบบ

นีต้ลอดทัง้เพลง 

 
 
ภาพท่ี 49 ตวัอย่างการบรรเลงของเบสเพลงมาร์ชไทยรวมกําลงัแตรวงคณะประจวบ 

 



208 
 

 

ในส่วนของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เล่นรูปแบบจงัหวะท่ีตายตวั
ตลอดทัง้เพลง โดยเน้น ในรูปแบบ จงัหวะมาร์ช 

 

 

ภาพท่ี 50 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงมาร์ชไทยรวมกําลงัแตรวงคณะประจวบ 
 
การบรรเลงบทเพลงไทยรวมกําลังของแตรวงคณะประจวบ เป็นการบรรเลงแบบ 

Homophony มีการประสานเสียง ลกัษณะการบรรเลง อลัโต แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต บรรเลงทํานอง
หลัก ทรอมโบน บรรเลงประสานทํานอง ส่งและรับทํานอง เบสทําหน้าท่ีบรรเลงคอร์ด  รูปแบบ
จงัหวะท่ีใช้ จงัหวะแบบมาร์ช  

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงมาร์ชไทยรวมก าลังแตรวงคณะประจวบ 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทมาร์ชในลกัษณะฮกึเหิม  
1.2 เพลงบรรเลงไมมี่การขบัร้อง 
1.3 ใช้เปิดวงตามประเพณีความเช่ือของชาวแตรวง 

2. รูปแบบการบรรเลง 
2.1 มีความยาว 35  ห้อง เพลง อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว                   

q = 150 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง Bb major 
2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั  
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ AB (AABB) บรรเลงซํา้ 2รอบ ไม่มี

การขบัร้อง 
3. รูปแบบการประสานเสียง  

3.1 ลกัษณะเป็น Homophony 
3.2 บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่คือ 
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3.2.1 กลุ่มท่ีหนึ่งบรรเลงทํานอง ได้แก่ อัลโต แซกโซโฟน
และทรัมเป็ต 

3.2.2 กลุม่ท่ีสองบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ได้แก่ ทรอมโบน 
3.2.3 กลุม่ท่ีสามบรรเลงคอร์ดได้แก่ เบส 

เพลงอัศวลีลาแตรวงคณะประจวบ 
แตรวงคณะประจวบ ใช้บรรเลงตอนแห่นาค โดยนกัเต้นรําจะมีทา่เต้นรําประกอบ

เฉพาะเพลง 
รูปแบบการบรรเลง 
เพลงอศัวลีลา จากการบรรเลงของแตรวงคณะประจวบ มีความยาว 24 ห้อง เพลง 

อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q = 132 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง Eb เมเจอร์ 
 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 3 ทอ่น ดงันี ้

ตารางท่ี 59 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะประจวบ 
ท่อน A A Outro 
ห้องท่ี 1-10 11-20 21-24 
จ านวนห้อง 10 10 4 

 

รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆ ลง ๆ  
มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct ไมมี่การขบัร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ AA 

โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็นHomophony หรือการบรรเลงหลายแนว 

ตารางท่ี 60 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะประจวบ 
ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 

เคาน์เตอร์เมโล
ดี 

 คอร์ด 

A (1-10) อลัโต แซกโซโฟน, 
ทรัมเป็ต 
 

ทรอมโบน 
 

ทรอมโบน 
 A (11-20) 

Outro (21-24) 
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อลัโต แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต บรรเลงทํานองมีการสลับกันบรรเลง ทรอมโบนบรรเลง
คอร์ด และมีการบรรเลงประสานทํานองเป็นชว่งสัน้ ๆ ในตวัอยา่งห้อง 7-10  

 

ภาพท่ี 51 ตวัอย่างการบรรเลงทํานองและการประสานทํานองเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะประจวบ 
 
ในส่วนของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เล่นรูปแบบจงัหวะท่ีตายตวั

ตลอดทัง้เพลง โดยตามรูปแบบจงัหวะของทํานองท่ีมีลกัษณะของม้ากําลงัวิ่งอยู่ 
 

 
 
ภาพท่ี 52 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะประจวบ 

 
การบรรเลงบทเพลงอัศวลีลาของแตรวงคณะประจวบ เป็นการบรรเลงแบบ 

Homophony มีการประสานเสียงอลัโต แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต บรรเลงทํานองตลอดทัง้เพลงโดยมี
ล้อทํานองกันไปมามีการ ใส่โน้ตประดบัเพิ่มในการบรรเลงทํานองซํา้แต่ละรอบ โดยมี ทรอมโบน 
บรรเลงคอร์ดและสลบัประสานทํานองในชว่งตา่ง ๆ ของเพลง  

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงอัศวลีลาแตรวงคณะประจวบ 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทไทยเดมิ ปรพกอบตอนแห ่มีทา่เต้นรําเฉพาะ (ทา่ม้า) 
2. รูปแบบการบรรเลง 
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2.1 มีความยาว 24 ห้อง เพลง อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q= 132 
การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Eb เมเจอร์ 

2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั  
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ AA ไมมี่การขบัร้อง 

3. รูปแบบการประสานเสียง  
3.1 ลกัษณะเป็น Homophony 
3.2 บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีมีการสลบักันไปมาสามารถแบ่งออกได้

เป็น 3 กลุม่คือ 
3.2.1 กลุ่มท่ีหนึ่งบรรเลงทํานอง ได้แก่ อัลโต แซกโซโฟน

และทรัมเป็ต 
3.2.2 กลุ่มท่ีสองบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดีและคอร์ด ได้แก่ 

ทรอมโบน 
3.2.3 กลุม่เคร่ืองจงัหวะ ท่ีบรรเลงกระสวนจงัหวะของม้าวิ่ง 

เพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะประจวบ 
เพลงขอใจแลกเบอร์โทร แตรวงคณะประจวบใช้บรรเลงแหน่าค เป็นเพลงท่ีสร้างความ

สนกุสนานได้เป็นอยา่งดี 
รูปแบบการบรรเลง 
เพลงขอใจแลกเบอร์โทร จากการบรรเลงของแตรวงคณะครูเส มีความยาว 82 ห้อง 

เพลง อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q= 132 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง Eb เมเจอร์ 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 5 ทอ่น ดงันี ้

ตารางท่ี 61 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะประจวบ 
ท่อน Intro A A B C 
ห้องท่ี 1-6 7-14 15-22 23-30 31-47 
จ านวนห้อง 6 8 8 8 18 
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รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆ ลง ๆ  
มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct ไม่มีการขบัร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ AABC  เป็น
เพลงหลายทอ่น มีการบรรเลงซํา้ทํานองหลายรอบ  

โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ ลกัษณะเป็น Monophony หรือการบรรเลงแนวเดียว 

ตารางท่ี 62 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะประจวบ 
ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 

เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 
Intro (1-6) ทรัมเป็ต   
A(7-14) ทรัมเป็ต ทรัมเป็ต  
A (15-22) ทรัมเป็ต   
B (23-30) ทรัมเป็ต, ทรอมโบน 
C (31-47) 

 

ในทอ่น Intro ห้องท่ี 1-6 ทรัมเป็ต บรรเลงทํานองหลกั  ในทอ่น A ห้องท่ี 7-14 
ทรัมเป็ต สลบับรรเลงทํานองไปมา โดยมีการแบง่สว่นโน้ตให้ยอ่ยลง ในตวัอยา่ง 

      

 

ภาพท่ี 53 ตวัอย่างการสลบับรรเลงทํานองเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะประจวบ 
 
ในท่อน B ทรัมเป็ต สลบับรรเลงทํานองกับทรอมโบนต่อมาในท่อน C ทรัมเป็ต, 

ทรอมโบนบรรเลงทํานองพร้อมกนัในตวัอยา่งห้องท่ี 31-34  
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ภาพท่ี 54 ตวัอย่างการการบรรเลงทํานองระหว่างทรัมเป็ตและทรอมโบนเพลงขอใจแลกเบอร์โทร
แตรวงคณะประจวบ 

ในส่วนของจงัหวะ มีการใช้ ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เล่นรูปแบบจงัหวะสามซ่า           
ท่ีนิยมใช้ในบทเพลงลกูทุง่ 

 

 
 
ภาพท่ี 55 ตวัอยา่งการบรรเลงจงัหวะเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะประจวบ 

 
การบรรเลงบทเพลงขอใจแลกเบอร์โทรของแตรวงคณะประจวบ เป็นการบรรเลงแบบ 

Monophony ไม่มีการประสานเสียง เป็นการบรรเลงทํานองโดย ทรัมเป็ต 2 เคร่ืองแบง่กันแสดง
ความโดดเด่น บรรเลงทํานองเป็นส่วนใหญ่โดยระหว่างท่ีทรัมเป็ตบรรเลงทํานอง ก็มีการสลบักัน
บรรเลงในเคร่ืองเดียวกันโดยมีการบรรเลงแบบย่อยจงัหวะโน้ตลงระหว่างการสลบักันไปมาและ  
ทรอมโบนสลบัมาบรรเลงในทอ่นท้าย  

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะประจวบ 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทลกูทุง่ ใช้ตอนแห่ 
2. รูปแบบการบรรเลง 

2.1 มีความยาว 82 ห้องเพลง อัตราจังหวะ 4/4  อัตราความเ ร็ว                      

q = 132 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Eb เมเจอร์ 
2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั  
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2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ AABC  มีการบรรเลงซํา้ทํานองหลาย
รอบ ไมมี่การขบัร้อง 

3. รูปแบบการประสานเสียง  
3.1 ลกัษณะเป็น Monophony หรือการบรรเลงแนวเดียว 
3.2 บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีมีการบรรเลงสลบักนัไปมาสามารถแบ่ง

ออกได้เป็น 2 กลุม่คือ 
3.2.1 กลุม่ท่ีหนึง่บรรเลงทํานองอยา่งเดียว ได้แก่ ทรอมโบน 
3.2.2 กลุ่มท่ีมีการบรรเลงทํานองสลบักบัเคาน์เตอร์เมโลดี 

ได้แก่ ทรัมเป็ต 2 เคร่ือง แบง่หน้าท่ีกนั 

เพลงค่าน า้นมแตรวงคณะประจวบ 
เพลงคา่นํา้นม แตรวงคณะประจวบ ใช้บรรเลงขณะนัง่เวลา ประกอบเวลาพระฉันและ

ตอนนาคคล้องผ้า 
รูปแบบการบรรเลง 
เพลงคา่นํา้นม จากการบรรเลงของแตรวงคณะครูเส มีความยาว 46 ห้อง เพลง อตัรา

จงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q= 68 การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง Eb เมเจอร์ 
 
โครงสร้างการบรรเลง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ มีการบรรเลงแบง่ออกเป็น 8 ทอ่น ดงันี ้

ตารางท่ี 63 แสดงโครงสร้างการบรรเลงเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะประจวบ 
ท่อน Intro A1 A2 B C A2 B C 
ห้องท่ี 1 2-10 11-18 19-27 27-34 35-42 43-51 51-58 
จ านวนห้อง 1 9 8 9 9 8 9 8 

 

รูปแบบการเคล่ือนของทํานองในภาพรวมของบทเพลงมีท่วงทํานองทํานองขึน้ ๆ ลง ๆ  
มีความเช่ือมโยงกนั Conjunct ไม่มีการขบัร้องโดยมีโครงสร้างการบรรเลงในรูปแบบ ABC ย้อน 2 
รอบ เป็นเพลงหลายทอ่น  

โครงสร้างการประสานเสียง 
จากการวิเคราะห์พบวา่ลกัษณะเป็น Homophony หรือการบรรเลงหลายแนว 
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ตารางท่ี 64 แสดงโครงสร้างการประสานเสียงเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะประจวบ 
ห้องเพลง ท านอง เสียงประสาน 

เคาน์เตอร์เมโลดี  คอร์ด 
Intro  (1) อลัโต แซกโซโฟน, ทรัมเป็ต  เบส 

 A1 (2-10) อลัโต แซกโซโฟน ทรัมเป็ต, 
ทรอมโบน 
 

A2 (11-18) อลัโต แซกโซโฟน 
B (19-27) อลัโต แซกโซโฟน 
C (27-34) อลัโต แซกโซโฟน 
A2 (35-42) ทรัมเป็ต อลัโต แซกโซโฟน, 

ทรัมเป็ต, 
ทรอมโบน 

B (43-51) อลัโต แซกโซโฟน ทรัมเป็ต, 
ทรอมโบน 
 

C (51-58) อลัโต แซกโซโฟน 

 

การบรรเลงของแตรวงคณะประจวบ อลัโต แซกโซโฟน บรรเลงทํานองหลกัเกือบทัง้
เพลง ยกเว้นในท่อน A2 ทรัมเป็ต สลับบรรเลงทํานองหลัก รูปแบบการประสานทรัมเป็ตและ 
ทรอมโบนบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ลักษณะการบรรเลงในรูปแบบล้อและรับส่งทํานองแต่ละ
ประโยค โดยการบรรเลงของทัง้สองเคร่ืองจะเหมือนกนั ในตวัอย่างในท่อน A1 ห้องท่ี 2-9 ทรัมเป็ต
และทรอมโบนบรรเลงรับสง่ทํานองหลกักบัอลัโตแซกโซโฟน 
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ภาพท่ี 56 ตวัอย่างการการบรรเลงทํานองและหารประสานเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะประจวบ 

ในสว่นของเบส มีรูปแบบจงัหวะท่ีตายตวั เปล่ียนโน้ตตามคอร์ด มีการบรรเลงรูปแบบ
นีต้ลอดทัง้เพลง 

 

 
ภาพท่ี 57 ตวัอย่างการบรรเลงของเบสเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะประจวบ 

ในส่วนของจงัหวะ มีการใช้ฉาบ, กลองใหญ่, กลองทรีโอ้เล่นรูปแบบจงัหวะท่ีตายตัว
ตลอดทัง้เพลง โดยเน้นในรูปแบบสโลว์มาร์ชแตบ่รรเลงในจงัหวะท่ีช้า  

 

 
 
ภาพท่ี 58 ตวัอย่างการบรรเลงจงัหวะเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะประจวบ 
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การบรรเลงบทเพลงค่านํา้นมของแตรวงคณะประจวบเป็นการบรรเลงแบบ 
Homophony มีการประสานเสียง ลักษณะการบรรเลงอัลโต แซกโซโฟนบรรเลงทํานองหลัก 
ทรัมเป็ต,ทรอมโบนบรรเลงประสานทํานองสง่และรับทํานองเบสทําหน้าท่ีบรรเลงคอร์ด ในท่อน A2 
มีการสลบัทรัมเป็ตมาบรรเลงทํานองหลกัรูปแบบจงัหวะท่ีใช้จงัหวะสโลว์มาร์ช   

สรุปผลการวิเคราะห์เพลงค่าน า้นมแตรวงคณะประจวบ 
1. รูปแบบเพลง  

1.1 เพลงประเภทลกูทุง่ ใช้บรรเลงตอนพระฉนัและตอนนาคคล้องผ้า 
2. รูปแบบการบรรเลง 

2.1 มีความยาว 46 ห้อง เพลง อตัราจงัหวะ 4/4  อตัราความเร็ว q = 68 
การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Eb เมเจอร์ 

2.2 ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความตอ่เน่ืองกนั  
2.3 โครงสร้างการบรรเลงเป็นแบบ ABC (ABCABC) บรรเลงซํา้2 รอบ                  

ไมมี่การขบัร้อง 
 3. รูปแบบการประสานเสียง  

3.1 ลกัษณะเป็น Homophony 
3.2 บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่คือ 

3.2.1 กลุ่มท่ีหนึ่งบรรเลงทํานอง ได้แก่ อัลโต แซกโซโฟน
และทรัมเป็ต 

3.2.2 กลุม่ท่ีสองบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ได้แก่ ทรอมโบน 

 3.2.3 กลุม่ท่ีสามบรรเลงคอร์ดได้แก่ เบส 
 
สรุปผลการวิเคราะห์บทเพลงบรรเลงคณะแตรวงประจวบ 
รูปแบบการบรรเลง  พบว่าในบทเพลงทัง้ 4 เพลงท่ีทําการศกึษา มีการใช้อตัราจงัหวะ 

4/4 ทัง้ 4 เพลง การบรรเลงอยูใ่นบนัไดเสียง  Eb, และ Bb เมเจอร์  ลกัษณะการเคล่ือนทํานองเป็น
แบบ Conjunct มีความต่อเน่ืองกัน มีโครงสร้างการบรรเลง 3 รูปแบบ ได้แก่ AA,  AB, ABC, 
AABC   

ลักษณะโครงสร้างการประสานจากการวิเคราะห์บทเพลงทัง้ 4 เพลงพบว่า มี 2 
ลกัษณะ คือ Homophony และ Monophony โดยเป็นการบรรเลงแบบ Homophony 3 เพลงได้แก่ 
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เพลงมาร์ชไทยรวมกําลัง เพลงอัศวลีลาและเพลงค่านํา้นมเป็นการบรรเลงแบบ Monophony           
1 เพลงได้แก่ เพลงขอใจแลกเบอร์โทร 

บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีสามารถแบง่ออกได้เป็น 3 กลุม่คือ 
กลุม่ท่ีหนึง่บรรเลงทํานอง ได้แก่ อลัโต แซกโซโฟนและทรัมเป็ต 
กลุม่ท่ีสองบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ได้แก่ ทรอมโบน 
กลุม่ท่ีสามบรรเลงคอร์ดได้แก่ เบส 

สรุปผลการวิเคราะห์บทเพลงบรรเลงของแตรวงทัง้ 4 คณะ 
พบวา่รูปแบบการบรรเลง  พบวา่ในบทเพลงทัง้ 17 เพลงท่ีทําการศกึษา มีการใช้อตัรา

จงัหวะ 4/4 15 เพลง และ อตัราจงัหวะ 2/4 2เพลง การบรรเลงอยู่ในบนัไดเสียง  C, Cb, Eb, Fb,F, 
Gb และ Bb เมเจอร์  ลักษณะการเคล่ือนทํานองเป็นแบบ Conjunct มีความต่อเน่ืองกัน มี
โครงสร้างการบรรเลง 9  รูปแบบได้แก่ AA, A-A-A, AB, AAB, ABC, AABA,  AABC  , ABCD, 
ABCDBC 

ลักษณะโครงสร้างการประสานจากการวิเคราะห์บทเพลงทัง้ 17 เพลงพบว่า มี 2 
ลกัษณะ คือ Homophony และ Monophony โดยเป็นการบรรเลงแบบ Homophony 10 เพลง
ได้แก่ เพลงมาร์ชไทยรวมกําลงั, เพลงมหาฤกษ์, เพลงฟ้องเงีย้ว,  เพลงอศัวลีลา, เพลงขอใจแลก
เบอร์โทรและเพลงค่านํา้นม เป็นการบรรเลงแบบ Monophony 7 เพลงได้แก่ เพลงมาร์ชส่ีเหล่า, 
เพลงมหาฤกษ์,  เพลงอศัวลีลา,  เพลงกินตบัและเพลงขอใจแลกเบอร์โทร  

การบรรเลงเพลงมหาฤกษ์จากแตรวง 3 คณะ มี 2 ลักษณะ จากแตรวงคณะครูเส              
เป็นการบรรเลงแบบ Homophony จากแตรวงคณะแดงไฝและคณะตาต๊อกเป็นแบบ Monophony 

การบรรเลงเพลงอศัวลีลาจากแตรวง 3 คณะ มี 2 ลกัษณะ จากแตรวงคณะประจวบ
เป็นการบรรเลงแบบ Homophony จากแตรวงคณะครูเสและคณะตาต๊อกเป็นแบบ Monophony 

การบรรเลงเพลงขอใจแลกเบอร์โทรจากแตรวง 3 คณะ มี 2 ลกัษณะ จากแตรวงคณะ
ครูเสและคณะตาต๊อกเป็นการบรรเลงแบบ  Homophony จากแตรวงคณะประจวบ                             
เป็นแบบ Monophony 

พบวา่มีการขบัร้อง 2 เพลงจาก2 คณะคือแตรวงคณะแดงและตาต๊อก  ได้แก่ เพลงคา่
นํา้นมและเพลงกินตบั บทบาทของผู้ขบัร้องช่วยให้ความหมายของเพลงสมบรูณ์ขึน้ มีอรรถรสใน
การฟังมากขึน้ โดยเฉพาะเพลงคา่นํา้นม เกิดความซาบซึง้ตอ่การจดังานอปุสมบท ในขณะท่ีเพลง
กินตบัก็เป็นการขบัร้องท่ีสร้างความสนกุสนานให้กบัขบวนแหน่าคได้เป็นอยา่งดี 
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การบรรเลงแบบ Monophony  มีการบรรเลงเป็น 2 ลกัษณะคือ ลกัษณะท่ี 1 บรรเลง
ทํานองเหมือนกนัทัง้วง หรือยูนิเชิน จะพบในบทเพลงท่ีมีความยาวน้อย ลกัษณะท่ี 2 เคร่ืองดนตรี
เดี่ยวทํานอง เคร่ืองดนตรีชนิดอ่ืนบรรเลงประสานทํานองในบางชว่ง 

การบรรเลงแบบ  Homophony มีการบรรเลงเป็นการบรรเลง ทํานอง เคาน์เตอร์เมโล
ดี และคอร์ดโดยมีการแบง่หนา่ท่ีของเคร่ืองดนตรีอยา่งชดัเจน 

สาม ารถ ส รุป โคร ง ส ร้ าง ห น้า ท่ี ของ เค ร่ื อง ด นต รี ออก ไ ด้  3 ลัก ษ ณะ ไ ด้แ ก่                        
ลักษณะท่ี 1 บรรเลงทํานอง ลักษณะท่ี 2 บรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ลักษณะท่ี 3 บรรเลงคอร์ด                                  
โดยในบางบทเพลงหนึง่เคร่ืองดนตรีมีการบรรเลงหลายลกัษณะ 

บทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีสามารถแบง่ออกได้เป็น 6 กลุม่คือ 
กลุม่ท่ีหนึง่ทําหน้าท่ีบรรเลงทํานอง ได้แก่ ขบัร้องและคียบอร์ด  
กลุ่มสองทําหน้าท่ีบรรเลงทํานองสลับบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดีใน

บางสว่นได้แก่ อลัโต แซกโซโฟนและทรัมเป็ต 
กลุม่ท่ีสามทําหน้าท่ีบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดี ได้แก่ เทเนอร์ แซกโซโฟน  
กลุม่ท่ีส่ีทําหน้าท่ีบรรเลงเคาน์เตอร์เมโลดีสลบัคอร์ด ได้แก่ ทรอมโบน 
กลุม่ท่ีห้าทําหน้าท่ีบรรเลงคอร์ดได้แก่ เบส 
กลุม่ท่ีหกเคร่ืองจงัหวะได้แก่ ฉาบ, กลองใหญ่และกลองทรีโอ้  

บทบาทของเคร่ืองดนตรีท่ีมีการใช้ไฟฟ้าเข้ามาประสมวงช่วยให้การบรรเลงเคร่ืองเป่า
ในวงดนตรีแต่เดิม ลดปัญหาความเหน่ือยในการเคล่ือนขบวน และเป็นสีสนัดนตรีท่ีเพิ่มความน่า
ฟังให้แก่แตรวงชาวบ้านมากขึน้แตก็่ต้องมีการควมคมุความสมดลุระหว่างเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าและ
เคร่ืองดนตรีท่ีสร้างเสียงจากธรรมชาต ิ

 
ตอนที่ 3 การปรับตัวของแตรวงชาวบ้านในสังคมไทยปัจจุบัน 

จากการเก็บข้อมลูผู้วิจยัได้ใช้ข้อมลูจากเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องและการเก็บข้อมลู
ภาคสนามของแตรวงชาวบ้าน 4 คณะ ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร 3 คณะ คือ แตรวงคณะครูเส 
แตรวงคณะแดงไฝ แตรวงคณะตาต๊อก จงัหวดัสมทุรปราการ 1 คณะ คือ แตรวงคณะประจวบ เพ่ือ
วิเคราะห์การปรับตวัของแตรวงชาวบ้านในสังคมไทยปัจจุบนัผลการวิเคราะห์สรุปผลโดยแยก
ประเดน็การศกึษาไว้ดงันี ้
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สภาพท่ัวไปของแตรวงชาวบ้าน 
ประวัตคิวามเป็นมา 
ในปัจจุบนั แตรวงส่วนใหญ่ ได้รับการก่อตัง้จากหวัหน้าวงไม่ใช่การสืบทอด หวัหน้า

ได้รับการถ่ายทอดวิชาดนตรีและศกึษาเพิ่มเตมิสะสมประสบการณ์ จากการร่วมบรรเลงในแตรงวง
ตา่ง ๆ จึงมาก่อตัง้เป็นวงของตนเองโดย รวบรวมสมาชิกจากเพ่ือน ลกูศิษย์ ลกูหลาน ไม่ได้มีการ
เรียนถ่ายทอดวิชาจากสมาชิกในวงไมเ่หมือนแตรวงชาวบ้านในอดีตท่ีจะเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่
รุ่น การร่วมตวัจะมุ่งเน้นในการออกรับงานมากกว่าการถ่ายทอดวิชาความรู้ รูปแบบในการจัดการ
วง มีการแบง่ตําแหนง่หน้าท่ีอยา่งชดัเจนเพ่ือการง่ายในการความคมุวง สมาชิกในวงทกุคนมีหน้าท่ี 
ถ้ามีผู้ ท่ี ทําผิดพลาดในหน้าท่ี เช่นมาสายก็จะโดนว่ากล่าวตักเตือนและการหักเงินค่าจ้าง 
ตามลําดบั 

โครงสร้างสมาชิก 
โครงสร้างสมาชิกของแตรวงในปัจจบุนั ส่วนใหญ่เป็นสายสมัพนัธ์แบบญาติ มากกว่า

สายสัมพันธ์แบบครูศิษย์แบบในอดีต เป็นรูปแบบท่ีมีการปรับ เปล่ียนไปเน่ืองมาจากแตรวง                  
ในปัจจบุนัเน้นเพ่ือการรับงาน  สามารถหานกัดนตรีท่ีมีความสามารถในการเล่นแตรวงได้ง่ายกว่า             
ในอดีตซึง่การถ่ายทอดใช้เวลานานกว่าจงึใช้วิธีการยืมตวัหรือหานกัดนตรีท่ีพร้อมใช้งานได้ 

ลักษณะทางดนตรีของแตรวงชาวบ้าน 
นักดนตรี 
ปัจจบุนัแตรวงชาวบ้านประกอบด้วยนกัดนตรี 9-28 คนตอ่วง ใช้อออกแสดง 9-12 คน

ตอ่การออกแสดง 1 ครัง้ จํานวนสมาชิกในวง มีมากว่านกัดนตรีท่ีออกแสดงเพ่ือท่ีสามารถแบง่วง 
ออกรับงาน เป็นหลาย วง ได้ใน 1 วนั จํานวนสมาชิกวงท่ีเพิ่มมากขึน้กว่าในอดีตเพ่ือการแยกวง
แบง่รับงานและนกัดนตรีสามารถหาได้ง่ายกวา่แตก่่อน  นกัดนตรีในอดีตจะมีเท่ากนักบัจํานวนของ
เคร่ืองดนตรีในวง แตใ่นปัจจบุนันกัดนตรี 1 คนเลน่เคร่ืองดนตรีมากกว่า 1 ชิน้ และเล่นเคร่ืองดนตรี
คนละชนิดในการบรรเลงแบบนัง่บรรเลงและแบบเดินชบวนแห่ ซึ่งสามารถเพิ่มสีสันการบรรเลง
ไขึน้รวมถึงบคุคลในวงท่ีไม่ได้ทําหน้าท่ีเล่นดนตรีแตทํ่าหน้าท่ีดแูลอปุกรณ์ตา่ง ๆ ของแตรวงท่ีเพิ่ม
มากขึน้รวมทัง้การควบคมุรถเข็นตลอดการบรรเลงนําได้วา่เป็นการปรับตวัจากในอดีตอยา่งชดัเจน 

เคร่ืองดนตรีของแตรวงชาวบ้าน   
ในปัจจบุนัแตรวงส่วนใหญ่มีการนําเทคโนโลยี มาประกอบการบรรเลงมีการใช้เคร่ือง

ดนตรีไฟฟ้า เคร่ืองเสียง มาร่วมในการบรรเลง เพ่ือการบรรเลงบทเพลงในยุคปัจุบนัให้ได้เหมือน
ต้นฉบบัมากท่ีสดุ และยงัสะดวกตอ่การใช้งาน ง่ายและยงัประหยดัแรงของนกัดนตรี นบัได้ว่าเป็น
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การปรับตวัอย่างชัดเจนจึงทําให้เกิดแตรวงแย่งออกเป็นสองสายคือ แตรวงประยุกต์ ท่ีมีการใช้
เคร่ืองดนตรีสมยัใหม่ประกอบการบรรเลงและ แตรวงอนรัุกษ์หรือท่ีเรียกกนัว่า “แตรสด” ท่ีใช้การ
บรรเลงจากเคร่ืองเป่าอย่างเดียว 13 เคร่ืองดนตรีของแตรงชาวบ้านยังคงรูปแบบเดิมไว้ คือ 
ประกอบด้วยเคร่ือง 3 กลุ่มคือ เคร่ืองลมไม้ เคร่ืองลมทองเหลืองและเคร่ืองประกอบจังหวะแต่
พบว่ามีการปรับเปล่ียน ด้วยการเพิ่มเคร่ืองดนตรีในกลุ่มเคร่ืองประกอบจงัหวะได้แก่กลองทรีโอ้ 
และยงัมีใช้ใช้เคร่ืองดนตรีไฟฟ้ามาเพิ่มเติมได้แก่ คีย์บอร์ด กีต้าเบส กลองไฟฟ้า และยงัมีการเพิ่ม
การขบัร้อง ซึง่แตเ่ดมิแตรวงจะเน้นการบรรเลงอยา่งเดียว  

 

                 

ภาพท่ี 59 กลองทรีโอสําหรับการเดนิขบวนแห ่
 
กลองทรีโอ้ หรือคนแตรวงเรียกว่า กลองสามใบ กลองส่ง แต่เดิมกลองทรีโอใช้ใน                

วงโยธวาทิตแต่ในปัจจุบันเป็นท่ีนิยมในแตรวงชาวบ้านเป็นอย่างมากเป็นกลองท่ีให้เสียง              
ท่ีหลายหลากทําให้สร้างบรรยากาศสนกุสนานในการเดนิแหข่บวนได้เป็นอยา่งดี 

คียบอร์ด เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในการบรรเลงทัง่การนัง่บรรเลงและ
เดนิขบวนแห ่ได้รับอิทธิพลจากวงคอมโบและวงดนตรีลกูทุ่ง ทําให้การบรรเลงได้ง่ายนานขึน้และมี
ความหลากหลายมากขึน้ ได้รับการยอมรับจากผู้ ว่าจ้าง ผู้ ร่วมงานเป็นอย่างดี จากการวิจัย
ภาคสนามพบว่า คณะแตรวงท่ีมีการใช้คียบอร์ดเล่นสามารถ ทํากิจการได้หลากหลายกว่า                
ได้รับความนิยมสงูกวา่แตรวงธรรมดาและจากนํา้เสียงของคียบอร์ดทําให้นิยมความหมายของแตร
วงท่ีมีประวตัศิาสตร์จากวงโยธวาทิตเปล่ียนไปด้วย 

 
                                                           

13สมัภาษณ์ นายประจวบ, หวัหน้าคณะแตรวงวประจวบ,  เม่ือ 4 กรกฎาคม 2558 
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ภาพท่ี 60 คียบอร์ดสําหรับนัง่บรรเลง 
 

 

 
 
ภาพท่ี 61 เบส 
 

เบส เป็นอีกหนึง่เคร่ืองดนตรีท่ีได้รับอิทธิพลจากวงคอมโบและวงดนตรีลกูทุ่ง ท่ีแตรวง
ชาวบ้านนํามาใช้ในวง จากการวิจยัภาคสนามพบว่าคณะแตรวงท่ีมีการใช้เบสโดยนํา้หนกัเสียง
ของเบสชว่ยอุ้มวงทําให้เสียงของวงมีมิติมากขึน้ โดยทําหน้าท่ีแทนเคร่ืองเป่าเสียงต่ําท่ีมีมาแตเ่ดิม  
ลกัษณะของการใช้งานเบสกบัแตรวงก็เป็นท่ียอมรับในหมูผู่้ชมผู้ ฟัง 
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ภาพท่ี 62 กลองไฟฟ้า 
 

กลองไฟฟ้าเป็นเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าท่ีแตรวงชาวบ้านนํามาใช้ สามารถสร้างเคร่ือง
ประกอบจังหวะได้หลากหลายโดยไม่ต้องใช้เคร่ืองดนตรีหลายชิน้ ทําให้การบรรเลงมีสีสันมาก
กว่าเดิม ใช้ประกอบการบรรเลงได้ทัง้เพลงลูกทุ่งสมยันิยมหรือเพลงไทยเดิมแทนกลองแขกก็ได้ 
พบว่ากลองไฟฟ้า ประหยดัพืน้ท่ีในการจดัเก็บ และสามารถเพิ่มลดระดบัเสียงได้ง่าย ซึ่งเป็นการ
ทุน่แรงตีของมือกลองและถนอมสภาพเคร่ืองดนตรีกลองท่ีมีการชํารุดง่าย 

 

 

ภาพท่ี 63 นกัร้อง 1 
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ภาพท่ี 64 นกัร้อง 2 
 

นักร้อง ในอดีตแตรวงชาวบ้านะใช้การบรรเลงจากเคร่ืองดนตรีเพียงอย่างเดียว                  
ในปัจจบุนัแตรวงชาวบ้านได้มีการเพิ่มนกัร้องในการบรรเลงแตจ่ะเป็นการร้องในบทเพลงเพลงสมยั
นิยมหรือเพลงลูกทุ่งเท่านัน้ นักร้องยังช่วยให้บทเพลงท่ีมีเนือ้หาได้เข้าถึงผู้ ฟังอย่างชัดเจนขึน้ 
โดยเฉพาะกลุม่เพลงพืน้บ้านและลกูทุง่ 

บทบาทหน้าที่ของเคร่ืองดนตรีในแตรวงชาวบ้าน 
จากการวิเคราะห์บทเพลงทําให้ทราบถึงบทบาทหน้าท่ีเคร่ืองดนตรีพบว่าคณะแตรวง

ท่ีมีการใช้เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า เคร่ืองดนตรีดัง้เดิมหรือเคร่ืองลมถกูลดบทบาทหน้าท่ีลงโดยส่วนใหญ่
คณะแตรวง ใช้เคร่ืองคียบอร์ดบรรเลงทํานองเด่น เคร่ืองดนตรีอ่ืนจะบรรเลงเป็นแนวประสานหรือ
บรรเลงเป็นบางช่วงเท่านัน้หรือในบทเพลงท่ีมีการขบัร้อง เคร่ืองดนตรีอ่ืน ๆ ก็จะบรรเลงเป็นเพียง
แนวประสาน 

การประสมวงแตรวงชาวบ้าน 
การประสมของแตรวงชาวบ้านแบบดัง้เดิมจะใช้การประสมวงแบบ แตรส่ี ป่ีสอง 

กลองต่างหากและมีการประสมวงเป็นลักษณะเดียวทัง้การนั่งบรรเลงและเดินขบวนแห่ แต่ใน
ปัจจบุนัการประสมวงของแตรวงชาวบ้านมีการปรับเปล่ียนการประสมมีการเพิ่มเคร่ืองดนตรีโดย
ไม่ได้ยึดรูปแบบดัง้เดิมและมีการแยกการประสมวงออกเป็น 2 ลกัษณะ คือการประสมวงแบบนัง่
บรรเลงและการประสมวงแบบการเดนิแหข่บวน  

การประสมวงน่ังบรรเลง 
พบว่าการประสมวงของแตรวงชาวบ้านในปัจจุบันมีการปรับตัว มีการปรับวงให้

เหมือนวงดนตรีคอมโบหรือวงดนตรีลกูทุง่ ท่ีมีการเพิ่มเคร่ืองดนตรีไฟฟ้า ทําให้แตรวงส่วนใหญ่ต้อง
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ใช้อุปกรณ์ประกอบการบรรเลงมาร่วมในการบรรเลง ซึ่งแตรวงวงชาวบ้านในอดีตจะอาศยัเพียง 
เคร่ืองดนตรีและนักดนตรีในการบรรเลงเท่านัน้ สิ่งท่ีเพิ่มเข้ามาได้แก่ อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น ลําโพง 
ไมโครโฟน มิกเซอร์ท่ีช่วยในเร่ืองการขยายเสียงและช่วยในเร่ืองการปรับสมดุลเสียงของวงให้มี
ความดงัเทา่กนั ทําให้สามารถบรรเลงบทเพลงตามสมยัได้ง่ายขึน้ โดยการใช้เทคโนโลยีมาช่วย ทํา
ให้สะดวกและง่ายตอ่การใช้งาน แตรู่ปแบบการจดัวงยงัคงรูปแบบดัง้เดิม คือการนัง่ล้อมเป็นวงหนั
หน้าเข้าหากนั ลําดบัการนัง่ไมไ่ด้กําหนดไว้ตายตวัตามใจนัง่ของนกัดนตรี 

 

 

ภาพท่ี 65 การตดิตัง้อปุกรณ์ก่อนการบรรเลง 

 

 

ภาพท่ี 66 การใช้อปุกรณ์ประกอบการบรรเลงของแตรวงชาวบ้าน 
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ภาพท่ี 67 การประกอบไมโครโฟนกบัเคร่ืองดนตรี 
 
การประสมวงแบบการเดนิแห่ขบวน 
ในปัจจบุนัแตรวงชาวบ้านมีการใช้รถเข็นมาร่วมในการบรรเลงโดยมีบทบาทสําคญั ใน

ตอนแหข่บวน โดยรูปแบบ รถเข็นมีแตกตา่งกนัไปตามการปรับเปล่ียนประยกุต์ตามความรู้วิชาของ
นกัดนตรีของแต่ละคณะ การนํารถเข็นมาประกอบการแสดง ช่วยในเร่ืองการบรรเลงท่ีง่ายและ
สะดวกขึน้ และทําให้การบรรเลงบทเพลงลูกทุ่งเหมือนต้นฉบบัมากขึน้ จากการเพิ่มเคร่ืองดนตรี
ไฟฟ้า ทําให้นักดนตรีใช้แรงน้อยลงแห่ได้นานและไกลขึน้กว่าในอดีต ความซับซ้อนของกลไก 
อุปกรณ์ขึน้อยู่กับความรู้ความสามารถของสมาชิกของแต่ละวงท่ีต้องเป็นผู้ประกอบ ดูแลรักษา
บํารุงรักษาและการใช้งาน ในด้านการตอบรับจากผู้ ว่าจ้างและผู้ชม ส่วนใหญ่ได้การตอบรับท่ีดี
เพราะสามารถสร้างเสียงและความสนุกสนามได้มากกว่าการบรรเลงเคร่ืองเป่าอย่างเดียว 
นอกจากการใช้รถเข็นมาประกอบแล้ว เคร่ืองดนตรีไฟฟ้าท่ีนํามาประสมในวงก็มีการนํามาปรับใช้
สําหรับการเดินขบวน ซึ่งโดยปกติแล้วเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าเช่น คียบอร์ด เบสไฟฟ้า ไม่เหมาะกบัการ
เดนิบรรเลงแตช่าวบ้านได้มีการนํามาประยกุต์ โดยปรับเข้ามาบรรเลงในการเดินขบวนแห่  สําหรับ
การจดัขบวนมีความคล้ายคลึงแบบในอดีตให้เคร่ืองประกอบจังหวะอยู่ด้านหน้า ตามเคร่ืองเป่า
และรถเข็น รูปแบบการเดนิไมต่ายตวั นกัดนตรีสามารถเดนิสลบัไปมาได้ตามใจ 
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ภาพท่ี 68 การใช้รถเข็นมาร่วมบรรเลงในการแหข่บวนของคณะแดงไฝ 
 
 
 

 
 
ภาพท่ี 69 การใช้รถเข็นมาร่วมบรรเลงในการแหข่บวนของคณะตาต๊อก 
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ภาพท่ี 70 การใช้เคร่ืองเสียงมาร่วมบรรเลงในการแหข่บวนของคณะประจวบ 
 

 
 

ภาพท่ี 71 เบสสําหรับการเดนิขบวนแห ่
 
 

 
 
ภาพท่ี 72 คีย์บอร์ดสําหรับการเดนิขบวนแห ่
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ภาพท่ี 73 คีย์บอร์ดสําหรับการเดนิขบวนแหแ่บบรถเข็น 

บทเพลง 
การศึกษาพบว่าคณะแตรวงมีอิสระในการเลือกใช้เพลง มีการเลือกใช้บทเพลงท่ีมี

ความคล้ายคลึงกัน การเลือกใช้เพลงของคณะแตรวงขนาดนั่งบรรเลงมีการเลือกใช้เพลงท่ี
เก่ียวข้องกับพิธี เช่น เพลงมาร์ช  เพลงมหาฤกษ์ บทเพลงท่ีบรรเลงมีความหมายถึงงานบวช 
บุญคุณพ่อแม่ ในส่วนนีมี้การเลือกเพลงเพ่ือเอาใจผู้ ว่าจ้างการเลือกใช้บทเพลง ขนาดเดินแห่              
มีการเลือกใช้เพลงท่ีสร้างความสนกุสนาน ดจูากนกัเต้นรําเป็นหลกั เน้นเป็นเพลงลกูทุ่ง เพลงสตริง 
หรือทํานองเพลงสัน้ ๆ  โดยสว่นใหญ่เป็นบทเพลงท่ีเป็นท่ีนิยม ติดห ู ไม่ว่าจากในอดีตหรือปัจจบุนั
ทําให้บทบาทของเพลงไทยเดิมถูกลดบทบาทในแตรวงชาวบ้าน นบัได้ว่าบทเพลงลกูทุ่งหรือเพลง
ยอดนิยมได้มีบทบาทตอ่แตรวงชาวบ้านเป็นอย่างมากในปัจจบุนั 

รายได้ 
รายของแตรวงชาวบ้านในปัจจบุนัมีการปรับเปล่ียนจากในอดีตเป็นอย่างมาก ซึ่งแต่

เดมิ แตรวงชาวบ้านเป็นวงดนตรีท่ีเน้นการรับใช้สงัคม การออกงานในอดีตบางครัง้ไม่ได้รับคา่จ้าง
แต่ถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันแบบสังคมพืน้บ้าน บางครัง้ออกแสดงงาน ได้รับ
ค่าตอบแทนเป็น ขาวม้า หนึ่งผืน14 เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั มีการกําหนดค่าตอบแทน กําหนด
ช่วงเวลาท่ีเป็นหลักเกณฑ์ ทําให้แตรวงชาวบ้านมีการพัฒนารูปแบบต่างจากอดีต มีความเป็น              
วงดนตรีอาชีพมากขึน้ ถึงแม้ในปัจจบุนัแตรวงชาวบ้านนัน้ ยงัไมส่ามารถประกอบเป็นอาชีพหลกัได้ 
เน่ืองมาจาก งานของแตรวงชาวบ้านไม่ได้มีตลอดปี และงานไม่ได้มีทุกวนั นกัดนตรีของแตรวง

                                                           
14สมัภาษณ์ นายเสมาชยั, หวัหน้าคณะแตรวงครูเส,  24 พฤษภาคม 2558. 
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บางสว่นมีอาชีพหลกัอยูแ่ล้ว จะเลน่มาดนตรีด้วยใจรัก รายได้ท่ีจากการเลน่แตรวงถือเป็นผลพลอย
ได้ เป็นรายได้เสริมแตมี่บางส่วนท่ีเป็นนกัดนตรีก็ไม่ได้รับเล่นแต แตรวงอย่างเดียวมีรับงานแสดง
ดนตรีอยา่งอ่ืนควบคูไ่ปด้วย ในปัจจบุนัการแข่งขนัมีสูงมากเพราะงานท่ีเก่ียวข้องกบัการแห่ไม่ได้มี
เพียงแตแ่ตรวงอยา่งเดียว ยงัคงมี วงกลองยาวประยกุต์ วงพิณ ท่ีมีคา่ใช้จ่ายท่ีถกูกว่า ทําให้แตรวง
ต้องมีการปรับตวัเพ่ือแขง่ขนักบัวงดงักล่าว  

การฝึกซ้อม 
ในปัจจุบนัแตรวงชาวบ้าน ไม่มีการฝึกซ้อมท่ีแน่นอนเน่ืองมาจากสมาชิกในวงส่วน

ใหญ่มีอาชีพประจําหาเวลาตรงกนัได้ยากจึงใช้การฝึกซ้อมในงานแทน  จะมีการรวมตวัก็ตอ่เม่ือมี
งาน ซึ่งแตกต่างจากในอดีตท่ีนกัดนตรีจะอาศยัอยู่ท่ีบ้านหวัหน้าวงทําให้มีการฝึกซ้อมได้ง่ายและ
ตอ่เน่ืองมากกวา่สง่ผลให้บทเพลงของแตรวงต้องมีการปรับเปล่ียน ในปัจจบุนัจึงเน้นความง่ายของ
การบรรเลงไมส่ลบัซบัซ้อนเหมือนในอดีต 

การแต่งกาย 
ในอดีตการแตง่กายของแตรวงไม่มีการกําหนดตายตวั แตใ่นปัจจุบนัการแตง่กายของ

แตรวงมีการปรับเปล่ียนมีการแต่งกายให้คล้ายกนั ดแูล้วแสดงออกเป็นลกัษณะทีมเดียวกัน เช่น
เสือ้สีเดียวกนั เสือ้ประเภทเดียวกนั ลายเดียวกนัโดยลายท่ีนิยมคือเสิอ้เซิต้ลายดอก บางวงมีการใส่
เสือ้ท่ีมีการสกรีน ช่ือวง เป็นชุดทีม  โดยเน้นสีและการแต่งกายให้เหมาะสมกับงาน เป็นการปรับ    
เปล่ียนให้เป็นวงดนตรีอาชีพ ท่ีมีการแต่งกายให้เหมือนกันตามแบบวงดนตรีลูกทุ่ งหรือวงดนตรี
สากล 

 

ภาพท่ี 74 การแตง่กายแบบเสือ้ทีมของแตรวงคณะแดงไฝ 
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ภาพท่ี 75 การแตง่กายแบบเสือ้เซิต้ลายดอกของแตรวงคณะประวบ 

 

ผู้ว่าจ้าง 
ในปัจจุบนัผู้ว่าจ้างมีบทบาทต่อการปรับตวัของแตรวงชาวบ้านเป็นอย่างมาก เพราะ

รายได้หลกัของแตรวงชาวบ้านได้มาจากการออกแสดงงานของผู้ว่าจ้าง งานท่ีมีแตรวงมาแสดงถือ
ว่าเป็นงานใหญ่เป็นหน้าเป็นตาของผู้ ว่าจ้างดงันัน้การเลือกใช้แตรวง  ขึน้อยู่กับความนิยมของ                
ผู้ว่าจ้าง โดยบางครัง้มีการถามถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ของแตรวงเช่นมี คีย์บอร์ด มีเคร่ืองเสียงหรือไม ่
ถ้าไมมี่ผู้วา่จ้างก็หาแตรวงอ่ืนท่ีมีแทน แตรวงเลยต้องมีการปรับตวัตามความนิยมของเจ้าภาพเพ่ือ
การได้งาน   

ในรูปแบบงานขัน้ตอนการดําเนินพิธีต่าง ๆ ผู้ ว่าจ้างจะเป็นผู้ กําหนดแจ้งให้แตรวง
ทราบ แตรวงก็จะดําเนินการบรรเลงบทเพลงตามท่ีซ้อมเตรียมไว้ โดยทางแตรวงจะเป็นผู้ เลือกบท
เพลงเอง บทเพลงท่ีใช้ในพิธีก็จะคงรูปแบบเดิมไว้ทกุครัง้ บทเพลงท่ีเก่ียวข้องกบัพิธีจะเหมือนเดิม
ทกุครัง้ แตบ่ทเพลงอ่ืน ๆ การเตรียมเลือกบทเพลงจะเป็นการตดัสินใจของทางคณะแตรวง ในเร่ือง
ของระยะเวลาในการแสดง แตรวงชาวบ้านจะมีการตกลงรับงานเป็นช่วงเวลา มีการตกลง
ระยะเวลา ราคากับผู้ จ้าง อย่างตายตวั อาจตอ่รองได้บางในบางครัง้ถ้ามีการผิดสญัญาต้องมีการ
เพิ่มคา่จ้างให้แก่แตรวงเพราะบางครัง้ในหนึง่วนัแตรวงรับงานตดิตอ่กนัไว้หลายงาน 

ผู้ชม  
ผู้ชมส่วนใหญ่ของแตรวงไม่ใช่ผู้ ท่ีมาชมหรือฟังการบรรเลงของแตรวงโดยตรงเหมือน

วงดนตรีประเภทอ่ืน ๆ แตผู่้ชมก็คือผู้ ท่ีมาร่วมในงานของเจ้าภาพแตค่วามพึงพอใจของผู้ชมก็มีผล
ตอ่ผู้วา่จ้างในการแนะนําแตรวงคณะนัน้ ๆ ตอ่ไป แตรวงชาวบ้านจึงต้องบรรเลงเพลงท่ีเข้าถึงผู้ชม
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ได้ง่าย เป็นเพลงท่ีรู้จกัคุ้นเคยกนัดี โดยชว่งเวลาท่ีแตรวงชาวบ้านได้รับความสนใจเป็นอย่างมากใน
เวลาการเดินขบวนแห่ นกัเต้นรํานบัได้ว่าเป็นเคร่ืองชีว้ดัว่าแตรวงไหนบรรเลงได้สนกุ ได้มนัก็จะดู
กนัท่ีผลตอบรับของนกัเต้นรํา ชาวแตรวงจึงต้องพยายามเอาใจนกัเต้นรําไม่ว่าจะต้องเล่นเพลงท่ี  
นกัเต้นรําขอให้ได้ หรือเพลงใดท่ีเป็นท่ีนิยมต้องมีการซ้อมบรรเลงเก็บไว้เรียกคะแนน บทเพลงท่ี
เลือกใช้ก็ต้องดกูลุม่อายขุองนกัเต้นรําเป็นหลกั ซึง่จะมีผลตอ่การจ้างงานในครัง้ตอ่ไป ซึ่งผู้ จ้างบ้าง
ส่วนก็ได้รับการแนะนําจากนกัเต้นรําหรือเป็นนกัเต้นรําเองท่ีติดใจในการบรรเลงเม่ือถึงเวลาท่ีตน
ต้องการก็จะเลือกใช้งานแตรวงคณะนัน้ ๆ 

ความเช่ือประเพณี 
ในปัจจบุนัแตรวงทกุคณะมีการทําพิธีกรรมก่อนการบรรเลงก่อนการบรรเลงทกุครัง้จะ

มีการไหว้ครูหรือการยกครู เพ่ือระลึกถึงบุญคุณของครูบาอาจารย์ ครูท่ีชาวแตรวงนับถือคือ                 
ครูพ่อแก่ ซึ่งเป็นครูท่ีคนดนตรีไทยให้การเคารพนบัถือ โดยทางเจ้าภาพต้องเตรียมเคร่ืองบูชาครู 
มาเตรียมไว้ให้ ซึง่ประกอบไปด้วย ดอกไม้ ธูป เทียน เงิน 12 บาท เหล้า และบหุร่ีใส่พาน การทําพิธี 
จดุธูป 3 ดอก จดุเทียน จดุบุหร่ี 1 ตวั ผู้ ทําพิธี เป็นหวัหน้าวงหรือผู้ ท่ีเป็นอาวุโสท่ีได้รับการเคารพ
จากสมาชิกในวง หลงัจากสิน้การทําพิธี แตรวงจะบรรเลงเพลงมาร์ชเป็นการเปิดวง และก่อนการ
แห่จะนําดอกไม้ท่ีใช้ในการไหว้ครูมาติดท่ีกลองใหญ่เพ่ือความเป็นสิริมงคล เป็นการสร้างขวัญ
กําลังใจ การทําพิธีไหว้ครูเป็นพิธีกรรมของนักดนตรีท่ีทํากันมาแต่ในอดีตจนปัจจุบนั นับได้ว่า              
แตรวงชาวบ้านยงัคงรูปแบบดัง่เดมิท่ีทํามาแตใ่นอดีตไว้ 

 

 

ภาพท่ี 76 การทําพิธีก่อนการบรรเลงของแตรวงคณะครูเส 
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ภาพท่ี 77 การทําพิธีก่อนการบรรเลงของแตรวงคณะแดงไฝ 

 

 

ภาพท่ี 78 การทําพิธีก่อนการบรรเลงของแตรวงคณะตาต๊อก 
 
บทบาทหน้าที่ของแตรวงชาวบ้าน 
โอกาสในการแสดง 
งานบวชนาค  ในปัจจุบนันบัได้ว่าแตรวงได้รับโอกาสในการออกแสดงงานบวชมาก

ท่ีสดุ โดยมีการออกแสดงตลอดทัง้ปี ยกเว้นชว่งเข้าพรรษา 
งานแตง่งาน ในปัจจบุนังานแตง่งาน แตรวงชาวบ้านมีโอกาสออกแสดงรองเป็นลําดบั

ท่ีสอง แตอ่อกออกแสดงชว่งเวลาแห ่เทา่นัน้ 
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งานศพ ในปัจจุบนั งานศพ แตรวงชาวบ้านได้รับโอกาสออกแสดงเป็นลําดบัท่ีสาม 
โดยมีบทบาทหน้าท่ีสําคญัในการแหศ่พ 

งานแห่ตา่ง ๆ เช่นการแห่เทียน งานแห่กฐิน เป็นงานท่ีคณะแตรวงมีโอกาสออกแสดง
เป็นบางครัง้ โดยหน้าท่ีหลกัคือชว่งเวลาแห่ 

แตรวงชาวบ้านยงัคงได้รับความนิยมในการออกแสดงอย่างสม่ําเสอม โดยเฉพาะงาน
บวชท่ีมีการออกแสดงมากท่ีสดุ ลําดบัตอ่มาเป็น งานแตง่งาน งานศพและงานแห่ตา่ง ๆ ตามลําดบั
นบัได้วา่แตรวงยงัคงได้รับนิยมอยา่งตอ่เน่ืองในสงัคมปัจจบุนั 

บทบาทของแตรวงชาวบ้านในพธีิบวชนาค  
ลักษณะของการบรรเลงของแตรวง ยังคงรูปแบบเดิมไ ว้  คือบทบาทหน้า ท่ี                    

ด้านพิธีกรรมกับบทบาทหน้าท่ีด้านความบันเทิง เช่น การทําพิธีก่อนการบรรเลง การบรรเลง
ประโคม การบรรเลงโกนผมนาค ตอบอาบนํา้นาค พระฉัน ส่งพระ  การบรรเลงให้สญัญาณในพิธี 
ในการบรรเลงแหย่งัคงความสนกุสนามสร้างบรรยากาศร่ืนเริง 

สถานภาพและการอยู่รอดของแตรวงชาวบ้าน 
ในอดีตแตรวงจะเป็นผู้ รอให้ผู้ว่าจ้างมาติดตอ่การแสดงอาศยัการแนะนํา ปากตอ่ปาก 

แต่ในปัจจุบนั มีการแข่งขันในวงการแตรวงชาวบ้านสูงมาก ด้วยการเดินทางท่ีสะดวกและการ
ส่ือสารท่ีรวดเร็วกว่าในอดีต ทําให้การหาแตรวงไปบรรเลงไม่ใช่เร่ืองยากอีกต่อไป แตรวงชาวบ้าน
จึงต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมาก ในการหางานซึ่งรูปแบบการสร้างความนิยมท่ีนิยมคือ                 
การรักษากลุ่มลูกค้าเก่าโดยเน้นคุณภาพของการแสดง เน้นท่ีการสร้างความสนุกสนามของ
ผู้ ร่วมงาน บทเพลงท่ีใช้ ลกัษณะการเล่นท่ีเอาใจผู้ ร่วมงาน มี การปรับเปล่ียนรูปแบบวงให้มีความ
ทนัสมยั แต่บางวงก็เน้นรักษารูปแบบเดิมไว้เพ่ือกลุ่มลูกค้าท่ีช่ืมชอบการบรรเลงแบบดั่งเดิม การ
สร้างความนิยมรองลงมาเป็นการสร้างความนิยมโดยการใช้ความเป็นมืออาชีพของนักดนตรี
เพ่ือให้ผู้ ว่าจ้างและผู้ ร่วมงานประทบัใจ ไม่ว่าเป็นเร่ืองการมีมารยาท การตรงต่อเวลา การทําตวั
สุภาพ เพ่ือให้เป็นท่ีจดจําและเรียกใช้งานอีก รูปแบบการสร้างความนิยมแบบท่ีสามเป็นการ 
นําเสนอช่ือวง ติดช่ือคณะ ตามเคร่ืองดนตรีและเคร่ืองแต่งกาย และมีการใช้ส่ือออน์ไลน์ นําเสนอ
วงบนเวบไซร์ยอดนิยมอย่าง เฟสบุค ท่ีมีการลงบรรยากาศการแสดงของวงตนเอง ลงข้อมูลการ
ติดตอ่ ข้อมลูของวง  สถานท่ีแสดงให้ผู้ติดตามได้ทราบและสอบถามข้อมลูได้ง่ายขึน้และยงัมีการ
ลงวิดีโอการบรรเลงบนเวบไซร์ถือได้วา่เป็นการปรับตวัให้เข้ายคุสมยัได้อย่างชดัเจน 

แตรวงชาวบ้านมีการปรับตวัอย่างต่อเน่ืองมาจากในอดีต มีการปรับเปล่ียนแปลง
หลายอย่างเช่น การเพิ่มเคร่ืองดนตรี การใช้นักร้อง การแต่งกายลักษณะการประสมวง การใช้
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อุปกรณ์มาช่วยในการบรรเลง การใช้นํารถเข็นมาใช้ในขบวนแห่ ซึ่งสิ่งเหล่านีเ้ป็นผลจากการ
ปรับตัว โดยการยอมรับของสังคมไปตามกระแส รูปแบบของสังคมในช่วงเวลานัน้ ถ้าแตรวง
ชาวบ้านไม่มีการปรับตวั เปล่ียนแปลง แตรวงชาวบ้านก็ไม่สามารถเป็นท่ียอมรับของผู้ว่าจ้าง ผู้ว่า
จ้างก็จะหาแตรวงอ่ืนมาแสดงแทน 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการศึกษา 
การวิจยัในครัง้นี ้ผู้วิจยัได้นําข้อมลูมาศกึษาวิเคราะห์ตามหลกัมานษุยดริุยางควิทยา 

(Ethnomusicology)  ซึ่งผู้ วิจัยได้แบ่งขัน้ตอนในการดําเนินการศึกษาวิจัย 6 ขัน้ตอน คือ                       
การเก็บรวบรวมข้อมลู วิธีการดําเนินการศึกษาข้อมลู การจําแนกและจดักระทําข้อมูล การลําดบั
และตรวจสอบข้อมลู การวิเคราะห์ข้อมลู การนําเสนอข้อมลู ในการเก็บข้อมลูผู้วิจยัรวบรวมข้อมลู
หลกัฐานเอกสารตา่ง ๆ และข้อมลูภาคสนามจากการสมัภาษณ์บคุคล โดยการสงัเกต บนัทึกข้อมลู
เสียง บนัทึกภาพ เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีชดัเจนเป็นประโยชน์ต่อการวิจยัการวิจยัเร่ือง การปรับตวัของ
แตรวงชาวบ้านในสงัคมไทยปัจจบุนั ตามวตัถปุระสงค์ 3 ข้อ คือ 

 1. เพ่ือศกึษาประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการของแตรวง 
 2. เพ่ือศกึษาสภาพทัว่ไปและลกัษณะทางดนตรีแตรวงชาวบ้าน 
 3. เพ่ือศกึษาการปรับตวัของแตรวงชาวบ้านในสงัคมไทยปัจจบุนั 
 จากการศกึษาสรุปผลได้ดงันี ้
 

1. ประวัตคิวามเป็นมาและพัฒนาการของแตรวง  
 แตรวงเป็นการนําวฒันธรรมเคร่ืองเป่ายุโรปเข้ามาใช้ในกองทพัสยาม มีบทบาท

เป็นอย่างมากช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ถ่ายทอดสู่ชาวบ้าน สิ่งท่ีเกิดขึน้อย่างตอ่เน่ืองจนถึงปัจจบุนั
คือการทํางานของชาวบ้านท่ีมีตอ่วฒันธรรมแตรวงท่ีมีการนํามารับใช้ความเช่ือประเพณีทางสงัคม
อย่างยาวนานท่ีมีการปรับเปล่ียนตามเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงทางสังคมโดยตลอดเวลา           
ท่ีผา่นมา 

 
2. สภาพท่ัวไปและลักษณะทางดนตรีแตรวงชาวบ้าน 

2.1 สภาพทัว่ไปของแตรวงชาวบ้าน 
 แตรวงชาวบ้านจากการเก็บข้อมูลในจังหวัดกรุงเทพมหานครและจังหวัด

สมทุรปราการ ยงัคงมีการรักษารูปแบบเดมิไว้ในประเดน็ของพิธีกรรมก่อนการแสดง บทบาทหน้าท่ี
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ของแตรวงชาวบ้าน โอกาสในการแสดงยงัคงได้รับความนิยมต่อเน่ืองจากชาวบ้าน
บทบาทหน้าท่ีในพิธีบวชในประเดน็ลกัษณะการบรรเลงยงัคง หน้าท่ีในการบรรเลงประโคม บรรเลง
ในพิธีกรรม และบรรเลงแห่ ส่วนประเด็นอ่ืน ๆ นัน้มีการเปล่ียนแปลง ในส่วนของประวตัิการก่อตัง้
วงและโครงสร้างสมาชิกมี การเปล่ียนแปลงในรายละเอียด มีการเปล่ียนแปลงอย่างชัดเจนใน
ประเดน็  รายได้มีการคดิคา่ตอบแทนท่ีชดัเจนขึน้ มีสถานภาพและการอยูร่อดของแตรวงชาวบ้านท่ี
พฒันาขึน้ การฝึกซ้อมท่ีน้อยลง การแตง่กายท่ีมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง  

2.2 ลกัษณะทางดนตรีของแตรวงชาวบ้าน 
 แตรวงชาวบ้านมีการปรับเปล่ียนในองค์ประกอบดนตรี โดยเป็นลักษณะของการ

เพิ่มเติม ในประเด็น นกัดนตรีมีการเพิ่มลดตามเคร่ืองดนตรี เคร่ืองดนตรีมีการเพิ่มเติมจากเคร่ือง
ดนตรีไฟฟ้าเชน่ เบส ศียบอร์ด บทบาทหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรีท่ีมีการลดบทบาทจากการเพิ่มเคร่ือง
ดนตรไฟฟ้า การประสมท่ีมีการแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ แบบนั่งบรรเลงกับแบบเดินขบวนแห่               
บทเพลงท่ีมีการใช้บทเพลงลูกทุ่งมากขึน้ โดยเน้นการใช้บทเพลงลูกทุ่งท่ีเป็นท่ีนิยมในท้องตลาด
ขณะนัน้ 
ตารางท่ี 65 แสดงสรุปการเปล่ียนแปลงของแตรวงชาวบ้านในปัจจบุนั 

    การเปล่ียนแปลง รูปแบบเดมิ มีการปรับเปล่ียน 

 
หัวข้อการศึกษา 
สภาพท่ัวไป   

ประวตัิความเป็นมา   

โครงสร้างสมาชิก   

ลักษณะทางดนตรี     

นกัดนตรี   

เคร่ืองดนตรี   

บทบาทหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรี   

การประสมวง   

บทเพลง   

รายได้   

การฝึกซ้อม   
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การแตง่กาย   

ความเช่ือประเพณี   
บทบาทหน้าท่ีของแตรวงชาวบ้าน   
บทบาทในพิธีบวชนาค   
สถานภาพและการอยูร่อดของ  
แตรวงชาวบ้าน 

  

 

ด้านสภาพทัว่ไป พบวา่แตรวงชาวบ้านยงัคงมีการรักษารูปแบบดัง่เดิม ในประเด็นของ
ความเช่ือประเพณี เร่ืองของพิธีกรรมก่อนการบรรเลง ซึ่งแตรวงทุกคณะต้องทําการไหว้ครูและ
บรรเลงเพลงเปิดวง ซึ่งเป็นพิธีกรรมของนกัดนตรีท่ีมีมาตัง้แตอ่ดีต โดยผู้ ว่าจ้างจะเป็นผู้จดัเตรียม
เคร่ืองไหว้ไว้ให้เสมอ นบัได้ว่าเป็นการถ่ายทอดรูปแบบวฒันธรรมจากคนรุ่นก่อน ๆ เป็นวงจรการ
สืบทอดตอ่ไป  

ในส่วนประเด็นประวัติความเป็นมาแตรวงของแต่ละคณะและโครงสร้างสมาชิก 
พบว่าแตรวงส่วนใหญ่เกิดจากการรวมตวักันเพ่ือออกรับงานเป็นหลกั โดยการรวมตวัจากเพ่ือน 
ญาติเป็นหลกั ซึ่งแตกตา่งจากในอดีตท่ีแตรวงชาวบ้านจะใช้การสืบทอด ถ่ายทอดความรู้ในระบบ
ศษิย์มากกวา่ บางครัง้จะมีนกัดนตรีจากวงอ่ืนมาผสมเพ่ือให้ครบวงในการออกแสดง 

ในประเด็นลกัษณะทางดนตรี  นกัดนตรี เคร่ืองดนตรี บทบาทหน้าท่ีของเคร่ืองดนตรี 
การประสมวง และบทเพลงนัน้ ปัจจบุนัมีการเพิ่มเคร่ืองดนตรีเข้ามามีบทบาทในแตรวงหลายชนิด 
โดยแบ่งกลุ่มได้ดงันี ้กลุ่มเคร่ืองเป่าลมไม้และทองเหลือง กลุ่มเคร่ืองดนตรีไฟฟ้า และกลุ่มเคร่ือง
ประกอบจงัหวะ การเพิ่มเคร่ืองดนตรีทําให้ต้องมีการเพิ่มลดนกัดนตรีตาม โดยในปัจจบุนันกัดนตรี
หนึง่คน เลน่เคร่ืองดนตรีมากกวา่หนึง่ชนิดในการแสดง จากการเพิ่มเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าเข้ามาทําให้
กลุ่มเคร่ืองเป่าลดบทบาทลง มีการใช้เทคโนโลยีมาร่วมใช้ในการบรรเลง มีการประยกุต์ใช้รถเข็น 
ทําให้การประสมวงมีการปรับเปล่ียนเป็น สองลกัษณะ คือ แบบนัง่บรรเลงและการเดินขบวนแห ่ 
ทําให้การใช้งานได้ง่ายและสะดวกขึน้ เน้นการสร้างสีสรรในการบรรเลงเป็นการตอบสนองตอ่ความ
ต้องการของผู้วา่จ้างและผู้ชม ท่ีจะส่งผลในเร่ืองของรายได้ทําให้แตรวงสามารถดํารงอยู่ได้ แตรวง
ในปัจจุบันมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหลายอย่าง ทัง้สภาพทั่วไปและองค์ประกอบดนตรี                      
เป็นลกัษณะของการพฒันาในการ ปรับปรุงเพิ่มเตมิเพ่ือความอยู่รอดให้เข้ากบัยคุสมยั ถ้าไม่มีการ
พฒันา ผู้วา่จ้างจะหาแตรวงคณะอ่ืนมาใช้งานแทน 
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ในประเด็นของบทเพลงของแตรวงชาวบ้าน พบว่าบทเพลงลูกทุ่งได้เข้ามามีบทบาท
เพิ่มขึน้เป็นอย่างมาก เน่ืองจากบทเพลงลูกทุ่งสามารถสร้างสีสนับรรยากาศความสนุกสนานได้
เป็นอย่างดี ตรงตามความนิยมของผู้ ว่าจ้าง ผู้ ร่วมงานและนักเต้นรํา ทําให้แตรวงต้องเน้นการ
บรรเลงบทเพลงลกูทุง่เป็นพิเศษ เพลงท่ีเป็นท่ีนิยมของยคุสมยัแตรวงต้องมีไว้ในการบรรเลง 

ในประเด็นของรายได้ของแตรวง พบว่ารายได้ของแตรวงมีการกําหนด ค่าตอบแทน
ตายตวั การออกงานหนึง่ครัง้ของแตรวงชาวบ้าน ราคาประมาณ  4,000-6,000 บาท ส่วนใหญ่เป็น
งานเวลาเดียว ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัระยะทางในการเดินทาง ถ้าต้องไปแสดงตา่งจงัหวดัต้องเพิ่มราคาขึน้
อีก สว่นนกัดนตรีจะได้รับ คา่ตอบแทนประมาณ 300-500บาท ตอ่การแสดง แตล่ะวงมีการรับงาน
ประมาณ 60-100 งานต่อปี แต่รายได้จากการเล่นแตรวงก็ยงัไม่เพียงพอแก่การดํารงเป็นอาชีพ
หลกัได้ แตน่บัวา่รายได้มีพฒันาการตอบแทนท่ีเพิ่มมากขึน้ 

ในประเด็นบทบาทหน้าท่ีของแตรวงชาวบ้าน โอกาสในการแสดงของแตรวงชาวบ้าน 
โดยงานท่ีนิยมท่ีสดุเป็น งานบวช ท่ีแตรวงชาวบ้านยงัคงมีงานอย่างตอ่เน่ืองเกือบทกุสปัดาห์ โดยมี
งานมากในช่วง มีนาคม-กรกฎาคมและหยดุพกัในช่วงเข้าพรรษา ในส่วนงานประเภทอ่ืนเช่น งาน
แต่งงาน งานศพ ยังคงมีการออกแสดงเป็นบางครัง้แต่โดยรวมแล้วยังคงได้รับความนิยมอย่าง
ตอ่เน่ือง 

บทบาทหน้าท่ีในพิธีบวช ในประเด็นลกัษณะการบรรเลงของแตรวงชาวบ้านนัน้ยงัคง
ยึดถือรูปแบบและปฎิบัติต่อกันมา โดยการบรรเลงในพิธีบวชยัง คงหน้าท่ีใน 3 ลักษณะคือ                  
การบรรเลงประโคม บรรเลงประกอบพิธี และบรรเลงแห่ ส่วนรายละเอียดอาจมีการปรับ เปล่ียน
บาง ขึน้อยูก่บัผู้วา่จ้าง สถานท่ีและเวลา 

ในประเดน็สถานภาพและการอยู่รอดของแตรวงชาวบ้าน แตรวงชาวบ้านในปัจจบุนัมี
สร้างความนิยมโดยมีวิธีการท่ีแตกตา่งจากในอดีต มีการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียไม่ว่าเป็น เฟสบุ๊คหรือ  
ยทูปู เป็นชอ่งทางการตดิตอ่ ส่ือสาร แลกเปล่ียนข้อมลู มีการปรับเปล่ียนรูปแบบวงดนตรีให้เป็นวง
ดนตรีอาชีพมากขึน้ ปรับปรุงการแตง่กายให้มีลกัษณะเดียวกนัทัง้วง 

 

3. การปรับตัวของแตรวงชาวบ้านในสังคมไทยปัจจุบัน 
งานวิจัยครั ง้ นี พ้บว่าแตรวงชาวบ้านมีการปรับตัวอยู่ ตลอดเวลาทัง้ ในด้าน

ประวตัิศาสตร์จากข้อมูลเอกสารงานวิจยัและการศึกษาภาคสนามพบว่าการปรับตวัของแตรวง
ชาวบ้านในปัจจบุนัเกิดจากอิทธิพลปัจจยัภายในและปัจจยัภายนอก ปัจจยัภายในท่ีทําให้เกิดการ
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ปรับตัวคือ การสร้างรายได้เพ่ือความอยู่รอดของแตรวงและเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยขึน้                  
ปัจจัยภายนอกท่ีทําให้เกิดการปรับตวัคือ สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การแข่งขนัท่ีมีมากขึน้  
ความนยิมทางด้านดนตรีท่ีเปล่ียนไปของผู้ชมและผู้วา่จ้าง   

จากปัจจยัภายใน การสร้างรายได้เพ่ือความอยู่รอดของแตรวงชาวบ้าน รายได้หลัก
ของแตรวงชาวบ้านได้รับจาก ผู้ว่าจ้าง โอกาสท่ีแตรวงชาวบ้านจะได้รับการแสดงตวัจึงขึน้อยู่กับ
การยอมรับของผู้ ว่าจ้าง การจ้างแตรวงมาบรรเลงในงานถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของผู้ ว่าจ้างเป็น
เคร่ืองแสดงฐานะ งานใดท่ีมีแตรวงมาบรรเลงถือว่าเป็นงานใหญ่ ผู้ว่าจ้างจึงนบัได้ว่าเป็นผู้ กําหนด
ทิศทางของแตรวงชาวบ้าน และประกอบกบัการมีเทคโนโลยีท่ีมีการพฒันามากขึน้ท่ีทําให้การใช้
งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงได้ดีกว่าในอดีต ทําให้วงดนตรีมีการพฒันา ปรับเปล่ียนไป แตรวง
ชาวบ้านจึงมีการปรับตวั มีการพฒันาวงให้มีความทนัสมยัมากขึน้ ให้เป็นไปตามความนิยมของ
ผู้ชมและผู้ว่าจ้างโดยแนวคิดของการปรับของแตรวงชาวบ้านคือ ทําให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้
งาน เพ่ือการสร้างความสนกุสนามให้กับผู้ชมได้มากขึน้ก่อให้เกิดการสร้างรายได้และการรับงาน
ได้มากขึน้  

การปรับตวัของแตรวงชาวบ้านในสังคมไทยปัจจุบนัได้รับอิทธิพลจากภายนอก คือ 
สภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง การแข่งขนัท่ีมีมากขึน้ และ ความนิยมทางด้านดนตรีท่ีเปล่ียนไปของ
ผู้ชม และผู้วา่จ้าง    จากสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลง รูปแบบสงัคมในปัจจบุนัมีการเปล่ียนแปลงไป 
สงัคมเดมิท่ีแตรวงชาวบ้านรับใช้เป็นรูปแบบสงัคมชาวบ้าน ท่ีผู้คนในสงัคมมีความคุ้นเคยเห็นหน้า
กันและกัน มีชีวิตร่วมกัน เม่ือมีงานก็อาศยัพึ่งพา ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความสัมพันธ์จะเป็น
กนัเองมีความผูกพนัต่อกัน แต่ในปัจจุบันรูปแบบสงัคมได้เปล่ียนแปลงเป็นสงัคมเมืองมากขึน้ มี
ความหนาแนน่ของประชากรมากขึน้ ผู้คนมีการใช้ชีวิตร่วมกนัน้อยลง  การเปล่ียนการรับใช้รูปแบบ
สังคมท่ีแตกต่างกันทําให้แตรวงชาวบ้านต้องมีการปรับตัวเพ่ือให้เข้ากับรูปแบบสังคม แตรวง
ชาวบ้านจงึต้องมีการพฒันาตวัให้เข้าถึงกบัคนในสงัคม เพ่ือความอยู่รอดและรายได้ ผลจากสภาพ
สังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปทําให้แตรวงชาวบ้านมีการปรับตวัในด้านโครงสร้างของวง คือ ประวัติ
ความเป็นมาของแตรวง การก่อตัง้แตรวงชาวบ้านในปัจจบุนัเป็นการก่อตัง้ท่ีเป็นไปเพ่ือการรับงาน
หารายได้เป็นหลกั โดยหวัหน้าวงได้รวบรวมสมาชิกจากเพ่ือนคนรู้จกัและญาติเพ่ือการรับงานทํา
ให้โครงสร้างสมาชิกของแตรวงชาวบ้านมีการเปล่ียนแปลงไปจากอดีตท่ีจะเป็นการสอนถ่ายทอด
ในลกัษณะครูกบัศิษย์ และบางครัง้มีการยืมตวันกัดนตรีหรือจ้างนกัดนตรีเพ่ือให้ครบวง ทําให้การ
ฝึกซ้อมของแตรวงชาวบ้านเป็นไปได้ยากเป็นการซ้อมในงานเป็นส่วนใหญ่ ส่งผลต่อบทเพลงของ
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แตรวงชาวบ้าน ท่ีบทเพลงไทยเดมิถกูลดบทบาทจากการบรรเลงแตรวงชาวบ้านลงเพราะเป็นเพลง
ท่ีมีความซบัซ้อนต้องใช้เวลาในการฝึกซ้อมมากและเพิ่มการบรรเลงบทเพลงลกูทุง่ขึน้มาแทน  

ผลจากการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ทําให้แตรวงชาวบ้านต้องมีการปรับตัวเป็นอย่างมากในการ
สร้างความนิยม ปัจจบุนันอกจากการแข่งขนัจากแตรวงด้วยกนัท่ีมีมากขึน้ ยงัมีวงดนตรีประเภท
อ่ืนท่ีรับงานแห่ คือ วงกลองยาว วงกลองยาวประยุกต์ วงพิณ ทําให้แตรวงต้องมีการปรับตัว 
พฒันาวงให้เป็นวงดนตรีอาชีพ รูปแบบท่ีชดัเจนคือ การแตง่กายของแตรวงท่ีมีการปรับเปล่ียนให้มี
รูปแบบเดียวกันทัง้วง ดแูล้วแสดงออกเป็นลกัษณะทีมเดียวกนั มีการติดช่ือวงบนชุดนกัดนตรีทุก
คนและตามเคร่ืองดนตรี ไปถึงการรับงานท่ีมีการกําหนด ราคาตายตวั กําหนดกฏเกณฑ์เวลาท่ี
แน่นอน การวางเงินมัดจําและมีการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของนักดนตรีมากขึน้ ในเร่ือง
มารยาทของนกัดนตรี เชน่ การมาตรงตอ่เวลา การพดูจาสภุาพ ไม่ด่ืมสรุาของมึนเมาในเวลาแสดง 
ถ้านกัดนตรีไม่ปฏิบตัิตามก็จะมีการลงโทษ นอกจากนัน้ ในสถานภาพและการอยู่รอดของแตรวง
ชาวบ้านแตรวงชาวบ้านในปัจจบุนัมีสร้างความนิยมโดยมีวิธีการท่ีแตกตา่งจากในอดีต ซึ่งเดิมแล้ว
แตรวงชาวบ้านจะอาศยัการพดูถึงแนะนําปากตอ่ปากจากการแข่นขนัท่ีสงูขึน้ทําให้แตรวงชาวบ้าน
ต้องเร่ิมนําเสนอตวัเองมากขึน้ มีการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียไม่ว่าเป็น เฟสบุ๊คหรือยทูปูเป็นช่องทางการ
ติดต่อ ถ่ายทอดผลงานการแสดงต่อผู้ชมนอกจากนัน้ยังใช้เป็นช่องทางในการแลกเปล่ียนข้อมูล 
งานหรือโน้ตเพลงระหวา่งแตรวงด้วยกนัอีกด้วย 

ผลจากความนิยมดนตรีท่ีเปล่ียนไปของผู้ชมและผู้ว่าจ้าง ส่งผลสําคญัท่ีทําให้แตรวง
ชาวบ้านมีการปรับตวัใน เร่ืองของ บทเพลงท่ีนํามาบรรเลง เดิมบทเพลงของแตรวงชาวบ้านนัน้มี
ความหลากหลาย บทเพลงท่ีได้รับความนิยมมกัถกูนํามาบรรเลง แตใ่น ปัจจบุนัอิทธิพลความนิยม
เพลงลูกทุ่งได้เข้ามามีบทบาทต่อแตรวงชาวบ้านเป็นอย่างมาก  ทําให้การบรรเลงของแตรวง
ชาวบ้านเน้นการบรรเลงเพลงลกูทุ่งมากขึน้ ทําให้รูปแบบวงมีการปรับตวัตามคือมีการเพิ่มเคร่ือง
ดนตรีของวงดนตรีลูกทุ่งเข้ามาใช้ในวง มีการเพิ่ม เคร่ืองดนตรีประเภทไฟฟ้า เช่น คีย์บอร์ด เบส   
ซึ่งการนําเคร่ืองดนตรีไฟฟ้ามาร่วมในการบรรเลง ทําให้ต้องมีการใช้อุปกรณ์เคร่ืองเสียงตามมา 
เพ่ือความสมดุลในการบรรเลง และยังส่งผลในเร่ืองการประสมวงท่ีมีการ เปล่ียนแปลง เป็น                      
2 ลกัษณะ คือการประสมวงแบบนัง่บรรเลงและแบบเดนิขบวนแห่ ซึ่งเคร่ืองดนตรีประเภทไฟฟ้าแต่
เดิมเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีเหมาะสําหรับการนัง่บรรเลงหรือบรรเลงอยู่กับท่ี แตรวงชาวบ้านก็ได้มีการ
ปรับเอาเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าไปใช้ในการเดินแห่ขบวน จนพฒันาเป็นรูปแบบรถเข็นท่ีใช้ในปัจจุบนั  
ซึง่สิ่งเหลา่นีเ้ป็นผลจากการปรับตวั ไปตามความนิยมของสงัคม ถ้าแตรวงชาวบ้านไม่มีการปรับตวั   
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เปล่ียนแปลง แตรวงชาวบ้านก็ไม่สามารถเป็นท่ียอมรับของผู้ ว่าจ้าง ผู้ ว่าจ้างก็จะหาแตรวงตาม
ความนิยมมาแสดงแทน 
ภาพแสดงการปรับตัวของแตรวงชาวบ้านในสังคมไทยปัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 79 ภาพแสดงการปรับตวัของแตรวงชาวบ้านในสงัคมไทยปัจจบุนั 

การแขน่ขนัท่ีสงูขึน้ 

ปัจจยัภายใน ปัจจยัภายนอก 

สภาพสงัคมที่   

เปลืย่นแปลง 

ความนิยมดนตรีที่

เปลืย่นไปของผู้ชม

และผู้วา่จ้าง

บทบาท

หน้าที่ของ

เคร่ืองดนตรี 

บทเพลง 

เคร่ืองดนตรี 

การ       

ประสมวง 

สถานภาพและ

การอยูร่อดของ

แตรวงชาวบ้าน 

โครงสร้าง

สมาชิก 

ประวตัิความ

เป็นมาของแตรวง 

การ   

แตง่กาย 
การสร้างรายได้เพื่อ            

ความอยูร่อด 

เทคโนโลยีที่มี 

การพฒันา 

การฝึกซ้อม 



243 
 

 

อภปิรายผล 

จากข้อสรุปผลการวิจยัเพ่ือศกึษาการปรับตวัของวฒันธรรมแตรวงชาวบ้าน ทําให้เห็น
ถึงการเปล่ียนแปลง พฒันาการและการปรับตวัของแตรวงชาวบ้าน ท่ีมีการเปล่ียนผ่านสงัคมและ
เวลามาอย่างยาวนาน ทําให้ผู้วิจยัได้เข้าถึง ความหมายต่าง ๆ  และองค์ประกอบของการปรับตวั  
ในแตล่ะสว่น ตามจดุประสงค์ 

จดุประสงค์แรก ในแง่ประวตัศิาสตร์ แตรวงชาวบ้านมีการพฒันา ปรับตวัเปล่ียนแปลง
รูปแบบมาโดยตลอดจากแตรท่ีใช้ในสงัคมยโุรป ชาวบ้านได้นําวฒันธรรมแตรวงมารับใช้ความเช่ือ
ประเพณีทางสังคมของไทยอย่างยาวนานต่อเน่ืองและ มีการปรับเปล่ียนตามเหตุการณ์และ                
การเปล่ียนแปลงทางสงัคมโดยตลอดเวลาท่ีผ่านมาแม้ในทางทฤษฎีนกัวิชาการจะพูดถึงเอกสาร
ประวตัศิาสตร์มากกว่าแตใ่นทางมานษุยวิทยา ในการเห็นความจริงปัจจบุนัย่อมเป็นข้อยืนยนัการ
เปล่ียนแปลงทางประวตัิศาสตร์ท่ีชดัเจนเห็นสิ่งท่ีเป็นพลวตัรของชาวบ้านม่ีมีการทํางานท่ีส่งผลใน
สงัคมมาโดยตลอด 

จุคประสงค์ท่ีสอง จากการศึกษาพบว่าแตรวงชาวบ้านในปัจจุบันมีการปรับปรุง                 
เปล่ียนแปลงหลายอย่างทัง้สภาพทัว่ไปและองค์ประกอบดนตรีในประเด็น เคร่ืองดนตรีมีการเพิ่ม
เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า เช่น เบส ศียบอร์ด การใช้รถเข็นร่วมในขบวนแห่ บทเพลงท่ีมีการใช้บทเพลง
ลกูทุง่ยอดนิยม การแตง่กายท่ีมีการปรับปรุงเพ่ือประโยชน์เชิงพานิชย์ เป็นต้น เป็นลกัษณะของการ
พฒันาเพื่อความอยูร่อดให้เข้ากบัยคุสมยั 

จคุประสงค์ท่ีสาม การปรับตวัของแตรวงชาวบ้านในสงัคมไทยปัจจบุนัพบสาเหตกุาร
ปรับตวัจาก 2 ปัจจยัคือ ปัจจยัภายในและภายนอก เป็นสาเหตทํุาให้แตรวงชาวบ้านมีการปรับตวั 
เปล่ียนแปลง ใน เร่ืองโครงสร้างวงและลักษณะทางดนตรีของแตรวงชาวบ้าน ปัจจัยภายใน 
ประกอบด้วย การสร้างรายได้เพ่ือความอยู่รอดของแตรวงและเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยขึน้  
ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย สภาพสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไป การแข่งขันท่ีมีมากขึน้ ความนิยม
ทางด้านดนตรีท่ีเปล่ียนไปของผู้ชมและผู้วา่จ้าง  

การปรับตวัของแตรวงชาวบ้านในสงัคมไทยปัจจุบนัเป็นไปตามแนวคิดการปรับตวั
ของมาล์ม และเจมิสนัท่ีการปรับตวัเกิดจากแรงผลกัดนัภายนอกและภายใน แรงผลกัดนัภายนอก
หมายถึง ข้อเรียกร้องอนัเกิดจากสภาพแวดล้อมและสงัคม แรงผลกัดนัภายใน หรือแรงกระตุ้นอนั
เกิดจากสภาพทางสรีระภายในและจากประสบการณ์ทางสังคมท่ีได้เรียนรู้ในอดีต กล่าวคือ
ลกัษณะการปรับตวัของแตรวงชาวบ้านคือการปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดของคณะ ท่ีนําไปสู่การ
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ปรับเปล่ียนใน เร่ืองโครงสร้างวงและลกัษณะทางดนตรีซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาวิจยัของปัทมา 
บุญอินทร์ ท่ีการปรับตัวของวงดนตรีเกิดเพ่ือความอยู่รอด  มีการใช้ความรู้ท่ีสั่งสมจาก
ประสบการณ์ประกอบกับการใช้เทคโลโลยีให้เป็นไปในเชิงพาณิชย์มากขึน้ ตามข้อเรียกร้องของ
ปัจจยัภายนอกท่ีเกิดจากสภาพสงัคมท่ีเปล่ียนแปลงไป ให้เป็นไปตามความนิยมของผู้ว่าจ้างและ
ผู้ชม โดยลกัษณะการเปล่ียนแปลงของแตรวงชาวบ้านนัน้มีความสอดคล้องกบัการศกึษาวิจยัของ  
ดไนยา ก้อนแก้วท่ีลกัษณะการเปล่ียนแปลงของวงดนตรีมีการหยิบยืมผสมผสานวฒันธรรมอ่ืนมา
ใช้ ซึง่เป็นวฒันธรรมท่ีมีความแข็งแรงกว่า ได้รับความนิยมมากกว่า อย่างวฒันธรรมเพลงลกูทุ่ง ท่ี
มีการนํามาผสมผสาน นําไปสู่การเปล่ียนแปลงในลกัษณะทางดนตรีเช่น เคร่ืองดนตรี การประสม
วงและบทเพลงทําให้แตรวงชาวบ้านพฒันาเป็นรูปแบบในปัจจุบนั ท่ีสามารถใช้งานได้ดีกว่าเดิม 
ตอบสนองความต้องการของสงัคมในปัจจุบนั เป็นหนทางการสร้างรายได้เพ่ือความอยู่รอดของ
คณะ  ซึ่งการปรับตวัเปล่ียนแปลงของแตรวงชาวบ้านได้สอดคล้องกับงานวิจัยของจักษ์ จินดา
วฒัน์ท่ีพบว่าแตรวงชาวบ้านมีการปรับปรุง เปล่ียนแปลง และพฒันาไปหลายอย่าง นบัตัง้แตอ่ดีต
จนกระทั่งปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตอย่างเห็นได้ชัด เช่น นักร้อง นักดนตรี เคร่ืองดนตรี 
ลกัษณะการประสมวง และเคร่ืองแต่งกายเป็นต้น การเปล่ียนแปลงเหล่านีเ้ป็นลกัษณะของการ
พฒันาในเชิงปรับปรุง เพิ่มเติม โดยการยอมรับของสงัคมหรือเป็นไปตามกระแสและวิถีชีวิตของ
สงัคมนัน้ ๆ 

 

อธิบายการปรับตัวแตรวงชาวบ้านตามแนวคิดมิเชลฟูโกต์ 
งานวิจยัสามารถอธิบาย ถึงปรากฏการปรับตวัการ เปล่ียนแปลงของแตรวงชาวบ้าน

โดยใช้แนวคิดของ มิเชล ฟูโกต์ในด้านอํานาจกบัการต่อต้านอํานาจ อํานาจในความหมายของมิ
เชล ฟโูกต์ฟโูกต์มองอํานาจเป็นความสมัพนัธ์ในเครือข่ายของ   ความรู้-อํานาจ ท่ีมีความเช่ือมโยง
กัน ในพฒันาการของแตรวงนัน้ มีพัฒนาการมาจากแตรวงทหาร โดยลกัษณะของแตรวงท หาร          
เป็นสัญลักษณ์ของอํานาจ ระเบียบวิธีและการรับใช้สถาบัน  ในสายของแตรวงทหารนัน้ก็ได้
พฒันาต่อมาเป็นวงโยธวาทิตท่ีได้รับความนิยมตามสถานศึกษา ซึ่งสญัลกัษณ์ของอํานาจยงัคง
ถ่ายทอดสืบมา คงการแสดงถึงพลังของอํานาจ การบงัคบัใช้กฏระเบียบท่ีปรากฏผ่าน รูปแบบ
ขบวนแถว การแตง่กายท่ีมีลกัษณะของเคร่ืองแบบ การเดนิอยา่งพร้อมเพรียง การปฏิบตัิตามคําสัง่
ของ คฑากร( Drummajor) รวมทัง้รูปแบบบทเพลงท่ีบรรเลง ความสง่างามและจงัหวะท่ีตายตวั                     
ซึ่งสิ่งเหล่านีไ้ด้ถกูยอมรับจากสงัคมมาอย่างยาวนานและได้ถูกสถาปนาเป็นความรู้  แบบอย่างท่ี
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ถกูต้อง  เป็นอํานาจตามแนวคิดของมิเชล ฟูโกต์แนวคิดของฟูโกต์ยงัได้เสนออีกว่าเม่ือมีอํานาจท่ี
ใดก็จะมีการต่อต้านอํานาจขึน้ เม่ือแตรวงได้มาอยู่ในมือของชาวบ้าน แตรวงชาวบ้านได้ถูกนําไป
รับใช้สังคม  กฏระเบียบต่าง ๆ ได้ถูกท้าทาย มีการปรับเปล่ียนของแตรวงชาวบ้านในเร่ืองของ 
รูปแบบเคร่ืองดนตรี บทเพลง การประสมวง ข้ามกรอบแนวคดิองค์ประกอบดัง่เดิมของแตรวงทหาร
หรือวงโยทวาทิต สัญลักษณ์ของอํานาจต่าง ๆ ท่ีถูกสร้างไว้ ได้ถูกท้าทายการเดินขบวนเป็น
ลักษณะ ตามใจฉันอยากเดินก็เดินอยากหยุดเต้นรําก็ได้ การแต่งกายก็ได้เปล่ียนเป็นสีสันของ
ความร่ืนเริง บทเพลงท่ีคงความสง่างามได้ถกูเปล่ียนเป็นบทเพลงท่ีมีความสนกุสนาม เพลงท่ีเป็นท่ี
นิยมก็ถกูนํามาบรรเลงได้อย่างลงตวั ซึ่งสิ่งเหล่าก็ได้รับการยอมรับจากสงัคมชาวบ้าน ยงัคงได้รับ
ความนิยมอย่างต่อเน่ืองจนถึงปัจจุบนัเป็นปรากฏการณ์ท่ีแสดงออกถึงอํานาจ และการต่อต้าน
อํานาจของชาวบ้านตามแนวคดิของมิเชล ฟโูกต์ 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้วิจยัมีข้อเสนอแนะดงันี ้
1. ในการวิจัยครัง้นีผู้้ วิจัยได้เจาะลึกเก็บข้อมูลแบบมีส่วนร่วมในการ

แสดงเฉพาะงานอุปสมบทเท่านัน้ ดงันัน้เพ่ือความชดัเจนและความครบถ้วนของข้อมูล ผู้ วิจยัขอ
เสนอแนะวา่ให้ควรมีการเก็บข้อมลูจากงานประเภทอ่ืน ๆ ของแตรวงชาวบ้านเพิ่มเตมิ 

2. ในการปฏิบตัิภาคสนามผู้วิจยัได้สงัเกต ุเห็นถึงวีธีการบรรเลง ท่ีมีการ
ใช้เทคนิควิธีการบรรเลงแตล่ะเคร่ืองดนตรีท่ีแตกตา่งจากหลกัการปฏิบตัิสากล เช่น การใช้รูปปาก
ในการเป่าหรือวิธีการหายใจ ผู้ วิจยัขอเสนอแนะว่าควรมีการศกึษาเทคนิคการปฏิบติเคร่ืองดนตรี
ชาวบ้านเพิ่มเตมิ 

3. แตรวงชาวบ้านถือว่าเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านท่ีอยู่คู่สงัคมไทยมา
อย่างยาวนาน แต่ขาดการดูแลจากภาครัฐ อาจทําให้วฒันธรรมแตรวงขาดตอนหรือสูญหายได้ 
หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ควรประชาสัมพันธ์ สร้างโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมกับแตรวง
ชาวบ้าน หรือสนบัสนนุให้แตรวงชาวบ้านมีกิจกรรมอยา่งสมํ่าเสมอ 
  



246 
 

 

รายการอ้างอิง 

ภาษาไทย 
กฤษดา นิยมทอง. “แตรวงชาวบ้าน: รูปแบบการพัฒนาการจัดการภูมิปัญญาเพ่ือส่งเสริม

เศรษฐกิจชุมชมภาคกลาง”  วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฏีบณัฑิต สาขาวัฒนธรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม, 2555. 

ไขแสง ศขุะวฒันะ.  สังคีตนิยมว่าด้วยดนตรีไทย กรุงเทพฯ:  ไทยวฒันาพานิช, 2525. 
__________. สังคีตนิยมว่าด้วยเคร่ืองดนตรีของวงดุรยางค์ , พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: 

สํานกัพิมพ์แหง่มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์, 2554. 
คมสันต์ วงวรรณ์.  ดนตรีตะวันตก. สงขลา : ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, 2543. 
คมสันต์ สุทนต์. เพลงพืน้บ้าน. เข้าถึงเม่ือ 19 มกราคม 2559. เข้าถึงได้จาก คลังปัญญาไทย. 

http://www.panyathai.or.th/wiki/index.php 

จกัษ์ จินดาวัฒน์. รายงานการวิจัยเร่ืองพัฒนาการและการด ารงอยู่ของแตรวงในอ าเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  อยธุยา:คณะมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2551. 

ใหญ่ นภายน. “จากแตรวงโรงหนงัไปสูว่งแจ๊ส.”   วารสารไทย ปีท่ี 20, ฉบบัท่ี 72 (มิถนุายน 
2542): 21-28. 
จินตนา ดํารงเลิศ. วรรณกรรมเพลงลูกทุ่ง : ขนบธรรมเนียมประเพณีค่านิยมและการ

ด าเนินชีวิตของชาวชนบทไทยท่ีปรากฏในเพลงลูกทุ่งไทยตั ้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่  2 จนถึงปัจจุ บัน . กรุง เทพฯ :  สถาบันไทยคดีศึกษา
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์,  2533. 

จิระ สัตตะพันธ์คีธี. “แตรวงชาวบ้าน กรณีศึกษาแตรวงคณะสุนิศา บ้านท่ามะขาม ตําบลดอน
ทราย อําเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี” ปริญญานิพนธ์ ปริญญามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาดนตรีชาตพินัธุ์ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2549. 

จุฑามาส หิรัญกูล. การศึกษาแตรวงชาวบ้าน ในจังหวัดสุพรรณบุรี  วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบณัฑิตสาขามานษุยดริุยางควิทยา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2554.  

ชลิยา ศรีสกุใส. วันส าคัญ ประเพณี การละเล่นของไทย. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์ พีบีซี, 2549. 



247 
 

 

ณณฐ วิโย. เพลงส าคัญของแผ่นดิน. (เอกสารประกอบการสอนรายวิชาชีวิตกับสุนทรียะ 
9011102 สาขาวิชาดนตรี คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏั
อบุลราชธานี, 2555), 10. 

ณรงค์ เส็งประชา. มนุษย์กับสังคม. พิมพ์ครัง้ท่ี 4. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์, 2541. 
ณรงค์ชยั ปิฏกรัชต์. สารานุกรมเพลงไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์เรือนแก้วการพิมพ์, 2534. 
ณชัชา พนัธุ์เจริญ. สังคีตลักษณ์และการวิเคราะห์ พิมพ์ครัง้ท่ี 5  กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์เกศ-     

กะรัต, 2553. 
__________. พจานุกรมศัพท์ดุริยางคศิลป์. กรุงเทพมหานคร: เกศกะรัต, 2552. 
ถวลัย์ชยั สวนมณฑา. วงโยธวาทติ. กรุงเทพมหานคร: องค์การค้าของครุุสภา, 2547. 
ดไนยา ก้อนแก้ว. วงโปงลางสะออน : การปรับตวัทางวฒันธรรมในกระแสดโลกาภิวตัน์. สาร

นิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ คณะสงัคมสงเคราะห์ศาสตร์, 
2551. 

ดวงจันทร์ บุญลํา้. “ศึกษาแตรวงชาวบ้านจังหวัดสุโขทัย”  วิทยานิพนธ์ศิลปกรรมศาสตรมหา
บณัฑิต  สาขามานษุยดริุยางควิทยา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 
2552. 

ถิรนยั อาป้อง. อ านาจ: ว่าด้วยมโนทัศน์ทางแนวคิดทฤษฎี, เข้าถึงเม่ือ 19 มกราคม 2559. 
เข้าได้จาก http://chornorpor.blogspot.com/2011/09/blog-post_22.html 

ธนิต อยู่โพธ์ิ. เคร่ืองดนตรีไทยพร้อมด้วยต านานการผสมวงมโหรี ป่ีพาทย์ และเคร่ืองสาย 
กรุงเทพฯ:กรมศลิปากร, 2523. 

ธีรยทุธ บญุมี. มิเชล ฟูโกต์ กรุงเทพฯ: วิภาษา, 2551. 
ภัทรวดี ภูชฎาภิรมย์. วัฒนธรรมและเพลงพืน้บ้านภาคกลาง.  กรุงเทพฯ: โรงเพิมพ์แห่ง

จฬุาลงกรณ์. 2552. 
__________. วัฒนธรรมบันเทิงภาคใต้.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลยั, 

2554. 
นภัสนนัท์ จุลลเกษตร์. รายงานวิจัยเร่ืองบทบาทและหน้าที่ของแตรวงชาวบ้าน ที่ มีผลต่อ

สังคมและวัฒนธรรมของประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.  อยธุยา :คณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยธุยา, 2550. 

น ฤ พ น ธ์  ด้ ว ง วิ เ ศ ษ . Aculturation,  เ ข้ า ถึ ง เ ม่ื อ  19 ม ก ร า ค ม  2559. เ ข้ า ไ ด้ จ า ก 
http://www.sac.or.th/databases/anthropology-concepts/glossary/1 



248 
 

 

บรรณารักษ์ชวนรู้[นามแฝง]. เพลงพิธีการ เพลงมหาฤกษ์-มหาชัย ใช้กับงานใด. เข้าถึงเม่ือ 
19 มกราคม 2559.เข้าได้จาก https://stanglibrary.wordpress.com/2015/10/21/... 

บงัอร ปิยะพนัธุ์. ประวัตศิาสตร์ไทย.  กรุงเทพฯ:สํานกัพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2538. 
ประณต มีสอน. “ชีวิตและผลงานของ นารถ ถาวรบุตร : ศึกษาเฉพาะเพลงมาร์ช”  วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวฒันธรรมศกึษา มหาวิทยาลยัมหิดล, 2538. 
ประพนัธ์ศกัดิ์ พุม่อินทร์. การตีความเพลง :  แนวทางวิเคราะห์วรรณคดีดนตรีขัน้สูง, เข้าถึง

เม่ือ 19 มกราคม 2559. เข้าได้จาก http://www.yimwhan.com/board/show.php 
ปรีชา ออกกิจวัตร. “แตรวงชาวบ้าน:กรณีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของแตรวงในจังหวัด

สมทุรสงคราม” วิทยานิพนธ์ปริญญาหาบณัฑิต  สาขามานษุยดริุยางควิทยา บณัฑิต
วิทยาลยั มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ, 2548. 

ปัญญา รุ่งเรือง. ประวัติการดนตรีไทย.  กรุงเทพฯ: บริษัทสํานกัพิมพ์ไทยวฒันาพานิช จํากดั, 
2546. 

_______, หลักวิชามานุษยดุริยางควิทยา.  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2553. 
ปัทมา บญุอินทร์.  “การปรับตวัของเพลงพืน้บ้าน: ศกึษากรณีเพลงโคราช จงัหวดันครราชสีมา” 

วิทยานิพน์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน คณะวารสารศาสตร์และ
ส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์, 2537. 

พรสวรรค์ จนัทะวงศ์. “แตรวงชาวบ้าน: กรณีศกึษา แตรวงคณะน้อย ตําบลต้นธงชยั อําเภอเมือง 
จงัหวดัลําปาง”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต ดนตรีชาติพนัธุ์วิทย สาขาดนตรี
ชาตพินัธุ์วิทยา ภาคศลิปนิเทศ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2551. 

พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหม่ืนนราธิปพงศ์. วัฒนธรรม, เข้าถึงเม่ือ 19 มกราคม 2559. 
เข้าถึงได้จาก http://guru.sanook.com/3883/ 

พระยาอนมุานราชิธน, วัฒนธรรมไทย, เข้าถึงเม่ือ 19 มกราคม 2559. 
เข้าถึงได้จาก http://www.culture.go.th/knowledge/storymeanmean.html 

พีระชยั  ลีส้มบรูณ์ผล. รายงานการวิจัยการบรรเลงเพลงไทยเดิมของคณะแตรวงชาวบ้าน

ท่ามะขาม ต าบลดอนทราย อ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี .  ราชบุรี:คณะ
มนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  มหาวิทยาลยัราชภฏัหมูบ้่านจอมบงึ, 2551. 

พูนพิศ อมาตยกุล.  ประวัติ กองดุริยางค์ทหารบก. กรุงเทพฯ:  ห้างหุ้นส่วนจํากัด ป.สัมพันธ์
พาณิชย์, 2529. หนงัสือท่ีระลกึในงานพิธีไหว้ครูกองดริุยางค์ ทหารบก. 6. 

_______. ดนตรีวิจักษ์. ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: บริษัทรักษ์สิปป์ จํากดั, 2529. 



249 
 

 

_______.   “แตรวงของไทย.”  เพลงดนตรี ปีท่ี1,  ฉบบัท่ี 2 (มิถนุายน-สิงหาคม 2537): 24-32.  
รณชัย รัตนเศรษฐ . “อิทธิพลตะวันตกท่ีมีผลต่อพัฒนาการในวัฒนธรรมดนตรีของไทย ” 

วิ ท ย า นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า ดุ ษ ฏี บัณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ด น ต รี  บัณ ฑิ ต วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลยัมหิดล, 2554.  

ราชบณัฑิตยสถาน.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. กรุงเทพฯ: อกัษรเจริญ
ทศัน์, 2526.  

ราชบณัฑิตยสถาน.  พจนานุกรมศัพท์สังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พิมพ์ครัง้ท่ี 2 กรุงเทพฯ: อมรินทร์พรินตึง้กรุ๊ป, 2532. 

ว ณิ ภ ก ร  ก รั บ ไ ก ร แ ก้ ว . “ก า ร ร้ อ ง เ พ ล ง ไ ท น ผ ส ม ผ ส า น เ พ ล ง ไ ท ย ไ ท ย ส า ก ล  ข อ ง                               
นายธชย ประทุมวรรณ” วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาดนตรีไทย 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์, 2556. 

วรพล หนูนุ่น. วาทกรรม อ านาจ และความรู้, เข้าถึงเม่ือ 19 มกราคม 2559.เข้าได้จาก 
http://chinekhob.exteen.com/20111026/entry 

ศรีอมัพร ประทุมนนัท์. เพลงพืน้บ้านกับการสอนภาษาไทย.  กรุงเทพฯ: ศรีเมืองการพิมพ์, 
2549. 

ศริิพร กรอบทอง. วิวัฒนาการเพลงลูกทุ่งในสังคมไทย. กรุงเพทฯ: สํานกัพิมพ์พนัธกิจ, 2547. 
ศริิวฒัน์ ฉตัรเมธี. “การวิเคราะห์เพลงรําวงมาตรฐาน”  วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชา

ดนตรี บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหิดล, 2547. 
สงบศกึ ธรรมวิหาร. ดุริยางค์ไทย. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์วิทยาลยั, 2540. 
สธน โรจนตระกูล.  หนังสือ ชุด โยธวาทิต เล่ม 4 :เคร่ืองดนตรีประเภทตีและเคาะ. 

กรุงเทพฯ:โอเดียนสโตร์, 2554. 
สมนกึ แสงอรุณ. ศลิปินโยธวาทิตและดนตรีไทย. สมัภาษณ์, 5 มิถนุายน  2558.  
__________. สูจิบัตรจุฬาวาทิต: โยธวาทิตเพลงไทย สืบสานงานเพลง ทูนกระหม่อม

บริพัตร แตรวงคณะ แต้ติด๊ตู๋ .  กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัจฬุาลงกรณ์, 2557. 
สมบตัิ ปาเงิน และ สําเนียง มณีกาญน์. ปกิณกะการดนตรีและเพลงไทย โดย สมบัติ จ าปา

เงนิ และ ส าเนียง มณีกาญจน์. กรุงเทพฯ: บรรณกิจ, 2529. 
สําเร็จ คําโมง. รู้รอบครอบจักรวาลดนตรี. กรุงเทพฯ: สํานกัพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2552. 
สิรินทร กีริตบิตุร. “เพลงปลกุใจ (พ.ศ. 2475-2525): วิเคราะห์ทางการเมือง.” วิทยานิพนธ์ปริญญา

มหาบณัฑิต ภาควิชาปกครอง บณัฑิตวิทยาลยั จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2527. 



250 
 

 

สกุรี เจริญสขุ. แตรวงชาวบ้าน กรุงเทพฯ:  มหาวิทยาลยัมหิดล, 2536. 
สุมาลี นิมมนุภาพ. ดนตรีวิจักขณ์. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 

2527. 
__________. “ดริุยางคศาสตร์ชาติพนัธุ์”, วารสารถนนดนตรี ปีท่ี 1, ฉบบัท่ี 12 (ตลุาคม 2530): 

41-51 

__________. แตรเฉลิมพระเกียรต ิ กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัมหิดล, 2543. 
__________. แตรและแตรวงชาวสยาม กรุงเทพฯ: Dr. Sax, 2539. 
__________. ดนตรีชาวสยาม กรุงเทพฯ:  Dr.Sax, 2538. 
__________. ดนตรีวิจารณ์ กรุงเทพฯ:  Dr.Sax, 2538. 
สจุิตร วงษ์เทศ. แคว้นสุโขทัย: รัฐในอุดมคต.ิ พิมพ์ครัง้ท่ี 2. กรุงเทพฯ: มตชิน, 2539.   
สดุแดน สุขเกษม. “แตรวงชาวบ้านกับการรับใช้สงัคม: กรณีศึกษาคณะถนอมศิลป์” วิทยานิพนธ์

ปริญญามหาบณัฑิต สาขามานษุยดริุยางควิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล,  2542. 
สธีุ ชํานาญสธุา. “แตรวงชาวบ้าน: กรณีศกึษา แตรวงในเขตพืน้ท่ีอําเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร” 

วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขามานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลยัมหิดล , 
2545. 

สนุทรี ดวงทิพย์. “การศกึษาวิเคราะห์วรรณศิลป์ในวรรณกรรมเพลงลกูทุ่งของหนมูิเตอร์”,สักทอง: 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) ปีท่ี 21 ฉบบัท่ี 2 (พฤษภาคม – 
สิงหาคม 2558):41-51. 

สพุตัรา สภุาพ. สังคมวิทยา. พิมพ์ครัง้ท่ี 8. กรุงเทพฯ:ไทยวฒันาพานิช, 2528. 
เอนก นาวิกมลู. เพลงนอกศตวรรษ. พิมพ์ครัง้ท่ี 4 . กรุงเทพฯ: มตชิน, 2550. 
อมรา พงศาพิชญ์. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม กระบวนทัศน์และบทบาทในประชา

สังคม.  พิมพ์ครัง้ท่ี 4.  กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 2547. 
อานันท์ นาคคง. “แตรวง”  เอกสารในพิธีประกาศขึน้ทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวฒันธรรมของ

ชาต.ิ กรุงเทพฯ: กรมสง่เสริมวฒันธรรม กระทรวงวฒันธรรม, 10 กนัยายน  2557. 
__________. “แตรวงรากหญา ส.จุฬาลักษณ์ งานบุญงานบวชงานประกวดงานแห่ เป่าแตรลิน้

ห้อย”  วารสารเพลงดนตรี ปีท่ี 12, ฉบบัท่ี 1-8 (พฤษภาคม-ธนัวาคม 2549):21-27. 
__________.Introduction to Ethnomusicolog.  เอกสารประกอบการเรียนวิชา 
Ethnomusiccology คณะดริุยางคศลิป์ มหาวิทยาลยัมหิดล, 2538. 



251 
 

 

อารี สขุะเกศ.  “แตรวงชาวบ้าน” วารสารการศึกษานอกโรงเรียน ปีท่ี 23 ฉบบัท่ี 129 (ธันวาคม 
2528-มกราคม 2529): 71-87. 

 
ภาษาต่างประเทศ 
Aple, willi. The New Grow Dictionary of music and Musicians. Edited by Stanley, in 

twenty Volumes, 1972. 
Merriam, Alan P. The Anthropology of Music. Evanston, Ill.: Northwestern University 

Press, 1964. 
Nettl, Bruno. The Study of Ethnomusicology: twenty-nine issues and concepts.  

Chicago: University of Ilinois Press, 1983. 
Randel, Don Michael. Harvard Concise Dictionary of Music. London: The Belknap Press 

Cambridge, 1978. 
Sadie. S. Ed. The new grove dictionary of music and musicians. 6th ed. Vols. 1 London : 

Macmillan, 1980. 
Scholes A, Percy. The Oxford Companion to Music. 10th Endition, Edited by John owen 

Ward Oxford University. Press, 1987. 
 
  



252 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

ประมวลภาพคณะแตรวงทัง้ 4 คณะ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



254 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 80  บรรยากาศการนัง่บรรเลงแตรวงคณะครูเส 

 

 

ภาพท่ี 81 บรรยากาศการเดินขบวนแหแ่ตรวงคณะครูเส 
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ภาพท่ี 82 บรรยากาศการเดินขบวนแหแ่ตรวงคณะแดงไฝ 

 

 

ภาพท่ี 83  บรรยากาศการเต้นรําในขบวนแห่ 
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ภาพท่ี 84 นามบตัรแตรวงคณะแดงไฝ 

 

 

ภาพท่ี 85 บรรยากาศการเดินขบวนแหแ่ตรวงคณะตาต๊อก 
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ภาพท่ี 86 การเตรียมอปุกรณ์แตรวงคณะตาต๊อก 1 

 

ภาพท่ี 87 การเตรียมอปุกรณ์แตรวงคณะตาต๊อก 2  
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ภาพท่ี 88 หนงัสือสญัญาการจ้างงานแตรวงคณะประจวบ 

 

 

ภาพท่ี 89 บรรยากาศนัง่บรรเลงแตรวงคณะประจวบ 
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ภาพท่ี 90 บรรยากาศการเต้นรําในขบวนแหแ่ตรวงคณะประจวบ 1 

 

 

ภาพท่ี 91 บรรยากาศการเต้นรําในขบวนแหแ่ตรวงคณะประจวบ 2 
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ภาคผนวก ข 

ข้อมลูหวัหน้าวง 
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ภาพท่ี 92 นายเสมาชยั สงัข์แสงใส หวัหน้าวงแตรวงคณะครูเส 
 
ข้อมูลหัวหน้าวงแตรวงคณะครูเส 

ช่ือ นาย เสมาชยั สงัข์แสงใส เกิดวนัท่ี 4 ก.ค. 2487 อาย ุ77 ปี ท่ีอยู่ 38 ซ ประชาอทุิศ 
5 แขวงดอนเมือง เขตดอยเมือง จงัหวดักรุงเทพมหานคร  

ความช านาญด้านดนตรี ปัจจุบนัเล่น คาริเนท ในสมยัเร่ิมเป็นครูเล่นทรัมเป็ตแต่
แรกเร่ิมเลน่บาริโทน 

ดนตรีที่ชอบ ดนตรีไทย ซึง่ปัจจบุนัสอนดนตรีไทยอยูแ่ตไ่มเ่ชียวชาญด้านการปัฎิบตัิ 
ประสบการณ์ทางดนตรี  ศึกษาจากครูโป่งและซึมซาบระหว่างท่ีเรียน ม.1-ม.6  

(โรงเรียนบางปะกอก)  พ.ศ 2508- 2512 เป็นครูโรงเรียนเอกชนได้เรียนเรียนเป่าทรัมเป็ตและโน้ต
สากลกบัครูจากกรมศลิปากร ครูชน เปิดสอนท่ีปากคลองตลาดระหวา่งนัน้ ได้รวมพรรคพวกเล่นวง
ดนตรีสากลซ่ือวงธาราทิพย์เล่นเพลงสนุทราภรณ์ซ้อมท่ีคางเรือ คลองสาน หลงัจากนัน้ได้ไปตัง้วง
ลกูทุ่งช่ือ ดาวเบญจามาญประกวดวงดนตรีลกูทุ่งของสถานีวิทย ุบขส. 7 ได้โล่ทองคํา รางวลัท่ี 1 
หลงัจากนัน้ได้ประกวดวงดนตรีลกูทุ่งช่อง 3 ลกูทุ่งพฒันาได้รางวลัท่ี 2  พ.ศ.2512 ได้บรรจเุป็นครู
จนปัจจบุนั 

อนาคตของแตรวง ความคิดเห็นของครูเสว่าได้ น่าจะคงอยู่ต่อไปได้ การทําวงของ
ครูเสเป็นแนวอนรัุกษ์ ไมจํ่าเป็นต้องมีเคร่ืองเสียงหรือนกัร้อง ให้ความอนรัุกษ์ตอ่วฒัธรรมประเพณี 
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ไม่เน้นทํามาหากิน เช่ือว่ามีคนรุ่นใหม่ท่ีพร้อมจะอนรัุกษ์แตรวงต่อไป อย่างในวงครูเสก็สามารถท่ี
จะมาชว่งตอ่แทนได้ 
 

ข้อมูลหัวหน้าวงแตรวงคณะแดงไฝ 
ช่ือ นาย สมชาย สมสุข เอาย ุ33 ปี ท่ีอยู่ 722 หมู่บ้านเศรษฐกิจ 22-20 เขตบางแค 

เมือง กรุงเทพมหานคร  
ความช านาญด้านดนตรี ทรอมโบน คียบอร์ด ร้องเพลงและสามารถเล่นวงป่ีพาทย์

ได้ 
ประสบการณ์ทางดนตรี ศึกษาจากครูแดงตัง้แต่เด็กและได้เร่ิมทําแตรวงหลงัจาก

นัน้ 
อนาคตของแตรวง น่าจะคงอยู่ต่อไปได้คนยุคใหญ่ก็จะมีความคิดใหม่ ๆ เปล่ียน

อะไรใหม ่ๆ 
 
 

 

ภาพท่ี 93 นายชยัพงศ์ แขง่ขนัทรัพย์  หวัหน้าวงแตรวงคณะตาต๊อก 

ข้อมูลหัวหน้าวงแตรวงคณะตาต๊อก 
ช่ือ นาย ชยัพงศ์ แขง่ขนัทรัพย์ อาย ุ58 ปี    
ความช านาญด้านดนตรี เลน่ทรัมเป็ตและสามารถเลน่วงป่ีพาทย์ได้ 
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ประสบการณ์ทางดนตรี มีพืน้ฐานจากท่ีบ้านท่ีเป็นวงป่ีพาทย์ ตอ่มาเม่ือพ.ศ 2512 
ได้เร่ิมศึกษาวิชาเคร่ืองดนตรีสากล โดยเรียนทรัมเป็ตจากอาจาย์ ปรีชา โดนใช้วิธีการสอนให้ไล่
เสียง โน็ตก่อน ตอ่มาได้ศึกษ กบัครูมงคลตอ่ ได้ศกึษาแนวเพลง เพลงไทยเดิมในระหว่างนัน้ ก็ได้
เร่ิมบรรเลงแตรตามงานเร่ือยมาตามวงตา่ง ๆ มากมาย อาทิเช่น วดัวดัดอกไม้จนเม่ือประมาณพ.ศ 
2548 ได้รวบรวมสมาชิกจัดหาเคร่ืองดนตรีจัดตัง้เป็นแตรวงครูต็อกขึน้เป้นท่ีรู้จักกับใน
ระแวกถนนตก 

อนาคตของแตรวง นา่จะคงอยูต่อ่ไปเพราะก็ได้เพิ่มสิ่งใหม่ ๆ ให้ทนักบัยคุสมยั 
 

 

 

ภาพท่ี 94 นายประจวบ เมฆโต  หวัหน้าวงแตรวงคณะประจวบ 
 
ข้อมูลหัวหน้าวงแตรวงคณะประจวบ 

ช่ือ นายประจวบ เมฆโต อายุ 73 ปี ท่ีอยู่ 132 หมู่ 4 ตําบล ในคลองบางปลากด                             
จงัหวดัสมทุรปราการ 

ความช านาญด้านดนตรี ปัจจุบนัเล่น อัลโต แซกโชโฟน  โดยเร่ิมหัดจากไวโลลิน 
และขลุย่  
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ประสบการณ์ทางดนตรี เร่ิมศึกษาดนตรีจากโตบรรเลงถนนพทุธธาราม ตลาดพูล
โดนเร่ิมจากไวโอลิน ขลุ่ย พ.ศ. 2525 เคยไปรวมเดินสายกบั ไวพจน์ เพชรสพุรรณ อยู่ 45 วนัโดย
บรรเลงในตําแหน่งอลัโตแซกโชโฟน แตก็่ไม่คอ่ยได้เงินมากเท่าไหร่เลยมาทําแตรวงซึ่งได้เงินดีกว่า 
โดยเร่ิมก่อตัง้วงใน พ.ศ. 2525  
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ภาคผนวก ค 

กรอบคําถามสมัภาษณ์ 
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กรอบคําถามสมัภาษณ์ 
1. ประวตัคิวามเป็นมาอยา่งไร 
2. นกัดนตรีในวง เป็นใคร มาจากไหน อาชีพ 
3. เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ มาจากไหน ของใคร 
4. การประสมวง จดัยงัไง รูปแบบไหน มาจากไหน 
5. มีการเลือกใช้บทเพลงอยา่งไร  
6. ความสนใจตอ่เพลงท่ีใช้ของเจ้าภาพและนกัเต้น 
7. มีการฝึกซ้อมอย่างไร  
8. มีการสืบทอดถ่ายทอดอย่างไร 
9. ออกแสดงงานประเภทใดบาง น้อยสดุ/มากสดุ 
10. คดิคา่ตอบแทนในการออกงานต่ําสดุ/สงูสดุอยา่งไร 
11. สมยัก่อนกบัปัจจบุนัแตรวงมีความแตกตา่งกนัในเร่ืองอะไร  
12. อนาคตของแตรวงแนวทางของแตรวงในอนาคตเป็นอยา่งไร 
13. ความเช่ือพิธีกรรมสําคญัของแตรวง
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ภาคผนวก ง 
บนัทกึการสมัภาษณ์ครูสมนึก แสงอรุณ 
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บันทกึการสัมภาษณ์ ครูสมนึก แสงอรุณ 
บทสัมภาษณ์ ครูสมนึก แสงอรุณ วันท่ี 5 มิถุนายน 2558  
สถานที่ บ้านครูสมนึก แสงอรุณ 
ผู้วิจัย: อยากให้ครูสมนึกช่วยเล่าถึงความเป็นมาของแตรวงชาวบ้านตามชุคความรู้ของครูเลย
ครับ 
ครูสมนึก: คือแตรวงจะแบ่งออกเป็น สองสาย คือแตรวงจะเข้ามาพร้อมการพัฒนาทหาร การ
พฒันาระบบทหารในสมยัรัชกาลท่ี 5 ท่ีเอาระบบทหารแบบยโุรปพฒันากองทหารแบบยโุรป คือท่ี
ยโุรป เค้าจะมีวงดนตรีนําแถวทหารให้เดิน เท้าพร้อมกนัให้มีสง่าเป็นขนกประเพณีทหารแบบยโุรป 
ในตอนนัน้กองทหารของภาคพืน้เอเชียยงัไม่มีการนําด้วยดนตรี แต่ในเอเชียจะมีสญัญาณกลอง 
ฆ้องบอกแตเ่วลาฝึกทหารของเอเชียจะมีรึเปลา่ครูไมแ่นใ่จ อาจจะมีแตไ่มใ่ช่รูปแบบเดียวกบัยโุรปที
นีก้องทหารแบบยโุรปเค้าจะมีตีกลอง เดินเท้าพร้อมกนั มีการสวนสนามมีการบรรเลงเพลงพิธีการ 
เชน่ เป่าแตรนอน เป่าแตรเป็นเกิยรติ เพลงเคารพ เพลงสดดีุ แตห่ลกั ๆ คือฝึกกองทหารเค้าจะกอง
ทหารยโุรปจะมี ไมแ่ตรก็กองเล็ก หรือเป่าพีโกโล่ ขลุ่ย กลอง กลองใหญ่ ถ้าเป็นวงดริุยางค์ก็เล็กไป
ใหญ่ อะไรท่ีไปได้ง่ายท่ีสดุก็คือพวกเคร่ืองเป่า มนัดงัได้ด้วยตวัเองเคร่ืองเป่าจะดงัได้ด้วยตวัเองไม่
ต้องขยายเสียง มนัเป็น Military Band และจะมีวงอีกประเภทนึงช่ือ คอมแบตหรือ Combo Band 
ก็คล้าย ๆ กนั วง Combo Band ก็มาจากเคร่ืองเป่านีล้ะ เอามาบรรเลงเพ่ือการสนกุสนาน ร่ีมเริง
ในสนามรบ เวลาท่ีมีกองดุริยางค์ไปกับกองพนั กองทหารเค้าจะมีวงดุริยางคนําแถวคือสารพัด
ประโยคพวกนีก็้รบเป็นด้วย 
ผู้วิจัย:  แล้ววง Combo นีเ้ลน่เพลงเป็นยงัไงหรือครับ 
ครูสมนึก: ก็เพลงสนุกสนาม เพลงเต้นรํา เพลง Jazz ส่วนใหญ่จะเป็นพวกอเมริกัน พวก Jazz 
Band ท่ีมีทูบ้า แล้วกลองมาตัง้แล้วมีกระเด่ือง พวกสวิง ฃพวกเพลงเต้นรํา ตอนหลงัพวกอเมริกา 
เอามาพฒันาเป็นวง Combo Band แตส่มยัหลงั ๆ ท่ีเรารับอิทธิพล พวกวงโยทวาทิตมา เป็นแบบ
องักฤษ ยโุรป พวกฝรัง้เศส เยอรมนั พอกองทหารพฒันาก็มีวงดนตรี ครูแตรเข้ามาตามประวตัิ ครู
จําไมค่อ่ยได้ เธอไปเปิดดแูล้วกนั มีช่ือมีประวตัิ มีครูแตรมาสอนพฒันาขึน้เป็นแตรวงทหารราบ อยู่
ในกรมทหารราบ กองทหารราบมาก่อน สําหรับเดินนําแถวทหาร เดินสวนสนามก็ว่าไป ทําแบบ
ฝร่ัง ในสมยัก่อนเค้าเรียกทหารฝึกแบบฝร่ัง มนัก็เข้ามาตัง้แตส่มยันัน้ละ อาจจะมีมาบางก่อนในยคุ
ลา่อาณานิคมก็คงมีพวกดนตรีฝร่ังเข้ามาแล้วละ แตเ่ป็นเร่ืองเป็นราวจริงก็ในยคุรัตนโกสินรัชกาลท่ี 
4 รัชกาลท่ี 5 พลิกโฉมเลย ขอวงดริุยางค์เลยก็กลายเป็นมีแตรวงเกิดขึน้พอมีแตรวงเข้ามา การฝึก
ทหารให้เร็วท่ีสุดก็คือเค้าเอากองทหาร พวกทหารราบ ทีนีว้งดุริยางค์แบบฝร่ังเค้าก็ต้องเอานัก
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ดนตรีมาฝึก เค้าก็เอาพวกนกัดนตรีไทยนีล้ะ ท่ีเป็นดนตรีอยู่แล้วมาฝึกก่อน มาฝึกเป็นแตรวงทหาร 
มาหดัเป่าเคร่ืองเป่ามาหดัตีกลอง มาไว้นําแถวทหาร มันก็เกิดการเช่ือมโยงวฒันธรรมทางดนตรี 
นอกจากเป่าเพลงฝร่ังได้ เพลงมาชท์แบบฝร่ังได้ นกัดนตรีไทยจําเพลงไทยได้ ก็นํามาเล่นมนัก็เร่ิม
จากตรงนัน้มา มนัก็เลยกลายเป็นสถานศกึษานีม้าตอนหลงัแตล่งไปหาชาวบ้านก่อน ในสมยัก่อน
ในวงัมียงัไง วงัหลวงหรือหนว่ยงานราชการ เค้าจะเรียกกวา่หลวง หลวงเค้ามียงัไงชาวบ้านเค้าก็จะ
ทําตาม หลวงมีโกนจุก ลูกพระมหากษัตริย์มีโกนจุกชาวบ้านก็มีโกนจุกบาง เวลาประเพณีของ
หลวงมีแตรนําขบวน ชาวบ้านก็เอาบาง เม่ือก่อนมีกลองยาวแตร ก็เอาแตรมาเป่าแห่บางนําขบวน 
มาจากขนุนาง เจ้าพระยาเค้ามีอะไรก็อยากมีตามกนั ในวงัมีวงแตรเราก็อยากมีวงบาง เราก็จดัตัง้
ก็เลยเกิดแตรวงไปอยู่กับชาวบ้าน ซึ่งไม่ใช่ชาวบ้านตาสีตาสา แต่เป็นพวกขุนนาง อยากบวชลูก
ชาย กลองยาวมนัเบื่อละ เอาแตรนีล้ะอย่างเราเป็นเจ้ากระทรวงกลาโหม อยากบวชลกูชาย เรามี
แตรวงทหาร ก็เอาพวกทหารมา ก็เกิดจากพวกทหาร พวกดริุยางค์ทหารมาเป่าให้ชาวบ้าน มารับ
งานพิเศษให้ชาวบ้าน ก็เลยกําเนิดแตรวงมา ทหารบางคนก็มีบ้านเป็นป่ีพาทย์อยู่แล้ว แล้วก็สะสม
ทีละเคร่ือง จนส่ีห้าชิน้ก็กลายเป็นวง ทําไมถึงเรียกว่าวง เพราะรอบวงแล้วเป่ากัน นัง่เป่าแบบป่ี
พาทย์รอบวงกนัเป่า แบบดนตรีไทยเลย เร่ืองของเพลงมนัก็เช่ือมกนั การถ่ายเท Brass band มนั
ไมใ่ชเ่คร่ืองBrass อยา่งเดียว มนัมี เคร่ือง Woodwind เข้าไปผสมด้วย เค้าก็ยงัเรียกแตรวงอยู่ หรือ
แกรวง คนเก่าเก่าจะเรียก แกรวง เร่ืองลักษณะการถ่ายเททางกายภาพ ทางวัฒนธรรมดนตรีก็
ประมาณนี ้คือหัวใจหลักมาจากวงทหาร แตรวงมาจากทหาร มันส่งวัฒนธรรมไปให้ชาวบ้าน 
ชาวบ้านก็เอาอยา่ง  การเอาอยา่งเป็นนิสยัของคนไทย บ้านนนูก็มี บ้านนีก็้มา ก็ได้กําเนิดขึน้ ทําไม
ถึงแพร่ไปอยู่ทั่วประเทศเพราะว่าทหารหน่วยงานทหารแบ่งการบังคบับญัชา ออกเป็นมณฑล 
มณฑลคือเหมือนจงัหวัด แต่ใหญ่กว่าจงัหวดัเหมือมภาค จากประเทศจะมาเป็นจงัหวดัเลยก็จะมี
มณฑลอยู่ตรงกลาง คุมจังหวัดอีกที ทหารเค้าจะมีระบบแบบนี ้คือมีส่วนกลาง กองบญัชาการ 
บงัคบับญัชาไปกองทพัภาค ภาค 1 ภาค 2 ภาค 3 ภาค 4  ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ 
แล้วก็เป็นมณฑลทหาร มณฑลก็จะรองลงมาจากกองทพัภาค อย่างภาคเหนือมีสามมณฑลทหาร 
ก็รับผิดชอบ อย่าง 1  มณฑล รับผิดชอบ 5 จงัหวดัอย่างนี ้อย่างมณฑลทหารบกท่ี 31 รับผิดชอบ
จงัหวัดนีจ้งัหวัดนี ้ส่วนย่อยลงไปอีกก็จงัหวัดทหารบก เช่นจังหวัดทหารบกลพบุรี ก็ครองคุมถึง
จงัหวดัอยธุยาด้วย อ่างทองไปด้วย ทําไมครูต้องเล่าแบบนี ้เพราะว่าเม่ือมีจงัหวดัทหารบกท่ีไหนก็
ต้องมีหมวนดุริยางคหนึ่งหมวด 30 คนบวกลบนิดหน่อย เค้าเรียกหนึ่งหมวดดุริยางค์ ซึ่งจะ
สามารถทําอะไรได้หลาย ๆ อย่างเป็นหลกัเลยต้องเป็นวง Military Bandวงดริุยางค์ทางทหาร เดิน
แถวทหาร ปฎิญาณตนได้ รับเสด็จได้ นําแถวได้ กองเกิยรติได้หมด ทหารตายก็เป่าเพลงพญาโศก 
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เป็นวงดุริยางค์ประจําจังหวัดทหารบก จัดเป็นวงดนตรีร่ื นเริงก็ได้ บางหมวดดุริยางคมี
ความสามารถมีดนตรีไทยอยู่ในนัน้ด้วยคือเล็กแตส่ารพดัทํางานดนตรีให้กับทหาร ท่ีครูพดูแบบนี ้
เพราะวา่มนัเก่ียวข้อง เม่ือมีวงดริุยางค์ทหารอยู่แถวนัน้แล้ว ก็ไปสอนชาวบ้าน ไปตัง้วง มีลกูหลาน 
ไปรับราชการอยู่ ก็กําเนิดแตรวงอยู่ทัว่เลย ในประเทศอนันีเ้ป็นแตรวงชาวบ้าน แล้วยงัมีแตรวงท่ี
เป็นวงโยธวาทิต ท่ีมนัพัฒนาเข้าไปอยู่ในสถานศกึษาอีก สมยัจอมพล ป จอมพลป พิบลูสงคราม 
สร้างโรงเรียนขึน้ หวัเมืองตา่ง ๆ อยา่ง ลพบรีุก็มีโรงเรียนพิบลูวิทยาลยั อย่างโคราช ก็จะมี ราชสีมา
วิทยาลยั โรงเรียนประจําจงัหวดั หาดใหญ่ ก็มีโรงเรียนสงขลา วชัราวสุงขลา ถ้าอีสานก็มี ถ้าเชียง
ใหญ่ก็มีหวัเมือง ตัง้โรงเรียนมัธยม จอมพล ป นีล้ะซือ้เคร่ืองดนตรีให้ เป็นชุดแรก สร้างเป็นโยธ
วาทิตรุ่นแรกแรกขึน้มา แล้วใครละท่ีไปสอนก็ทหารท่ีอยู่ตามหวัเมืองต่าง  ๆ ก็ไปสอน ก็เกิดโยธ
วาทิตโรงเรียนขึน้ โรงเรียนใหญ่ก็จะมีเกิดขึน้ ครูขอข้ามเวลามา มนัก็จะเกิดโยธวาทิตท่ีประกวด
กรมพล โยธวาทิตลกูเสือ มนัมาแข็งแรงตอนโยธวาทิตลกูเสือ คือตัง้มาเพ่ือใช้ในกิจการขอลกูเสือ 
ลูกเสือมนัเอาอย่างทหาร ลูกเสือมันก็เป็นระบบทหารนัน้ละ แต่เอาไว้ให้เด็กเด็กเล่น รัชกาลท่ี 6 
ทา่นตัง้กองเสือป่า ก็คือคนท่ีไมใ่ชท่หารก็ตัง้เป็นเสือป่า ลกูเสือนัน้ละ เอาไปให้เยาวชนเล่น ฝึกเป็น
ทหาร ก็เลยมีโยธวาทิตของโรงเรียนเอาไว้ใช้ในภาระกิจจะได้ไม่ต้องมาเบียดภาระกิจของวงทหาร
ไปใช้ของเด็ก ทหารก็เลยสอนเลยก็เกิดโยทวาทิตในโรงเรียนขึน้ ค่อย  ๆ แพร่หลายเม่ือมีการ
ประกวดขึน้ ประกวดโยธวาทิตของกรมพละศึกษา ประกวดโยธวาทิตลูกเสือ ต่อมาก็พฒันาเป็น
การประกวดโยทวาทิตของประเทศไทยของกรมพละ ครูก็ยังเป็นกรรมการเค้าอยู่ หลังก็มีการ
ประกวดเป็นวงโยธวาทิตเป็นนานาชาติแล้ว อนันีก็้เป็นสายนึงของแตรวง มีสองสายคือ ชาวบ้าน
กบัสถานศกึษา เร่ืองของโยธวาทิตได้เข้าไปมหาลยั บางทีก็เปิดเอกดนตรี อย่างเกษตรศาสตร์ก็มี 
วง Wind Band เป็นเร่ืองเป็นราว ระบบเดียวนีเ้ป็นระบบอเมริกนั สมยัก็เป็นศกึษาแบบองักฤษ             
วงแบบองักฤษ เพลงท่ีใช้ก็แบบองัฤกษ การเดนิแถวแปรขบวนก็เป็นแบบองักฤษหมด พอหลังมา มี  
John Philip Sousa ก็เร่ิมเป็นอเมริกนั แตก็่ยงัเป็นแบบยโุรป แบบองักฤษ ซึ่งตอ่มาได้พฒันาเป็น 
Drum Corps เป็น Display หลัง ๆ มา โดยคนช่วง 50-60 ลงก็จะเรียนรู้ในทางนี ้และเร่ือง                    
นัง่บรรเลง Symphonic wind Band ก็เข้ามา มนัก็กลายเป็นวฒันธรรมร่วมผสมผสานละ อนันีค้รูก็
เล่าไว้ ใช้ประโยชน์ได้ก็ใช้ไปในแนวความคิดครูมนัแบง่เป็นสอง ฝ่ัง  ทางฝ่ังของสถานศกึษา มนัก็
พฒันาไป มีการศกึษาท่ีลกึขึน้ ตามหารากทางดนตรีตะวนัตกมากขึน้เพราะมนัเช่ือมโยงกนัมากขึน้ 
ในปัจจุบนัสามารถเรียนกรู้ได้ง่ายขึน้มันก็พัฒนาไปกับชาวโลก ในเร่ืองดนตรีโยธวาทิตฝีมือทัน
เทียมชาวโลกแล้ว แตว่า่อีกสายนีส้ายชาวบ้าน ไมส่นใจ ชาวบ้านจะไม่สนใจวิชาการอะไรมากมาย 
ขอให้เราเป่าได้   ก็มีเดก็ ๆ ในโยธวาทิต ได้เรียนก็เป่าเก่งขึน้ มีเรียบเรียงเสียงประสานอะไรขึน้ แตร
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วงเดียว เสียงดีขึน้มาก มนัได้เรียนมากขึน้ บางคนจบมหาลยั บางคนจบปริญาโท แตว่่าท่ีบ้านเล่น
แตรวง กลางคืนเล่น jazz กลางวนัสอนเด็กโยธวาทิต แต่ว่าพอมีงานบวชงานอะไรก็ไปเล่น เพลง
ไทย เป่าเพลงแห่ เอาความรู้ทักษะการเป่ามาพฒันาวง แต่ชาวบ้านจะไม่ค่อยสนใจในเร่ืองของ
รูปแบบ ของโยธวาทิต การเรียบเรียงเสียงประสาน รูปแบบของเพลง สายการศกึษาก็จะเน้นเพลงท่ี
ใช้ในการประกวด แต่ถ้าเป็นแตรวงชาวบ้านก็จะจบัมาหดัแบบดนตรีไทยเลย ไม่มีหัด abc อะไร 
โดเรมี จบัเคร่ืองมาเป่าโดเรมี โดยท่ีไม่ได้สนใจว่าโน้ตจริง ๆ คือโน้ตอะไร ใช้ in Bb concort โด
เดียวกนัหมดทัง้วง เค้าเอาง่าย เป็นเร็ว เพลงท่ีใช้เป็นเพลงท่ีอยู่ในปัจจบุนั แตรวงน่ีเป็นดนตรีรวม
สมยัท่ีสุดแล้ว ปรับตวัมากท่ีสุด อยู่กบัปันจจุบนัมากท่ีสุด เพลงอะไรดงัก็แกะเล่น ตอนนีก็้มีเพลง
หนุ่ม เฟ๋อหล่อเฟ๋ียว หรือเพลงหมอลํา เพลงของหญิงลี หรือเพลงอะไรท่ีอยู่ ในกระแส ฟังแล้วอิตก็
จะนํามาเล่นหมด ตัง้แต่ เชอรร่ีพิงค แตรวงจะมีวัฒนธรรมการแห่เพลงคล่ืนกระทบฝ่ัง ทะเลบ้า 
อย่างน้อยก็จะมีเป็นรําวงขึน้มาก่อน แตเ่ดียวนีก็้จะมีออแกน  ตู้ คียบอดแล้วก็เข็น ไม่รู้จะเรียกแตร
วงได้รึเปล่า ต้องพดูว่าวฒันธรรมการแห่สมยัใหม่ ไม่ใช่แตรวงละอาจจะมีเคร่ืองเป่าอยู่ สองสาม
ชิน้ เอาไปชว่ยผสม มนัเหน่ือยมากขึน้คนเต้น คนรํามีวฒันธรรมการหยดุเต้นคนเป่าก็เหน่ือย บางที
แหส่องสามชัว่โมงก็มีการปรับตวั เอากลองชดุมาใส่เอาBrass เอาคียบอร์ดมาใช้ 
ผู้วิจัย: ในความเห็นครู ท่ีแตรวงต้องปรับตวัเป็นเพราะเจ้าภาพหรือเจ้านายท่ีเปล่ียนไป อย่างวง
โยธวาทิตเดมิจะรับใช้เจ้านายสถาบนัแตแ่ตรวงต้องปรับเปล่ียนไปเป็นเพราะวา่ 

ครูสมนึก: มนัเป็นสงัคมเอาอย่างแล้วก็เป็นเพราะว่าปรับตวัเพ่ือความอยู่รอดของอาชีพ แตรวงท่ี
ปรับเปล่ียนสภาพไป เอาใจเจ้าภาพเอาผู้รวมงานมากกว่า เค้าไม่ได้คํานึงถึงรูปแบบอย่างท่ีครูบอก 
ต้องยกออกไปท่ีวา่แตรวงต้องมีอยา่งนนูอยา่งนี ้แตรวงต้องมีเคร่ืองเป่า ต้องเล่นเพลงแบบนี ้แตรวง
มนัก็คือชีวิตนกัดนตรีจริง ๆ ท่ีหากินอยูก่บัชาวบ้าน เลน่ดนตรีเพ่ือให้ชาวบ้านจ้างเล่น ก็คือทหารมา
รับจ็อบแล้วก็กลายเป็นวงชาวบ้านไปเม่ือทหารไม่อยู่แล้ว ชาวบ้านก็รับช่วงมา สอนกันต่อ เป็น
โต้โผ รับงานบวชงานศพคล้ายวงป่ีพาทย์ มีการปรับเปล่ียน เอาใจเจ้าภาพมากขึน้ ผู้มาร่วมงาน 
ชาวบ้านมากขึน้ เวลาคนแห่ก็จะเอาใจนักเต้นนักรําหน้านาค หน้าขบวนแห่ ชาวบ้านนัน้เอง 
เหตุการณ์บงัคบัก็เอาเทคโนโลยีมาช่วย เป็นวัฒนธรรมการพฒันา แห่ไปนานกว่า ถ้าเป่าอย่าง
เดียวชัว่โมงนึงก็เป่าไม่ไหวละ ก็มีเอานีม้าช่วยก็อยู่สองสามชัว่โมงได้เป็นการเอาใจคนท่ีร่วมงาน
เป็นการพฒันาเพื่อให้อยู่รอดและมีการแข่งขนัด้วย ถ้าวงนนูมี พฒันาแล้วเกิดคนชอบ วงเราก็ต้อง
มีมงั ไมง่นัก็ไมมี่คนจ้างงาน จะเห็นวา่บางวงเลน่ดีมาก เป่ากนัสิบคนัแล้วก็ต้องมี เพราะว่าเค้ามีกนั 
เดียวเจ้าภาพบางคนเค้าไมจ้่าง 
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ภาคผนวก จ 
โน้ตเพลงแตรวงชาวบ้านท่ีนํามาวิเคราะห์ 
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ภาพท่ี 95 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 1 
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ภาพท่ี 96 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 2 
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ภาพท่ี 97 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 3 
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ภาพท่ี 98 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 4 
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ภาพท่ี 99 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 5 
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ภาพท่ี 100 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 6 
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ภาพท่ี 101 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 7 
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ภาพท่ี 102 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 8 
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ภาพท่ี 103 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 9 
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ภาพท่ี 104 โน้ตเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 1 

 



283 
 

 

 

ภาพท่ี 105 โน้ตเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 2 
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ภาพท่ี 106 โน้ตเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 3 
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ภาพท่ี 107 โน้ตเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 4 
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ภาพท่ี 108 โน้ตเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 5 
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ภาพท่ี 109 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 1 
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ภาพท่ี 110 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 2 
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ภาพท่ี 111 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 3 
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ภาพท่ี 112 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 4 
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ภาพท่ี 113 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 5 
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ภาพท่ี 114 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 6 
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ภาพท่ี 115 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 7 

 



294 
 

 

 

 

ภาพท่ี 116 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 8 
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ภาพท่ี 117 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 9 
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ภาพท่ี 118 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 10 
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ภาพท่ี 119 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 11 
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ภาพท่ี 120 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 12 
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ภาพท่ี 121 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 13 
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ภาพท่ี 122 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 14 
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ภาพท่ี 123 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 15 
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ภาพท่ี 124 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 16 
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ภาพท่ี 125 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 17 
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ภาพท่ี 126 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 18 
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ภาพท่ี 127 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 19 
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ภาพท่ี 128 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 20 
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ภาพท่ี 129 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 21 
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ภาพท่ี 130 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 22 
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ภาพท่ี 131 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 23 
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ภาพท่ี 132 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 1 
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ภาพท่ี 133 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 2 
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ภาพท่ี 134 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 3 
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ภาพท่ี 135 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 4 
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ภาพท่ี 136 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 5 
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ภาพท่ี 137 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 6 
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ภาพท่ี 138 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 7 
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ภาพท่ี 139 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 8 
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ภาพท่ี 140 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 9 

 



319 
 

 

 

 

ภาพท่ี 141 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 10 
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ภาพท่ี 142 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 11 
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ภาพท่ี 143 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 12 
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ภาพท่ี 144 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะครูเสหน้าท่ี 13 
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ภาพท่ี 145 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 1 
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ภาพท่ี 146 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 2 
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ภาพท่ี 147 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 3 
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ภาพท่ี 148 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 4 
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ภาพท่ี 149 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 5 
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ภาพท่ี 150 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 6 
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ภาพท่ี 151 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 7 
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ภาพท่ี 152 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 8 
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ภาพท่ี 153 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 9 
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ภาพท่ี 154 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 10 
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ภาพท่ี 155 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 11 
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ภาพท่ี 156 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 12 
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ภาพท่ี 157 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 13 
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ภาพท่ี 158 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 14 
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ภาพท่ี 159 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 15 
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ภาพท่ี 160 โน้ตเพลงมาร์ชส่ีเหลา่แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 16 
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ภาพท่ี 161 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 1 
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ภาพท่ี 162 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 2 
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ภาพท่ี 163 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 3 
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ภาพท่ี 164 โน้ตเพลงฟ้อนเงีย้วแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 1 
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ภาพท่ี 165 โน้ตเพลงฟ้อนเงีย้วแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 2 
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ภาพท่ี 166 โน้ตเพลงฟ้อนเงีย้วแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 3 
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ภาพท่ี 167 โน้ตเพลงฟ้อนเงีย้วแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 4 
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ภาพท่ี 168 โน้ตเพลงฟ้อนเงีย้วแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 5 
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ภาพท่ี 169 โน้ตเพลงฟ้อนเงีย้วแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 6 
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ภาพท่ี 170 โน้ตเพลงกินตบัแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 1 
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ภาพท่ี 171 โน้ตเพลงกินตบัแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 2 
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ภาพท่ี 172 โน้ตเพลงกินตบัแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 3 
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ภาพท่ี 173 โน้ตเพลงกินตบัแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 4 
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ภาพท่ี 174 โน้ตเพลงกินตบัแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 5 
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ภาพท่ี 175 โน้ตเพลงกินตบัแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 6 
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ภาพท่ี 176 โน้ตเพลงกินตบัแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 7 
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ภาพท่ี 177 โน้ตเพลงกินตบัแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 8 
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ภาพท่ี 178 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 1 
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ภาพท่ี 179 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 2 
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ภาพท่ี 180 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 3 
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ภาพท่ี 181 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 4 
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ภาพท่ี 182 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 5 
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ภาพท่ี 183 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 6 

 



362 
 

 

 

 

ภาพท่ี 184 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะแดงไฝหน้าท่ี 7 

 



363 
 

 

 

 

ภาพท่ี 185 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 1 

 

 

 



364 
 

 

 

 

ภาพท่ี 186 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 2 

 

 

 



365 
 

 

 

 

ภาพท่ี 187 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 3 

 



366 
 

 

 

 

ภาพท่ี 188 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 4 

 



367 
 

 

 

 

ภาพท่ี 189 โน้ตเพลงมหาฤกษ์แตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 5 

 



368 
 

 

 

 

ภาพท่ี 190 โน้ตเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 1 

 



369 
 

 

 

 

ภาพท่ี 191 โน้ตเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 2 

 



370 
 

 

 

 

ภาพท่ี 192 โน้ตเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 3 

 



371 
 

 

 

 

ภาพท่ี 193 โน้ตเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 4 

 



372 
 

 

 

 

ภาพท่ี 194 โน้ตเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 5 

 



373 
 

 

 

 

ภาพท่ี 195 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 1 

 



374 
 

 

 

 

ภาพท่ี 196 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 2 

 



375 
 

 

 

 

ภาพท่ี 197 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 3 

 



376 
 

 

 

 

ภาพท่ี 198 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 4 

 



377 
 

 

 

 

ภาพท่ี 199 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 5 

 



378 
 

 

 

 

ภาพท่ี 200 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 6 

 



379 
 

 

 

 

ภาพท่ี 201 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 7 

 



380 
 

 

 

 

ภาพท่ี 202 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 8 

 



381 
 

 

 

 

ภาพท่ี 203 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 9 

 



382 
 

 

 

 

ภาพท่ี 204 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 10 

 



383 
 

 

 

 

ภาพท่ี 205 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์โทรแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 11 

 



384 
 

 

 

 

ภาพท่ี 206 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 1 

 



385 
 

 

 

 

ภาพท่ี 207 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 2 

 



386 
 

 

 

 

ภาพท่ี 208 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 3 

 



387 
 

 

 

 

ภาพท่ี 209 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 4 

 



388 
 

 

 

 

ภาพท่ี 210 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 5 

 



389 
 

 

 

 

ภาพท่ี 211 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 6 

 



390 
 

 

 

 

ภาพท่ี 212 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 7 

 



391 
 

 

 

 

ภาพท่ี 213 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 8 

 



392 
 

 

 

 

ภาพท่ี 214 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 9 

 



393 
 

 

 

 

ภาพท่ี 215 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะตาต๊อกหน้าท่ี 10 

 



394 
 

 

 

 

ภาพท่ี 216 โน้ตเพลงไทยรวมกําลงัแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 1 



395 
 

 

 

 

ภาพท่ี 217 โน้ตเพลงไทยรวมกําลงัแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 2 

 



396 
 

 

 

 

ภาพท่ี 218 โน้ตเพลงไทยรวมกําลงัแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 3 

 



397 
 

 

 

 

ภาพท่ี 219 โน้ตเพลงไทยรวมกําลงัแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 4 

 



398 
 

 

 

 

ภาพท่ี 220 โน้ตเพลงไทยรวมกําลงัแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 5 

 



399 
 

 

 

 

ภาพท่ี 221 โน้ตเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 1 

 



400 
 

 

 

 

ภาพท่ี 222 โน้ตเพลงอศัวลีลาแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 2 

 



401 
 

 

 

 

ภาพท่ี 223 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์เธอแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 1 

 



402 
 

 

 

 

ภาพท่ี 224 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์เธอแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 2 

 



403 
 

 

 

 

ภาพท่ี 225 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์เธอแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 3 

 



404 
 

 

 

 

ภาพท่ี 226 โน้ตเพลงขอใจแลกเบอร์เธอแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 4 

 



405 
 

 

 

 

ภาพท่ี 227 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 1 

 



406 
 

 

 

 

ภาพท่ี 228 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 2 

 



407 
 

 

 

 

ภาพท่ี 229 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 3 

 



408 
 

 

 

 

ภาพท่ี 230 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 4 

 



409 
 

 

 

 

ภาพท่ี 231 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 5 

 



410 
 

 

 

 

ภาพท่ี 232 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 6 

 



411 
 

 

 

 

ภาพท่ี 233 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 7 

 



412 
 

 

 

 

ภาพท่ี 234 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 8 

 



413 
 

 

 

 

ภาพท่ี 235 โน้ตเพลงคา่นํา้นมแตรวงคณะประจวบหน้าท่ี 9 

 



414 

 
ประวัตผู้ิวิจัย 
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