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structure of the piece deriving from the interpretation of ‘Phra Apaimanee’: the
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leading character ‘Phra Apai Manee’ as a main focus of the story.
Through the analysis of recorded materials of Pinai, the interview and the
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สาเร็จลุล่วงไป ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลือเป็นอย่างดียิ่ง จาก
อาจารย์ ดร.อโณทั ย นิติพน ประธานกรรมการควบคุม วิ ท ยานิ พ นธ์ ที่จุดประกายความคิ ด ให้
คาปรึกษา ชี้แนะ ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข และกระตุ้นเร่งเร้า ให้กาลังใจ ในการทาวิทยานิพนธ์เรื่ อง
นี้ เ ป็ น อย่ า งมาก ขอขอบพระคุ ณ อาจารย์ ฌอง เดวิ ด เคลลู เ อ็ ท (Jean-David Caillouet) ที่ ใ ห้
คาแนะนาที่สาคัญด้านเทคนิคประพันธ์ด้วยสื่ออีเล็กทรอนิค ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.จิระเดช เส
ตะพันธุ์ กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ พร้อมกับชี้แนะข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจั ยเป็ น
อย่างดี และขอบพระคุณอาจารย์ อานันท์ นาคคง ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่กรุณาเป็นที่
ปรึกษา ให้คาแนะนา ด้านปี่ไทยและดนตรีป ระกอบ ด้านรูปแบบและการเรี ยบเรี ย งภาษาในการ
นาเสนอวิทยานิพนธ์ ตลอดจนการเข้าร่วมนาเสนองานประพันธ์จากวิทยานิพนธ์นี้ไปสู่การปฏิบั ติจ ริ ง
ในเวทีการแสดง
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ นายนันธวัตร ชัยวร ที่ได้เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลเท คนิ ค
แนวคิดสาหรับใช้ประกอบการวิจัย และได้ถ่ายถอดการบรรเลงปี่ในเบื้องต้นแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณ
ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ ที่ให้ข้อมูลและเทคนิคการเป่าปี่ ที่เป็นต้นแบบเสียงปีที่สาคัญในการประพั นธ์
เพลงในวิ ท ยานิ พ นธ์ นี้ อี ก ทั้ ง ยั ง ได้ ก รุ ณ ามาร่ ว มแสดงบทเพลงจากงานประพั น ธ์ ของผู้ วิ จั ย
ขอขอบพระคุณนาย ควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติด้านการเป่าปี่ จากจังหวัดสงขลา ที่เอื้อเฝื้อข้ อมูล
เกี่ยวกับปี่ภาคใต้ ให้ความรู้ด้านเทคนิคการเป่าปี่ที่เป็นเทคนิคเฉพาะตัว
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ กัลยาณมิตรด้า นดนตรี แ ละด้ า นอื่ นๆ ทุกท่านที่คอยให้ ค วาม
ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกตลอดระยะทางและระยะเวลาการดาเนินการวิจัย ขอขอบพระคุณ
ครอบครัวของผู้วิจัยทุกท่าน ทั้งคุณพ่อสง่า กาจัด คุณแม่จิตภินันท์ กาจัด ที่เป็นกาลังสาคัญและเป็ น
ครูผู้แนะนาแนวทางในการศึกษา คอยให้กาลังใจ ติดตามอย่างใกล้ชิด เปรียบเหมือนแสงสว่างส่องทาง
ให้ก้าวเดิน เป็นศูนย์ร วมพละก าลั งของผู้ วิจั ย ทั้ งกายใจและคอยอยู่เ คี ย งข้า งตลอดเวลาของการ
ดาเนินการทั้งหมด พร้อมกับเจียดค่าใช้จ่ายของครอบครัวมาส่งเสริม ความสาเร็จครั้งนี้ ผู้วิจัยหวั งว่า
ผลจากการศึกษาวิจัยในวิทยานิพนธ์นี้ สามารถเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องในวงการดนตรีศึก ษา
สืบไป
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บทที่ 1
บทนา
ความสาคัญและความเป็นมา
ปัจจุบันประชาคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง และมีแนวคิดที่จะโยงสังคมของแต่ละประเทศ
เข้าไว้ด้วยกันทุก ๆ ด้าน ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา และวิถีชีวิต สิ่งที่ตามมาคือการกลื น หาย
ของเอกลั ก ษณ์ ท างสั ง คมของแต่ ล ะประเทศ เช่ น ขนบ ธรรม เนี ย ม จารี ต ประเพณี และ
ศิลปะวัฒนธรรม ดังนั้นการอนุรักษ์เพื่อให้คงไว้ในสังคมของตนเอง จึงเป็นเรื่องที่ต้องตระหนัก และ
ร่วมมือกันทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนของการให้การศึกษา และการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ
การดนตรี นับว่าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่สาคัญยิ่งของแต่ละสังคม เป็นสื่อที่แสดงให้เห็นถึงเอกลั กษณ์
ของแต่ละประเทศได้อย่า งชั ดเจน ดนตรีเป็นหนึ่ งในศิลปะ การเรียนรู้ดนตรีจึ งเป็น การเรี ย นรู้ เ พื่ อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตมนุษย์ ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีสุนทรียภาพ
ช่วยพัฒนาร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม มีความเป็นตั วของตัวเองบนพื้นฐานของเหตุ และ
ผล (ธารงศักดิ์ ธารงเลิศฤทธิ์, 2552: 1) การค้นหาแนวคิดเทคนิคต่าง ๆ เพื่อมาสร้างผลงานประพั นธ์
ดนตรีใ ห้เกิดความน่าสนใจจึงเป็ นเรื่ องสาคั ญ ทั้ งในด้านส่งการผลต่ อคุณ ค่าของงาน และด้านการ
นาเสนอให้คงอยู่ในสังคมร่วมสมัยในปัจจุบัน
ปี่ เป็นเครื่ องดนตรีไ ทยประเภทเครื่ องเป่า ลิ้ น คู่ ทาจากวัสดุ ท้ องถิ่ น ที่หาได้ ทั่ ว ไปใน
ประเทศไทย ตัวปี่ทาด้วยไม้ชิงชั น พยุง ประดู่ มะค่า ลิ้นปี่ทาด้วยใบลาน ใบตาล ปี่ สามารถทาเสี ย ง
ออกมาได้อย่างหลากหลาย ประกอบกับเทคนิคต่าง ๆ ของการเป่าปี่มีส่วนช่วยในการสร้างเสียงใน
รูปแบบต่าง ๆ ทาให้เกิดสีสันที่แตกต่างจากเครื่องดนตรีชนิดอื่น และเนื่องจากปี่เป็นเครื่องดนตรี ที่
เอื้ออานวยต่อการทาเสียงที่ละเอีย ดอ่ อน สามารถทาเสียงที่แหบโหย แปลกหู มีช่วงเสียงจากเสี ย ง
ต่าสุดถึงเสียงสูงสุดที่กว้างมาก สามารถบรรเลงเลียนเสียงพูดหรือเสียงร้องได้ดี และยังสามารถบรรเลง
ให้ เ กิ ด เสี ย งแปลกใหม่ แตกต่ า งจากเสี ย งที่ เ คยได้ ยิ น ทั่ ว ไปได้ ห ลายเสี ย งมาก ทั้ งนี้ ขึ้ น อยู่ กั บ
ความสามารถของผู้บรรเลงด้วย (จเร อู่แก้ว, 2547: 9)
ปี่ เป็นเครื่องดนตรีที่สาคัญในวงปี่พาทย์ของไทย ที่เป็นวงดนตรีไทยประเภทหนึ่ง เน้น
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีคือ ระนาด ฆ้องวง กับเครื่องเป่าคือ ปี่ เป็นตัวนาวง ใช้ในการบรรเลงเป็น
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มหรสพทั่วไปในสังคมไทย และใช้บรรเลงเป็ นเพลงพิธีการในพิธีกรรมอันสาคัญ ๆ ของไทย เช่น พิธี
ไหว้ครู พิธีสงฆ์งานมงคล และงานอวมงคล เป็นต้น รวมถึงใช้บรรเลงประกอบการแสดงโขนที่เป็ น การ
แสดงชั้นสูงของไทยโดยต้องอาศัยเสียงดนตรีวงปี่พาทย์ประกอบการแสดงอารมณ์ต่าง ๆ ของตัวละคร
แสดงให้เห็นถึง ความสาคัญของการใช้เสียงปี่ในการสื่ออารมณ์ต่าง ๆ ของตัวละคร (สงัด ภูเขาทอง,
2541: 20 – 24) จึ งนั บ ได้ ว่า ปี่ เป็ น เครื่ อ งดนตรี ไ ทยที่ เ ป็ น มรดกของชาติ ม าช้ า นาน เป็ น
ศิลปะวัฒนธรรมประจาชาติ เป็นเอกลักษณ์ที่ แ สดงความเป็ นไทยได้ อย่ า งชั ดเจน ควรค่าแก่ ก าร
ส่งเสริมสืบสานให้คงอยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
ปี่ ได้ไปปรากฏในบทประพันธ์ของสุนทรภู่ เรื่องพระอภัยมณี ที่เป็นวรรณกรรมชิ้น ยอด
เยี่ยมของไทย แสดงให้เห็นความเชื่อและแนวคิดที่สร้างคุณค่าทางด้านดนตรีที่สาคัญมาก เป็นแนวคิด
ที่ม องดนตรีใ นด้านบวก ให้ความสาคัญแก่ ดนตรีเป็นพิเศษ ตัวเอกของเรื่องคือพระอภัยมณี ชานาญ
การดนตรีคือเป่าปี่ และได้ใช้ดนตรีในการแก้ปัญหาที่สาคัญ ๆ ในเนื้อเรื่อง เช่น บรรยายคุณของดนตรี
ในการเป่าให้พราหมณ์ทั้งสามฟัง เป่าปี่เตือนสติสินสมุทรระงับศึกกับอุศเรน เป่าสะกดทัพเจ้าละมาน
เป่าเกี้ยวนางละเวง และเป่าฆ่านางผีเสื้อสมุทร เป็นต้น เป็นการแสดงเห็นถึงการใช้เสียงปี่ที่สามารถ
เข้าถึงอารมณ์ของมนุษ ย์ทุกอารมณ์ที่มีต่อดนตรีได้อย่างครอบคลุม (นภาลัย สุวรรณธาดา, 2541: 25
– 28)
จากที่กล่าวมาทั้งหมด ผู้วิจัย จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการประพันธ์ดนตรีที่ประยุ กต์ใ ช้
เสียง ปี่ มาร่วมกับการประพันธ์เพลงร่วมสมัย ตามกระบวนการความรู้ด้านการประพันธ์เพลงแบบ
สากลในปัจจุบัน ใช้เครื่องดนตรีไทยและสากลตามจิ น ตนาการ ออกมาเป็นเพลงร่ วมสมัยที่ ผ สาน
เอกลักษณ์ข องเครื่องดนตรีปี่ไทยกับเครื่องดนตรีสากลอื่น ๆ ผ่านเทคนิคด้านการประพันธ์เพลงร่ วม
สมัยเพื่อให้เกิดผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่เป็นแบบเฉพาะ แปลกใหม่ เพื่อให้เกิดแนวทางและรูปแบบของ
การดนตรีอีกแนวหนึ่งขึ้นมาเป็นทางเลือกให้ผู้ฟังได้เลือกเสพ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เทคนิคเสียงและแนวคิดการบรรเลงเครื่องดนตรีปี่ไทย
2. เพื่อสร้างผลงานประพันธ์เพลงจากผลการศึกษาวิเคราะห์เทคนิคเสียงและแนวคิด
การบรรเลงเครื่องดนตรีปี่ไทยกับการตีความผ่านงานประพันธ์
สมมุติฐานของการวิจัย
ปี่ไทย สามารถนามาใช้ประยุกต์ด้วยเทคนิคประพันธ์เพลงร่วมสมัยที่ก่อให้เกิดผลงานเชิ ง
สร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ได้

3
ขอบเขตของการวิจัย
1. การศึกษาปี่ไทยในงานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งเน้นการเก็บข้อมูลไปที่ปี่ไทยประเภท ปี่ ใน โดย
ศึกษาปี่ ด้านความรู้ทั่วไป รูปร่าง รูปทรง วัสดุที่ใช้ทา แนวคิดและเทคนิคการบรรเลงเสียงที่สามารถ
บรรเลงได้
2. ประพันธ์เพลงที่ใ ช้เสียงปี่ ตามหลักและกระบวนการการประพันธ์เพลงร่วมสมัย โดย
ประยุกต์กรอบแนวคิด การบรรเลงเครื่ อ งดนตรี ปี่ใ น บนโครงสร้า งและการตี ค วามสถานการณ์ ที่
แตกต่างในการบรรเลงปี่ข องพระอภัยมณี จากวรรณกรรมของสุนทรภู่
3. งานวิจัยนี้ มุ่งเน้นให้เห็นภาพรวมของการใช้เครื่องดนตรีปี่ไทยมาใช้สร้างสรรค์
อันก่อให้เกิดผลงานประพันธ์ร่วมสมัย
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วิธีการและขั้นตอนของการวิจัย
ขั้นเตรียมการ
1. ปรึกษาขอความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ศึกษาเอกสาร งานวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3. ศึกษาบทเพลงที่เกี่ยวข้องกับปี่จากที่มีการบันทึกไว้
4. ศึกษาและฝึกปฏิบัติปี่
ขั้นดาเนินการ
1. วิเคราะห์งานวรรณกรรมเพื่อกาหนดกรอบทิศทางการประพันธ์
2. สัมภาษณ์ ศึกษาเทคนิคการบรรเลงสดจากผู้บรรเลงปี่อย่างน้อย 3 ท่าน
3. ศึกษาวิเคราะห์เสียงปี่ เทคนิคต่างๆ จากที่รวบรวมได้ มาจัดกลุ่มเสียงที่สัมพันธ์
กับอารมณ์เพื่อการเปรียบเทียบกับรูปแบบเสียงของสากล
4. วิเคราะห์ตีความข้อมูลต่างๆ และใช้จินตนาการสร้างแนวความคิดเพื่อนาไปสู่การ
สร้างบทเพลงในงานวิจัย
5. ประพันธ์เพลงตามแนวความคิด โดยใช้ปี่ใน เป็นเครื่องดนตรีหลักในการแสดง
อารมณ์ของบทเพลงที่ประพันธ์ บรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีสากลผ่านเทคนิคประพันธ์เพลงร่วมสมัย
6. เสนอบทเพลงต่ออาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงแก้ไข
ขั้นสรุปผลการดาเนินการ
1. นาเสนอผลงาน
2. นาข้อมูลมาสรุปผล
3. รายงานการวิจัย

4
ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
ประมาณ 1 ปี 7 เดือน
เริ่มงานวิจัย เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2555
เสนองานวิจัยภายในเดือน เมษายน 2557
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. นาเสนอเทคนิคเสียงและแนวคิดการบรรเลงเครื่องดนตรีปี่ไทยสาหรับการประยุ กต์ใ ช้
กับเครื่องดนตรีอื่นๆ
2. สร้างสรรค์ผลงานดนตรีที่แปลกใหม่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
3. นาเสนอเผยแพร่ผลงานดนตรีที่ผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและดนตรีสากล ที่เป็น
การส่งเสริมวัฒนธรรมดนตรีอีกรูปแบบหนึ่ง
4. นาเสนอผลงานดนตรีที่มีแรงบันดาลใจจาก คากลอนบรรยายเพลงปี่ในวรรณกรรม
เรื่องพระอภัยมณี เพื่อเป็นพื้นฐานสู่การสร้างสรรค์ต่อยอดผลงานรูปแบบอื่นๆ
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นิยามศัพท์เฉพาะ
ปี่ไทย ในงานวิจัยนี้เน้นไปที่ ปี่ใน ที่เป็นปี่ไทยประเภทหนึ่ง
งานประพันธ์เพลงร่วมสมัย หมายถึง ลักษณะ รูปแบบ วิธีการ และหลักการประพั นธ์
เพลงร่ วมสมั ย ที่ มี แ บบแผนพื้ น ฐานและการประยุ ก ต์ ใ ช้ เ สี ย งประพั น ธ์ เ พลงในสมั ย ปั จ จุ บั น มี
หลั ก การใช้ เ สี ย งดนตรี ห รื อใช้ เ สี ย งสั งเคราะห์ ที่ ส ร้ า งออกมาตามจิ น ตนาการของ
ผู้ประพันธ์

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้อง
การเก็บรวบรวมข้อมูลจากวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยนั้น ผู้วิจัยรวบรวม
องค์ความรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องด้านความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปี่ไทย เทคนิคการเป่าปี่ และ
วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี
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ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้นิยามความหมายของ ปี่ และปี่
ชนิดต่าง ๆ ไว้ว่า
ปี่ เครื่องดนตรีประเภทเป่าลมอย่างหนึ่งที่ใช้ลิ้น ตัวปี่หรือเลาปี่ มักทาด้วยไม้แก่น เช่น
ไม้ชิงชัน ไม้พะยูง มีลักษณะค่อนข้างยาว ป่องตรงกลาง หัวท้ายบานออกเล็กน้อย ภายในเลาปี่เจาะรู
กลวง ตลอดตั้งแต่หัวจรดท้าย มีหลายชนิด เช่น ปี่นอก ปี่ใน ปี่ไฉน ปี่ชวา ลักษณะนามเรียกว่า เลา
เช่น ปี่ 2 เลา โดยมีชนิดต่างๆ ดังนี้
ปี่ไฉน ชื่อปี่ชนิดหนึ่งขนาดเล็กมาก ยาวราว 19 เซ็นติเมตร นิยมทาด้วยไม้หรืองาแบ่ง
ออกเป็น 2 ท่อน ถอดออกจากกัน ได้ ท่อนบนเรียกว่าเลาปี่ ท่อนล่างเรียกว่าลาโพง มีลิ้น ทาด้วย
ใบตาล ผูกติดกับปลายท่อลมเล็กเรียกว่ากาพวด
ปี่ชวา ชื่อปี่ชนิดหนึ่งที่ได้แบบอย่างมาจากชวารูปร่างลักษณะทุกอย่างคล้ายปี่ไฉน แต่มี
ขนาดยาวกว่า
ปี่อ้อ ปี่ที่ลาตัวหรือเลาทาด้วยไม้รวกปล้องเดียวไม่มีข้อ ยาวราว 24 เซ็น ติเ มตร ตาม
ลาตัวนิยมใช้ไฟหรือตะกั่วร้อน ๆ ลนให้เป็นลวดลายต่าง ๆ ตอนหัวและท้ายของเลาปี่มักใช้ทองเหลือง
หรือเงินเลี่ยมไว้เพื่อกันแตกและให้ดูงาม
ปี่น อก ปี่ที่เ ล็กที่สุดในบรรดาปี่ 4 ชนิดที่ใช้ในวงปี่พาทย์ คือ ปี่น อก ปี่น อกต่า ปี่กลาง
และปี่ใน ยาวราว 31 เซ็นติเมตร กว้าง 3.5 เซ็นติเมตร
ปี่น อกต่า ปี่ชนิดหนึ่งที่ใช้ในวงปี่พาทย์ มีรูปร่างคล้ายปี่น อกยาวราว 34 เซ็น ติเ มตร
กว้างราว 3.5 เซ็นติเมตร
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ปี่กลาง ปี่ชนิดหนึ่งที่ใช้ในวงปี่พาทย์ มีรูปร่างคล้ายปี่นอกยาวราว 37 เซ็นติเมตร กว้าง
ราว 4 เซ็นติเมตร
ปี่ใน ปี่ชนิดหนึ่งที่ใช้ในวงปี่พาทย์ มีรูปร่างคล้ายปี่นอก เป็นปี่ขนาดใหญ่สุด ยาวราว 41
– 42 เซ็นติเมตร กว้างราว 4.5 เซ็นติเมตร เป็นปี่ที่ใช้กันมากที่สุด
จากนิยามความหมายของ ปี่ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได้ให้
ความหมายของปี่ชนิดต่าง ๆ แตกต่างกันไป แต่ไม่มีนิยามความหมายของ ปี่มอญ ทั้ง ๆ ที่เป็นปี่ที่ใช้
นิยมกันอย่างแพร่หลายในวงดนตรีไทยมานาน ส่วนการบรรยายรูปร่า งลั กษณะของปี่ ต่า ง ๆ ก็ไม่
ชัดเจน หากผู้ที่ไม่เคยเห็นปี่เหล่านั้นมาก่อนก็จะนึกภาพตามคาบรรยายได้ยาก เมื่อพิจารณาตาม
ความหมายของปี่ชนิดต่าง ๆ ก็แบ่งออกได้เป็น 3 พวก คือ ปี่อ้อ ที่มีลักษณะไม่เหมือนปี่ชนิดอื่นเลย
แยกเป็นหนึ่งพวก ปี่ไฉนกับปี่ชวา มีรูปทรงเหมือนกันอีกหนึ่งพวก และพวกที่สามที่มีรูปทรงเหมือนกั น
คือปี่นอก ปี่นอกต่า ปี่กลาง และปี่ใน ปี่ที่ใช้บรรเลงในวงดนตรีของประเทศไทยยังมีอีกหลายประเภท
เช่น ปี่พื้นเมืองที่ใ ช้ใ นวงดนตรีพื้ นเมื อ งภาคต่า ง ๆ ก็มีลักษณะเฉพาะและมีธรรมชาติ ข องเสี ย งที่
แตกต่างกันออกไป เช่น ปี่จุม ปี่กันตรึม ปี่แน เป็นต้น

ภาพที่ 1 ปี่พื้นเมืองประเภทต่าง ๆ
ที่มา: อุทยานการเรียนรู้ TK park, TK Application, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2557,
เข้าถึงได้จาก http://tkapp.tkpark.or.th
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การแบ่งประเภทปี่ที่ใ ช้บรรเลงในวงดนตรีไทยทั่วไป ทั้งที่ใช้ในราชพิธี รัฐพิธี เป็นมหรสพ
สมโภชรื่นเริง ประกอบการแสดงโขน ละคร หรือใช้ในพิธีการต่าง ๆ ตามวิถีชีวิตชาวไทย นั้นมีการ
แบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ตามหลักการหรือทฤษฎีเฉพาะกลุ่มแล้วแต่ว่าจะศึกษาไปด้านใด เช่น แบ่งตาม
วัสดุที่ใช้ทา แบ่งตามระบบนิ้วที่บรรเลง แบ่งตามธรรมชาติเสียง หรือแบ่งตามการนาไปใช้งาน เป็นต้น
แต่ในหากแบ่งประเภทตามลักษณะของเลาปี่แล้วแบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะใหญ่ คือ
1. ปี่ที่มีลักษณะเลาปี่เป็นรูปทรงกรวย เริ่มจากด้านปากเป่าเป็นต้นไปค่อย ๆ ขยายใหญ่
ขึ้น จนใหญ่สุดตรงปากลาโพง ส่วนลาโพงอาจนาโลหะพวกทองเหลืองมาทาแยกส่วนออกมาเพื่อขยาย
เสียง ปี่ลักษณะนี้ มี 3 ประเภท มีชื่อเรียกคือ ปี่ไฉน ปี่ชวา และปี่ม อญ การใช้งานปี่ไฉน นั้นจะใช้
บรรเลงในงานพระราชพิธีต่าง ๆ ใช้บรรเลงนาหน้าหมู่กลองชนะ ส่วนปี่ชวาและปี่ม อญ นั้น ใช้บรรเลง
ในวงดนตรีไทยประเภทวงปี่พาทย์ที่ยังใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน (มนตรี ตราโมท, 2507: 15)

ภาพที่ 2 ภาพปี่ที่มีเลาปี่เป็นรูปทรงกรวย คือปี่ ไฉน ปี่ชวา และปี่ม อญ
ที่มา: อุทยานการเรียนรู้ TK park, TK Application, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2557,
เข้าถึงได้จาก http://tkapp.tkpark.or.th
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ปี่ไฉน มีขนาดเล็กมาก ยาวราว 19 เซ็นติเมตร นิยมทาด้วยไม้หรืองาแบ่งออกเป็น 2
ท่อน ถอดออกจากกันได้ ท่อนบนเรียกว่าเลาปี่ ท่อนล่างเรียกว่าลาโพง มีลิ้นทาด้วยใบตาล ผูกติดกับ
ปลายท่อลมเล็กเรียกว่ากาพวด เลาปี่เป็นรูปกรวย ใช้บรรเลงนาหมู่กลองชนะสาหรับประโคมในงาน
พระราชทานเพลงศพที่ไ ด้รับพระราชทานโกศ เป็นต้น มีหัวหน้าเรียกว่า จ่าปี่ , สรไน ก็ว่า
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 342)
เมื่อคราวพระราชพิธีประโคมพระศพของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ วั ฒ นา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ปี พ.ศ. 2551 มีวงปี่ไฉนกลองชนะ ของสานักพระราชวัง เป่าถวาย
พระศพเพื่อเป็นการประโคมยาม ก่อนที่ปี่พาทย์นางหงส์ของสานักสังคีตจะบรรเลง หลังจากนั้ น ก็ ต่ อ
ด้วยการเป่าแตรสังข์ แตรนอน เป็นลาดับสุดท้าย ซึ่งทั้งหมดนี้เรียกว่า เครื่องสูง ไม่บรรเลงใช้กับสามัญ
ชนคนทั่วไป ปี่ไฉน จะเป่าเป็นสาเนียงลอย ๆ คล้ายเพลงพญาโศก โดยมีกลองชนะหลายใบที่ต้องตี
เรียกว่า สามไม้หนีสี่ไม้ไล่หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เปิงพรวด คือจะมีหนึ่งใบตี นาก่อนช้าๆ สามครั้ง
(ขุนอิน[นามแฝง], 2551)

ภาพที่ 3 การเป่าปี่ไฉนนาขบวนแตรสังข์กลองชนะในงานพระราชพิธีประโคมพระศพ
ที่มา: เรื่องน่ารู้ในราชสานักสยาม, วงประโคม, เข้าถึงเมื่อ 4 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก
https://www.facebook.com/thaiDivan/posts/539986356082467
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ปี่ช วา เป็นเครื่องเป่ามีลิ้น นาแบบอย่างมาจากชวา ตัวเลา ทาด้วยไม้จริง แบ่งเป็น 2
ท่อน ท่อนแรกเรียกว่าเลาปี่ยาวราว 27 เซ็นติเมตร กลึงให้กลมเรียวยาว ภายในโปร่งตลอด ตอนโคน
กลึงให้ใหญ่เล็กน้อย มีลูกแก้วคั่น ท่อนบนของลาปี่ ใต้ลูกแก้วเจาะรู 7 รูเรียงตามลาดับ สาหรับปิดเปิด
และมีรูนิ้วค้ า อยู่ด้านหลั งใกล้ กับ ลูก แก้ ว อีกท่อนหนึ่ งเรี ย กว่า ลาโพงทาด้ วยไม้ จริ ง ยาวราว 14
เซ็นติเมตร กลึงให้กลมเรียว ปลายบานเหมือนดอกลาโพง ภายในโปร่ง ตอนกลางกลึงเป็นลูกแก้ วคั่ น
ตอนบนจะหุ้ม ด้วยแผ่นโลหะบาง ๆ โดยรอบ สวมรับกับตัวลาปี่ได้พอดี เมื่อสวมท่อลาโพงและเลาปี่
เข้าด้วยกันแล้วยาวประมาณ 36 – 39 เซ็นติเมตร ลิ้นปี่ทาด้วยใบตาลแก่ ตัดพับซ้อนกันเป็น 4 กลีบ
สอดใส่ที่ปลายกาพวดที่ทาด้ วยโลหะกลมเล็ก ยาว ภายในโปร่ง ผูกด้วยเชือกเส้น เล็ก ๆ ด้วยเงื่ อน
ตะกรุดเบ็ด เคียนด้วยด้ายที่โคนกาพวด เพื่อสอดใส่ให้แน่นในรูปี่ เฉพาะลิ้นปี่ชวาจะมีกะบังลมซึ่ งทา
ด้วยไม้หรือกะลา บางกลม สาหรับรองรับริมฝีปากขณะเป่า สาหรับตัวเลาปี่ชวา นอกจากจะทาด้วยไม้
แล้ว ยังสามารถทาให้สวยงามด้วยงาทั้งเลา หรือทาด้วยไม้ประดับงา ปี่ชวาใช้ในการบรรเลงในวงบั ว
ลอย วงปี่พาทย์นางหงส์ และวงเครื่องสายปี่ชวานอกจากนี้ปี่ ชวายังใช้ในการเป่าประกอบการรากระบี่
กระบองและการชกมวยอีกด้วย (วิกิพิเดียสารานุกรมเสรี, 2557)
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้น พบว่าปี่ชวาใช้เป่าร่วมกับกลองในกระบวนพยุหยาตราทาง
ชลมารคและสถลมาคร นอกจากนั้น ยังพบเห็นปี่ชวาเป่าประกอบการเล่นกระบี่ กระบอง และการชก
มวย ในงานศพสมัยโบราณ ปี่ชวาจะเป่าร่วมวงกับกลองมาลายูที่เรียกว่า วงกลองสี่ปี่หนึ่งประโคมเป็น
ระยะ ๆ ต่อมาลดกลองมาลายูเหลือ 2 ลูก เรียกว่า วงบัวลอย ซึ่งเป็นเครื่องประโคมศพมาอีกระยะ
หนึ่ง ต่อมาวงบัวลอยได้เข้ามาผสมกับวงปี่พาทย์ไม้แข็ง โดยเปลี่ยนแปลงเครื่องดนตรีบางชิ้ นในวงปี่
พาทย์ออกเรียกวงนั้นว่า ปี่พาทย์นางหงส์ ใช้บรรเลงประคมในงานศพมาอีกระยะหนึ่ง (ภัทระ คมขา,
2546: บทคัดย่อ)
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ภาพที่ 4 ปี่ชวา
ที่มา: อุทยานการเรียนรู้ TK park, TK Application, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2557,
เข้าถึงได้จาก http://tkapp.tkpark.or.th
ปี่มอญ เป็นเครื่องเป่าอีกประเภทหนึ่ งที่มีลิ้น ได้แบบอย่างมาจากมอญ ปัจจุบันยังใช้ เป่า
อยู่ในวงปี่พาทย์ม อญ มีเสียงดังกังวาน แหบโหย ไพเราะเยือกเย็น ระคนเศร้า มีส่วนประกอบเป็น 2
ท่อน ท่อนหนึ่งเรียกว่าตัวเลา ทาด้วยไม้จริงกลึงให้กลมเรียวยาวภายในโปร่งตลอด ตอนปลายกลึง
ผายออกเล็กน้อย ยาวประมาณ 50 เซ็นติเมตร ตอนใกล้หัวเลาปี่ระยะสัก 6 เซ็นติเมตร กลึงเป็ น
ลูกแก้วคั่นสาหรับผูกพันเชือกโยงกับตั วลาโพง ที่ตัวเลาด้านหน้าเจาะรู 7 รู เรียงตามลาดับเพื่อปิด เปิด
นิ้วบังคับเสียง ด้านหลังตอนบนเจาะอีก 1 รู เป็นรูนิ้วค้า อีกท่อนหนึ่งเรียกว่า ลาโพง ยาวประมาณ 23
เซ็นติเมตร ทาด้วยทองเหลืองหรือโลหะอย่างอื่นและทาเป็นลูกแก้วคั่นกลางเหมือนกัน ช่องปากลาโพง
กว้าง 10 เซ็นติเมตร ถ้ารวมทั้งใบบานที่กางออกไปซึ่ งมีรัศมีกว้างราว 6 เซ็นติเมตร โดยรอบด้ วยวั ด
ผ่านศูนย์กลางยาว 22 เซ็นติเมตร ปลายลาโพงผายบานงุ้มขึ้น ตอนกลางและตอนปลายตีเป็นลู ก แก้ ว
ตัวเลาปี่จะสอดใส่เข้าไปในลาโพงโดยมีเชือกเคียนเป็นทักษิณาวัฏ ใช้เงื่อนสับปลาช่อน ยึดระหว่าง
ลูกแก้วลาโพงปี่กับลูกแก้วตอนบนของเลาปี่ ลิ้นปี่ ทาด้วยใบตาลแก่และแกร่ง มีกาพวด ยาวประมาณ
8 – 9 เซ็นติเมตร มีแผ่นกระบังลมสาหรับกันริมฝีปากผู้เป่า ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์ม อญ เพลงออก

11
ภาษามอญ หรื อตามที่ ป รากฏในหมายรั บ สั่ งบรรเลงร่ วมกั บ กลองแอว์ บ างกรณี ด้ วย (วิ กิ พิ เ ดี ย
สารานุกรมเสรี, 2557)

ภาพที่ 5 ปี่มอญ
ที่มา: อุทยานการเรียนรู้ TK park, TK Application, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2557,
เข้าถึงได้จาก http://tkapp.tkpark.or.th
2. ปี่ที่มีลักษณะเลาปี่นูนตรงกลางเลา เกี่ยวกับการทาเลาปี่ลักษณะนี้ สุจิตต์ วงษ์เทศ
ได้ให้ความเห็นว่า ปี่ลักษณะนี้น่าจะมีการพัฒนาจากเครื่องเป่ายุคแรก โดยกลึงให้บานปลายด้ า นบน
และด้านล่างบานออกแล้วป่องตรงกลาง ซึ่งน่าจะมีความเชื่อมาจากดั้งเดิม ที่เคยใช้ไม้ซางเสียบเข้ากับ
ลูกน้าเต้า แล้วเป่าเป็นเสียงเดียวที่เรียกว่าเรไร เจาะภายในกลวงตลอดเลา แต่ยังเหลือร่องรอยเดิม คื อ
ทาลิ้นด้วยไม้อ้อหรือใบตาลสวมเข้าไป แล้วจึงเจาะรู ปิด เปิด นิ้วเพื่อปรับเปลี่ยนเสียง (สุจิตต์ วงษ์เทศ
, 2533: 22 )
เลาปี่ ทาด้วยไม้จริงเนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้พยุง ไม้มะค่า ไม้มะเกลือ ไม้ประดู่ กลึงให้
เป็นรูปบานหัวบานท้าย ตรงกลางป่อง เจาะภายในให้กลวงตลอดเลา ทางด้านหัวของปี่ทาเป็น ช่ องรู
เล็กเพื่อใส่กาพวด ส่วนทางด้านปลายปากรูใหญ่เพื่อชยายเสียง ใช้ชันหรือวัสดุอย่างอื่ นมาหล่อเสริม
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ขึ้นอีกราว ๆ ข้างละหนึ่งเซ็นติเมตร ส่วนหัวเรียกว่าทวนบน ส่วนท้ายเรียกทวนล่าง ตอนกลางของปี่
เจาะรูนิ้วสาหรับเปลี่ ยนระดับเสียงลงมาตามลาดับ จานวน 6 รู รูตอนบนเจาะเรียงลงมา 4 รู เว้น
ระยะห่างเล็กน้อยเว้นช่วงป่องกลาง แล้วเจาะอีก 2 รู ตรงกลางของเลาปี่ กลึงขวั้นเป็นเกลียวคู่ไ ว้เป็ น
จานวน 14 คู่ เพื่อความสวยงามและกันลื่น ตรงทวนบนนั้นใส่ลิ้นปี่ที่ทาด้วยใบตาลซ้ อนกัน 4 ชั้น ตัด
ให้กลมแล้วนาไปผูกติดกับท่อลมเล็ก ๆ ที่เรียกว่ากาพวด เป็นท่อโลหะทาด้วยทองเหลืองเงินนาก เรียว
ยาวประมาณ 5 เซ็นติเมตร ผูกเชือกเพื่อให้ใบตาลติดกับกาพวดด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ด ส่วนของกาพวด
ที่จะต้องสอดเข้าไปเลาปี่นั้นใช้ถักหรือเคียนด้วยเส้นด้ายสอดเข้าไปในเลาปี่ให้พอมิด ทาให้เกิดความ
แน่นกระชับยิ่งขึ้น (จเร อู่แก้ว, 2547: 9)
การเรียกชื่อปี่ที่มีลักษณะเลาปี่นูนกลางเลานี้เรียกว่า ปี่ไทย ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมี 3 ขนาด
คือขนาดเล็กเรียกว่า ปี่นอก ขนาดกลาง เรียกว่า ปี่กลาง และขนาดใหญ่ เรียกว่า ปี่ใน ทั้ง 3 ขนาดจะ
มีรูปทรงเหมือนกัน การใช้วัสดุในการทาเหมือนกัน สามารถเป่าได้ระดับเสียงตรงได้ 24 เสียง กับเสียง
ควงหรือเสียงแทนอีก 8 เสียง รวมเป็น 32 เสียง (กฤษฏิ์ เลกะกุล , 2552: 92 – 97) มีรายละเอียด
ของแต่ละขนาด ดังนี้
ปี่นอก มีขนาดเล็กสุด เสียงสูงใช้เป่าในวงปี่พาทย์ชาตรี ในการเล่นโนราห์ หนังตะลุง
และละครชาตรี ต่อมาได้เข้ามาบรรเลงผสมในวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่และเครื่องใหญ่ โดยเป่าควบคู่
ไปกับปีใน มีระดับเสียงสูงสุดในบรรดาเครื่องเป่าตระกูลนี้ มีความยาวประมาณ 31 เซนติเมตร มึความ
กว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตร ปี่นอกต่า มีขนาดใหญ่กว่าปี่นอก มีเสียงต่ากว่า ยาว 34 เซ็นติ เมตร
กว้างราว 3.5 เซ็นติเมตรปี่นอก ในปัจจุบันมิได้พบเห็นใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์แล้ว
ปี่กลาง เป็นปี่ที่มีสัดส่วนและเสียงอยู่กลางระหว่างปี่นอกกับปี่ใน ใช้เป่าประกอบการเล่น
หนังใหญ่มาแต่โบราณ ปัจจุบันไม่ค่อยได้พบเห็นในการประสมวงดนตรีไทย มีวิธีการเป่าเช่นเดี ย วกับ
ปี่นอกและปี่ใน เพียงแต่ผิดกันที่นิ้วและระดับเสียง ยาว 37 เซ็นติเมตร กว้างราว 4 เซ็นติเมตร
ปี่ใน เป็นปี่ที่มีขนาดใหญ่สุดในตระกูลนี้ เสียงต่า นิยมใช้กันมากในปั จจุบันในวงปี่พ าทย์
ยาว 41 – 42 เซ็นติเมตร กว้าง 4.5 เซ็นติเมตร เป็นปี่ที่ใช้กันมากที่สุด
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ภาพที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบชนาดและสัดส่วนของ ปี่นอก ปี่กลางและปี่ใน
ที่มา: อุทยานการเรียนรู้ TK park, TK Application, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2557,
เข้าถึงได้จาก http://tkapp.tkpark.or.th

ภาพที่ 7

แสดงการเปรียบเทียบช่วงเสียงของ ปี่นอก ปี่กลางและปี่ใน
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งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้เลือกที่จะศึกษาปี่ใน เนื่องจากเป็นเครื่องดนตรีประเภทปี่ที่มีการใช้
บรรเลงอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นปี่ที่นิยมไปใช้ในการบรรเลงเพลงร่วมสมัยโดยผู้บรรเลงปี่หลายท่า น
ซึ่งได้มุ่งประเด็นการศึกษาไปที่เทคนิ คการบรรเลงปี่ใ น การประพันธ์เพลงโดยใช้เ ครื่ องดนตรี ไ ทย
ประเภทปี่ใ น ตามหลักและกระบวนการการประพั นธ์เพลงร่ วมสมั ย ผนวกกับการประยุกต์ ก รอบ
แนวคิดจากการศึกษาประเด็นของการใช้ปี่บรรเลงในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี ซึ่งจากบทประพันธ์
ของสุนทรภู่ ได้มีการอ้างอิงถึงเสียงปี่ของครูมีแขก ไว้ว่า “ครูมีแขกคนนี้เขาดีครัน เป่าทยอยลอยลั่น
บรรเลงลือ” ดังนั้นจึงสันนิษฐานว่า เสียงปี่ที่บรรเลงในเรื่องพระอภัยมณีเป็นเสียงปี่ใน ผู้วิจัยจึงศึกษาปี่
ใน จากสื่อบันทึกบทเพลงที่บรรเลงโดยปี่ใน การสัม ภาษณ์ บันทึกเสียงผู้บรรเลงปี่ และเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมหัวข้อของลักษณะทางกายภาพ ระบบนิ้ว ธรรมชาติของเสีย งปี่ใ น
ไว้ดังนี้

ภาพที่ 8

ภาพผู้วิจัย(ซ้าย)ศึกษาการบรรเลงปี่ใน
ปี่ใน

ปี่ใน เป็นเครื่องดนตรีไทยเก่าแก่ มีอายุการค้นพบมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย และปรากฏ
ชัดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธา แล้วพัฒนามาเรื่อย ๆ ในสมัยรัจนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบัน สันนิฐานว่าคาว่า
นอกและใน อาจจะมาจากปี่สาหรับเล่นกับละครนอกและ ละครใน ก็เป็นได้ ทั้งนี้ยังเป็นการกาหนด
เสียงของการบรรเลงด้วยคือทางนอกและทางใน เกี่ยวกับเรื่องนี้ มนตรี ตราโมท (2507: 18) ได้

15
แสดงความเห็นไว้ว่า ปี่ทางในสูงกว่าทางเพียงออ 1 เสียง เสียงที่เป็นหลักเริ่มต้นเทียบได้กับเสียง ซอล
ที่เรียกว่าทางในนี้ เรียกชื่อตามปี่ที่ใ ช้เป่าในวงปี่พาทย์ประจากับเสียงนี้ที่เป่าได้ถนัด และสะดวกที่ สุด
ปี่นี้ชื่อว่าปี่ในทางนี้มักใช้บรรเลงประกอบละครหรือละครนอกและโขนในปัจจุบัน
ปี่ใน เป็นเครื่องเป่าที่มีความสาคัญในการสร้างสรรค์ต่อวงปี่พาทย์ โดยสามารถสร้าง
เสียงต่าง ๆ ได้ม ากมายมีเอกลักษณ์แตกต่างจากเครื่องเป่าชนิดอื่น ถือกันว่า เป็นรากฐานของการ
ฝึกหัดเทคนิค การใช้ลมการฝึกระบบเสียง ระบบนิ้วต่าง ๆ เรียกได้ว่า เป็นปี่ที่รวมพื้นฐานของปี่ต่าง ๆ
ไว้ และเนื่องจากปี่ใ นเป็นเครื่องเป่าที่มีรูปิดเปิดนิ้วเพียง 6 รู โดยมีรูช่องบน 4 รู เว้น 1 รู แล้วมีรูช่วง
ล่างอีก 2 รู ดังนั้นระบบนิ้วในการบรรเลงของปี่ในจึงซับซ้อนกว่าเครื่องเป่าอื่ นๆ อันเนื่องมาจากระบบ
เปิดปิดนิ้วที่ไม่ได้เรียงลาดับกันอย่างเครื่องเป่าชนิดอื่น ๆ ดังแผนภาพระบบนิ้วปี่ (กฤษฏิ์ เลกะกุล,
2552: 27)
หน้าที่ข องปี่ใ น ในวงปี่พาทย์ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีความสาคัญมาก มีหน้าที่ในการ
บรรเลงที่สาคัญ เช่น เป็นประธานของวงปี่พาทย์ คนปี่จะเป็นผู้มีสิทธิ์เก็บรั กษาเงินกานลหรือเงิน ยกครู
แต่เพียงผู้เดียว เป็นผู้ขึ้นเพลงหน้าพาทย์สาคัญในชุดโหมโรงเย็น เป็นผู้ขึ้นเพลงโหมโรงก่อนการแสดง
มหรสพของไทย เป็นผู้ขึ้นเพลงก่อนการแสดงปี่พาทย์เสภา เป็นผู้ขึ้นเพลงเรื่อง เพลงช้า เพลงเร็ว เป็น
ผู้ดป่าเลียนเสียงร้องเพลงฉุยฉาย เป็นผู้เป่าว่าดอกเพลงลา เป็นผู้เป่าเลียนเสียงจับของเพลงเดี่ย วเชิ ด
นอก (วิเชียร อ่อนละมุล, 2548: 17 – 18)
ลักษณะทางกายภาพของปี่ใน มีเลาปี่ทาด้วยไม้จริงเนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้พะยุง ไม้
มะฮอกกานี ไม้งิ้วดา ไม้มะเกลือ หรืองาช้างก็มี ปี่ในมีลักษณะบานหัว ป่องกลาง บานท้ าย มีเอวคอดดู
สวยงาม มีความยาว 41 – 42 เซ็นติเมตร กว้างราว 4.5 - 5 เซ็นติเมตร กาพวด และลิ้นปี่ ซึ่งเป็น
ส่วนที่ทาให้เกิดเสียง ส่วนของกาพวด มีลักษณะเหมือนหลอดรูปกรวย ยาวประมาณ 5.5 เซนติเมตร
ด้านที่ใหญ่ จะเป็นส่วนที่ที่ใ ช้เสียบเข้ากับเลาปี่ บริเวณทวนบน ซึ่ งตรงโคนของกาพวดด้านใหญ่ นี้ จะ
ถูกเคียน หรือพันด้วยด้ายหรือเชือกเล็ก เพื่อให้เสียบได้แน่นยิ่งขึ้น ส่วนด้านที่เล็กกว่า หรือด้านปลาย
ของกาพวด สาหรับประกอบเข้ากับลิ้นปี่ ทาด้วยเป็นใบตาลคัดพิเศษ รูบังคับเสียงของปี่ในมี 6 รู
เจาะอยู่ด้านบน แบ่งเป็น 2 ช่วงคือช่ วงบน 4 รู มีระยะห่างเท่ากัน แล้วเว้นไป 1 ช่วงรู ช่วงล่า ง
อีก 2 รู ที่มีระยะห่างรูเท่ากัน (กฤษฏิ์ เลกะกุล, 2552: 26 – 27)
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ทวนบน
กาพวด

เลาปี่

ลิ้นปี่
รูบังคับเสียง

เงื่อนตะกรุด
เบ็ด

ทวนล่าง
ปากลาโพง
ภาพที่ 9

แสดงส่วนประกอบของปี่ใน

การเป่าปี่ ผู้เป่านั่งในท่าพับเพียบหรือขัดสมาธิ ลาตัวตรง จับปี่ให้รูบังคับเสียงอยู่ด้า นบน
มือขวาอยู่ ด้า นบนมื อ ซ้ า ยอยู่ ด้า นล่ า ง ให้นิ้วหัวแม่มื อ ค้าอยู่ด้ า นใต้ เลาปี่เพื่ อให้ปี่ อ ยู่ใ นตาแหน่ งที่
เหมาะสม ใช้นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางของทั้ งสองมือ เปิด ปิด รูบังคับเสียงตามที่ต้องการ ส่วนนิ้วก้อย
ทั้งสอง ใช้ประคองปี่ แขนทั้งสองข้างยกขึ้นและกางออกพองาม ให้ข้อศอกอยู่ต่ากว่าระดับหัวไหล่ ผู้
เป่าต้องอมลิ้นปี่จนริมฝีปากชิดทวนบน ตะแคงลิ้นปี่ 45 องศา การใช้ลมเป่าปี่มี 2 ลักษณะคือ การใช้
ลมตรงจากปอด และการใช้ลมจากกระพุ้งแก้ม การเป่าระบายลมหรือการเป่าให้มีเสียงตลอดเวลานั้ น
จะใช้การเป่าทั้ง 2 ลักษณะนี้สลับกันไปมา ซึ่งผู้เป่าต้องผ่านการฝึกมา ถือว่าเป็นเทคนิกการเป่า ชั้ นสู ง
อีกประการหนึ่ง (วรนาฎ พึ่งอุดม, 2548 : 12 – 13)
ระบบนิ้วในการเปลี่ยนระดับเสียงต่าง ๆ ของปี่ในนั้น จะมีความแตกต่างและซับซ้ อนกว่า
เครื่องแประเภทอื่ น ด้วยเหตุที่มีรูเปลี่ยนระดับเสียงเพียง 6 รู อยู่ด้านบน 4 รู มีระยะห่างเท่ากัน แล้ว
เว้นไป 1 ช่วงรู เจาะช่วงล่างอีก 2 รู ระบบการปิด เปิดนิ้วในระดับเสียงต่าง ๆ จึงไม่ได้เรียงลาดั บ
เหมือนเครื่องเป่าอื่ น ๆ มีทั้งหมด 24 เสียง แบ่งออกเป็น 3 ช่วง คือ (กฤษฏิ์ เลกะกุล , 2552: 26 –
27)
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เสียงต้อ หรือ ทางต้อ เป็นระดับเสียงในกลุ่มเสียงต่า มี 6 ระดับเสียง คือ เร มี ฟา
ซอล ลา ที
เสียงกลางหรือ ทางกลาง มี 8 ระดับเสียง คือ โด เร มี ฟา ซอล ลา ที โด
เสียงแหบหรือทางแหบ เป็นระดับเสียงสูง มี 10 เสียง คือ เร มี ฟา ซอล ลา ที
โด เร มี ฟา

ภาพที่ 10 แสดงช่วงเสียงและแผนผังการวางนิ้วระดับเสียงต่าง ๆ ของปี่ใน
ระดับเสียงของปี่ใน จะท่องระดับเสียงต่าง ๆ โดยการเลียนเสียงที่ม นุษย์ทาได้และปรับให้
ใกล้เคียงกับเสียงปี่ที่ได้ยินเป่าออกมาให้มากที่สุด เช่น ตือ ฮอ แฮ ฮือฮอๆ ตอ แต แต่ อือ อื๊อ อึอ ตอล็อค เป็นต้น ต่อมามีการนาระดับเสียงปี่ม าเปรียบเทียบกับระดับเสียงสากล ได้ดังนี้ (บุญช่วย โสวัตร,
2533: 51 - 54, อ้างถึงใน จเร อู่แก้ว, 2552: 9)
เสียงตือ คือเสียงเร
เสียงฮอ คือเสียงเร(เสียงเดียวกับ เสียงที่ 1 แต่นิ้วต่างกัน)
เสียงแฮ คือเสียงมี
เสียงฮือฮอๆ คือเสียงซอล-มี
เสียงตอ คือเสียงลา
เสียงแต คือเสียงที
เสียงอือ คือเสียงเรบน (แหบ)
เสียงอื๊อ คือเสียงมีบน (แหบ)
เสียงอือ คือเสียงเรบน (แหบ)
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เสียงตอ คือเสียงลา
เสียงตือ คือเสียงซอล ( แต่เป็นเสียงบน )
เสียงแต่ คือเสียงฟา
เสียงตือ คือเสียงซอล
เสียงตอล็อค คือเสียงลา
เสียงต๋อย คือ เสียงลา-เร
ด้านเทคนิกและวิธีการเป่าปี่ อนันต์ สบฤกษ์ (2533 : 43 – 45) ได้ศึกษาและแสดง
ความเห็นไว้ว่า ในวงปี่พาทย์ ปี่มีหน้าที่เป่าโดยดาเนินทานองถี่ ๆ บ้าง โหยหวนเป็นเสียงยาวบ้าง มีวิธี
ด าเนิ น ท านองที่ ผู ก พั น ต่ อเนื่ อ ง เป็ น เอกลั ก ษณ์ เ ฉพาะของปี่ จึ งมี เ ทคนิ ก และวิ ธี ก ารเป่ า ที่ เ ป็ น
ลักษณะเฉพาะ ดังต่อไปนี้ (อนันต์ สบฤกษ์, 2533 : 43 – 45, อ้างถึงใน วรนาฏ พึ่งอุดม, 2548: 14)
เป่าเก็บ เป็นการเป่าดาเนินทานองด้วยพยางค์ถี่ ๆ ร่วมไปกับทานองเพลงด้วยวิธี
ระบายลม
เป่าโหย เป็นการเป่าทานองบางตอนให้มีเสียงยาว ๆ โดยลากผ่านเสียงหนึ่งไปยัง
อีกเสียงหนึ่ง
เป่าตอดลิน้ เป็นการบังคับเสียงให้เกิดความชัดเจนด้วยการใช้ลิ้นตอดบริเวณปลาย
ลิ้นปี่
เป่าควงเสียง เป็นการบังคับเสียงที่ตามออกมาในระดับเสียงเดียวกันแต่ใช้นิ้วไม่
เหมือนกัน
เป่าพรม เป็นการเป่าให้มีพยางค์ถี่ ๆ ในเสียงเดียวกันด้วยการเปิดปิดนิ้วเร็ว ๆ เกิด
เป็นเสียงสูงขึ้นสลับกับเสียงเดิมถี่ ๆ ซึ่งสามารถทาได้ 2 อย่าง คือ พรมนิ้วเดียวจะเกิดเสียงคู่สอง และ
พรมสองนิ้วจะเกิดเสียงคู่สาม
เป่าปริบ เป็นการบังคับลม และนิ้วให้เกิดเสียงสั่นในลักษณะสั้น ๆ โดยการขยับนิ้ว
ให้สั่นสะเทือนขึ้น เรียกว่า การตีนิ้ว
เป่าครั่น ครืน เป็นการทาให้เสียงปี่สะดุด สะเทือน เช่นเดียวกับการขับร้อง
เป่าตอดลม เป็นการเป่าโดยปล่อยลมออกมาจากลาคอ เป็นช่วง ๆ
เป่าระบายลม เป็นการเป่าที่ทาให้เสียงปี่ต่อเนื่องยาวนานตลอดเวลาไม่ขาดเสียง
โดยผู้เป่าต้องมีความชานาญสูง ฝึกมาดี สามารถสลับลมที่เก็บไว้กับลมที่หายใจเข้าไปใหม่หมุนเวียน
กันได้ตลอดเวลา
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นอกจากนี้ กฤษฏิ์ เลกะกุ ล (2552: บทคั ด ย่ อ) ยั งได้ ศึ ก ษาเรื่ อง “ระบบเสี ย งและ
คุณลักษณะทางเสียงของปี่ใ น” เป็นการวิจัยทางมานุษ ยดนตรีวิทยา เชิงการทดลอง มีวัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาระบบเสียงและคุณลักษณะทางเสีย งของปี่ในโดยผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมี
ประเด็นการศึกษาที่สาคัญดังนี้
1. การวัดระดับเสียงสัมบูรณ์ของปี่ใน ค่าเซนต์ของสเกลและระยะห่างระหว่างเสียงใน
แต่ละช่วงคู่ทบเสียงของปี่ใ นมีค่าที่หลากหลาย โดยแต่ละช่วงคู่ทบเสียงมีระยะห่างระหว่างเสียงในแต่
ละเสียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ไม่มีระยะห่างระหว่างเสียงที่เท่ากัน ช่วงเสียง มี (E) – ฟา (F), ที (B)
– โด (C), เร (D) – มี (E), ซอล (G) – ลา (A) มีความสัมพันธ์กันในแต่ละช่วงคู่ทบเสียง
2. การศึกษาศักยภาพการกาเนิดเสียงของปี่ใน ศักยภาพในการเบนเสียงขึ้นและเบนเสียง
ลงของปี่ในในแต่ละนิ้วเสียงมีความหลากหลาย ช่วงคู่ทบเสียงต่าและช่วงคู่ทบเสียงสูงพิเศษมีศัก ยภาพ
ในการเบนเสียงที่จากัด นิ้วเสียงสามารถเบนเสียงขึ้นหรือเบนเสียงลงได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ช่ วงคู่
ทบเสียงกลางและช่วงคู่ทบเสียงสูงมีศักยภาพในการเบนเสียงมาก โดยเฉพาะช่วงคู่ทบเสียงสูง นิ้วเสียง
ทุกนิ้วสามารถเบนเสียงขึ้นและเบนเสียงลงได้
3. การวิเคราะห์คุณลักษณะทางเสียงและความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิ้วและเสียงของปี่
ในฮาร์โมนิคที่มีพลังงานมากที่สุดของระบบเสียงปี่ในแต่ละเสียงไม่ใช่เสียงจริงเสมอไป เสียงที่มีเ สี ย ง
จริงเป็นเสียงที่มีพลังงานมากที่สุด คือเสียง มีสูง (HE), ฟาสูง (HF), ซอลสูง (HG), ลาสูง (HA), โดสูง
(HC), เรสูงพิเศษ (SPD), มีสูงพิเศษ (SPE), ฟาสูงพิเศษ (SPF) ซึ่งอยู่ในช่วงคู่ทบเสียงสูงและช่วงคู่ทบ
เสียงสูงพิเศษ
4. การเรียงลาดับพลังงานของฮาร์โมนิ คในแต่ละเสียงส่ วนใหญ่มีลักษณะเฉพาะไม่ ซ้า
แบบกัน แต่จะมีความคล้ายคลึงกันและมีการสลับกันของฮาร์โมนิคในบางเสียง ยกเว้นในช่วงคู่ ท บ
เสียงสูงและช่วงคู่ทบเสียงสูงพิเศษ เสียงจะมีการเรียงลาดับพลังงานของฮาร์โมนิคซ้ากันมากในรูป แบบ
1, 2, 3 และ 1, 3, 2
5. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิ้วและเสียงของปี่ในมีความสัมพันธ์กับลาดับฮาร์โมนิ ค ซึ่ ง
กันและกันในรูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงคู่ทบเสียง ในช่วงคู่ทบเสียงสูงและช่วงคู่ทบเสี ย งสู ง
พิเศษ ระบบนิ้วมีรูปแบบการเปิดปิดนิ้วแบบเรียงนิ้วซึ่งมีความสัมพันธ์กับลาดับพลังงานของฮาร์ โมนิค
ที่ส่วนใหญ่เสียงจริงและเสียงที่มีพลังงานมากเป็นอันดับ 1 เป็นเสียงเดียวกัน
แนวทางในการประพันธ์บทเพลงสาหรับปี่ในของผู้ วิจั ย นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาเทคนิคการ
บรรเลงปี่จากผลการศึกษาวิจัย ของ รวีวัฒน์ ไทยเจริญ (2541 : บทคัดย่อ) ในการศึกษาเรื่อง “การ
วิเคราะห์ทานองปี่ที่ใช้ประกอบหนังตะลุง” ได้กล่าวถึงการประดับตกแต่งทานองปี่ (Ornamentation
of Pi Melodic Line) ว่ามีเทคนิกการปรับ การตอดลิ้น การโหยหวน การพรม การเป่าเสียงต่อเนื่ อ ง
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เป็นวลี การเป่าโดยเปลี่ยนช่วงเสียง และการใช้นิ้วควง และมีการเดินทานอง (Melodic Movement)
ของทานองหลักของเพลงส่วนใหญ่อยู่ที่อันดับ 1 2 3 4 5 6 ของบันไดเสียง คู่เสียงที่ใช้เดินทานองเป็ น
คู่เสียงที่ใกล้กัน คือ คู่ 2 3 4 และ 5
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้ให้ความสาคัญกับการประพันธ์โดยใช้ปี่เพื่อการเลียนเสียงคาพูด
จนสื่อความหมายได้ ดังการศึกษาของ ปี๊บ คงลายทอง (2538: บทคัดย่อ) ในการศึกษาเรื่อง “เพลงปี่
ฉุยฉาย : การวิเคราะห์ทางดนตรีวิทยาและภาพสะท้อนแห่งความงาม” เป็นการวิเคราะห์การเป่าปี่
เพลงฉุยฉาย อันได้แก่การบังคับลม การใช้นิ้ว เปิด ปิดรูปี่ การประสานใช้ลิ้นของผู้เป่าให้เข้ากับ ลิ้ นปี่
แสดงความสัมพันธ์ระหว่างคาร้องแต่ละคา รูปี่ และโน้ตที่ใช้กับตาแหน่งเสียงของคานั้น ๆ รวมถึงเทค
นิกวิธีการเป่าปี่แต่ละคา โดยนาเพลงฉุยฉาย 3 เพลงเอก คือ ฉุยฉายพราหมณ์ ฉุยฉายเบญจกายแปลง
และฉุยฉายทศกัณฑ์ลงสวน มาวิเคราะห์คีตลักษณ์ คือ จังหวะหน้าทับตะโพน ระดับเสียง เสียงสั้นยาว
ของปี่ ความดัง หนัก เบา คาเป็นคาตาย และคุณภาพเสียง
ผลการวิจัยพบว่า หัวใจสาคัญอันเป็นหน้าที่หลักของการเป่าปี่เพลงฉุยฉายนั้น จะต้อง
เป่าเลียนเสียงร้องให้ชัดเจนให้เหมือนหรือใกล้เคีงกับเสียงคาพูด จนสื่อความหมายได้ ด้วยลีลาการเป่า
อันวิจิตร พร้อมกัการระมัดระวังในการคุมจังหวะ ให้เหมาะสมกับการร่ายรา สอดใส่อารมณ์ให้งดงาม
สมกับบทร้องและการแสดงนั้น ๆ และพบว่า เพลงฉุยฉายเป็นเพลงพิเศษ ที่แสดงให้เห็นความงดงาม
ทั้งในส่วนของ คีตศิลป์ วรรณศิลป์ และนาฏศิลป์ ไปพร้อมกัน
วรรณกรรมเรือ่ ง พระอภัยมณี
พระอภัยมณี เป็นวรรณคดีชิ้นเยี่ยมเล่มหนึ่งของไทย ผลงานชิ้นเอกของพระสุนทรโวหาร
หรือสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ประพันธ์ขึ้นเป็นนิทานคากลอนที่มีความยาวมากถึง 94 เล่ม
สมุดไทย เมื่อพิมพ์เป็นเล่มหนังสือ จะมีความยาวกว่าหนึ่งพันสองร้อยหน้า ระยะเวลาในการประพั นธ์
ไม่มีการระบุไว้อย่างแน่ชัด แต่คาดว่าสุนทรภู่เริ่มประพันธ์ราวปี พ.ศ. 2364 - 2366 และแต่ง ๆ หยุด
ๆ ไปตลอด เป็นระยะ สิ้นสุดการประพันธ์ราว พ.ศ. 2388 รวมเวลามากกว่า 20 ปี
ข้อมูลของวรรณกรรมเรื่ อง พระอภัยมณี จากบทประพันธ์ของสุนทรภู่ นี้ ถือเป็ น แรง
บันดาลใจของผู้วิจัยที่สาคัญมากในการทาวิจัยนี้ เนื่องจากการบรรเลงปี่ของพระอภัยมณีมีบทบาท
สาคัญในการดาเนิ น เรื่ อ ง โดยทุกครั้ งที่พ ระอภั ยมณี บรรเลงปี่ใ นฉากต่ า ง ๆ จะสะท้อนให้เ ห็ น ถึ ง
เรื่องราว บทบาทของปี่ และ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบรรเลงที่แตกต่าง ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้ า
วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีจากเอกสารต่อไปนี้ คือ
1. พระอภัยมณี เล่ม 1 ของสุนทรภู่ ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ครั้งที่สิบหก กรุงเทพมหานคร
สานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พ.ศ. 2544
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2. พระอภัยมณี เล่ม 2 ของสุนทรภู่ ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ครั้งที่สิบหก กรุงเทพมหานคร
สานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พ.ศ. 2544
3. พระอภัยมณี เล่ม 3 ของสุนทรภู่ ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ครั้งที่สิบหก กรุงเทพมหานคร
สานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พ.ศ. 2544
4. พระอภัยมณี เล่ม 4 ของสุนทรภู่ ฉบับสมบูรณ์ พิมพ์ครั้งที่สิบหก กรุงเทพมหานคร
สานักพิมพ์ศิลปาบรรณาคาร พ.ศ. 2544
ผู้วิจัย ได้สรุปประเด็นสาคัญๆ จากเรื่องพระอภัยมณีได้ดังนี้
พระอภัยมณี นับแต่อายุไ ด้ 15 ปีและออกเดิ น ทางไปศึ กษาวิ ชาความรู้เ ช่ นเดี ย วกั บ
เจ้าชายในวรรณคดีไทยอื่น ๆ แต่วิชาที่พ ระอภัยมณีไปศึกษามา มิใช่วิทยาอาคมหรือความรู้เกี่ ย วกับ
การปกครองบ้านเมือง กลับเป็นวิชาดนตรีคือการเป่าปี่ ทาให้พระบิดากริ้วมากจนขับไล่ออกจากเมื อง
การผจญภัยของพระอภัยมณีก็เริ่มขึ้นนับแต่นั้น เขากับน้องชายคือศรีสุวรรณ ระเหเร่ร่อนไปจนเจอกับ
สามพราหมณ์ ถูกนางผีเสื้อสมุทรจับตัวไปสามี มีบุตร ชายชื่อสินสมุทร พ่อเงือกแม่เงือกช่วยพาหนีไป
ยังเกาะแก้วพิสดารเขามีบุตรกับอมนุษย์อีกครั้งคือกับนางเงือก ได้บุตรชายชื่อสุดสาคร ต่อมาพระอภัย
มณีได้รับความช่วยเหลือจากเจ้ากรุงผลึกและรักกันกับลูกสาวของเจ้ากรุงคือนางสุวรรณมาลี แต่นางมี
คู่หมั้นแล้วกับชาวต่างชาติแห่งเกาะลังกา ความขัดแย้งนี้ทาให้เกิดสงครามใหญ่ระหว่างกรุงผลึกกับ
กรุงลังกาเป็นเวลานานหลายปี แต่ในที่สุดสงครามก็ยุติลงได้เมื่อ นางละเวงวัณฬา ลูกสาวเจ้ ากรุงลังกา
ซึ่งต่อมาได้เป็นเจ้าเมืองสาวสวย ตกหลุมรักกับพระอภัยมณีเสียเอง หลังสงครามพระอภัยมณีปลงได้
กับความไม่แน่นอนของโลกมนุษ ย์และออกบวช โดยมีภรรยามนุษ ย์ทั้งสองคนคือนางสุวรรณมาลี กับ
นางละเวงออกบวชด้วย เรื่องราวในช่วงหลังของพระอภัยมณี เป็นการผจญภัยของรุ่นลูก ๆ ของพระ
อภัยมณี โดยมีสุดสาครกับนางเสาวคนธ์เป็นตัวละครหลัก เรื่องราวของสุดสาครโดยเฉพาะในช่ ว ง
กาเนิดสุดสาคร (พระอภัยมณี ตอนที่ 24 - 25 ) นับว่าเป็นวรรณกรรมเยาวชนที่โด่งดังมากอีกชุด
หนึ่ง
ลักษณะคาประพันธ์ใ นเรื่อง พระอภัยมณี เป็นกลอนสุภาพทั้งหมด ภาษาที่ใช้มี ความ
เรียบง่าย มีสัมผัสในไพเราะงดงามโดยตลอด ทาให้เป็นที่นิยมอ่านเรื่อยมา แม้ในปัจจุบันพระอภั ยมณี
ตามฉบับพิมพ์ของหอพระสมุด มีความยาวทั้งสิ้น 24,500 คากลอน คิดเป็นจานวนคาตามวจีวิภ าคได้
392,000 คา นับเป็นหนังสือกลอนขนาดใหญ่ม าก มีโครงเรื่องย่อย ๆ แทรกไปตลอดเรื่ อง คือจาก
เหตุการณ์หนึ่งนาไปสู่เหตุและผลของอีกเหตุการณ์หนึ่ง ซึ่งเป็นลักษณะงานเขียนที่สามารถเขียนไปได้
เรื่อย ๆ อย่างไรก็ดี อาจนับเหตุการณ์สาคัญหรือไคลแมกซ์ของเรื่องได้ ในตอนทัพลังกากับทัพพระ
อภัยมณีรบกันจนถึงขั้นเด็ดขาด ต้องแหลกลาญกันไปข้างใดข้างหนึ่ง แต่สุ นทรภู่ก็สามารถคลี่คลาย
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จุดสาคัญนี้ได้อย่างสวยงาม สุนทรภู่ประพันธ์ เรื่องพระอภัยมณี โดยการแบ่งบทประพันธ์ไว้ทั้งสิ้น 64
ตอน มีชื่อตอนดังต่อไปนี้
1. พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา 2. นางผีเสื้อลักพระอภัยมณี
3. ศรีสุวรรณเข้าเมืองรมจักร
4. ศรีสุวรรณพบนางเกษรา
5. ศรีสุวรรณเกี้ยวนางเกษรา
6. ศรีสุวรรณรบท้าวอุเทน
7. ศรีสุวรรณพยาบาลนางเกษรา
8. อภิเษกศรีสุวรรณ
9. พระอภัยมณีหนีนางผีเสื้อ
10. พระอภัยมณีได้นางเงือก
11. นางสุวรรณมาลีไปเที่ยวทะเล
12. พระอภัยมณีพบนางสุวรรณมาลี
13. พระอภัยมณีโดยสารเรือนางสุวรรณมาลี 14. พระอภัยมณีเรือแตก
15. สินสมุทรโดยสารเรือโจรสุหรั่ง 16. สินสมุทรพบศรีสุวรรณ
17. ศรีสุวรรณกับสินสมุทรตามพระอภัยมณี 18. พระอภัยมณีโดยสารเรืออุศเรน
19. พระอภัยมณีพบศรีสุวรรณกับสินสมุทร 20. สินสมุทรรบกับอุศเรน
21. พระอภัยมณีเกี้ยวนางสุวรรณมาลี 22. พระอภัยมณีครองเมืองผลึก
23. พระอภัยมณีอภิเษกกับนางสุวรรณมาลี 24. กาเนิดสุดสาคร
25. สุดสาครเข้าเมืองการะเวก
26. อุศเรนตีเมืองผลึก
27. เจ้าละมานตีเมืองผลึก
28. สุดสาครตามพระอภัยมณี
29. ศึกเก้าทัพตีเมืองผลึก
30. พระอภัยมณีตีเมืองใหม่
31. พระอภัยมณีพบนางละเวง
32. ศรีสุวรรณอาสาตีด่านดงตาล
33. ย่องตอดสะกดทัพ
34. นางละเวงคิดหย่าทัพ
35. พระอภัยมณีติดท้ายรถ
36. พระอภัยมณีทาผูกคอตายได้นางละเวง
37. ศรีสุวรรณกับสินสมุทรถูกทาเสน่ห์ 38. นางสุวรรณมาลีข้ามไปเมืองลังกา
39. นางสุวรรณมาลีมีสารตัดพ้อ
40. สุดสาครถูกเสน่ห์
42. หัสไชยแก้เสน่ห์
41. นางสุวรรณมาลีหึงหน้าป้อม
43. นางเสาวคนธ์ยิงแก้ม
44. กษัตริย์สามัคคี
45. นางเสาวคนธ์ขุดโคตรเพชร
46. พระอภัยมณีกลับเมือง
47. อภิเษกสินสมุทร
48. นางเสาวคนธ์หนี
49. นางเสาวคนธ์แปลงเป็นฤๅษี
50. นางเสาวคนธ์ได้เมืองวาหุโลม
51. สุดสาครตามนางเสาวคนธ์
52. พระอภัยมณีทาศพท้าวสุทัศน์
53. มังคลาครองเมืองลังกา
54. มังคลาชิงโคตรเพชร
55. มังคลาจับนางสุวรรณมาลีและท้าวทศวงศ์ 56. หัสไชยตีด่านเมืองลังกา
57. สุดสาครรบกับมังคลา
58. นางละเวงช่วยนางสุวรรณมาลีและท้าวทศวงศ์

23
59. พระอภัยมณี ศรีสุวรรณไปเมืองลังกา 60. พระอภัยมณีรบกับมังคลา
61. สังฆราชบาทหลวงเผาเมืองลังกา 62. พระอภัยมณีเข้าเมืองลังกา
63. อภิเษกหัสไชย
64. พระอภัยมณีออกบวช
จากบทวิจารณ์ข องนักวิชาการด้านวรรณกรรมไทยหลายท่าน ได้กล่าวถึงบทประพันธ์
พระอภัยมณีไว้ว่า พระอภั ยมณี จัดเป็นผลงานชิ้นเอกของสุนทรภู่ ที่เป็นที่รู้จักกว้างขวางมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากเค้าโครงเรื่องของพระอภัยมณีแหวกประเพณีของวรรณคดีในยุคเก่า มี
จินตนาการล้ายุคอยู่ม ากมาย และมีตัวละครจากหลากหลายชนชาติ แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์แ ละ
ความเปิดกว้าง ความเป็นนักคิดยุคใหม่ของผู้ประพันธ์เมื่อเปรียบเทียบกับยุคสมัยเดียวกันได้เป็น อย่า ง
ดี นั ก วิ ชาการจ านวนมากพากั น ศึ ก ษากลอนนิ ท าน พระอภั ย มณี เพื่ อค้ น คว้ า หาแรงบั น ดาลใจ
เชื่อมโยงแนวคิดของสุนทรภู่กับวรรณกรรมโบราณ ตลอดจนความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ยุคใหม่ข อง
บรรดานักเดินเรือที่เข้ามาสู่ประเทศไทยในยุคการค้าสาเภา นอกจากนี้แนวคิดที่สุนทรภู่สอดแทรกไว้
ในบทประพันธ์ทาให้ผลงานชิ้นนี้โดดเด่นและเป็นที่รู้จักมาก เพราะผู้คนล้วนใช้บทกลอนเหล่านั้ นเป็ น
คติสอนใจ เช่น บทกลอนในช่วงที่พระฤๅษีสอนสุดสาคร เป็นต้น
เมื่อเข้าสู่ยุคของการพิมพ์ พระอภัยมณี ได้ถูกตีพิมพ์เผยแพร่ในวงกว้างยิ่งขึ้นโดยโรงพิม พ์
ของหมอสมิท ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ความนิยมของเรื่องมีมากขึ้น ใน
ยุคต่อมามีการดัดแปลงและถ่ายทอดวรรณกรรมชิ้นนี้ออกไปในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย ทั้งเรื่องเล่า
ร้อยแก้ว การ์ตูน ภาพยนตร์ และละคร บทกลอนหลายช่วงในเรื่อง พระอภัยมณี ได้รับคัดเลือกให้
บรรจุอยู่ในแบบการเรียนการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ กลายเป็นคติสอนใจที่ผู้คนทั่วไปจดจากั น
ได้
สาหรับประเด็นในเรื่องดนตรีที่พบในเรื่องพระอภัยมณี สะท้อนความเชื่อและแนวคิ ดด้า น
บวกที่มีต่อดนตรีที่ ดังจะเห็นได้จากการที่ตัวเอกของเรื่องคือพระอภัยมณีชานาญการดนตรีคือเป่ าปี่
และได้ใช้ดนตรีนี้ใ นการแก้ปัญหาที่สาคัญ ๆ ในเนื้อเรื่อง เช่น บรรยายคุณค่าของดนตรีในการเป่ าให้
พราหมณ์ทั้งสามฟัง เป่าปี่เตือนสติสินสมุทรระงับศึกกับอุศเรน เป่าสะกดทัพเจ้าละมาน เป่าเกี้ยวนาง
ละเวง และเป่าฆ่านางผีเสื้อสมุทร เป็นต้น เป็นการแสดงอารมณ์ของมนุษ ย์ทุกอารมณ์ที่มีต่อดนตรีได้
อย่างครอบคลุม แสดงให้เห็นว่าได้มีการพยายามนาเสนอแนวคิดที่แตกต่างจากเดิม ออกมานั่ น คื อ
ดนตรีเป็นศิลปะ เป็นปรัชญาของชีวิต เป็นความไพเราะ จากแนวคิดที่แสดงออกมาในวรรณกรรม จึง
ถือได้ว่าเป็นมุม มองดนตรีที่แตกต่า งจากเดิม มองดนตรีเป็นสุนทรียศาสตร์ม องในด้า นดีข องดนตรี
(นภาลัย สุวรรณธาดา, 2541: 25 – 28)
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ภาพที่ 11 ภาพสุนทรภู่ ผู้ประพันธ์ เรื่อง พระอภัยมณี
ที่มา: DestinY[นามแฝง], พิพิธภัณฑ์หนุ่ ขี้ผงึ้ ไทย, เข้าถึงเมื่อ 5 พฤษภาคม 2557, เข้าถึงได้จาก
http://www.chomthai.com/forum/view.php?qID=3071
ปี่ในวรรณกรรมเรือ่ งพระอภัยมณี
การเป่าปี่ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่ ตามที่ปรากฏในเรื่องทั้งหมดมี 11
ครั้ง พระอภัยมณีเป่าปี่ 10 ครั้ง และสินสมุทร เป่าปี่ 1 ครั้ง มีคากลอนบรรยายถึงอารมณ์ เหตุการณ์
และบรรยากาศ นั้น ๆ ไว้ ดังนี้ (กัญจนณัฐ ปัญญาลิขิตกุล , 2552)
การเป่า ปี่ครั้งที่ 1 เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณี อยู่ในตอนที่ 1 พระอภัยมณีกับศรี
สุวรรณเรียนวิชา เล่ม 1 หน้า 10 เป็นเหตุการณ์ที่พ ระอภัยมณีเป่าปี่ให้พราหมณ์ทั้งสามฟัง เป็นการ
เกริ่นนาความดีข องการดนตรีที่ทาให้คนฟังมีความสุข ช่วยจรรโลงโลกจรรโลงใจ แม้แต่ครุฑา เทวราช
และสัตว์ป่าทั้งหลายก็ไม่เว้น ดังกลอน
ถึงมนุษย์ครุฑาเทวราช
จตุบาทกลางป่าพนาสิณฑ์
แม้นปี่เราเป่าไปให้ได้ยิน
ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา
ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติ
อันลัทธิดนตรีดีหนักหนา
เพลงปี่ของพระอภัยมณีตอนนี้ บรรยายถึงความงดงามของสตรีเพศ ความซาบซ่านกาดั ด
ของเพศชายตามธรรมชาติ ดังคากลอน
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ในเพลงปี่ว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ย
ถึงร้อยรสบุปผาสุมาลัย
พระจันทรจรสว่างกลางโพยม
แม้นได้แก้วแล้วจะค่อยประคองเคย
เจ้าพราหมณ์ฟังวังเวงวะแว่วเสียง
หวาดประหวัดสตรีฤดีดาล

ยังไม่เคยชมชิดพิสมัย
จะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลย
ไม่เทียมโฉมนางงามเจ้าพราหมณ์เอ๋ย
ถนอมเชยชมโฉมประโลมลาน
สาเนียงเพียงการเวกกังวานหวาน
ให้ซาบซ่านเสียวสดับจนหลับไป

การเป่าปี่ครั้งที่ 2 เป็นการเป่าปี่ของสินสมุทร ซึ่งเป็นบุตรพระอภัยมณี มีเพียงครั้งเดี ย ว
อยู่ใ นตอนที่ 12 พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา เล่ม 2 หน้า 139 พระอภัยมณีพบนางสุวรรณ
มาลี ท้าวสิงหลอยากฟังเสีย งปี่ ด้วยไม่เชื่อว่าจะมีดีอย่างไร แต่เนื่องเพราะพระอภัย มณีบวชอยู่ จึ งไม่
สามารถเป่าปี่ได้เกรงจะผิดศีล จึงให้สินสมุทรเป่าแทน บทเพลงปี่ตอนนี้แสดงอารมณ์ซาบซึ้ งตาม
จินตนาการยามใกล้ค่าน่าหลับนอน บรรยายธรรมชาติของนกบินเข้าสู่รังนอน ดังคากลอน
ทาแหบหวนครวญว่าสาลิกาแก้ว
ค่าลงแล้วขวัญอ่อนจะนอนไหน
หนาวน้าค้างพร่างพรมพนมไพร
จะหนาวใจสาริกาทุกราตรีฯ
…………………………………………………….
ด้วยลมปี่เป่าดังกระทั่งโยชน์
ได้ทราบโสตสิงสัตว์สงัดเสียง
ในคงคาปลาร้ายขึ้นว่ายเรียง
ฟังสาเนียงปี่แก้วแจ้วจับใจฯ
การเป่าปี่ครั้งที่ 3 เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณี อยู่ในตอนที่ 14 พระอภัยมณีเรือแตก
เล่ม 1 หน้า 160 พระอภัยมณีเป่าปี่ฆ่านางผีเสื้อสมุทร ที่ตามมาทันทาให้เรือแตกเกรงว่าจะทาร้าย
ผู้อื่นจึงจาต้องฆ่านาง อารมณ์เพลงตอนนี้ไม่ได้บรรยายไว้ว่าอย่างไร คงปล่อยให้เป็นไปตามจินตนาการ
ของผู้อ่านเอง ดังคากลอน
แล้วทรงเป่าปี่แก้วให้แจ้วเสียง
สอดสาเนียงนิ้วเอกวิเวกหวาน
พวกโยธีผีสางทั้งนางมาร
ให้เสียวซ่านซับซาบวาบหัวใจ
แต่เพลินฟังนั่งโยกจนโงกหงุบ
ลงหมอบซุบซวนซบสลบไสล
พอเสียงปี่ที่แหบหายลงไป
ก็ขาดใจยักษ์ร้ายวายชีวาฯ
การเป่าปี่ครั้งที่ 4 เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณี อยู่ในตอนที่ 17 พระอภัยมณีตีเมือง
ผลึก เล่ม 1 หน้า 351 - 352 พระอภัยมณีเป่าปี่จับเจ้าละมาน ที่มาตีเมืองผลึก เป็นการเป่าสะกดทัพ
เจ้าละมาน จินตนาการว่าเป็นเสียงเพลงจากสวรรค์ที่ไพเราะ หวานแว่ว วังเวง ดังคากลอน

26
หยิบปี่แก้วแล้วชูขึ้นบูชา
เปิดสาเนียงเสียงลิ่วถึงนิ้วเอก
ให้ขึ้นเฉื่อยเจื่อยแจ้วถึงแก้วกรรณ
ยืนไม่ตรงลงนั่งยิ่งวังเวก
เจ้าละมานหวานทรวงง่วงระงับ

พอลมมาเพลาเพลาทรงเป่าพลัน
หวานวิเวกวังเวงดังเพลงสวรรค์
เหล่าพวกฟันเสี้ยมฟังสิ้นทั้งทัพ
เอกเขนกนอนเคียงเรียงลาดับ
ลงล้มหลับลืมกายดังวายปราณฯ

การเป่า ปี่ครั้งที่ 5 อยู่ในตอนที่ 30 พระอภัยมณีตีเมืองใหม่ เล่ม 1 หน้า 417 - 418
พระอภัยมณีเป่าปี่ห้ามทัพฝรั่ง ในบทกลอนเพลงปี่บรรยายถึงอารมณ์อ้างว้าง หดหู่ โหยหา คิดถึงบ้าน
คิดถึงคนรักที่จากมานาน ดังคากลอน
พระโหยหวนครวญเพลงวั งเวงจิต
ให้คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง
ว่าจากเรีอนเหมือนนกมาจากรัง
อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย
ถึงยามค่าย่าฆ้องจะร้องไห้
ร่าพิไรรัญจวนหวนละห้อย
โอ้ยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อย
น้าค้างย้อยเย็นฉ่าที่อัมพร
หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่น ระรวยรื่นรินรินกลิ่ นเกสร
แสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอน
จะอาวรณ์อ้างว้างอยู่วังเวง
การเป่าปี่ครั้งที่ 6 เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณี อยู่ใน ตอนที่ 31 พระอภัยมณีเป่าปี่
เรียกนางละเวง เล่ม 1 หน้า 423 พระอภัยมณีเป่าปี่เป่าปี่เรียกนางละเวง เพลงปี่ตอนนี้ในคากลอนได้
บรรยายให้จินตนาการถึงอารมณ์รัก ใคร่ เสน่หา เป็นเพลงปี่เกี้ยวสาว ชมสาว เชิญชวนเชิงสังวาส จน
นางละเวงคล้อยตาม ทั้ง ๆ ที่กาลังรบกันอยู่ เหมือนต้องมนต์ เพียงแต่รู้สึกตัวได้ในตอนหลัง ดังคา
กลอน
ต้อยตะริดติดตี่เจ้าพี่เอ๋ย
จะละเลยเร่ร่อนไปนานไหน
แอ้อีอ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย
แม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย
ฉุยฉายชื่นรื่นรวยระทวยทอด
จะกล่อมกอดกว่าจะหลับกับเขนย
หนาวน้าค้างพร่างพรมลมราเพย
ใครจะเชยโฉมน้องประคองนวล
เสนาะดังวังเวงเป็นเพลงพลอด
เสียงฉอดฉอดชดช้อยละห้อยหวน
วิเวกแว่วแจ้วในใจรัญจวน
เป็นความชวนประโลมโฉมวัณฬาฯ
ฝ่ายโฉมยงองค์ละเวงฟังเพลงปี่
ให้รอรีรวนเรเสน่หา
………………………………………………………………..
ยิ่งหวั่นหวาดวิญญาณ์มารศรี
ยิ่งกลับฟังวังเวงเพลงสังวาส
ตะลึงลืมปลื้ม อารมณ์ไม่สมประดี
ด้วยเพลงปี่เป่าเชิญให้เพลินใจ
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การเป่าปี่ครั้งที่ 7 เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณี อยู่ในตอนที่ 31 พระอภัยมณีเป่าปี่
ปลุกทัพ เล่ม 1 หน้า 424 - 425 พระอภัยมณีเป่าปี่ปลุกทัพ หลังจากที่เป่าสะกดให้หลับแล้ว ก็เป่าให้
ตื่นคือสติ บทกลอนเพลงปี่ตอนนี้ไม่ได้บรรยายอารมณ์ไว้ แต่อย่างไร ให้ผู้อ่านจินตนาการเอง มีเพียง
เหตุการณ์หลังจากที่คืนสติ ดังคากลอน
ดาริพลางทางลงแล้วทรงปี่
เรียกโยธีไพร่นายทั้งซ้ายขวา
ให้วาบแว่วแก้วหูรู้วิญญาณ
ต่างลืม ตาตกใจทั้งไพร่นาย
ลุกขึ้นวิ่งทิ้งเครื่องสรรพาวุธ
อุตลุดล้มคว่าคะมาหงาย
เสียงครึกครื้นคืนพลัดกระจัดกระจาย ต่างวุ่นวายวิ่งพัลวันไปฯ
การเป่าปี่ครั้งที่ 8 เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณี อยู่ในตอนที่ 35 พระอภัยมณีติด ท้า ย
รถ เล่ม 1 หน้า 498 พระอภัยมณีเป่าปี่เพราะหลงอุบายนางยุพาผกาหลอกให้เป่าปี่สะกดทั พ ของ
ตนเอง บทกลอนบรรยายอารณ์เพลงปี่ไม่มากนักเป็นการจินตนาการกลิ่นหอมในตัวสาว และหวลคนึง
ถึงคู่นอนตอนใกล้ค่าดังคากลอน
แล้วแลดูสุริยนพอสนธยา
หยิบปี่มาเป่าเพลงวังเวงใจ
เสียงแจ้วแจ้วแว่วโหวยโหยละห้อย โอ้หอมสร้อยเสาวรสแป้งสดใส
เสาวคนธ์มณฑาสุมาลัย
สักเมื่อไรสาวน้อยจะลอยมา
แล้วเป่าเห่เรไรจับใจแจ้ว
ค่าลงแล้วเจ้าจะคอยละห้อยหา
ระหวยหิวหวิววับจับวิญญาณ์
พวกลังกากองทัพต่างหลับไป
การเป่าปี่ครั้งที่ 9 อยู่ในตอนที่ 44 กษัตริย์สามัคคี เล่ม 2 หน้า 170 พระอภัยมณีเป่ าปี่
เรียกนางละเวงและกองทัพทั้งหมด บทกลอนบรรยายอารมณ์เพลงปี่ตอนนี้เป็นอารมณ์ที่เศร้าสร้ อย
โหยหา อาวรณ์ เป็นห่วง ดังคากลอน
วิเวกโหวยโหยไห้อาลัยลาน
โอ้ดึกป่านนี้แล้วแก้วกลอยใจฯ
แม่วัณฬานารีศรีสวัสดิ์
จะพรากพลัดไพร่พลไปหนไหน
น้าค้างย้อยพรอยพรมพนมไพร
จะหนาวในทรวงน้องจนหมองนวล
โอ้ยามสามยามนี้เจ้าพี่เอ๋ย
พี่เคยกอดน้องประคองสงวน
แม่ยอดหญิงมิ่งขวัญจะรัญจวน
เสียดายนวลเนื้ออุ่นละมุนทรวง
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การเป่าปี่ครั้งที่ 10 อยู่ในตอนที่ 61 สังฆราชบาทหลวงเผาเมืองลงกา เล่ม 2 หน้า 456
พระอภัยมณีเป่าปี่จับวลายุดาวายุพัฒน์หัสกันได้ เป็นการเป่าที่มีจุดประสงค์เพื่อสะกดทัพ ให้หลับ เพื่ อ
เข้าเมือง บทกลอนบรรยายอารมณ์เพลงปี่ในตอนนี้ไม่ได้บรรยายไว้ปล่อยให้เป็นไปตามจินตนาการ
ของผู้อ่านเองมีเพียงการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้น ดังคากลอน
เป่าเสียงสูงฝูงคนเหลือทนทาน
ก้องกังวานวาบวับเสียวจับใจ
ให้ปลาบปลื้มลืมอื่นบ้างยืนนั่ง
โยธาทั้งสามทัพเคลิ้มหลับใหล
แต่องค์พระมังคลาคาดตราไว้
ตกพระทัยวิ่งมาเข้าหาครู
บาทหลวงยังนั่งกินเหล้าเสียงเป่าปี่ ฉวยทองหยิบบีบขยี้เข้าที่หู
ฉุดมังคลาว่าไวไวไปกับกู
ออกประตูตะวันตกวิ่งวกวน
การเป่าปี่ครั้งที่ 11 อยู่ในตอนที่ 61 พระอภัยมณีเยี่ยมศพนางมณฑา(เมืองผลึก) เล่ม 3
หน้า 65 พระอภัยมณีเป่าปี่ห้ามปลามิให้หนุนเรือ เป็นการเป่าปี่ครั้งสุดท้ายในเรื่องพระอภัยมณี บท
กลอนบรรยายอารมณ์เพลงปี่ตอนนี้ให้จินตนาการที่สงบราบเรียบ คล้ ายเพลงบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มี
คาว่าฉุยฉายในบทกลอนด้วย และให้จินตนาการจากการชมดวงดาวบนท้องฟ้าด้วย ซึ่งเป็นอารมณ์ที่
จินตนาการได้ไม่สิ้นสุด ดังคากลอน
เสียงฉอดฉ่าร่าวาเทพารักษ์
ซึ่งสานักเนินผาชลาไหล
ขอเชิญช่วยด้วยเถิดพระเลิศไกร
ให้พ้นภัยฝูงปลาในวารี
แล้วเป่าบวงสรวงถวายฉุยฉายเอ๋ย
เชิญชมเชยจันทร์จารัสรัศมี
ดารากรร่อนเร่ในเมฆี
จะช่วยชี้ชมดาวสาวสาวเอย
ไม่มีคู่อยู่เดียวเปล่าเปลี่ยวอก
ไม่เหมือนกกกอดพระทองนะน้องเอ๋ย
จะชมอื่นคืนกลับลิลับเลย
เสียงฉอดฉอดเฉื่อยฉ่าด้วยน้าเสียง
ก้องกังวานหวานแว่วแจ้วจาเรียง
ส่งสาเนียงนิ้วเอกวังเวกใจฯ
จากบทกลอนที่บรรยายอารมณ์เพลงปี่ในเรื่องพระอภัยมณีทั้งหมด 11 ครั้ง แสดงให้เห็น
ถึงจุดประสงค์ข องการเป่าปี่ใ นแต่ละครั้ งว่าต้ องการอย่า งไร แล้วบรรยายบทกลอนให้อารมณ์ ต าม
จินตนาการของผู้ประพันธ์ ที่สมมุติตัวเองว่ากาลังเป็นผู้เป่าปี่อยู่ จากการเป่าทั้งหมด

บทที่ 3
วิเคราะห์วรรณกรรม แนวคิดและเทคนิคการเป่าปี่
ที่สัมพันธ์กบั งานประพันธ์เพลง
การวิ จั ย เรื่ อ ง “ปี่ ไ ทยกั บ การตี ค วามสู่ งานประพั น ธ์ เ พลงสมั ย ใหม่ ” นี้ ผู้ วิจั ย ได้
ทาการศึกษางานวิจัย เอกสารวิชาการ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง และสังเกต สัม ภาษณ์จากคนปี่กลุ่ม
ตัวอย่างจากการลงพื้นที่ภาคสนาม ทาการเก็บรวบรวมข้อมูล และสื่อดนตรีรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภาพและ
เสียง ได้วิเคราะห์ข้อมูลวรรณเรื่องพระอภัยมณี ในประเด็นจุดประสงค์ ของการใช้ปี่ ในแต่ละครั้ง การ
บรรยายอารมณ์เพลงปี่จากบทกลอน เพื่อใช้เป็นทิศทางนาไปสู่การเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ วิเคราะห์
แนวคิดและเทคนิคการเป่าปี่ข องคนปี่กลุ่มตัวอย่าง พร้อมตั้งโจทย์และสังเกตการบรรเลงปี่ในอารมณ์
ต่าง ๆ เพื่อศึกษาแนวคิดและเทคนิคการเลือกใช้เสียงต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับอารมณ์เพลงในวรรณกรรม
ทั้งนี้เพื่อหาความสัมพันธ์ที่นาไปสู่การประพันธ์เพลงปี่กับการตีความสู่งานประพันธ์เพลงสมัยใหม่
การวิเคราะห์การเป่าปี่ในวรรณกรรมเรือ่ งพระอภัยมณี
งานวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้แนวคิดหลักมาจากวรรณเรื่อง พระอภัยมณี บทประพันธ์ของสุ นทรภู่
เนื่องด้วยเป็น วรรณกรรม ที่มีการหยิบยกคุณค่าของดนตรีมานาเสนอไว้อย่างชัดเจน และตัวเอกของ
เรื่องมีความเชี่ยวชาญในการเล่นเครื่องดนตรีคือ ปี่ อีกทั้งยังเป็นวรรกรรมแห่งชาติที่เก่าแก่ เป็นมรดก
ที่เติบโตมากับสังคมไทย ที่คนไทยได้เคยเรียนและรู้จัก ดังนั้นจึงคุ้นเคยกับตัวละครพระอภัยมณี และปี่
เป็นอย่างดี
บทกลอนที่ บ รรยายอารมณ์ เพลงปี่ ใ นเรื่ องพระอภั ย มณีมี ทั้งหมด 11 ครั้ ง แสดงถึ ง
จุดประสงค์ข องการเป่าปี่ใ นแต่ละครั้ ง แล้วบรรยายบทกลอนให้ อารมณ์เพลงตามจิน ตนาการของ
ผู้ประพันธ์ ผู้วิจัยวิเคราะห์อารมณ์เพลงตามจินตนาการของผู้ประพันธ์ได้ 7 ลักษณะ คือ ปี่ปลอบ
ประโลมจิตใจ ปี่ฆ่าทาลาย ปี่สะกดจิตสงบทัพ ปี่สงบจิตใจ ปี่เกี้ยวสาว ปี่ปลุกตื่นคืนสติ และปี่คร่า
ครวญ ดังนี้
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1. การเป่าปี่เพื่อขับกล่อมประโลม มี 2 เหตุการณ์ คือการเป่าปี่ครั้งที่ 1 พระอภัย
เป่าปี่แก่พราหมณ์ทั้งสามได้ฟัง เป็นการเกริ่นนาความดีของการดนตรีที่ทาให้คนฟังมีความสุข ช่ว ย
จรรโลงโลกจรรโลงใจ แม้แต่ครุฑา เทวราชและสัตว์ป่าทั้งหลายก็ไม่เว้น และการเป่าปี่ครั้งที่ 2 ของ
เรื่องพระอภัยมณี โดยสินสมุทรเป่าปี่แสดงให้เห็นถึงความสามารถของการเป่ าปี่ แก่ท้าวสิงหล บท
เพลงปี่ตอนนี้ แสดงอารมณ์ซาบซึ้ งตามจินตนาการยามใกล้ค่าน่าหลับนอน บรรยายธรรมชาติข องนก
บินเข้าสู่รังนอน จุดประสงค์ข องการใช้ปี่ของทั้ งสองเหตุการณ์จะคล้ายกั น ตัวละครในเรื่องได้ ใ ช้ ปี่
บรรเลงเพื่อแสดงความสามารถการเป่าปี่ โดยเลือกการบรรเลงเพื่อการขับกล่อม ทาให้ผู้ที่ฟังผ่อน
คลาย สบาย เคลิ้มจนอยากพักผ่อนและหลับไป
2. การเป่าปี่เพื่อฆ่าทาลาย เป็นการเป่าปี่ครั้งที่ 3 พระอภัยมณีเป่าปี่ให้นางผีเสื้ อขาด
ใจตาย จุดประสงค์ข องการใช้ปี่บรรเลงเพื่อสังหารนางยักษ์ ให้เจ็บปวดทรมาณ ทุรนทุราย จนขาดใจ
ตาย อารมณ์เพลงตอนนี้ในบทกลอนไม่ได้บรรยายไว้ว่าแต่อย่างไร คงปล่อยให้เป็นไปตามจินตนาการ
ของผู้อ่านเอง
3. การเป่าปี่เพื่อสะกดจิตให้งวยงงลืม สติ มี 3 เหตุการณ์คือการเป่าปี่สะกดทัพเจ้า
ละมาน เป่าปี่สะกดทัพของตนเอง และการเป่าปี่จับวายุพัฒน์หัสกัน จุดประสงค์ของการใช้ปี่ทั้ง 3
เหตุการณ์ จะใช้บรรเลงเพื่อสะกดจิตผู้ฟังให้มึนงง สับสน และหมดสติ บทกลอนบรรยายอารณ์เพลงปี่
ไม่มากนักจินตนาการว่าเป็นเสียงเพลงจากสวรรค์ที่ไพเราะ หวานแว่ว วังเวง และเป็นการจินตนาการ
กลิ่นหอมในตัวสาว และหวลคนึงถึงคู่นอนตอนใกล้ค่า
4. การเป่าปี่เพื่อสงบจิตใจ มี 1 เหตุการณ์เป็นการเป่าปี่ห้ามทัพ จุดประสงค์ของการ
ใช้ปี่บรรเลงในเหตุการณ์นี้ เพื่อทาให้ผู้ฟังที่กาลังเกรี้ยวกราด ก้าวร้าว โมโห ให้หายโกรธไม่อยากรบรา
ฆ่าฟัน และทาให้จิตใจสงบอยากกลับบ้าน บรรยายถึงอารมณ์อ้างว้าง หดหู่ โหยหา คิดถึงบ้าน คิดถึง
คนรักที่จากมานาน
5. การเป่าปี่เพื่อเกี้ยวสาว มีทั้งหมด 3 เหตุการณ์ คือ พระอภัยมณีเป่าปี่เกี้ยวนาง
ละเวงจุดประสงค์ข องการใช้ปี่บรรเลงทั้ง 3 ครั้งนี้ เพื่อทาให้นางละเวงเกิดความรัก หลงเสน่ห์ ในตัว
พระอภัย หรือการเป่าจีบหญิงเกี้ยวพาราศรี บรรยายให้จินตนาการถึงอารมณ์รัก ใคร่ เสน่หา เศร้า
สร้อย โหยหา อาวรณ์ เป็นห่วง เป็นเพลงปี่เกี้ยวสาว ชมสาว เชิญชวนเชิงสังวาส จนนางละเวงคล้ อย
ตาม
6. การใช้เป่าปี่เพื่อปลุกให้ ตื่ น คืน สติ เหตุการณ์ที่ปรากฏ เป็นการเป่าปี่ป ลุ ก ทั พ
จุดประสงค์ของการใช้เป่าปี่ครั้งนี้เพื่อทาให้ทหารหรือคนที่ฟัง ตื่นจากภวังค์ ปลุก ให้ตื่น จากที่หลับไหล
อยู่ก็ลุกขึ้นมาให้รู้ตัว บทกลอนเพลงปี่ตอนนี้ไม่ได้บรรยายอารมณ์ไว้แต่อย่างไร ให้ผู้อ่านจินตนาการ
เอง
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7. การใช้เป่าปี่เพื่อแสดงความโศกเศร้า เหตุการณ์ที่ปรากฏมี 2 เหตุการณ์ พระอภัย
เป่ า ปี เ พราะคิ ด ถึ งนางสุ วรรณมาลี แ ละสิ น สมุท ร และพระอภั ย มณี เ ป่ า ปี่ ร้ องเรี ย กหานางละเวง
จุดประสงค์ใ นการใช้ปี่ครั้งนี้เป็นการบรรงเลงเพื่อแสดงความรู้สึก เศร้าโศรกเสียใจ อาลัยอาวรณ์ ถึง
คนรักที่พลัดพราก จากกัน

ภาพที่ 12 ภาพการวิเคราะห์เพลงปี่พระอภัยมณี
ผู้วิจัยวิเคราะห์อารมณ์เพลงตามจินตนาการของผู้ประพันธ์ได้ 7 ลักษณะ คือ ปี่ปลอบ
ประโลมจิตใจ ปี่ฆ่าทาลาย ปี่สะกดจิตสงบทัพ ปี่สงบจิตใจ ปี่เกี้ยวสาว ปี่ปลุกตื่นคืนสติ และปี่คร่า
ครวญ และวิเคราะห์ได้ว่ามีปี่สะกดจิตสงบทัพ ปี่ฆ่าทาลาย และปี่คืนสติ ผู้ประพันธ์ไม่ได้บรรยาย
อารมณ์เพลงในบทกลอนไว้ คงปล่อยให้เป็นจินตนาการของผู้อ่านเอง ส่ วนอารมณ์อื่น ๆ บรรยายไว้ใน
บทกลอนค่อนข้างชัดเจน โดยเฉพาะอารมณ์รักใคร่ของหญิงชาย และการห่วงหาอาทร
ผู้วิจัย ได้ใช้จินตนาการตีความลักษณะเสียงปี่ ให้สัมพันธ์ตามลักษณะและอารมณ์เพลงปี่
ตามการเป่าปี่ใ นวรรณกรรม เพื่อใช้เป็นแบบอย่างในการประพันธ์เพลงต่อไป ดังที่นาเสนอในตาราง
ตามภาพที่ 13 ดังนี้
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ลักษณะและจุดประสงค์การใช้
อารมณ์เพลงปี่
ปี่ในวรรณกรรมพระอภัยมณี
1. ขับกล่อมประโลม
เพื่อให้ผ่อนคลาย สดชื่น สบาย
อยากพักผ่อน
2. ฆ่าทาลาย
เพื่อให้เจ็บปวดรวดร้าว เสียว
ซ่าน ทุรนทุราย ขาดใจตาย
3. สะกดจิตให้งวยงงลืมสติ
เพื่อให้งวยงง โซเซ หมดสติ
4. สงบจิตสงบใจ
เพื่อให้หายโกรธ สงบสติ ใจเย็น

เทคนิคและลักษณะเสียงปี่ที่
ผู้วิจัยนาเสนอ
ฟังสบาย เสียงลากยาว ทานอง
ตามธรรมชาติปี่
เสียงสูงลิ่วลอย ยาว อ้อนสูง สัน่
เครือใจจะขาด
เสียงแปลกแหบโหย สั่นสะเทือน
ช้า สงบเสงี่ยม สุขุม ให้กาลังใจ
เน้นเทคนิกการพรมนิ้ว ใช้โทน
เสียงกลาง เสียงนิ่งไม่กระชาก
5. เกี้ยวสาว
เพื่อให้หลงเสน่ห์ ชอบ
เดินทานอง ความรู้สึกฉอเลาะ
น่ารัก กุ๊กกิ๊ก มีเสน่ห์ เล่นเสียงสูง
ต่าสลับไปมา
6. ปลุกให้ตื่นคืนสติ
ฟังแล้วตื่น รู้ตัว หายง่วง หายงง ก้อง กังวาน มั่นคง เสียงสูง ดัง
7. คร่าครวญราพัน
เพื่อแสดงความคิดถึงโหยหาคน โหยหวน เศร้าสร้อย เทคนิกเสียง
รัก
ระบายลมลากยาว พรมนื้ว โหน
เสียงขึน้ ลง
ภาพที่13 ตารางแสดงความสัมพันธ์ใ นจุดประสงค์การใช้ปี่ในวรรณกรรมพระอภัยมณี กับอารมณ์
เพลงปี่และเทคนิคการเป่าปี่ที่ใ ช้

การเก็บข้อมูลเทคนิคการบรรเลงปี่
การเก็บข้อมูลการบรรเลงปี่เพื่อการวิเคราะห์นั้น ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการเก็บข้อมูลมา
ประกอบการวิเคราะห์ใ น 3 รูปแบบคือ การสัมภาษณ์ การสังเกต การบันทึกเสียงและวิเคราะห์ โดย
มุ่งเน้นข้อมูลที่มีความสอดคล้องกับประเด็นของการใช้ปี่ในวรรณกรรม เรื่องพระอภัยมณี ของสุนทรภู่
ทั้งนี้เพื่อนามาใช้ สร้า งสรรค์ผ ลงาน โดยผู้วิจัยได้ท าการศึ กษาข้ อมูล และทาการตี ค วามการใช้ ปี่ ที่
บรรเลงในวรรณกรรมพระอภัยมณี และจับประเด็นการใช้ปี่ในเรื่องที่มีการบรรยายในบทกลอน และ
เป็นนามธรรม มาเก็บข้อมูลการใช้เทคนิคการบรรเลงปี่ เพื่อให้ออกมาเป็นรูปแบบของเสี ย งที่ เ ป็ น
รูปธรรม ผ่านมุมมองแนวคิดที่สามารถบรรเลงออกมาได้จริง
จุดมุ่งหมายสาคัญในการสัม ภาษณ์ทั้งหมดอยู่ที่แนวความคิดในการเลือกใช้เสียงของผู้
บรรเลงปี่ม ากกว่าตัวเสียงที่อ อกมาจากการบรรเลงซึ่งเป็นเรื่องของเทคนิคเฉพาะตัว ผู้วิจัยได้ท าการ
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เก็บบันทึกเสียงการบรรเลงปี่ข องผู้บรรเลงปี่ โดยเบื้องต้นผู้วิจัยได้ สอบถามถึงความรู้ด้านเสียงปี่ และ
เทคนิคการบรรเลงปี่ เพื่อทราบข้อมูลทั่วไป เอกลักษณ์ของการบรรเลงที่แตกต่าง และเป็นแบบเฉพาะ
ของเครื่องดนตรีปี่ เทคนิคการทาเสียงปีให้เกิดเสียงที่น่าสนใจและวิธีการบรรเลง ที่ปี่สามารถทาได้
รวมไปถึงเทคนิคเฉพาะตัวของผู้บรรเลงปี่
ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูล โดยการสัม ภาษณ์บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านทฤษฎีและการปฏิบัติเครื่องดนตรี มีความผูกพันใกล้ชิดชานาญในการบรรเลงปี่ โดยบุคคลที่เลือก
สัมภาษณ์เป็นผู้บรรเลงปี่ จานวน 3 คน คือ
นายนันธวัตร ชัยวร ครูสอนดนตรีไทย โรงเรียนเชียงคาน จังหวัดเลย
นายควน ทวนยก ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบ้าน) จังหวัดสงขลา
ร.อ.สมนึก แสงอรุณ นักดนตรีไทยร่วมสมัยวงโจงกระเบน ครูดนตรีไทย

นายนันธวัตร ชัยวร
นายควน ทวนยก
ภาพที่ 14 ภาพผู้บรรเลงปี่กลุ่มตัวอย่าง

ร.อ.สมนึก แสงอรุณ

ผู้วิจัยได้เก็บบันทึกเสียงการบรรเลงปี่ของผู้บรรเลงปี่ โดยเบื้องต้นผู้วิจัยได้ สอบถามถึง
ความรู้ด้านเสี ย งปี่ และเทคนิ คการบรรเลงปี่ เพื่อทราบข้อมูลทั่ วไป เอกลักษณ์ของการบรรเลงที่
แตกต่าง และเป็นแบบเฉพาะของปี่ เทคนิคการทาเสียงปีให้เกิดเสียงที่น่าสนใจและวิธีการบรรเลง ที่ปี่
สามารถทาได้ รวมไปถึงเทคนิคเฉพาะตัวของผู้บรรเลงปี่ จากนั้นผู้วิจัยจึงตั้งประเด็นการเก็บข้อมู ลไว้
2 ประเด็น คือ
ประเด็นที่ 1 ให้ผู้บรรเลงปี่เลือกบรรเลงเสียงตามสถานการณ์ที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้
โดยสถานการณ์ที่ผู้วิจัยจัดเตรียม การวิเคราะห์ตีความแนวทางการบรรเลงปี่ที่เกิดขึ้นในวรรณกรรม
เรื่องพระอภัยมณีที่ได้กล่าวไว้ใ นข้างต้นทั้งหมด 7 ประเด็น โดยจะถามทีละข้อแล้วเปิดให้ผู้บรรเลงปี่
ได้คิดอย่างอิสระว่า เสีย งปี่ใ นการเอาไปใช้ใ นสถานการณ์ ต่า ง ๆ ที่ผู้วิจัยกาหนดมานั้ น จะบรรเลง
ออกมาเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพื่อดูมุม มองแนวคิดในฐานะที่เป็นผู้บรรเลงปี่ จะใช้เสียงอย่างไร มีเทคนิค
อะไรที่เกี่ยวข้อง และนามาใช้
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ประเด็น ที่ 2 ให้ผู้บรรเลงปี่เลือกบรรเลงเสี ย งตามอารมณ์ จากการอ่ า นบทกลอน
บรรยายอารมณ์เพลงปี่ใ นวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี ที่ผู้วิจัยได้เตรียมไว้ โดยบทกลอนของสุ น ทรภู่
ที่ผู้วิจัยเตรียมมานั้ น ได้จากช่วงเหตุ การณ์การเป่า ปี่ข องพระอภัย ที่เกิ ดขึ้ นในเรื่ อ ง สอดคล้ อ งกั บ
ประเด็นการใช้ปี่ในเรื่องตามที่ผู้วิจัยวิเคราะห์ตีความมา 7 แบบ
การวิเคราะห์แนวคิดและเทคนิคจากการเก็บข้อมูลการเป่าปี่
จากที่ได้วิเคราะห์ประเด็นการใช้ปี่บรรเลงในสถานการณ์ต่า ง ๆ ออกมาเป็น 7 แบบ
ผู้วิจัยจะน าประเด็ น เหล่า นี้ม าสัม ภาษณ์ผู้ บ รรเลงปี่ ทั้งนี้ผู้วิจั ย ต้ อ งการที่ จะทราบแนวคิ ดในการ
บรรงเลงปี่ ซึ่ งในฐานะของผู้ บ รรเลงปี่ ที่ มี ค วามใกล้ ชิด ได้ ค ลุ ก คลี กั บ เครื่ องดนตรี ปี่ ไ ทยมาเป็ น
ระยะเวลายาวนาน ผู้บรรเลงปี่นึกถึงเสียงปี่อย่างไร ใช้เทคนิคเสียงอะไร และจะเป่าเสียงปี่ออกมา
อย่างไร ผลจากการเก็บข้อมูลจากผู้บรรเลงปี่ ทั้ง 3 ท่าน มีดังนี้
นายนันธวัตร ชัยวร
นายนันธวัตร พูดถึงเสียงปี่ว่า จะต้องมีการเกริ่นขึ้นมาก่อน และเวลาเรานึกถึงเสียงปี่ จะ
นึกถึงการพรมนิ้ว และการครั่น ซึ่งเป็นเอกลักษณะเฉพาะตัวนั่นเอง มีแนวคิดและเทคนิคการเป่า ปี่ทั้ ง
7 ประเด็น ดังนี้
1. ปี่ขับกล่อมประโลมจิตใจ เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใน มีการเลือกใช้เทคนิคที่ทาให้ไม่
เกิดเสียงที่โหยหวนมาก เดินทานองที่เป็นธรรมชาติ จังหว่ะที่ไม่เร็วมาก ในการเป่าได้หยิบยกท่อนบาง
ท่อนจากเพลงนางนาค 2 ชั้นมา ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้ประโคมเพื่อขับกล่อม ใช้ในงานสู่ขวัญ เสียงที่ใช้มี
ระดับเสียงที่ไม่สูงมาก เทคนิคการบรรเลงที่ใ ช้ มีการครั่นการควง หลังจากการอ่านบทกลอนตัวอย่า ง
นายนันธวัตร ชัยวร ได้ใช้วิธีเกริ่นด้วยการขึ้นเสียงจากระดับต่าเคลื่อนที่ไปยังเสียงสูง พรมนิ้ว สร้าง
เสียงที่มีความวังเวง โดยเทคนิคการผันและโหนเสียงขึ้น จากนั้นจึงค่อยเปลี่ยนมาเดินทานองที่ลากช้า
ไม่มีการเคลื่อนที่ของเสียงมาก สื่ออารมณ์ถึงตัวบุคคลที่ตนเองคิดถึง
2. ปี่ฆ่าทาลาย นายนันธวัตร ชัยวร เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ชวา ให้เสียงที่ดุดัน น่าเกรง
ขาม หยิบยกสาเนียงจากเพลงสะระหม่า ที่ใช้ประกอบการราอาวุธ การรามวย ที่มีจุดประสงค์เพื่อการ
รบราฆ่าฟัน ใช้เสียงที่สื่อถึงการจ้องสังหาร การเตรียมตัวที่จะสังหาร โดยใช้เทคนิคการ ครั่ น ผันเสียง
ดังสูง โหยเพื่อให้เกิดความวั งเวง สร้างให้เกิดความรู้สึกว่ามี อัน ตราย หลังจากการอ่านบทกลอน
ตัวอย่าง นายนันธวัตร ชัยวร เลือกใช้เพลงสะระหม่าเหมือนเดิม เพราะได้อารมณ์และความรู้สึ ก
เป็นไปตามต้องการที่ได้จากการวิเคราะห์จากบทกลอน
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3. ปี่สะกดจิต นายนันธวั ตร ชัยวร เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใน นึกเสียงที่โหยหวล เพื่อ
เกิดความมึนงง หยิบยกสาเนียงจากเพลงเชิดนอก ที่สื่อถึงการจ้องจะตะครุบ การแผ่จิต แผ่อานาจไป
ยังเป้าหมาย สะกดจิตให้เป้าหมายอยู่นิ่ง ๆ ใช้เทคนิคผันเสียงต่า ใช้การครั่นด้วยน้าเสียงที่ดุดัน และ
ใช้การปริบ หลังจากการอ่านบทกลอนตัวอย่าง ลักษณะการบรรเลง จะเกริ่นเสียงแบบกระทันหั น แล้ ว
ขึ้นสูง เพื่อสร้างความสนใจ หยุดฟัง และดึงจิตใจคนเข้ามา ให้เคลิ้มกับเสียงที่เป่า ใช้เสียงลากยาวค่ อย
ๆ ใส่เทคนิคและสีสันเพิ่มเข้ามาไปกับเนื้อเสียง ได้แก่ครั่น ปริบ ผันเสียง โหนเสียง ที่สาคัญต้องเน้น
ความหนักแน่นและบรรเลงด้วยความตั้งใจจดจ่อต่อเสียงปี่ที่ออกมา
4. ปี่สงบจิตใจ นายนันธวัตร ชัยวร เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใน มีการใช้ทานองที่ยาว ไม่
มีความหวือหวามาก ต้องการจะสื่อให้คนฟังอารมณ์เย็นลง ใช้เทคนิคควง ครั่น ปริบ หลังจากการอ่าน
บทกลอนตัวอย่าง เดินทานองไม่เร็วมาก จากนั้นมีการเป่าเสียงเน้นย้า 3 ครั้ง เพื่อเป็นการสกิดใจ
แล้วเดินทานองต่อ ให้หวลคิดถึงบ้าน ไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรก็ตามก็ให้กลับมารู้สึกหวลคิดถึงบ้าน โดยมี
การหยิบยกทานองบางส่วนจากเพลงลาวดวงดอกไม้
5. ปี่เกี้ยวสาว นายนันธวัตร ชัยวร เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใน หยิบยกทานองเพลงจาก
เพลงลาวดวงเดื อน ซึ่งเป็น เพลงที่มี ค วามหมายเจ้า ชู้ ก รุ้ม กริ่ม โหยหา อาลัยถึงหญิ งอั นเป็ น ที่ รั ก
หลังจากการอ่านบทกลอนตัวอย่าง ได้ใช้ทานองจากเพลงลาวดวงเดือน เช่นเดิม
6. ปี่ปลุกให้ตื่น นายนันธวัตร ชัยวร เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ชวา ใช้ลักษณะเสียงที่ดัง
สูง สลับกับการเว้นพื้นที่เงียบแล้วกระแทกเสียงกระทันหัน หยิบยกสาเนียงมาจากท่อนรัวลาเดีย วที่ อยู่
ในเพลงรัว 3 ลา เป็นท่อนประโคมย่ายาม ที่สื่อถึงบอกการเริ่มต้น คล้ายกับการร้องปลุกคน ว่า “เอ้ย
ตื่น ๆ” ใช้เทคนิคครั่นดัง สบัด กระทบ ปริบ โหย พรมนิ้ว หลังจากการอ่านบทกลอนตัวอย่าง ก็ได้ใช้
ทานองลักษณะคล้ายแบบเดิม มีการเพิ่มเติมบ้าง ลากยาวเสียงที่สูง และใส่เทคนิคเสียงครั่นและปริบ
ลงไป มีการกระแทกเสียงสูงปรี๊ดดังก้องกังวาน ลักษณะเสียงให้ความรู้สึกวุ่นวาย กระฉับกระเฉง
7. ปี่คร่าครวญอาลัย นายนันธวัตร ชัยวร เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใน หยิบยกทานอง
จากเพลงโศรกพม่า เป็นเพลงที่ให้ในงานศพ สื่อถึงการราพึงราพันถึงคนที่จากไป ให้ที่มีการเดินทานอง
ช้าลากยาว ให้ความรู้สึกเศร้า เหงา เทคนิคที่มีการใช้คือครั่น ปริบ ควง หลังจากการอ่านบทกลอน
ตัวอย่าง ได้หยิบยกบางท่อนจากเพลงนางครวญ 2 ชั้น เนื้อหาเพลงเป็นการราพึงราพัน ถึงเพลงคน
รักที่จากลาห่างไกล และอาลัยอาวร
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ภาพที่ 15 ภาพผู้วิจัยลงเก็บข้อมูล นายนันธวัตร ชัยวร
นายควน ทวนยก
นายควน กล่าวถึงปี่ว่าเสียงปี่แต่ละเสียงนั้นจะมีภาษาของมัน ดังนั้นการที่เราจะแต่งเพลง
ปี่ได้ ต้องรู้จักภาษาของมันให้ได้ก่อน ภาษาในที่นี้หมายถึงลักษณะของเสียงต่าง ๆ ที่สื่ออารมณ์ออกมา
นั่นเอง ในปี่ใต้จะมีหนังตลุง เวลาเป่าจะทาเสียงตามลักษณะบุคลิกให้ตรงกับตัวละคร อย่างเช่ นหาก
ตัวละครเป็นยักษ์ เวลายักษ์เดินจะใช้เสียงหยาบ ๆ หรือตัวละครเป็นตัวเอกก็จะเลือกทาเสียงหวาน ๆ
มีแนวคิดและเทคนิคการเป่าปี่ทั้ง 7 ประเด็น ดังนี้
1. ปี่ขับกล่อมปะโลมจิตใจ นายควน ทวนยก เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใต้ มีการเลือก
ทานองเพลง จากเพลงชักใบ ซึ่งเป็นเพลงทานองเดินสบาย ๆ เรียบง่าย เป็นธรรมชาติ จังหวะไม่เร็ ว
มาก ใช้เทคนิคเน้นการพรมนิ้ ว หลังจากการอ่านบทกลอนตัวอย่า ง ได้มีการเลือกใช้ทบเพลงและ
ลักษณะการเป่าเช่นเดิม
2. ปี่ฆ่าทาลาย นายควน ทวนยก กล่าวถึงประเด็นข้อนี้ว่า หากเราจะฆ่ากัน จะฆ่า
ด้วยอารมณ์ อารมณ์ที่ห วานและแฝงความเศร้ า เหมือนเราแสร้ งทาเป็ น ดี แ ต่ แฝงเจตนาร้ าย ให้
เป้าหมายตายใจจึงลงมือ สาหรับการบรรเลง ได้เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใต้ มีการเลือกใช้ทานองจากบท
เพลง พระอภัย ซึ่งมีทานองเศร้าโหยหวน แต่มีความหวานซึ้งด้วยการพรมนิ้ว หลังจากการอ่านบท
กลอนตัวอย่าง ลักษณะการบรรเลงทั้งสองแบบจะเหมือนกัน ซึ่งมีเทคนิคที่สาคัญคือ การผั นเสีย งสู ง
การโหย และการพรมนิ้ว
3. ปี่สะกดจิต นายควน ทวนยก กล่าวถึงประเด็นข้อนี้ว่า จริง ๆ แล้วหากจะเป่ าให้
ตัวละครโอนเอนล้ม ตัวเสียงเพลงจะไม่เอียงเอนไปตามตัวละคร เสียงที่เกิดขึ้นเสียงปี่จะใช้เสียงที่มั่น คง
แต่ฟังแล้วให้คนที่ฟังเอนเอี ยงไปเอง เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใต้ ใช้เทคนิคการเป่าพรมนิ้วลากยาว ใช้
น้าเสียงที่มีพลัง
4. ปี่สงบจิตใจ นายควน ทวนยก กล่าวว่า หากเวลาที่เราจิตใจสับสน จะบรรเลง
เสียงปี่โดยใช้เสียงปี่ที่เป็นเพลงทานองเดิมที่คุ้นเคยในการบรรเลง เพราะหากได้บรรเลงเพลงออกไป
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แล้วเกิดตรงกับเสียงที่คุ้นเคยหรือบทเพลงที่เคยฟังหรือชอบ ก็จะสามารถดึงจิตใจคนนั้นให้คล้อยตาม
และสามารถทิ้งความสับสนไป
5. ปี่เกี้ยวสาว นายควน ทวนยก เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใต้ ลักษณะการบรรเลงใช้
ทานองที่ไม่ช้ามาก เน้นอารมณ์หวานซึ้ง ด้วยการพรมนิ้วและการเล่นน้าหนักเสียง หลังจากการอ่ า น
บทกลอนตัวอย่าง ได้หยิบยกทานองเพลงจากช้อยแม่นา ลักษณะจังหวะปานกลางไม่เร็วมาก มีทานอง
คึกครึ้น กรุ้มกริ่ม ให้ความรู้สึกเหมือนหยอกล้อแบบหนุ่มสาว เทคนิคที่สาคัญคือ การปริบ การพรมนิ้ว
การควงนิ้ว
6. ปี่ปลุกให้ตื่น นายควน ทวนยก ได้เลือกใช้เสียงที่บรรเลงหยิบยกจากท่อนเพลง
กราวตะลุง เป็นบทเพลงที่ใ ช้โหมโรงก่ อ นแสดง เพื่อกระตุ้นอารมณ์ให้เ กิด ความตื่ น ตั ว เตรียมตั ว
หลังจากได้อ่านบทกลอน ได้ใช้เทคนิคบรรเลงโดย เกริ่นด้วยการขึ้นเสียงจากระดับต่าเคลื่อนที่ไ ปยั ง
เสียงสูงอย่างรวดเร็ว ใช้เน้นเทคนิคพรมนิ้ว ให้เกิดความพริ้วไหวไพเราะ เพื่อสร้างความ ตื่นตัว และ
การเดินทานองที่มีความคึกคัก มีจังหว่ะสม่าเสมอ
7. ปี่คร่าครวญอาลัย นายควน ทวนยก เลือกใช้ปี่ประเภทปี่ใต้ ลักษณะการบรรเลง
ใช้ทานองช้า ลากยาว ใช้ระดับเสียงสูงแล้วทาให้เสียงเบา เน้นโน้ตหลักแช่ยาวแบบระบายลม แล้วเดิน
ทานอง จากนั้นก็กลับมาเน้นโน้ตเดิม ซ้าไปมา ใช้เทคนิคโหย หลังจากการอ่านบทกลอนตัวอย่าง ได้ใช้
ลักษณะทานองคล้ายแบบที่บรรเลงรอบแรก มีการใช้ทานองบางส่วนจากบทเพลงพระอภัย ที่ให้การ
ผันสูง ลากยาว และการครั่น ให้ความรู้สึกอาลัยอาวร ร้องไห้สะอื้น เทคนิคที่สาคัญคือการผันเสีย งสู ง
การโหน การโหย การครั่น การปริบ

ภาพที่ 16 ภาพผู้วิจัยลงเก็บข้อมูล นายควน ทวนยก
ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ
ร้อยเอกสมนึ ก พูดถึงปี่ว่า ปี่มีจิตวิญญาณในตั ว นั่นเพราะมั นสามารถเลี ย นเสี ย งได้
ใกล้เคียงของมนุษ ย์ แค่ปี่เลาเดียวสามารถทาให้เศร้า ทาให้เหงา ทาให้ตลก ทาให้กลัวจนขนลุก หรือ
ตามแต่จะสร้างอารมณ์ได้ตามที่จินตนาการ มีแนวคิดและเทคนิคการเป่าปี่ทั้ง 7 ประเด็น ดังนี้
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1. ปี่ขับกล่อมปะโลมจิต ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ เลือกใช้เสียงโดยการเดินทานองที่
ลากยาวและช้า โดยกลุ่ม โน้ตที่บรรเลงอยู่ช่วงโทนเสียงที่ไม่สูงมาก บรรเลงด้วยน้าเสียงที่นุ่ม นวลฟัง
สบาย ราบเรียบ สร้างอารมณ์ที่ผ่อนคลาย มีการใช้เทคนิคสั้น ๆ เช่นการปริบ การพรมนิ้ว การครั่น
และผันเสียงบ้าง แต่จะเล่นโดยไม่เน้นให้เสียงเทคนิคเกิดเสียงดังชัดเจน จะให้ได้ยินเบา ๆ สั้น ๆ ด้าน
การบรรเลงเพลงหลังจากการอ่านบทกลอน จะบรรเลงใช้เทคนิคเช่นเดียวกับแบบแรกคือ เดินทานอง
ช้าเรียบง่ายในโทนเสียงที่ไม่สูงมาก ใช้เสียงที่ไม่ดัง
2. ปี่ฆ่าทาลาย ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ เลือกใช้เสียงที่ให้ความรู้สึกโหยหวน กรีด
ร้องทรมาณ มาใช้สร้างสรรค์ โดยมีเทคนิคของการครั่น การใช้เสียงแหบสูง และการเค้นเสียงที่ลิ้นของ
ปี่ใ ห้เกิดการเพี้ยนสูงเพื่อเกิดเสียงกระด้าง ทาให้เกิดความรู้สึกทรมาณแบบสุดขีด แต่เมื่อได้อ่านบท
กลอนแล้ว ร้อยเอกสมนึก ได้บรรเลงเน้นทานองโหยหวน เดินทานองที่ช้าและใช้เสียงในโทนที่สูง มี
เทคนิคพรมนิว เทคนิคผันเสียงสูง เทคนิคบีบเค้นเสียง ให้รู้สึกบาดใจ เสียวซ่าน
3. ปี่สะกดจิต ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ บรรเลงเกริ่นนาโดยเน้นการใช้เสียงแช่ที่ ตั ว
โน้ตโทนเสียงสูง ๆ ใช้น้าเสียงที่ดุดันแข็งแกร่ง และเพิ่มเติมเทคนิคการกระทบ การควงนิ้ว เพื่อสร้าง
ความตลึง ตกใจ จากเสียงที่ไม่คาดคิด จากนั้นใช้วิธีเป่าลมที่ไม่ทาให้เกิดเสียงดัง ซึ่งแนวคิดในการใช้
เทคนิคนี้ ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ ต้องการใช้เสียงที่คนคาดไม่ถึง ถ้าจะสะกดจิตคนจะใช้ความเงี ยบ
ในการเล่นดนตรีหลายคนมองข้ามเรื่องความเงียบในดนตรีไป พอนาเสียงนี้มาใช้จึงสร้างความแปลกใจ
เกิดความสงสัย และงงงวย ถึงจะเป็นช่วงเวลาไม่นานนักแต่นั่นก็อาจถือได้ว่าคนฟังได้ถูกสะกดจิ ตไป
แล้ว
4. ปี่สงบจิตใจ ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ กล่าวถึงประเด็นปี่ ส งบจิ ตใจว่ า มีความ
คล้ายคลึงกับลักษณะของปี่ประโลม ซึ่งก็มีผลที่มีความใกล้เคียงกัน คื อความผ่ อนคลาย แต่อาจจะ
แตกต่างในเรื่องของน้าเสียง ไม่เน้นการสร้างความเพลิดเพลินในจิตใจ แต่ต้องเน้นความนิ่งสงบจริง ๆ
ในการบรรเลง มีการเลือกใช้เสียงโดยการเดินทานองที่ลากยาวและช้า โดยกลุ่มโน้ตที่บรรเลงอยู่ ช่ วง
โทนเสียงระดับกลางต่า เน้นความนิ่งสงบ บรรเลงด้วยนาหนักเสียงปานกลางและคงที่ มีการใช้เทคนิค
เสียงสั้น ๆ เช่นการปริบ การครั่น
5. ปี่ เ กี้ ย วสาว ในการบรรเลงประเด็ น นี้ ร้ อยเอกสมนึ ก แสงอรุ ณ บรรเลงใน
ท่วงทานองที่ไม่สู งมาก และจังหวะปานกลาง มีการเดินทานองที่สลับ ตัวโน้ตสั้ น บ้า ง ยาวบ้าง ให้
ความรู้สึกฉอเลาะหยอกล้อ เทคนิกที่นามาใช้จะเป็นเทคนิกที่เน้นการใช้เสียงสั้น ๆ ไม่ลากเสียงยาว
จนเกินไปเทคนิกที่สาคัญได้แก่การตอดลิ้น การปริบ การพรมนิ้วสั้น ๆ หลังจากการอ่านบทกลอนแล้ ว
การบรรเลงมีการปรับเปลี่ยนท่วงทานองให้มีความหวานซึ้งขึ้น มีจั งหวะที่ค่อนข้างช้า แต่ใช้เทคนิ คที่
บรรเลงแบบสั้น ๆ ไม่ลากยาว ให้ความรู้สึกหวานแบบกรุ้มกริ่ม
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6. ปี่ปลุกให้ตื่น ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ ใช้วิธีการบรรเลงในทานองที่ช้า ขึ้ น ต้ น
และค่อย ๆ เพิ่ม ความเร็วขึ้น จนช่วงก่อนจบเพลงจะมีการเดิ นทานองเร็ ว แล้วจึงจบด้วยการหยุ ด
คล้ายกับเพลงไทยเดิมบางเพลงที่มีการจบโดยการค่อย ๆ ใส่ความเร็วจนจบ ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ
กล่าวว่า ในการบรรเลงเพียงแค่เป่าทานองให้เป็นปกติ ให้ทุกอย่างค่อย ๆ กลับมาเป็นปกติ จากที่
กาลังหลับไหล ทานองจะช้า ๆ จะปรับเปลี่ยนทานองให้เริ่มปรับตัวเข้าสู่ภาวะเป็นปกติ คล้ ายกับการ
ยืดเส้นกล้ามเนื้อที่ต้องค่อย ๆ ให้ร่างกายปรับตัวตาม หลังจากการอ่านบทกลอน ลักษณะของการ
บรรเลงจะเปลี่ยนแปลงจากเดิม ที่ค่ อย ๆ บรรเลงและเพิ่ม ความเร็วขึ้นเรื่ อย ๆ จะเปลี่ยนเป็นการ
บรรเลงด้วยเสียงกระแทก รัวทานอง และจังหวะที่เร็วและคงที่ เพื่อให้เกิดการตื่นตั วกระฉับกระเฉง
และเพิ่มเติมเสียงตัวโน้ตบางตัวที่ใ ช้โทนเสียงสูงลากยาว เพื่อให้วาบแว่วไปในแก้วหู
7. ปี่คร่าครวญอาลัย ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ บรรเลงโดยใช้เสี ย งที่ลากช้า เน้ น
เทคนิค การผันเสียงและโยนเสียง เพื่อเน้นสร้างอารมณ์ที่เศร้าโศรก แต่ว่าไม่ถึงกับให้อารมณ์ที่ เศร้า โศ
รกแบบแทบเป็นแทบตายใจจะขาด ซึ่งจะต้องใช้เสียงที่ไม่เน้นนาหนักที่ดังหรือเบาเกินไป อยู่ในระดับ
ปานกลางตลอด และการบังคับลมให้ มีความต่อเนื่อง ด้วยการระบายลม หลังจากการอ่ านบทกลอน
แล้ว ลักษณะของการใช้เสียงมีการใช้เทคนิคแบบเดียวกัน คือเน้นเทคนิคผันเสียง และโยนเสียง โดย
เน้นจังหวะที่ช้า เดินทานองเศร้า และนาหนักเสียงปานกลาง

ภาพที่ 17 ภาพผู้วิจัยลงเก็บข้อมูล ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ
จากข้อมูลที่ไ ด้มาจากผู้บรรเลงปี่ ทั้ง 3 คน ผู้วิจัยได้จัดทาเป็นตารางเปรียบเทียบแนวคิดและ
การใช้เทคนิคในการเป่าปี่ ให้สัมพันธ์กับประเด็นอารมณ์ต่างๆ ที่เสนอให้เป็นโจทย์ ดังนี้
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ประเด็นอารมณ์ปี่

นายนันธวัตร ชัยวร

นายควน ทวนยก

1. ปี่กล่อม
สาเนียงวังเวงแว่ว
แจ้วจับใจ

เป่าโดยไม่เน้นเสียงที่
โหยหวน เน้นสบายๆ
ธรรมชาติ (ครั่น,ควง)

เป่าเพลงลากยาวเป็น
ธรรมชาติ แผ่วเบา (ชัก
ใบ)
(ปริบ, พรม, ตอด)
หวานซึ้ง (ช้อยแม่นา)
(พรมนิ้วลากยาว,ปริบ,ผัน
เสียงสูง, ครั่น)

ร.อ.สมนึก แสงอรุณ

เดินทานองช้าสบาย นิ่ง
ยาวใช้เทคนิคเป่าสั้นๆ ให้
เกิดเสียงแบบไม่ชัดเจน
มาก (ปริบ,พรม, ครั่น)
2. ปี่รัก
เดินเจ้าชู้กรุ้มกริ่ม
เดินทานองออกหวาน
แอ้อีอ่อยสร้อยฟ้า
โหยหาอาลัยถึงผู้หญิง
กรุ้มกริ่ม เน้นเทคนิคเสียง
สุมาลัย
(ลาวดวงเดือน, ควงนิ้ว,
สั้น (ตอดลิ้น, ครั่น, ปริบ,
ครั่น)
พรมนิ้ว)
3. ปี่ครวญเศร้า
ทานองโศรกพม่าอารมณ์ โอดครวญใช้ระดับเสียง ทานองช้าเศร้า
หนาวน้าค้างพร่างพรมลม เศร้าโหยหา(ครั่น, ปริบ, สูงแล้วบังคับเสียงให้เสียง (ครั่น, พรม, โหย, ผัน
ราเพย
โหย)
เบา
เสียงสูง)
(พรมนิ้วยาว,โหย,โหน)
4. ปี่สังหาร
ดุดัน จ้องสังหารมี
ฆ่าด้วยอารมณ์หวานซึ้ง เน้นเสียงโหยหวนกรีดร้อง
ขาดใจบรรลัยลาญ
อันตราย (ครั่น,กรวด,
เจ็บทรวง
เสียงกระด้าง
โหย,ผันเสียง)
(พรมนิ้ว,โหน,ผันเสียงสูง (แหบแตกสูง,เค้น,ผันเสียง
(สรหม่า, ปี่มวย อาวุธ )
,โหย,ครั่น)
สูง,พรมนิ้ว)
5. ปี่สะกด
จ้องจะตะครุบ แผ่อานาจ น้าเสียงมีพลัง มั่นคง
เน้นเสียงที่สร้างความปะ
ลงล้มหลับลื มกาย
(เชิดนอก)
(ควงนิ้ว, พรมนิ้ว,
หลาดใจ ความเงียบ เสียง
ดังวายปราณ
(ผันเสียงต่า, ครั่น,
ลากยาว)
รบกวน เสียงสูงปริ้ดห้วน
ตอดลม)
6. ปี่สงบ
ทานองลากเสียงยาวไม่
ทานองเดิมที่คุ้นเคย
เดินทานองลากยาวไม่สูง
ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา
หวือหวา
(พรมนิ้ว, ปริบ, ครั่น)
มาก ไม่เน้นการสร้าง
(ปริบ, ครั่น, ตอด,)
ความเพลิดเพลิน ใช้
เทคนิคสั้นแบบไม่ชัดมาก
(ปริบ, ครั่น)
7. ปี่ตื่นภวังค์
ดุดัน กระแทกเสียงสูงสูง ทานองเคลื่อนที่เสียงต่า กระฉับกระเฉง ทาให้ปกติ
ให้วาบแว่วแก้วหูรู้
ให้รู้ตัว (รัวลาเดียว ท่อน ไปสูงกระฉับ
และใช้เสียงกระแทกสูง
วิญญาณ
ประโคมย่ายาม,
กระเฉง
สลับต่า ย้าปลุกให้ตื่น
สบัด, กระทบ, กรวด)
(กราวตะลุง, ตอดลิ้น,
(เทคนิคเป่าเก็บ)
ปริบ,)

ภาพที่ 18 ตารางแสดงแนวคิ ด และเทคนิ ค การเป่ าปี่ ที่สัม พั นธ์ กับ ประเด็ น อารมณ์เพลงปี่ ข องผู้
บรรเลงปี่กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 คน คือ นายนันธวัตร ชัยวร นายควน ทวนยก และ
ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ
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วิเคราะห์เทคนิคการเป่าปี่
จากการบันทึกเสียงการบรรเลง และสอบถามถึงแนวคิด เทคนิคการบรรเลง และการ
ตีความเพื่อการบรรเลงของผู้บรรเลงทั้งสามท่าน ผู้วิจัยได้สรุปและแยกแยะเทคนิคในการบรรเลงปี่
ออกเป็น 19 รูปแบบ เพื่อใช้ใ นการประพันธ์ โดยการวิเคราะห์นี้ได้ใช้โปรแกรม Adobe Audition
เวอร์ชั่น CC ช่วยในการอธิบายถึ งรูป คลื่ นเสี ย ง สเปกตรัลความถี่เสี ย ง และสเปกตรัลระดับ เสี ย ง
นาเสนอดังนี้
1. ตอดลิ้น เป็นเทคนิคบรรเลงแบบตัดเสียง กรณีเป่าให้ใช้กลางลิ้นสัมผัสกับลิ้นปี่ อ ย่ า ง
รวดเร็วแล้วถอยลิ้นกลับออกมา คล้ายการออกเสียง “ด” สาหรับกรณีหยุดเสียง ให้ใช้ลิ้นสัมผัสกับลิ้น
ปี่จนเสียงขาดหาย ช่วยให้เสีย งที่คม เป็นพยางค์ชัดเจน ในการนาเทคนิ คนี้ไปใช้สามารถใช้กับ โน้ ตที่
ต้องการให้หัวเสียงชัดเจน หนักแน่น หรือหยุดเสียงแบบทันที

ภาพที่ 19 ภาพโน้ตเทคนิคตอดลิ้น

ภาพที่ 20 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคตอดลิ้น
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ภาพที่ 21 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคตอดลิ้น

ภาพที่ 22 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงของเทคนิคตอดลิ้น
2. ตอดลม เป็นเทคนิคการเป่าแบบตัดเสียงโดยใช้ลาคอกั้นลม ก่อนออกลมเป่าหรื อหยุ ด
ลมที่กาลังเป่าอย่างกระทันหัน ให้เสียงสั้นและมีหางเสียงเล็กน้อย คล้ายการออกเสียง “อ” โดยปกติ
มักใช้เป่าโน้ตที่มีความเร็วไม่มากและเดินเสียงที่ต่อกัน สามารถนาเทคนิคไปประยุกต์ใช้กับกลุ่มตั วโน้ต
เสียงที่เดินทานองเร็ว และตอดลมแบบทุกโน้ตทุกคา สามารถสร้างเสียงที่ให้ความรู้สึกไม่ชัดเจน ปลิ้น
ปล้อน ไม่มั่นใจ
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ภาพที่ 23 ภาพโน้ตเทคนิคตอดลม

ภาพที่ 24

ภาพคลื่นเสียงเทคนิคตอดลม

ภาพที่ 25

ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคตอดลม
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ภาพที่ 26 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคตอดลม
3. เสียงกรวด เป็นเสียงเอกลักษณ์ข องปี่ ที่จะให้เสียงที่ผสมปนเปื้อน คล้ายเสียงคาราม
โดยการที่เสียงจะเกิ ดขึ้ นนั้ น ปี่แต่ละชนิดจะมีโ น้ต แตกต่ า งกั น ในการบรรเลงทั่วไปเสี ย งกรวดจะ
เกิดขึ้นตามปรกติเมื่อเดินทานองผ่านไปยังโน้ตเสียงนั้ น ๆ ของปี่ ซึ่งปี่ในจะเป็นเสียงฟา(F) สามารถ
นาเทคนิคเสียงนี้ไปสร้างความน่าสนใจ โดยการเน้นการบรรเลงไปยังโน้ตเสียงกรวด ให้เกิดมิติของ
เสียงที่ดุดัน แข็งกร้าว
ลักษณะเสียงที่ปรากฏ

แทนโน้ตที่บรรเลง

ภาพที่ 27 ภาพโน้ตเทคนิคเสียงกรวด
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ภาพที่ 28 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคเสียงกรวด

ภาพที่ 29 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคเสียงกรวด

ภาพที่ 30

ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคเสียงกรวด
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4. การผันเสียง คือการเป่าจากเสียงระดับหนึ่งให้เพิ่มสูงขึ้นไปหาอีกเสียงอย่างแนบเนีย น
ต่อเนื่อง โดยเป่าเสียงหลักแล้วจึงค่อยๆใช้ลิ้นแต่ะที่บริเวณลิ้นปี่เพื่อให้เกิดการบีบตัวของเสียงจากลิ้ นปี่
ควบคู่กับการบังคับรูปปาก การใช้เทคนิคผันเสียงสามารถทาให้เกิดอารมณ์ที่หลากหลายตามลัก ษณะ
การบรรเลงและทานอง โดยสามารถที่จะเน้น ขยี้อารมณ์ด้วยการควบคุม ความช้า เร็ว ของทานอง
และการบังคับลมให้ เบา ดัง โดยมักใช้ควบคู่กับเทคนิคการครั่น

ภาพที่ 31 ภาพโน้ตเทคนิคผันเสียง

ภาพที่ 32

ภาพคลื่นเสียงเทคนิคผันเสียง

ภาพที่ 33

ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคผันเสียง
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ภาพที่ 34 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคผันเสียง
5. การผันเสียงกลับ เป็นเทคนิคการเป่าระดับเสียงที่อยู่สูงร่วงตกลงมาหาเสียงต่าที่เป็ น
โน้ตหลักในทานอง โดยใช้เทคนิคผันเสีย งกลับกัน คือใช้ลิ้นแต่ะที่ลิ้นปี่ค วบคู่กับ การบั งคับรู ป ปาก
เพื่อให้เกิดการบีบตัวของเสียงที่สูงขึ้นก่ อน จากนั้นจึงผ่อนแรงกดจากลิ้นปี่ ปล่อยให้เสียงคลายตั ว
กลับมาสู่โน้ตเสียงปกติ เพื่อเชื่อมเสียงที่อยู่ห่างกันมากให้อ่อนช้อยแนบเนียน ช่วยเสริมอารมณ์ใ ห้ รู้สึก
อ่อนหวานไพเราะหรือหากเป็นทานองที่เศร้าโศกจะช่วยทาให้เสริม อารมณ์ได้ดี

ภาพที่ 35

ภาพโน้ตเทคนิคผันเสียงกลับ
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ภาพที่ 36 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคผันเสียงกลับ

ภาพที่ 37 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคผันเสียงกลับ

ภาพที่ 38 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคผันเสียงกลับ
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6. โหย เป็นการเป่า เดินทานองลักษณะการแช่โน้ตตัวหลัก ลากยาว สลับกับโน้ตที่ต่า
กว่าสลับไปมา

โน้ตหลัก
ภาพที่ 39 ภาพโน้ตเทคนิคโหย

ภาพที่ 40 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคโหย

ภาพที่ 41 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคโหย
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ภาพที่ 42 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคโหย
7. การครั่น เป็นการเป่าเสียงลมยาวแต่จะมีความดังความเบาสลับขึ้นลงซ้าไปซ้ามา โดย
ใช้การบังคับ ลม คล้ายกับการร้ องเพลงให้มีลู ก คอ (Vibrato) ในการใช้เทคนิ ค นี้มั ก นามาใช้ ส ร้ า ง
อารมณ์สะอึกสะอื้น ความสะเทือนอารมณ์ ได้อย่างดี
ใช้คอบังคับลม
ให้เกิดเสียงสั่นเครือ
ภาพที่ 43 ภาพโน้ตเทคนิคครั่นเสียง

ภาพที่ 44 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคครั่นเสียง
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ภาพที่ 45 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคครั่นเสียง

ภาพที่ 46 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคครั่นเสียง
8. ควงนิ้ว ในโน้ตปี่แต่ะละโน้ตสามารถที่จะบรรเลงเสียงโน้ตเดียวกันด้วยการวางนิ้ วคน
ละแบบกันได้ หรือนิ้วแทน (Alternate fingering) ซึ่งเสียงเป่าออกมานั้นให้เสียงในระดับเดียวกัน แต่
เมื่อได้สลับเปลี่ยนตาแหน่งการวางนิ้วใหม่แล้ว จะให้ลักษณะเนื้อเสียงหรือสีสันของเสียงที่เปลี่ ย นไป
ด้วย การใช้เทคนิคควงนิ้ว มักจะใช้บรรเลงโดยเริ่ม จากโน้ต นิ้วควงมาก่อนที่มีลักษณะเสียงที่อ่อนเบา
กว่า แล้วค่อยสลับเปลี่ยนการวางนิ้วมาเสียงหลักที่จับปกติที่มีเสียงชัดเจน เพื่อเป็นการสร้างสีสั นของ
เสียงและการบรรเลงที่น่าสนใจขึ้น
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+ แทนการให้จับโน้ตเสียงควง
ภาพที่ 47 ภาพโน้ตเทคนิคนิ้วควง

ภาพที่ 48 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคนิ้วควง

ภาพที่ 49 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคนิ้วควง
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ภาพที่ 50 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคนิ้วควง
9. พรมนิ้วเสียงคู่ เป็นการเป่าลมยาว รัวนิ้วเปิดปิด (Trill) เกิดเสียงระหว่าง 2 ระดับ
เสียงไปมาอย่างรวดเร็วและลากยาว ซึ่งแต่และเสียงอาจห่างกันตั้งแต่ 2 ขั้นคู่เสียงขึ้นไปตามลั กษณะ
การนาโน้ตมาบรรเลงประกอบกัน ลักษณะการนาเทคนิ คมาใช้คล้ายกับการใช้เทคนิค ทริล (Trill) ให้
ความรู้สึกพริ้วไหว อ่อนช้อย โดยสามารถควบคุม ความเร็ว ช้า หรือเพิ่ม ลดความเร็วความช้าแบบ
เชื่อมต่อกัน เพื่อสร้างอารมณ์ที่น่าสนใจ

ภาพที่ 51 ภาพโน้ตเทคนิคพรมนิ้วเสียงคู่

ภาพที่ 52 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคพรมนิ้วเสียงคู่
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ภาพที่ 53 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคพรมนิ้วเสียงคู่

ภาพที่ 54 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคพรมนิ้วเสียงคู่
10. พรมนิ้วเสียงเดียว เป็นการเป่าลมยาว รัวนิ้วเปิดปิด (Trill) เกิดเสียงระดับเดี ย วกั น
แต่คนละเนื้อเสียง ที่มีการสั่นรัวอย่างรวดเร็วและลากยาว ลักษณะการนาเทคนิคมาใช้คล้ายกับการใช้
เทคนิค เทรมอโร (Tremolo) เพื่อสร้างสีสันของเสียงที่ให้ความรู้สึกสั่นรัว

ภาพที่ 55 ภาพโน้ตเทคนิคพรมนิ้วเสียงเดียว

55

ภาพที่ 56 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคพรมนิ้วเสียงเดียว

ภาพที่ 57 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคพรมนิ้วเสียงเดียว

ภาพที่ 58 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคพรมนิ้วเสียงเดียว
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11. เสียงวาว ใช้เทคนิคจากการควงนิ้ว โดยค่อย ๆ ไล่เปิดออกอย่างช้า ๆ ให้เนื้อเสียง
เปลี่ยนไปอย่างแนบเนียน เป็นเสียงที่ให้ลักษณะเหมือนออกเสียงพูดว่า วาว ซ้า ๆ

ภาพที่ 59 ภาพโน้ตเทคนิคเสียงวาว

ภาพที่ 60 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคเสียงวาว

ภาพที่ 61 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคเสียงวาว

57

ภาพที่ 62 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคเสียงวาว
12. ปริบ เป็นเทคนิคการเปิด ปิดรู คล้ายการพรมนิ้วอย่างรวดเร็ว สั้น ๆ ในลักษณะไม่
เต็มเสียง ซึ่งผู้บรรเลงต้องมีทักษะความคล่องนิ้ วในระดับสูง จึงเป็นเทคนิคที่บ่งบอกถึงความชานาญ
ของผู้เป่า สามารถใช้เทคนิคปริบบรรเลงในส่วนต่า ง ๆ ของตัวโน้ต เช่น ที่หัวเสียงเพื่อสร้างความ
น่าสนใจ ใช้ระหว่างเสียงเน้ น อารมณ์ หรือใช้ที่ปลายเสีย งก่ อนจะไปเล่ นทานองต่ อไป เพื่อให้เกิ ด
สาเนียงพริ้วไหว และเสริมสร้างอารมณ์ในบทเพลง

การแทนสัญลักษณ์ การบรรเลงเทคนิคปริบ
ภาพที่ 63 ภาพโน้ตเทคนิคเสียงปริบ

ภาพที่ 64 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคเสียงปริบ
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ภาพที่ 65 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคเสียงปริบ

ภาพที่ 66 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคเสียงปริบ
13. ดันเค้นสูง เป็นเสียงที่เป่าอยู่ในระดับเสียงสูงมากอยู่แล้ว แต่ได้มีการดันเสียงให้เสี ย ง
เพี้ยนให้สูงขึ้นมากกว่าเดิมเข้าไปอีก โดยใช้เทคนิคผันเสียงที่ ใช้ลิ้นดันเข้ากับลิ้นปี่รวมกับ การบังคับลม
ให้เกิดการบีบเสียงสูงขึ้นลงตามต้องการ

ภาพที่ 67 ภาพโน้ตเทคนิคดันเค้นสูง
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ภาพที่ 68 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคดันเค้นสูง

ภาพที่ 69 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคดันเค้นสูง

ภาพที่ 70 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคดันเค้นสูง
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14. ผัน เสียงต่า เป็นเสียงที่ไล่สั่นคลอจากเสียง ที (B) เสียงต่า ไปยังเสียงลา (A) กลาง
โน้ตทั้งสองจับแบบเดียวกัน โดยจะลากเสียงพร้อมกับการค่อย ๆ บังคับลมด้วยเทคนิคครั่น หรือการ
ค่อย ๆ ตอดลิ้นและเร่งความเร็วขึ้น มีลักษณะเสียงที่แตกซ้อนทับกันของโน้ต เหมาะสาหรับนาไปใช้
สร้างเสียงประกอบหรือเสียงเอฟเฟ็กได้ดี

เสียงแตกซ้อนที่ปรากฏ

สัญลักษณ์แทนการบรรเลง
ภาพที่ 71 ภาพโน้ตเทคนิคผันเสียงต่า

ภาพที่ 72 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคผันเสียงต่า
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ภาพที่ 73 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคผันเสียงต่า

ภาพที่ 74 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคผันเสียงต่า
15. กระทบ เป็นเทคนิคการเป่าไล่นิ้วในตัวโน้ตที่ ชิ่งสะท้อนกลับไปกลับมาอย่ า งสั้ น
กระทันหัน รวดเร็ว เพื่อสร้างสีสันในทานอง การใช้เทคนิคนี้จะเสริม ตัวโน้ตหลักของทานองให้มี ค วาม
อ่อนช้อย ก่อนเดินทานองต่อไป

ภาพที่ 75 ภาพโน้ตเทคนิคกระทบ

62

ภาพที่ 76 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคกระทบ

ภาพที่ 77 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคกระทบ

ภาพที่ 78 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคกระทบ
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16. สะบัด เป็นการเป่าไล่นิ้ วให้ไ ด้เสี ย งโน้ ตผ่ า นไปยั งโน้ ตทานองหลักหรื อออกจาก
ทานองหลัก ใช้โน้ตไม่กี่เสียงโดยมีทิศทางไล่เสียงไปทางเดียวกันอย่างรวดเร็ว (passing note) มีทั้งขา
ลงและขาขึ้น ใช้สร้างสีสีนในบทเพลง เป็นเทคนิคสร้างสีสันในการบรรเลงให้หวือหวา น่าสนใจ มักใช้
เทคนิคนี้ เพื่อบรรเลงไปยังโน้ตทานองหลักหรือออกจากทานองหลัก

สบัดลง
ภาพที่ 79 ภาพโน้ตเทคนิคสะบัด

ภาพที่ 80 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคสะบัด

ภาพที่ 81 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคสะบัด

สบัดขึ้น
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ภาพที่ 82 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคสะบัด
17. เปิด รัว เอื้อ น ถือเป็นเทคนิ คขั้ นสู ง ที่ใช้เทคนิคกระทบสลับกลั บไปกลับมาอย่ า ง
รวดเร็ว ร่วมกับการบังคับลม เสียงที่เป่าออกมาจะอยู่ระดับเดียว ได้คล้ายกับลักษณะที่ร้องเอื้ อนเสี ย ง
คาว่า “เออ ฮึ้ง เอย...” ลักษณะเสียงขึ้นนาสิก การใช้จะใช้กับโน้ตหลักที่เปิดหัวทานองเพลง โน้ตที่พ บ
มากจะใช้เสียง ลากลาง เพราะเนื้อเสียงที่ออกมาเต็ม และแข็งแรงมาก แล้วใช้เทคนิคเปิดรัวต่อเนื่ อ ง
ให้ความรู้สึกดุดัน น่าเกรงขาม
ลักษณะการบรรเลงให้เกิดเสียงเปิดรัวเอื้อน

การแทนสัญลักษณ์การบรรเลง
ภาพที่ 83 ภาพโน้ตเทคนิคเปิดรัวเอื้อน

65

ภาพที่ 84 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคเปิดรัวเอื้อน

ภาพที่ 85 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคเปิดรัวเอื้อน

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

การแทนสัญลักษณ์โน้ต
ภาพที่ 87 ภาพโน้ตเทคนิคแหบแตก

ภาพที่ 88 ภาพคลื่นเสียงเทคนิคแหบแตก

ภาพที่ 89 ภาพสเปกตรัลความถี่เสียงเทคนิคแหบแตก

กลุ่มเสียงที่ปรากฏ
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ภาพที่ 90 ภาพสเปกตรัลระดับเสียงเทคนิคแหบแตก
19. เป่า เก็บ เป็นเทคนิคการเป่าทานองเพลง ด้วยพยางค์ถี่ ๆ คล้ายกับการไล่สเกล
(scale) ในทางสากล เป่าเสียงขึ้นลงสลับไปมา มีการใช้เทคนิคระบายลมและเทคนิคอื่น ๆ มาใช้ร่วม
ในทานองเพลงตามต้องการ ให้ความรู้สึกคึกคัก ร่าเริง กระฉับกระเฉง

ภาพที่ 91 ภาพตัวอย่างโน้ตเทคนิคเป่าเก็บ

หมายเหตุ ไม่อาจใช้การอ้ า งอิ งสเปกตรัล ได้ เนื่องด้ วยเทคนิ คเป่ าเก็บเป็ นเสี ย งที่ ใ ช้
จานวนโน้ตมากในการบรรเลง อีกทั้งเป็นเทคนิคที่มีความยืดหยุ่นไม่ตายตัว มีองค์ประกอบในการใช้
หลายด้าน เช่น ทานองของเพลงที่บรรเลง การผสมเทคนิคเฉพาะตัวของผู้บรรเลง
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ภาพที่ 92 ภาพแผนผังแสดงชื่อเทคนิคเสียงปี่ต่าง ๆ จากการศึกษา
การเลือกรูปแบบวงดนตรี
ผู้วิจัยเลือกที่จะใช้รูปแบบวงดนตรีเป็นวงขนาดกลาง ที่มีจานวนเครื่องดนตรีไม่เกิน 10
ชิ้น เนื่องจากมีจานวนเครื่องดนตรีม ากพอที่จะสร้างเสียงที่หลากหลาย สามารถปรับเปลี่ย นบทบาท
การบรรเลงได้ค รอบคลุม เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ดหลักของผลงาน โดยแบ่ ง
บทบาทเป็น เครื่องบรรเลงทานองหลัก เครื่องบรรเลงทานองรอง เครื่องบรรเลงประกอบ เครื่องกากับ
จังหวะ และครอบคลุมปี่ในฐานะเครื่องดนตรีหลัก
การสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์เพลง
ในช่วงสร้างแรงบันดาลใจ ผู้วิจัยได้มีการศึกษาบทประพันธ์อื่น ๆ ด้วยวิธีการฟัง และหา
ความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบดนตรี ที่มีความน่าสนใจ มีความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบดนตรี เทคนิค
เสียง และการสร้างอารมณ์ภายในบทเพลง เพื่อให้เป็นตัวอย่างและแนวคิดสู่การสร้างสรรค์เทคนิค
ประพันธ์เพลงในงานวิจัย โดยหลักเกณฑ์การวิเคราะห์บทประพันธ์ในงานวิจัยชิ้นนี้ มุ่งเน้นเพื่อค้ นหา
เทคนิคที่น่าสนใจ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยคานึงถึงความสอดคล้องลักษณะด้า น
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รูปแบบของดนตรี รูปแบบเทคนิคสร้างอารมณ์ เทคนิ คการบรรเลงที่สร้างกับอารมณ์ที่ปรากฏตาม
ประเด็นเพลงปี่พระอภัยมณี ในวรรณกรรมของสุนทรภู่
จากผลการศึ กษาด้ า นการเป่า ปี่ใ นวรรณกรรมเรื่ อ งพระอภั ยมณี ที่พบว่า มีรูปแบบ
อารมณ์เพลงปี่ทั้งหมด 7 รูปแบบ คือ ปี่ประโลมจิตใจ ปี่เกี้ยวสาว ปี่ฆ่าทาลาย ปี่สะกดจิต ปี่ปลุกตื่น
คืนสติ ปี่สงบจิตใจ และปี่คร่าครวญ จากบทกลอนที่บรรยายอารมณ์เพลงปี่นี้ การประพันธ์เพลงของ
ผู้ วิจั ย ได้ น าเทคนิ ค การเป่ า ปี่ จ ากการศึ ก ษามาประพั น ธ์ เ พลงชื่ อ “คนดี ปี่ คุ้ ม ” (Pi: sound the
spiritual guardian) ที่ต้องการสื่ อให้เห็ นข้ อดีข องดนตรี (ปี่) ที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ทุกสภาวะ
อารมณ์ ถ่ายทอดพลังเพลงปี่ข องพระอภัยมณีใ นวรรณกรรมที่แฝงข้อคิดในเรื่องการเป็นมนุษย์ที่ ค รอง
สติได้ ออกมาเป็นเพลงร่วมสมัยที่ผสานเอกลักษณ์ข องเครื่องดนตรีปี่ไทยกับเครื่องดนตรีสากลอื่ น ๆ
ผ่านเทคนิคด้านการประพันธ์เพลงร่วมสมัยเพื่อให้เกิดผลงานเชิงสร้างสรรค์ที่เป็น แบบเฉพาะ แปลก
ใหม่ ภายใต้กรอบแนวความคิดมาจากเครื่องดนตรีปี่ไทยในแง่มุมต่าง ๆ เป็นหลัก ซึ่งจะนาเสนอในบท
ต่อไป

บทที่ 4
ปี่ไทยกับการตีความสูง่ านประพันธ์เพลงร่วมสมัย
ชื่อเพลงชุด “คนดีปคี่ มุ้ ”
ในบทนี้ ผู้วิจัยจะนาเสนอแนวทางการสร้างสรรค์งานประพันธ์เพลงร่วมสมัย ปี่ไทยกับ
การตีความสู่งานประพันธ์เพลงร่วมสมัย ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี
โดยใช้ปี่ใน เป็นเครื่องดนตรีที่สาคัญ ซึ่งจากการศึกษาวิเคราะห์การบรรเลงปี่ในวรรณกรรม พบว่า มี
รูปแบบอารมณ์เพลงปี่ทั้งหมด 7 รูปแบบ คือ ปี่ประโลมจิตใจ ปี่เกี้ยวสาว ปี่ฆ่าทาลาย ปี่สะกดจิต ปี่
ปลุกตื่นคืนสติ ปี่สงบจิตใจ และปี่คร่าครวญ ส่วนด้านการศึกษาวิเคราะห์เทคนิคการเป่าปี่พบว่ามี
19 รูปแบบ ดังที่ได้นาเสนอใน บทที่ 3
ผู้วิจัยได้นาเทคนิคการบรรเลงปี่มาสร้างสรรค์ประพันธ์เพลงให้สัมพันธ์กับรูปแบบอารมณ์
เพลงปี่ในวรรณกรรม โดยใช้ชื่อเพลงชุดนี้ว่า “คนดีปี่คุ้ม” เพื่อต้องการสื่อให้เห็นข้อดีของดนตรี ที่ใช้ได้
ในทุกสถานการณ์ ทุกสภาวะอารมณ์ ถ่ายทอดพลังเพลงปี่จากวรรณกรรมพระอภัยมณี และแฝงข้อคิด
ในเรื่องการครองสติข องมนุษย์
แรงบันดาลใจในการประพันธ์เพลง
จากบทประพันธ์ใ นวรรณกรรมพระอภั ยของสุน ทรภู่ ในตอนที่ 1 พระอภัยมณีกับ ศรี
สุวรรณเรียนวิชา เป็นตอนที่พระอภัยได้พบกับสามพราหมณ์ ซึ่งได้สงสัยในตัวพระอภัยถึงการเรี ย นปี่
ว่าเรียนไปทาไม พระอภัยจึงตอบแก่สามพราหมณ์ไปว่า
อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป
ย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์
ถึงมนุษย์ครุฑาเทวราช
จตุบาทกลางป่าพนาสิณฑ์
แม้นปี่เราเป่าไปให้ได้ยิน
ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา
ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติ
อันลัทธิดนตรีดีหนักหนา
ซึ่งสงสัยไม่สิ้นในวิญญาณ์
จงนิทราเถิดจะเป่าให้เจ้าฟัง
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ผู้วิจัยได้แรงบันดาลใจจากบทกลอนในเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้คิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพื่ อ
แสดงให้เห็นว่าปี่นี้ดีอย่างไร นอกจากการนาเสนอแนวคิดทางด้านดนตรีอย่างมีคุณค่า ให้ความสาคัญ
แก่ดนตรีเป็นพิเศษแล้ว ตัวละครเอกในเรื่องคือพระอภัยมณี พอใจที่จะเรียนวิชาปี่แทนที่จะให้ชานาญ
อาวุธต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ดีงามมาตั้งแต่ต้น และยังให้พระอภัยมณีเป็นคนรูปงาม อ่อนโยน
รักดนตรี รู้จักใช้ดนตรีใ นการกล่อมใจคนและฆ่าคน ในลักษณะนี้พระอภัยมณีเป็นตัวละครที่สุ นทรภู่
สร้างขึ้นมาเพื่อให้รู้จักวิสัยของมนุษ ย์ปุถุชนที่ยังหลงในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอยู่ นอกจากนี้ยังได้ ม อง
ลึกเข้าไปถึงตัวตนของปี่ ปี่ใ นฐานะเครื่องดนตรีที่มีทาเสียงได้หลากหลาย สร้างอารมณ์ได้ทั้งความ
หยาบกร้าน ความก้าวร้าว ความวุ่นวายสับสน และความหวานซึ้งกินใจ ตามที่ต้องการได้ อาจจะบอก
ได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่สามารถบ่งบอกถึงความเป็นธรรมชาติในตัวมนุษย์ได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้กรอบใน
การประพันธ์โดยจะเป็นการนาเสนอความสัมพันธ์ระหว่างเพลงปี่ของพระอภัยและอารมณ์ข องมนุษ ย์
ไปพร้อมกัน
วรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีได้นาเสนอ ปี่ ที่เป็นเครื่องดนตรีไทยให้เป็นตัวเอกในเรื่ อง มีไว้
ให้ศึกษาในโรงเรียนมาโดยตลอด แต่สิ่งที่สัมผัสได้เป็นเพียงความไพเราะสละสลวยและสุนทรียภาพที่
ได้จากคาประพันธ์เท่านั้น ไม่ได้สัม ผัสเสียงปี่ที่แท้จริงตามคาประพันธ์นั้นเลย จึงเป็นโอกาสอั น ดี ที่
ผู้วิจัยจะได้ตีความ วิเคราะห์อารมณ์เพลงปี่ในวรรณกรรม แล้วศึกษาเทคนิ คการเป่าปี่จากเสีย งปี่ที่มี
การบันทึกไว้และจากนักปี่ที่เลือกเป็นกลุ่มตัวอย่าง มาประพันธ์เพลงให้มีความสัมพันธ์กัน
ลักษณะบทประพันธ์เพลงในงานวิจยั
บทประพันธ์เพลง ชุด “คนดีปี่คุ้ม” มุ่งเน้นการถ่ายทอดอารมณ์จากการตีความเสี ย งปี่ที่
เกิ ด ขึ้ น ภายในวรรณกรรมเรื่ อ งพระอภั ย มณี มาเป็ น ผลงานดนตรี รู ป แบบสมั ย ใหม่ ที่ ผ สมผสาน
เอกลักษณ์ความเป็นดนตรีท้องถิ่นเข้าร่วม โดยแฝงกลิ่นอายของความเป็นไทยและเอกลักษณ์ ข อง
เครื่องดนตรีปี่ กระจายไปยังเครื่องดนตรีสากลอื่น ๆ ที่ใช้บรรเลงร่วม โดยเครื่ องดนตรีที่ใช้บรรเลง
ทั้งหมดมี 8 ชิ้นประกอบด้วย
1. ปี่ใน บันไดเสียงซีเมเจอร์ (C Major) เป็นเครื่องเอกที่สาคัญใช้บรรเลงทานองและ
ถ่ายทอดอารมณ์ข องผลงาน
2. เปียโน (Piano) เป็นตัวควบคุม และใช้จัดวางกรอบอารมณ์เพลง
3. ฟลูต (Flute) เป็นเครื่องเป่าลมไม้ที่มีธรรมชาติของเสียงที่แตกต่างกันกับปี่ เพื่อ
เป็นเครื่องดนตรีที่คอยสอดประสานและสร้างสีสันของทานอง
4. ไวโอลิน (Violin) ใช้บรรเลงเป็นฉากหลัง สร้างเสียงย่านสูง และประสานร่วมกับ
เครื่องสายชิ้นอื่น คอยขับเน้นทานองหลักให้โดดเด่นขึ้น
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5. วิโอล่า (Viola) ใช้บรรเลงเป็นฉากหลังและประสานร่วมกับเครื่องสายชิ้นอื่น คอย
ขับเน้นทานองหลักให้โดดเด่นขึ้น
6. เชลโล่ (Cello) ใช้บรรเลงเป็นฉากหลัง สร้างเสียงย่านต่า และประสานร่วมกับ
เครื่องสายชิ้นอื่น คอยขับเน้นทานองหลักให้โดดเด่นขึ้น
7. ซินธิไซเซอร์ (Synthesizer) เพื่อเพิ่มสีสันของเสียง อุ้มวงดนตรีให้มีความ
หนาแน่นของเสียง
8. เพอร์คัสชั่น (Percussion) กากับจังหวะเพื่อเสริมสร้างและดึงอารมณ์ ได้แก่ ฉิ่ง
ฆ้อง กลองคองก้า (Conga) วิลด์ชิมส์ (Wind Chimes) ซีดรัทเทล (Seed Rattel)
และนอกจากนี้ได้มีการใช้เทคนิคการดัดแปลงเสียง เข้ามาเสริม สร้างเพื่อให้ได้อารมณ์
เพลงและเกิดสีสันความแปลกใหม่แก่ผลงานตามจินตนาการ ความยาวรวมตลอดชุดการแสดง 21
นาที แบ่งออกเป็น 4 องค์ โดยแต่ละองค์จะมีท่อนย่อย (ตามแผนภาพ) โดยมีการแบ่งเวลาดังนี้
องค์ที่ 1 ประโคมหวาน ความยาว 5 นาที
องค์ที่ 2 จิตหลุดล่อง ความยาว 7.25 นาที
องค์ที่ 3 โศรกสังหาร ความยาว 4.50 นาที
องค์ที่ 4 สู่สามัญ ความยาว 3.46 นาที

ภาพที่ 93 แสดงโครงสร้างเพลง คนดีปี่คุ้ม

73

Strings

ภาพที่ 94 แสดงตัวอย่างการเชื่อมต่อระบบสาหรับการแสดงสด
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แนวคิดหลักของบทประพันธ์เพลง
งานประพันธ์ชุด “คนดีปี่คุ้ม ” นี้ เป็นผลงานที่ผู้วิจัยต้องการแสดงให้เห็นความดีของปี่
ด้วยการนาเสนอความสัมพันธ์ระหว่างเพลงปี่ของพระอภัยมณี กับอารมณ์ของมนุษย์ไปพร้อมกัน โดย
แฝงข้อคิดเชิงพุทธปรัชญาเรื่องการเป็นมนุษย์ที่ครองสติได้ เพราะมนุษย์ต้องการแสวงหาความสุ ข โหย
หาความรัก บางทีก็ลุ่ม หลงมัวเมาไปกับสิ่งยั่วยุต่าง ๆ จนขาดสติ เป็นเหตุให้แสดงด้านที่ความหยาบ
กร้านที่สุดออกมาด้วยการรบราฆ่าฟันกัน การระงับควบคุม อารมณ์ข องตัวเองให้ได้ให้มีสติ ถือเป็นคุณ
ค่าที่ดีที่มนุษย์ควรยึดถือ เหมือนดนตรีท้ายที่สุดแล้วก็มีไว้เพื่อขับกล่ อมจรรโลงใจนั่นเอง
แนวคิดและรายละเอียดในงานประพันธ์เพลง
จากแนวคิดหลักของบทเพลง ผู้วิจัยที่ทาการเชื่อมโยงการเป่าปี่ ในวรรณกรรมเรื่อง พระ
อภัยมณีทั้งหมด 7 รูปแบบ คือปี่ประโลมจิตใจ ปี่ฆ่าทาลาย ปี่สะกดจิต ปี่สงบจิตใจ ปี่เกี้ยวสาว ปี่ปลุก
ตื่นคืนสติ และปี่คร่าครวญ รวมกลุ่ม อารมณ์ของปี่แต่ละประเด็นที่สัมพันธ์กัน ส่งผลต่ออารมณ์ของ
มนุษย์ใกล้เคียงกัน แล้วประพันธ์เพลงร้อยเรื่องราวออกมาเป็นองค์และท่อนต่าง ๆ ในแต่ละองค์ ดังนี้
องค์ที่ 1 ประโคมหวาน
ผู้วิจัย ได้จับประเด็นปี่ประโลมจิตใจ และปี่เกี่ยวสาว มาไว้ในองค์นี้ เนื่องเพราะมีอารมณ์
เพลงที่ใกล้เคียงกัน แสดงถึงความงาม ความหอมหวานของรูปรสกลิ่นเสียง หรือตัณหาในมนุษย์ ผู้วิจัย
ตีความจากคากลอนที่สุนทรภู่ประพันธ์ในวรรณกรรมพระอภัยมณี ฉากที่พระอภัยได้ทรงหยิบปี่ขึ้ นมา
เป่าให้แก่พราหมณ์ทั้งสามฟัง จนทั้งหมดเคลิ้มหลับไปในที่สุ ด เป็นการเป่าปี่ครั้งแรกของเรื่อง โดยใน
คากลอนกล่าวถึงเสียงปี่ว่า “สาเนียงวังเวงแว่วแจ้วจับใจฯ ถึงร้อยรสบุปผาสุม าลัย จะชื่นใจเหมือน
สตรีไม่มีเลย” มีความยาว 5 นาที มี 2 ท่อน คือ
ท่อนที่ 1 สาเนียงวังเวงแว่วแจ้วจับใจ เป็นท่อนโหมโรง หากเปรียบการเป่าปี่ก็จะมีการ
เกริ่นนาขึ้นต้นเพลง เป็นการหยิบประเด็นของปี่ประโลมจิตใจ ซึ่งเปรียบเปรยกับธรรมชาติของมนุษ ย์
ที่แสวงหาความสุข สบาย อารมณ์ภายในท่อนนี้ ได้สร้างทานองให้เกิดอารมณ์เพลงที่เคลิบเคลิ้ม เลือก
เสียงที่ให้ความรู้สึก ล่องลอย ไม่ชัดเจน เหมือนอยู่ในฝัน กลุ่มโน้ตหลักที่นามาใช้มาจากลักษณะการ
บรรเลงในเครื่องดนตรีปี่ ที่เป็นโน้ตเทคนิคของการใช้โน้ตคู่ 4 เป็นกลุ่ม โน้ตหลักที่ใช้กับหลายๆบท
เพลงปี่ ผู้วิจัยนามาใช้เป็นวัตถุดิบกระจายไปยังส่วนต่างๆที่อยู่ในบทเพลง
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ภาพที่ 95 โน้ตเทคนิคของการใช้โน้ตคู่ 4 ที่นามาใช้เป็นทานองหลักขององค์ที่ 1 ท่อนแรก

ภาพที่ 96 ภาพโน้ตห้องที่ 6 – 9 แสดงตัวอย่างกลุ่มโน้ตเทคนิคคู่ 4 กระจายไปยังเครื่องสาย

ภาพที่ 97 ภาพโน้ตห้องที่ 11 – 12 แสดงการประยุกต์เทคนิคเสียงกรวดจากปี่สู่เปียโน
เทคนิคเสียงกรวดจากปี่ เป็นเสียงที่ออกมามีความคลุม เครื อ โดยมีกลุ่ม โน้ตที่รวมกั น
(Cluster) ผู้วิจัยนามาใช้ในท่อนเพลงนี้เพื่อสื่อถือความฟุ้งเบลอ ไม่ชัด

ภาพที่ 98 ภาพโน้ตห้องที่ 15-20 แสดงการประยุกต์เทคนิคเสียงกรวดในลักษณะการซ้อนทับคอร์ด
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ท่อ นที่ 2 แอ้อี้อ่อ ยสร้อ ยฟ้า สุม าลัย ได้จับประเด็นของปี่เ กี้ย วสาว เปรียบเปรยกั บ
ธรรมชาติข องมนุษ ย์ที่ โหยหาความรั ก ผู้วิจัยมีแนวคิ ดด้ านความรักที่ ว่า ความรักคือสิ่ งที่ส วยงาม
สามารถทาให้จิตใจที่แข็งกร้านกลับอ่อนโยนลงได้ กลุ่ม โน้ตหลักได้แรงบันดาลใจจากทานองเพลงปี่
มวย ซึ่งเป็นทานองที่ให้ความรู้สึกคึกคัก ฮึกเหิม เต็มเปี่ยมด้วยพลัง นากลุ่มเสียงนั้นมาเชื่อมโยงในแง่
ความรัก ดัดแปลงอารมณ์ใ ห้เกิดความอ่อนโยน อารมณ์ภายในท่อนนี้ ผู้วิจัยได้สร้างให้มีความรู้สึก
กรุ้มกริ่ม คล้ายหนุ่มสาวกาลังจีบหยอกล้อเล่นกัน

ภาพที่ 99 ภาพโน้ตห้องที่ 41 – 42 แสดงกลุ่มโน้ตทานองหลักของท่อนเพลง

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

ภาพที่ 100 ภาพโน้ตห้องที่ 1 - 6 ตัวอย่างการกระจายทานองหลักไปส่วนต่าง ๆ

ช่ วงที่ ส องของท่ อนเพลง (ห้ องที่ 15 - 40) เป็ น ท่ อนที่ เ ริ่ ม สื่ ออารมณ์ ถึ งการใช้ ค าพู ด ที่
อ่อนหวาน โปรยเสน่ห์ การใช้เสียงปี่นอกจากการบรรเลงทานองตามอารมณ์เพลงแล้ว ยังมีการใช้
เทคนิคเสียงควงนิ้ว และเสียงวาวมาสร้างสีสันให้เกิดความฉอเลาะหยอกล้ออีกด้วย
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ภาพที่ 101 ภาพโน้ตห้องที่ 15 - 24 การบรรเลงเข้าช่วงที่ 2 สื่ออารมณ์การใช้คาพูดโปรยเสน่ห์
อ่อนหวาน

ภาพที่ 102 ภาพโน้ตห้อง 25 - 32 การใช้เสียงปี่บรรเลงทานอง โปรยเสน่ห์ฉ อเลาะ

ช่วงที่สามของท่อนเพลง (ห้องที่ 41 - 53) เป็นท่อนที่สื่ออารมณ์ถึงการเอื้อนเอ่ยถึงความ
ในใจ ต่อหญิงสาวผู้เป็นที่รัก ตอกย้าถึงพลังคาพูดที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักความเสน่หา
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ภาพที่ 103 ภาพโน้ตห้อง 41 - 44 ตัวอย่างช่วงที่สาม ที่สื่ออารมณ์เอื้อนเอ่ยถึงความในใจต่อหญิง
สาวผู้เป็นที่รัก

องค์ที่ 2 จิตหลุดล่อง
แนวคิดหลักขององค์นี้คือ ปี่สะกดจิต ที่หมายถึงการใช้เสียงปี่สะกดผู้ฟังให้ทาตามผู้เ ป่า
เหมือนอยู่ใ นภวังค์ที่ไม่รู้สึกตัว ผู้วิจัยตีความจากคากลอนที่สุนทรภู่ประพันธ์ในวรรณกรรมพระอภัย
มณี ในแง่ของพลังเสียงปีว่าเป็นเสียงที่แว่วดังกึกก้องดังเพลงสรรค์ ชวนตะลึง แปลกใจ เมื่อฟังแล้วทา
ให้โซเซ ยืนไม่ตรง และก็ต้องล้ม ลงหลับลืม สติกันไป ดังนั้นเพื่อให้เกิดการสร้างอารมณ์และแสดงให้
เห็นถึงอนุภาพพลังของเสียงปี่ใ นแง่ของผลงานศิลปะทางด้านเสียงได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึง
ได้แต่งบทเพลงท่อนนี้ให้ ปี่ใน บรรเลงผ่านเทคนิคการประพันธ์แบบสมัยใหม่และเทคนิดดนตรี แนวอิ
เล็กโตรอคูสติก ที่เป็นการผสมผสานระหว่างเครื่องดนตรีอคูสติกผ่านกระบวนการประมวลผลทางอิ
เล็กโทรนิกส์
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ช่วงแรก ยาวประมาณ 1.30 นาที (ห้องที่ 1 - 11) ในกระบวนการปี่สะกดจิตที่ ผู้ วิจั ย
สร้างขึ้นในงานชิ้นนี้ ในท่อนเปิดของเป็นเสียงที่ค่อนข้างฟุ้งเบลอ ไม่แน่นอน แสดงถึ งความความสับสน
ที่แฝงข้างในจิตใจในตัวตนของเรา ช่วงนี้ใช้ดนตรีอีเลคโทรนิคเป็นหลัก

ภาพที่ 104 ภาพโน้ตห้อง 1-11 ตัวอย่างช่วงแรก การใช้เทคนิคดัดแปลงเสียง
ช่วงที่สอง ห้องที่ 12 - 15 ผู้วิจัยได้เลือกใช้เสียงปี่ เป็นตัวกระตุ้นความสับสนในตัวตน
ของผู้ฟัง ด้วยเสียงที่ก้องกังวาน จินตนาการถึงบทเพลงจากสรวงสวรรค์ เพื่อให้ผู้ชมได้ฟังเสียงปี่ ที่ม า
แทนรูปรสกลิ่นเสียงของวัตถุ ที่มากระตุ้น ให้ลุ่มหลงจนเกิดความไร้สติ

ภาพที่ 105 ภาพโน้ตห้องที่ 12 - 14 แสดงตัวอย่างช่วงที่สอง การบรรเลงปี่เปิดสาเนียงกระตุ้น
อารมณ์
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ช่วงที่สาม (ห้องที่ 15 - 33) เข้าสู่กระบวนการสะกดจิต เริ่มแรกเสียงปี่ที่ใช้จะเป็นเสี ย งที่
นิ่งสงบและสลับการเป่าแบบไม่มีเสียงเพื่อให้ผู้ชมเกิดการจดจ่อ แต่ในความที่ไม่มีเสียงนั้นยังมีเสี ยง
ของเสียงลมเป่าแผ่วบาง ๆ แฝงไปด้วยพลังบางอย่างที่น่ากลัว และสามารถแทรกซึม เข้าไปสู่ภายในจิต
ใต้สานึกได้ โดยมีการใช้เครื่องซินธิไซเซอร์ผสมผสานเทคนิคการปรับเสียงให้เดินทางไปในทิศทางซ้า ย
ละขวา มาช่วยเสริมสร้างบรรยากาศ

ภาพที่ 106 ภาพโน้ตห้องที่ 16 - 24 ตัวอย่างช่วงที่สามการประยุกต์สร้างเสียงรบกวนจากความเงียบ

ช่วงที่สี่ (ห้องที่ 34 - 60 ) ต่อมาคือการบังคับควบคุม จิตใจ จะใช้เสียงปี่ด้วยวิธีการเล่น
กับเสียงเอฟเฟ็กเสียงเดิมดังต่อเนื่องกันซ้า ๆ ซึ่งหมายถึงการควบคุมเสียงที่ดังต่อเนื่องในจิตใต้สานึก

ภาพที่ 107 ภาพโน้ตห้องที่ 45 - 50 ตัวอย่างช่วงที่สี่ การใช้เทคนิคควงนิ้วปี่ร่วมกับเทคนิคอิเล็กทรอ
นิคเสียงเดิมดังต่อเนื่องกันซ้า ๆ
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ช่วงที่ห้า (61 - 68) ต่อเนื่องจากอารมณ์ที่ควบคุม จิตใจได้ถึงจุดหนึ่งแล้ว ให้เครื่องสาย
บรรเลงด้วยวิธีใ ช้มือตบไปที่ลาตัวเครื่อง สื่อถึงการปั่นป่วนจิตใจไปมาโดยการกระแทกกระทั้นเสียง ให้
หนักหน่วง

ภาพที่ 108 ภาพโน้ตห้องที่ 61 - 64 ตัวอย่างช่วงที่ห้าปั่นป่วนจิตใจ

ช่วงที่หก (ห้องที่ 59 - 95) ช่วงนี้ใช้เทคนิคดัดแปลงเสียงจากปี่ในสู่กระบวนการทางอิ เล็ก
โทรนิคอีกครั้ง โดยลักษณะเสียงที่เกิดขึ้นจะ สื่อถึงผลการถูกการสะกดจิต ที่ให้ความรู้สึกคล้ายเหมื อน
แผ่นดินไหว สะเทือน จนไม่สามารถยืนอยู่ได้ จิตใจหลุดล่องไป และลงล้มกายลง
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ภาพที่ 109 ภาพโน้ตห้องที่ 69 - 75 แสดงตัวอย่างโน้ตช่วงที่ 6 แสดงอารมณ์คล้ายเหมือน
แผ่นดินไหวสะเทือน จนไม่สามารถยืนอยู่ได้
องค์ที่ 3 โศรกสังหาร
จุดประสงค์ใ นการนาเสนอในองค์นี้ ผู้วิจัยต้องการแสดงถึง ความผิดหวัง ความเสียใจ
จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ได้หลุ่ม หลงอย่างขาดสติ สามารถที่จะปลุกความหยาบกร้านในจิตใจออกมา ซึ่ง
อาจนาพาไปสู่ความหายนะได้ ประกอบด้วย 2 ท่อนได้แก่
ท่อ นที่ 1 หนาวน้าค้างพร่างพรมลมราเพย สร้างจากประเด็นปี่คร่าครวญ เปรียบกับ
อารมณ์ข องมนุษ ย์ที่ผิดหวังไม่สมหวัง อารมณ์ท่อนนี้ ผู้วิจัยเน้นสร้างให้เกิดท่วงทานองที่โศรกเศร้ า
เหงา ว้าเหว่ โดดเดี่ยว อาดูร การสร้างทานองหลักมาจากการประยุกต์ เทคนิคผันเสียงของปี่ ที่ให้
อารมณ์ความรู้สึกเศร้าและโหยหวน ร่วมกับเทคนิคการครั่น ที่ลอกเลียนเสียงร้องร่าไห้ สะอื้น ของ
มนุษย์
ช่วงแรก (ห้องที่ 1 – 17) ประพันธ์โดยใช้เครื่องสายเล่นเทคนิคการผันเสียงของปี่ ร่วมกับ
เทคนิคการครั่นเข้าร่วมด้วย โดยเน้นให้เกิดความรู้สึกของการ เอื้อน สะอื้น ร่าไห้ เสียใจ
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ภาพที่ 110 ภาพโน้ตห้องที่ 11 - 16 ตัวอย่างเทคนิคเสียงการผันเสียง ร่วมกับเทคนิคครั่น โดย
เครื่องสาย
ช่วงที่สอง (ห้องที่ 18 – 32) ผู้วิจัยได้เน้นเสียงที่ลากยาว โดยใช้ย่านเสียงสูง มีการใช้เสียง
ฟลูต (Flute) แทรกเข้ามา บรรเลงด้วยเทคนิคครั่น เน้นให้เกิดอารมณ์เหงา ว้าเหว่ โดดเดี่ยว

ภาพที่ 111 ภาพโน้ตห้องที่ 18-22 ตัวอย่างท่อนเปลี่ยนเข้าช่วงเหงาว้าเหว่
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ท่อ นที่ 2 ขาดใจบรรลัยลาญ ท่อนนี้เป็นท่อนที่เปรียบกับ อารมณ์จิตใจของมนุ ษ ย์ ที่
หยาบกร้าน ก้าวร้าว ผู้วิจัยจินตนาการจากตอนที่พ ระอภัยมณีเป่าปี่ฆ่านางยักษ์ ด้วยคากลอนบรรยาย
อารมณ์เพลงปี่ ตอนนี้ไม่ได้บรรยายไว้ให้ผู้อ่านจินตนาการเอง ผู้วิจัยจึงประพันธ์โดยเน้นเสียงที่สร้า งให้
เกิดอารมณ์ของความ ดุดันโหยหวน ทุรนทุราย และความคุ้มคลั่ง
ช่วงแรก (ห้องที่ 33 – 48) ของท่อนที่สองนี้จะสอดเข้ามาต่อเนื่องกับท่อนแรก โดยการ
ใช้เสียงปี่ใ นเปิดท่อนเข้ามาอย่า งดุดั น แข็งกร้าว มีการใช้เทคนิคผันเสียงสูง และครั่นให้เกิดความ
โหยหวน เครื่องดนตรีชิ้นอื่น ๆ จะบรรเลงเป็นพื้นหลัง ใช้เสียงลากยาว นิ่ง แต่มีพลัง เพื่อเสริม ความ
เด่นให้แก่ปี่ใน

ภาพที่ 112 ภาพโน้ตห้องที่ 33 - 38 ตัวอย่างเพลงท่อนที่สอง ใช้เสียงปี่ในดุดัน และโหยหวน
ช่วงที่สอง (ห้องที่ 49 – 57) เสียงปี่จะค่อย ๆ เริ่ม บรรเลงเสียงที่สู ง โหยหวน โดยใช้
เทคนิคดันเค้นสูง เพื่อให้รู้สึกบีบหัวใจ จากนั้นได้ให้เครื่องไวโอลินและวิโอล่า เล่นเสียง glissando
สื่อถึงจิตใจที่หวั่นไหวจากเสียงของปี่
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ภาพที่ 113 ภาพโน้ตห้องที่ 49 - 52 แสดงตัวอย่างช่วงที่สอง ที่ให้อารมณ์จิตใจที่หวั่นไหวจากเสียง
ของปี่ที่บีบเค้น
ช่วงที่สาม (ห้องที่ 53 – 78) บทเพลงนาเข้าสู่อารมณ์ข องความทรมาน ทุรนทุราย คลุ้ม
คลั่ง ผู้วิจัยได้ประยุกต์จากเทคนิคแหบแตกสูง โดยให้ปี่ในบรรเลงโดยเน้นเสียงกระด้าง ที่ให้ความรู้สึก
ทรมานจิตใจ และให้เครื่องสายบรรเลงทานองที่ย้าถี่ ๆ และซ้าจังหวะ เพื่อให้รู้สึกกดดัน
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ภาพที่ 114 ภาพโน้ตห้องที่ 65 - 67 ตัวอย่างช่วงที่สามแสดงอารมณ์ทุนรนทุราย ใช้
เทคนิคปี่ที่แหบแตก เสียงสูง กระด้าง
องค์ที่ 4 สู่สามัญ
จุดประสงค์การนาเสนอองค์นี้ ผู้วิจัยต้องการแสดงถึงการที่ต้ องรู้ จักใช้สติในการระงั บ
อารมณ์ ที่ ห ยาบกร้ า น ก้ า วร้ า ว ให้ ใ จเย็ น ตื่ น ตั วจากภวั ง ค์ และกลั บ มาด ารงชี วิต ให้ เ ป็ น ปกติ
ประกอบด้วย 2 ท่อน คือท่อนปี่สงบจิตสงบใจ ใช้ชื่อท่อนว่า “สุดสิ้นโทโสที่โกรธา” เปรียบกับอารมณ์
มนุษ ย์ที่จิตใจสงบนิ่ งบริ สุทธิ์ ไม่ป รุ งแต่ ง และท่อนปี่ปลุ ก ตื่ นคื น สติ ใช้ชื่อว่า “ให้วาบแว่ วแก้ ว หู รู้
วิญญาณ” เปรียบกับอารมณ์มนุษย์ที่กลับมาจากภวังค์หรือสะดุ้งตื่นจากภวังค์
ท่อนที่ 1 สิ้นสุดโทโสที่โกรธา ใจความจากบทกลอนในประเด็นปี่สงบจิตสงบใจ ในเรื่อง
พระอภัยมณี ท่อนนี้ ผู้วิจัยได้ตีความหมายออกมาคือฟังแล้วทาให้จิตใจสงบ ทาให้เกิดความรู้สึกอยาก
กลับถิ่นฐานบ้านเกิด ดังนั้นเสียงที่ผู้วิจัยได้เลือกมาประพันธ์ได้ประยุกต์เสียงที่มาจากเสีย งธรรมชาติ
โดยมีแนวคิดว่าเสียงที่ม าขัดเกลาให้จิตใจสงบลงได้ คือเสียงที่คนเรานั้ นคุ้ นเคยกันดี เวลาได้ยินเสี ย ง
นั้นจะทาเกิดการหวนกลับไปนึกถึงที่มาของเสียงนั้น ผู้วิจัยจึงใช้ทานองหลักจากการบรรเลงโดยให้เ กิด
กลิ่นอายของเสียงธรรมชาติ เพื่อให้ฟังแล้วเกิดความคิดถึงท้องถิ่นคิดถึงธรรมชาติที่ปราศจากความ
รุนแรง
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ช่วงแรก (ห้องที่ 1 – 16) อารมณ์ในช่วงแรกเน้นให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย โดยมีการใช้
เครื่องดนตรีฟลูต บรรเลงเป็นลักษณะของเสียงนกร้อง ร่วมกับเครื่องจังหวะเพอร์คัชชั่นที่บรรเลงเสี ย ง
คล้ายน้าไหล ผู้วิจัยได้มีการนาทานองหลักจากองค์ที่ 1 กลับมานาเสนออีกครั้ง เพื่อทาให้เกิดการคิด
ย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้น

ภาพที่ 115 ภาพโน้ตห้องที่ 1 - 3 ตัวอย่างจากท่อนที่ 1 การบรรเลงเสียงคล้ายธรรมชาติ

ภาพที่ 116 ภาพโน้ตห้องที่ 9 - 11 ตัวอย่างจากท่อนที่1 การนาทานองหลักจากองค์ที่ 1 มา
กระจายในเพลงองค์ที่ 4
ช่วงที่สอง (ห้องที่ 17-29) วิโอล่า บรรเลงเข้าทานอง และรับทานองต่อด้วย ฟลูต เน้นให้
เกิดความรู้สึกนึกหวนคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด ใช้ท่วงทานองที่มาจากองค์ที่ 1
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ภาพที่ 117 ภาพโน้ตห้องที่ 17 – 21 ตัวอย่างจากท่อนที่ 1 ช่วงที่2 นาทานองหลักจากองค์ที่ 1 มา
นาเสนออีกครั้ง

ภาพที่ 118 ภาพโน้ตห้องที่ 24 – 26 ตัวอย่างจากท่อนที่ 1 ช่วงที่2 ฟลูตรับทานองโดยใช้ทานอง
หลักจากองค์ที่ 1 ท่อนที่ 2
ท่อ นที่2 ให้วาบแว่วแก้วหูรู้วิญญาญ มาจากเพลงปี่พระอภัยประเด็นปี่ปลุกตื่นคืนสติ
ซึ่งผู้วิจัยได้ใ ช้เครื่องดนตรีปี่ใ น เป็นเครื่องบรรเลงหลัก โดยเข้าท่วงทานองต่อเนื่องจากท่อนที่ 1 ด้วย
จังหวะกระฉับกระเฉง ร่วมกับเครื่องจังหวะเพอร์คัชชั่นเพื่อให้เกิดความตื่นตัว และกลับมาสู่ภาวะปกติ
ทานองหลักของท่อนมาจากเทคนิคการเป่าเก็บของปี่ใน ซึ่งเป็นเทคนิคที่ผสมผสานหลายเทคนิค เช่น
การสบัด การกระทบ ปริบ ควง
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ช่วงแรก (ห้องที่ 27-65) มีลักษณะเพลงที่กระฉับกระเฉง ใช้ปี่บรรเลงเข้าทานองที่ เร็ วถี่
เสียงปี่มีการดัดแปลงจากเพลงเชิดนอกทั้งนี้เพื่อให้เกิดกลิ่นอายจากลักษณะดนตรี ไทยเดิม
เครื่ องสายมี ก ารประยุ ก ต์ จ ากเทคนิ ค เป่ า เก็ บของปี่ บรรเลงสอดประสาน เสริ ม สร้ า งความรู้สึก
กระฉับกระเฉงอยู่เบื้องหลังเสียงปี่

ภาพที่ 119 แสดงกลุ่ม โน้ตทานองหลักของ องค์ที่ 4 ท่อนที่ 2

ภาพที่ 120 ภาพโน้ตห้องที่ 42 - 47 ตัวอย่างจากท่อนที่2 ช่วงที่1 ท่วงทานองที่กระฉับกระเฉง
ตื่นตัว ประยุกต์จากเทคนิคเป่าเก็บของปี่
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ช่วงที่สอง (ห้องที่ 69 - 73) เป็นบทส่งท้ายของท่อนเพลงที่สัมพันธ์จากบทกลอนประเด็ น
เพลงปี่ปลุกตื่นคืนสติข องสุนทรภู่ ได้กล่าวถึงเสียงปี่ว่า ให้วาบแว่วแก้วหูรู้วิญญาญ ผู้วิจัยได้ตีความ
โดยใช้เฉพาะเสียงของปี่บรรเลงร่วมกับเสียงฆ้อง เน้นย้าให้เกิดความรู้สึกตื่นตัว มีสติ เกิดการเตรียมตัว
มีพลังและให้ความรู้สึกเกรงขาม จากนั้นตามด้วยเครื่องดนตรีทุกชิ้นบรรเลงสอดประสานเสียงที่ดัง
กังวาล

ภาพที่ 121 ภาพโน้ตห้องที่ 67 – 72 ท่อนที่2 ช่วงที่2 บทส่งท้ายของท่อนเพลง เน้นย้าให้เกิด
ความรู้สึกตื่นตัว มีสติ

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ปี่ไทยกับการตีความผ่านงานประพันธ์ร่วมสมัย” นี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
ค้นคว้าผ่านการสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์วรรณกรรมที่กี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์อารมณ์เพลงปี่ จาก
วรรณกรรม และได้เทคนิคการบรรเลงปี่ให้เกิดเสียงต่าง ๆ ดังที่ได้นาเสนอผลการวิจัยในบทที่ 3 แล้ว
นามาสร้างสรรค์งานประพันธ์เพลงโดยใช้เทคนิคการเป่าปี่ที่ได้จากการวิเคราะห์ การสัมภาษณ์ การ
สาธิตการเป่า จากการลงภาคสนามเก็บข้อมูลจากนักปี่กลุ่มตัวอย่าง ดังที่ได้เสนอผลการวิจัยในบทที่ 4
ในบทนี้ ผู้วิจัย จะได้สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล พร้อมกับเสนอแนะถึงการนาผลการวิจัยไปใช้ให้เ กิด
ประโยชน์ในวงกว้าง และเป็นแนวทางในการวิจัยต่อเนื่องจากงานวิจัยนี้
สรุปผลการวิจัย
จากวัตถุประสงค์ข องการวิจัย ข้อ 1. เพื่อศึกษาวิเคราะห์เทคนิคเสียงและแนวคิดการ
บรรเลงเครื่องดนตรีปี่ไทย มีผลการวิจัย ดังนี้ จากวรรณกรรมเรื่องพระอภัมณี มีประเด็นในการใช้ปี่
ทั้งหมด 7 แบบ คือ ปี่ประโลมจิตใจ ปี่เกี้ยวสาว ปี่ฆ่าทาลาย ปี่สะกดจิต ปี่ปลุกตื่นคืนสติ ปี่สงบจิตใจ
และปี่คร่าครวญ ปี่ เป็นเครื่องดนตรี ที่สามารถทาเสียงให้เกิดขึ้นมาได้อย่างหลากหลาย สร้างอารมณ์
เพลงได้ทั้งความไพเราะ ความผ่อนคลาย ความหยาบกร้าน ความก้าวร้าว ความวุ่นวายสับสน ความ
หวานซึ้งกินใจ ตามต้องการ เมื่อผู้วิจัยนาโจทย์ทางด้านอารมณ์เพลงปี่นี้ไปเสนอต่อนักปี่กลุ่มตัว อย่า ง
แล้วให้บรรเลงตามจินตนาการของตนเอง สรุปแนวคิดและเทคนิคการเป่าปี่ ได้ดังนี้
1. ตอดลิ้น เป็นเทคนิคการเป่าแบบตัดเสียง เกิดจากลมที่ผ่านจากท้องผ่านลาคอ ใช้
กลางลิ้นสัมผัสกับลิ้นปี่อย่างรวดเร็วแล้วถอยลิ้นกลับออกมา ให้เสียงที่เป็นพยางค์ชัดเจน
2. ตอดลม เป็นเทคนิคการเป่าแบบตัดเสียงโดยใช้ลาคอกั้นลม ก่อนออกลมเป่าหรื อ
หยุดลมที่กาลังเป่าอย่างกระทันหัน ให้เสียงสั้นและมีหางเสียงเล็กน้อย
3. เสียงกรวด เป็นเสียงเอกลักษณ์ของปี่ ที่จะให้เสียงที่ผสมปนเปื้อน คล้ายเสีย ง
คาราม โดยการที่เสียงจะเกิดขึ้นนั้น ปี่แต่ละชนิดจะมีโน้ตแตกต่างกัน
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4. การผันเสียง คือการเป่าจากเสียงระดับหนึ่งให้เพิ่มสูงขึ้นไปหาอีกเสียงอย่าง
แนบเนียนต่อเนื่อง
5. การผันเสียงกลับ เป็นเทคนิคการเป่าระดับเสียงที่อยู่สูงร่วงตกลงมาหาเสีย งต่ าที่
เป็นโน้ตหลักในทานอง เพื่อเชื่อมเสียงที่อยู่ห่างกันมากให้อ่อนช้อยแนบเนียน
6. โหย เป็นการเป่า เดินทานองลักษณะการแช่โน้ตตัวหลัก ลากยาว สลับกับโน้ตที่
ต่ากว่าสลับไปมา
7. การครั่น เป็นการเป่าเสียงลมยาวแต่จะมีความดังความเบาสลับขึ้นลงซ้าไปซ้ ามา
โดยใช้การบังคับลม คล้ายกับการร้องเพลงให้มีลูกคอ
8. ควงนิ้ว ในโน้ตปี่แต่ะละโน้ตสามารถที่จะบรรเลงเสียงโน้ตเดียวกันด้วยการวางนิ้ ว
คนละแบบกันได้ ซึ่งเสียงเป่าออกมานั้นให้เสียงในระดับเดียวกัน แต่เมื่อได้สลับเปลี่ยนตาแหน่งการ
วางนิ้วใหม่แล้ว จะให้ลักษณะเนื้อเสียงหรือสีสันของเสียงที่เปลี่ยนไปด้วย
9. พรมนิ้วเสียงคู่ เป็นการเป่าลมยาว รัวนิ้วเปิดปิด โดยใช้นิ้ว 1 นิ้ว เกิดเสียงระหว่าง
2 ระดับเสียงไปมาอย่างรวดเร็วและลากยาว ซึ่งแต่และเสียงอาจห่างกันตั้งแต่ 2 ขั้นคู่เสียงขึ้นไป
10. พรมนิ้วเสียงเดีย ว เป็นการเป่าลมยาว รัวนิ้วเปิดปิด เกิดเสียงระดับเดียวกั น แต่
คนละเนื้อเสียง ที่มีการสั่นรัวอย่างรวดเร็วและลากยาว
11. เสียงวาว ใช้เทคนิคจากการควงนิ้ว โดยค่อย ๆ ไล่เปิดออกอย่างช้า ๆ ให้เนื้อ
เสียงเปลี่ยนไปอย่างแนบเนียน เป็นเสียงที่ให้ลักษณะเหมือนออกเสียงพูดว่า วาว ซ้า ๆ
12. ปริบ เป็นเทคนิคการเปิด ปิดรู คล้ายการพรมนิ้วอย่างรวดเร็ว สั้น ๆ ในลักษณะ
ไม่เต็มเสียง
13. ดันเค้นสูง เป็นเสียงที่เป่าอยู่ในระดับเสียงสูงมากอยู่แล้ว แต่ได้มีการดันเสี ย งให้
เสียงเพี้ยนให้สูงขึ้นมากกว่าเดิมเข้าไปอีก โดยใช้เทคนิคผันเสียงที่ใ ช้ลิ้นดันเข้ ากับลิ้นปี่รวมกับ การ
บังคับลมให้เกิดการบีบเสียงสูงขึ้นลงตามต้องการ
14. ผันเสียงต่า เป็นเสียงที่ไล่สั่นคลอจากเสีย ง ที (B) เสียงต่า ไปยังเสียงลา (A)
กลาง โน้ตทั้งสองจับแบบเดียวกัน โดยจะลากเสียงพร้อมกับการค่อย ๆ บังคับลมด้วยเทคนิคครั่น หรือ
การค่อย ๆ ตอดลิ้นและเร่งความเร็วขึ้น
15. กระทบ เป็นเทคนิคการเป่าไล่นิ้วในตัวโน้ตที่ ชิ่งสะท้อนกลับไปกลับมาอย่าง
กระทันหัน สั้น รวดเร็ว
16. สะบัด เป็นการเป่าไล่นิ้วให้ได้เสียงโน้ตผ่านไปยังโน้ตทานองหลักหรือออกจาก
ทานองหลัก ใช้โน้ตไม่กี่เสียงโดยมีทิศทางไล่เสียงไปทางเดียวกั นอย่างรวดเร็ว
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17. เปิดรัวเอื้อน ถือเป็นเทคนิคขั้นสูง ที่ใช้เทคนิคกระทบสลับกลับไปกลับมาอย่ า ง
รวดเร็ว ร่วมกับการบังคับลม เสียงที่เป่าออกมาจะอยู่ระดับเดียว ได้คล้ายกับลักษณะที่ร้องเอื้ อนเสี ย ง
คาว่า “เออ ฮึ้ง เอย...” ลักษณะเสียงขึ้นนาสิก
18. แหบแตก เป็นการใช้การบังคับดันลมและกล้ามเนื้อปากให้เกร็ง เพื่อให้เกิดเสียง
ที่แตกสูง โดยพยายามดันเสียงไปใกล้ยังตัวโน้ตเสียงกรวด หรือโน้ตฟา (F) เสียงสูง ของปี่ใน
19. เป่าเก็บ เป็นเทคนิคการเป่าทานองเพลง ด้วยพยางค์ถี่ ๆ คล้ายกับการไล่สเกล
(scale) ในทางสากล เป่าเสียงขึ้นลงสลับไปมา มีการใช้เทคนิคระบายลมและเทคนิคอื่น ๆ มาใช้ร่วม
ในทานองเพลงตามต้องการ
จากวัตถุประสงค์ข้ อที่ 2 เพื่อสร้างผลงานประพั นธ์ เพลงจากผลการศึกษาวิ เ คราะห์
เทคนิคเสียงและแนวคิดการบรรเลงเครื่องดนตรีปี่ไทยกับการตีความผ่านงานประพันธ์ มีผลกาวิจัยคือ
ผู้วิจัยได้ประพันธ์เพลงชุด “คนดีปี่คุ้ม ” ” สาหรับปี่ใน ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ฟลูท เครื่องกระทบ
เปียโน ซินธิไซเซอร์ โดยพิจารณาจากการผสมผสานเครื่องดนตรีที่มีบทบาทของการเป็นผู้นาทานอง
เสียงประสาน และแนวที่ เพิ่ม เติม เนื้ อหาดนตรี อื่น ๆ บทเพลงที่ประพั นธ์ ขึ้ นใหม่มี ค วามยาวรวม
ประมาณยี่สิบเอ็ ด นาที เป็นผลงานที่ผู้ วิจั ย ต้ อ งการแสดงให้เ ห็ นความดีข องปี่ ด้วยการนาเสนอ
ความสัม พันธ์ระหว่างเพลงปี่ข องพระอภัยมณี กับอารมณ์ของมนุษ ย์ไปพร้อมกัน โดยแฝงข้อคิดเชิง
พุทธปรัชญาเรื่องการเป็นมนุษย์ที่ครองสติได้ เพราะมนุษย์ต้องการแสวงหาความสุข โหยหาความรัก
บางทีก็ลุ่ม หลงมัวเมาไปกับสิ่งยั่วยุต่าง ๆ จนขาดสติ เป็นเหตุให้แสดงด้านที่ความหยาบกร้านที่สุ ด
ออกมาด้วยการรบราฆ่าฟันกัน การระงับควบคุม อารมณ์ของตัวเองให้ได้ให้มีสติ ถือเป็นคุณค่าที่ดีที่
มนุษย์ควรยึดถือ เหมือนดนตรีท้ายที่สุดแล้วก็มีไว้เพื่อขับกล่อมจรรโลงใจนั่นเอง แบ่งออกเป็น 4 องค์
มีผลการดาเนินการวิจัย ดังนี้
องค์ที่ 1 ประโคมหวาน ภายในจะประกอบด้วย 2 ท่อนคือ “สาเนียงวังเวงแว่ วแจ้ ว
จับใจ” และ “แอ้อี้อ่อยสร้อยฟ้าสุม าลัย ” เป็นการหยิบประเด็นของปี่ประโลมจิตใจ และปี่เกี้ยวสาว
ซึ่งเปรียบเปรยกับอารมณ์ข องมนษย์ที่ แสวงหาความสุขสบาย และการโหยหาความรัก จุดประสงค์ใน
การนาเสนอในองค์นี้ ผู้วิจัยต้องการแสดงถึงความงามความหอมหวานของรูปรสกลิ่นเสียง หรือตัณหา
ที่มนุษย์ใฝ่หา
องค์ที่ 2 จิตหลุดล่อง ภายในจะใช้ประเด็นปี่สะกดจิต ซึ่งใช้ชื่อท่อนว่า ซึ่งเปรียบกับ
อารมณ์ของมนุษ ย์ที่สับสนวุ่นวาย มัวเมา ไร้สติ จุดประสงค์ในการนาเสนอในองค์นี้ ต้องการแสดงถึ ง
อารมณ์ที่ถูกครอบงา ความหลุ่มหลงมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสของมนุษย์
องค์ที่ 3 โศรกสังหาร ภายในประกอบด้วย 2 ท่อน โดยท่อนแรกสร้างจากประเด็ นปี่
คร่าครวญใช้ชื่อท่อนว่า “หนาวน้าค้างพร่างพรมลมราเพย” เปรียบกับอารมณ์ของมนุษ ย์ที่ผิดหวัง จาก
ลา ไม่สมหวัง และท่อนที่ 2 สร้างจากประเด็นปี่ฆ่าทาลายใช้ชื่อท่อนว่า “ขาดใจบรรลัยลาญ” เป็น
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ท่อนที่เปรียบกับอารมณ์จิตใจของมนุษ ย์ที่หยาบกร้าน ก้าวร้าว จุดประสงค์ในการนาเสนอในองค์นี้
ต้องการแสดงถึง ความผิดหวัง ความเสียใจ จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่หลุ่มหลงอย่างขาดสติ สามารถที่จะปลุก
ความหยาบกร้านในจิตใจออกมา อันจะนาพาไปสู่ความหายนะ
องค์ที่ 4 สู่สามัญ ภายในองค์จะประกอบด้วย2 ท่อน คือท่อนปี่สงบจิตสงบใจ ใช้ชื่อ
ท่อนว่า “สุดสิ้นโทโสที่โกรธา” เปรียบกับอารมณ์มนุษ ย์หวนคืนสู่ภาวะที่จิ ตใจสงบนิ่งบริสุทธิ์ไม่ปรุง
แต่ง และ ท่อนปี่ปลุกตืนคืนสติใ ช้ชื่อว่า “ให้วาบแว่วแก้วหูรู้ วิญญาณ” เปรียบกับอารมณ์ม นุษ ย์ ที่
กลับมาจากภวังค์หรือสะดุ้งตื่นจากหลับไหล จุดประสงค์ในการนาเสนอในองค์นี้ ผู้วิจัยต้องการแสดง
ถึง การที่ต้องรู้จักใช้สติใ นการระงับอารมณ์ที่หยาบกร้าน ก้าวร้าว ให้ใจเย็น ตื่นตัวจากภวังค์ และ
กลับมาดารงชีวิตให้เป็นปกติ
อภิปรายผลการวิจยั
ผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 นั่นคือเพื่อศึกษาวิเคราะห์เทคนิคเสียงและแนวคิด
การบรรเลงเครื่องดนตรีปี่ไทย ผู้วิจัยได้วิเคราะห์คากลอนจากวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี ของสุนทร
ภู่ ที่บรรยายถึงเหตุการณ์ บรรยากาศ และอารมณ์ของมนุษย์ในขณะบรรเลงปี่แต่ละครั้งก่อนแล้ วแยก
ออกเป็นรูปแบบอารมณ์ต่าง ๆ กัน 7 อารมณ์ แล้วนาไปเป็น โจทย์ในการเก็บข้อมูลเสียงปี่จากนั กปี่
กลุ่ม ตัวอย่า ง แล้ วสรุปออกมาเป็น เทคนิ คการบรรเลง แสดงให้เห็นว่ าปีเป็ นเครื่ อ งดนตรีส ามารถ
บรรเลงได้อย่า งละเอี ยดอ่ อน สามารถส่งเสริม จินตนาการของนัก ปี่ได้ อย่ า งหลากหลาย และการ
เลื อกใช้ เ ทคนิ ค เสี ย งการบรรเลงปี่ ใ นประเด็ น เดี ย วกั น ของนั ก ปี่ ก ลุ่ ม ตั ว อย่ า งทั้ ง 3 คน มี ค วาม
ความสัมพันธ์และสอดคล้ องทั้งมุมมองแนวคิดการใช้เสียงและการสร้างอารมณ์ที่ใกล้เคียงกัน เทคนิค
การเป่าปี่เหล่านี้สามารถนาไปสู่การประพันธ์เพลงตามอารมณ์ที่ต้องการได้
จากจุดประสงค์ข อที่ 2 เพื่อประยุกต์เทคนิคที่ได้จากเสียงปี่ไทย นาไปสู่การประพันธ์
เพลงสมั ย ใหม่ ผู้ วิจั ย ได้ ป ระพั น ธ์ เพลง ชื่ อชุ ด “คนดี ปี่ คุ้ ม ” เป็ น งานดนตรี ร่ วมสมั ย ที่ ผ สมผสาน
เอกลักษณ์เครื่องดนตรีปี่ไทยเข้าร่วม และกระจายเทคนิคปี่ไทยไปยังเครื่องดนตรีอื่นๆที่ใ ช้บรรเลงร่ วม
มีการใช้เทคนิคด้านเสียงอิเล็กทรอนิคเข้ามาเสริม สร้างอารมณ์เพื่อให้เกิดสีสัน ความแปลกแก่ผลงาน
ดังการสรุปผลที่นาเสนอแบ่งออกเป็น 4 องค์ใหญ่ คือ 1. ประโคมหวาน 2. จิตหลุดล่อง 3. โศรก
สังหาร 4. สู่สามัญ จากผล การวิจัยและบทเพลงที่ผู้ วิจั ยประพั นธ์ แสดงให้เห็ น ว่า ปี่ไทยสามารถ
นามาใช้ประยุกต์ด้วยเทคนิคประพันธ์เพลงร่วมสมัย สามารถถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงได้ต าม
ต้องการ อันก่อให้เกิดผลงานเชิงสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ได้
การประพันธ์ผลงานชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ปรับลักษณะของเสียงปี่ใน ให้มาอยู่ในบันได้เสียงซี (C)
เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถเห็นภาพรวมและจัดระบบเสียงของปี่ในให้เชื่อมโยงเข้ากับเครื่องดนตรีชิ้น อื่ นได้
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แต่ปี่ในที่เป็นมาตรฐานของดนตรี ไทยนั้น อยู่ในบันไดเสียงบีแฟลช (Bb) ทั้งนี้หากทาการปรับเปลี่ ย น
เสียงเครื่องปี่ใ นที่เป็นระบบเสียงเฉพาะทางของดนตรีไทยให้ตามสากล จะมีความยุ่งยากมากซึ่ ง อาจ
จาเป็นต้องย้อนกลับไปถึงกระบวนการผลิตเครื่ องกันใหม่ ดังนั้นการปรับแปลงเสียงที่เครื่ องดนตรี
สากลนั้นจึงมีความยืดหยุ่นกว่า ซึ่งในทางปฏิบัติจริง สามารถที่จะปรับระดับเสียงโน้ตของเครื่องดนตรี
ที่อยู่ในผลงานเพลงลงมาให้สัมพันธ์กับปี่ใน โดยโน้ตเพลงของปี่สามารถอ่านได้ปกติไม่ต้องปรับเสี ย ง
ตาม
หลังจากผู้วิจัยได้ประพันธ์ผลงานพบว่าระบบเสียงของปี่ในมีความเหลื่อมล้าในบางย่า น
ความถี่ของโน้ตตัวระดับเดียวกันในระบบเสียงสากล ซึ่งปัจจัยดังกล่าวอาจแก้ไขโดยผู้ที่มีทักษะการฟั ง
ที่สูงบรรเลง หรือ มีการจัดทาผลิตเครื่องดนตรีปี่ในให้สัมพันธ์กับระบบเสียงสากลได้ ในส่วนนี้ผู้วิจัยคิด
ว่าเป็นเรื่องดีใ นการผลักดันให้เครื่องดนตรีปี่ในถูกนาไปใช้ในระดั บสากล แต่สาหรับระบบเสียงที่มี
ความเหลื่อมล้าผู้วิจัยคิดว่านั่นคือเสน่ห์ในการทางานข้ามวัฒนธรรมดนตรี และการประพันธ์เพลงร่ วม
สมัยที่เปิดโอกาสให้แสวงหาคาตอบที่ไม่เคยมีจุดจบชัดเจน ถือเป็นความท้าทายทางศิลปะสมัยใหม่
ดังนั้นในการประพันธ์ผู้ ประพั นธ์ค วรทาความเข้าใจในการเลื อกใช้เสี ย งหรื อหลี กเลี่ ย ง ตามความ
เหมาะสมและวิจารณญานของผู้แต่ง
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะสาหรับการนาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ด้วย งานวิจัยนี้ศึกษาและวิเคราะห์ เกี่ยวกับเสียงปี่ที่มีต่ออารมณ์ม นุษ ย์ในบทกลอนของ
วรรณกรรมเรื่ องพระอภั ยมณี เพื่อเชื่อมโยงกับ การแสวงหาเทคนิ คการเป่าปี่ เพื่อนาไปใช้ใ นการ
ประพันธ์เพลง ตามอารมณ์เพลงที่ต้องการ การผลการวิจัยนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มีดังนี้
1. การพั ฒ นาทั ก ษะในการบรรเลงบทเพลงที่ มี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ด นตรี จ ากต่ า ง
วัฒนธรรม โดยไม่มีข้อจากัดของประเภทดนตรี เครื่องมือ หรือพื้นฐานทางด้านการประพันธ์เพลง
2. อาจารย์ดนตรีระดับอุดมศึกษา เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสาคัญมากในการปลู กฝั ง
และสร้างความตระหนักด้ านการประพันธ์ และแสวงหาแนวดนตรีใหม่ ๆ นอกเหนือจากการสอน
วิชาการความรู้และทักษะปฏิบัติดนตรี เพราะองค์ประกอบของกระบวนการดนตรีในสังคมมี 3 ส่วน
คือ ผู้แต่งเพลง ผู้เล่นดนตรี และผู้ฟัง ดังนั้นจึ ง ควรศึกษางานวิ จั ย นี้ เพื่อการปลูก ฝั งสร้ า งความ
ตระหนักด้านการ
ประพันธ์เพลงที่มีการผสมผสานแนวดนตรีที่มีความแตกต่าง การตีความบทเพลง
และการบรรเลงบทเพลงที่มีความร่วมสมัย
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3. การบูรณาการการศึกาทางด้านดนตรีกับองค์ความรู้ท างด้านอื่ น ดังตัวอย่า งของ
การวิจัยนี้ ที่มีการศึกษางานวรรณกรรมและมี การประยุก ต์ใ ช้การตีค วามงานวรรณกรรมกั บ การ
ประพันธ์เพลง และสามารถพัฒนาต่อยอดไปยังการแสดงละครเวที การจัดทาสื่อด้านภาพและเสียง
และดนตรีประกอบภาพยนตร์
4. บทบาทความสาคัญในการศึกษาเชิงลึกของเครื่องดนตรีต่างๆ ดังจะเห็นได้จาก
ตัวอย่างการตีความการบรรเลงปี่ ซึ่งมีความละเอียดอ่ อน มีสีสันและการตีความที่หลากหลาย จึงควรที่
นิสิต นักศึกษาด้านดนตรี จะตระหนักและให้ความสาคัญต่อการศึกษาในเชิ งลึก ถึงเครื่องดนตรี ที่
ตนเองบรรเลง
5. ครูดนตรีทุกระดับ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรี ยน สามารถที่จะ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ ไปในการสร้างหรือส่งเสริมการศึกษาดนตรีในรูปแบบใหม่ๆ
และสามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ดนตรีแก่ผู้เรียนต่อไป
ข้อเสนอแนะสาหรับการทาวิจัยครั้งต่อไป
การทาวิจัยเรื่อง “ปี่ไทย กับการตีความผ่านงานประพันธ์ร่วมสมัย ” นี้ มีรูปแบบการ
ดาเนินการจากการศึกษาวิเคราะห์บทกลอนจากวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี มากาหนดเป็นกรอบ
อารมณ์ แล้วใช้เทคนิคการเป่าปี่จากนักปี่ กลุ่มตัวอย่าง 3 คน มาประพันธ์เพลงออกมาตามจินตนาการ
ของผู้วิจัยดังที่ได้นาเสนอผลการวิจัยและอภิปรายผลไปแล้วนั้น แต่การทาวิจัยไม่ว่าจะเป็นหัวข้ อใด
ต้องศึกษาค้นคว้าหลายมิติ จึงจะครอบคลุม และสมบูรณ์ ผู้วิจัยมองเห็นประเด็ น อื่ น ๆ ที่น่าสนใจ
สมควรนาเสนอเป็นหัวข้อวิจัยต่อไปได้อีก ดังนี้
1. ศึกษาเทคนิคและแนวคิดการบรรเลงของปี่นาไปปรับใช้กับเครื่องดนตรีชนิ ดอื่นๆ
2. ศึกษาในลักษณะเดียวกันนี้ในวรรณกรรมของไทยเรื่องอื่น กับเครื่องดนตรีอื่นๆ
3. ศึกษาให้สัมพันธ์กับนาฏลีลาของไทยที่ใช้ภาษาท่าทางแสดงอารมณ์ต่าง ๆ เช่น
การแสดงโขน การแสดงลิเก เป็นต้น มาวิเคราะห์ใหสัมพันธ์กับเครื่องดนตรีแล้วประพันธ์ออกมาเป็ น
เพลง
4. การสร้างเครื่องดนตรีไทยที่สามารถทางานร่วมกับดนตรีสากลได้ ทั้งในแง่ระบบ
เสียงและคุณภาพของเสียง
5. ศึกษารวบรวมองค์ความรู้ทางศัพท์ดนตรีไทยเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสาหรับนัก
ประพันธ์เพลงร่วมสมัยได้ใ ช้ประโยชน์ ดังเช่น กรณีข องศัพท์การบรรเลงปี่ที่เป็นเทคนิคต่างๆในเล่ม นี้
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แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูล
แบบสัมภาษณ์เทคนิคการบรรเลงจากนักปี่
ประเด็นที่ 1 นักปี่คิดถึงอะไร จะบรรเลงปี่ออกมาอย่างไร มีการเลือกใช้เทคนิคเสียงอะไร
และเพราะอะไร เมื่อต้องบรรเลงในสถานการณ์ต่อไปนี้
1) เป่าปี่ ขับกล่อมจิตใจ
แนวคิด
...............................................................................................................................................................
อารมณ์
...............................................................................................................................................................
เทคนิค
................................................................................................................................................................
2) เป่าปี่ ฆ่าทาลาย
แนวคิด
...............................................................................................................................................................
อารมณ์
...............................................................................................................................................................
เทคนิค
................................................................................................................................................................
3) เป่าปี่ สะกดจิต
แนวคิด
...............................................................................................................................................................
อารมณ์
...............................................................................................................................................................
เทคนิค
................................................................................................................................................................
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4) เป่าปี่ จีบสาว
แนวคิด
...............................................................................................................................................................
อารมณ์
...............................................................................................................................................................
เทคนิค
................................................................................................................................................................
5) เป่าปี่ ปลุกคนให้ตื่น
แนวคิด
...............................................................................................................................................................
อารมณ์
...............................................................................................................................................................
เทคนิค
................................................................................................................................................................
6) เป่าปี่ ด้วยความเศร้าโศก
แนวคิด
...............................................................................................................................................................
อารมณ์
...............................................................................................................................................................
เทคนิค
................................................................................................................................................................
7) เป่าปี่ ให้สงบจิตใจ
แนวคิด
...............................................................................................................................................................
อารมณ์
...............................................................................................................................................................
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เทคนิค
................................................................................................................................................................
ประเด็นที่ 2 เมื่อนักปี่ได้อ่านบทกลอนที่ผู้วิจัยเตรียมมาในแต่ละชุด จะบรรเลงปี่ออกมา
อย่างไรให่มีความสอดคล้องกับบทกลอน มีการเลือกใช้เทคนิคเสียงอะไร และเพราะอะไร
เนื้อหากลอนในแต่ละท่อนปี่มีดังนี้
กลอนชุดที่ 1 ปี่ประโลม
แล้วหยิบปี่ที่ท่านอาจารย์ให้
เข้าพิงพฤกษาไทรดังใจหวัง
พระเป่าเปิดนิ้วเอกวิเวกดัง
สาเนียงวังเวงแว่วแจ้วจับใจฯ
ในเพลงปี่ว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ย
ยังไม่เคยชมชิดพิสมัย
ถึงร้อยรสบุปผาสุมาลัย
จะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลย
พระจันทรจรสว่างกลางโพยม
ไม่เทียมโฉมนางงามเจ้าพราหมณ์เอ๋ย
แม้นได้แก้วแล้วจะค่อยประคองเคย
ถนอมเชยชมโฉมประโลมลาน
แนวคิด
...............................................................................................................................................................
อารมณ์
...............................................................................................................................................................
เทคนิค
................................................................................................................................................................
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กลอนชุดที่ 2 ปี่สังหาร
แล้วทรงเป่าปี่แก้วให้แจ้วเสียง
สอดสาเนียงนิ้วเอกวิเวกหวาน
พวกโยธีผีสางทั้งนางมาร
ให้เสียวซ่านซับซาบวาบหัวใจ
แต่เพลินฟังนั่งโยกจนโงกหงุบ
ลงหมอบซุบซวนซบสลบไสล
พอเสียงปี่ที่แหบหายลงไป
ก็ขาดใจยักษ์ร้ายวายชีวาฯ
แนวคิด
...............................................................................................................................................................
อารมณ์
...............................................................................................................................................................
เทคนิค
................................................................................................................................................................
กลอนชุดที่ 3 ปี่สะกด
เปิดสาเนียงเสียงลิ่วถึงนิ้วเอก
หวานวิเวกวังเวงดังเพลงสวรรค์
ให้ขึ้นเฉื่อยเจื่อยแจ้วถึงแก้วกรรณ
เหล่าพวกฟันเสี้ยมฟังสิ้นทั้งทัพ
ยืนไม่ตรงลงนั่งยิ่งวังเวก
เอกเขนกนอนเคียงเรียงลาดับ
เจ้าละมานหวานทรวงง่วงระงับ
ลงล้มหลับลืมกายดังวายปราณฯ
แนวคิด
...............................................................................................................................................................
อารมณ์
...............................................................................................................................................................
เทคนิค
................................................................................................................................................................
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กลอนชุดที่ 4 ปี่สงบจิตใจ
วิเวกหวีดกรีดเสียงสาเนึยงสนั่น
คนขยั้นยืนขึงตะลึงหลง
ให้หวิววาบซาบทรวงต่างง่วงงง
ลืมณรงค์ครบสู้เงี่ยหูฟัง
พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต
ให้คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง
ว่าจากเรียนเหมือนนกมาจากรัง
อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย
ถึงยามค่าย่าฆ้องจะร้องไห้
ร่าพิไรรัญจวนหวนละห้อย
โอ้ยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อย
น้าค้างย้อยเย็นฉ่าที่อัมพร
หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่น
ระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสร
แสนสงสารบ้านเรือนเพื่อนที่นอน
จะอาวรณ์อ้างว้างอยู่วังเวง
แนวคิด
...............................................................................................................................................................
อารมณ์
...............................................................................................................................................................
เทคนิค
................................................................................................................................................................

กลอนชุดที่ 5 ปี่เกี้ยวสาว
ต้อยตะริดติ๊ดตี่เจ้าพี่เอ๋ย
จะละเลยเร่ร่อนไปนอนไหน
แอ้อี่ออยสร้อยฟ้าสุมาลัย
แม้เด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย
ฉุยฉายชื่นรื่นรวยระทวยทอด
จะกล่อมกอดกว่าจะหลับกับเขนย
หนาวน้าค้างพร่างพรมลมราเพย
ใครจะเชยโฉมน้องประคองนวล"
แนวคิด
...............................................................................................................................................................
อารมณ์
...............................................................................................................................................................
เทคนิค
................................................................................................................................................................
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กลอนชุดที่ 6 ปี่ปลุกตื่นคืนสติ
ดาริพลางทางลงแล้วทรงปี่
เรียกโยธีไพร่นายทั้งซ้ายขวา
ให้วาบแว่วแก้วหูรู้วิญญาณ
ต่างลืม ตาตกใจทั้งไพร่นาย
ลุกขึ้นวิ่งทิ้งเครื่องสรรพาวุธ
อุตลุดล้มคว่าคะมาหงาย
เสียงครึกครื้นคืนพลัดกระจัดกระจาย
ต่างวุ่นวายวิ่งพัลวันไปฯ
แนวคิด
...............................................................................................................................................................
อารมณ์
...............................................................................................................................................................
เทคนิค
................................................................................................................................................................

กลอนชุดที่ 7 ปี่คร่าครวญ
แม่วัณฬานารีศรีสวัสดิ์
จะพรากพลัดไพร่พลไปหนไหน
น้าค้างย้อยพรอยพรมพนมไพร
จะหนาวในทรวงน้องจนหมองนวล
โอ้ยามสามยามนี้เจ้าพี่เอ๋ย
พี่เคยกอดน้องประคองสงวน
แม่ยอดหญิงมิ่งขวัญจะรัญจวน
เสียดายนวลเนื้ออุ่นละมุนทรวง
เคยไสยาสน์อาสน์อ่อนบรรจถรณ์แท่น
มาดินแดนดงรังใช่วังหลวง
ขอเชิญแก้วแววตาสุดาดวง
มาชมพวงมาลีด้วยพี่ยา
แนวคิด
...............................................................................................................................................................
อารมณ์
...............................................................................................................................................................
เทคนิค
................................................................................................................................................................
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บทกลอนเพลงปี่ในวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณี
บันทึกเรือ่ ง ในเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่ พระอภัยมณเป่าปีก่ คี่ รั้ง
การเป่าปี่ในเรื่องพระอภัยมณี ตามที่ปรากฏในสารบัญมี ๙ ครั้ง แต่เมื่อศึกษารายละเอียดใน
การเป่าปี่ตลอดทั้งเรื่องมีทั้งหมด ๑๓ ครั้ง เป็นพระอภัยมณีเป่าปี่ ๑๒ ครั้ง และ สินสมุทร เป่าปี่ ๑
ครั้ง
การเป่าปี่ครั้งที่ ๑ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีครั้งที่ ๑ อยู่ในตอนที่
๑ พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา เล่ม ๑ หน้า ๑๐ พระอภัยมณีเป่าปี่ให้พราหมณ์สามนายฟัง
พระฟังความพราหมณ์น้อยสนองถาม จึงเล่าความจะแจ้งแถลงไข
อันดนตรีมีคุณทุกอย่างไป
ย่อมใช้ได้ดังจินดาค่าบุรินทร์
ถึงมนุษย์ครุฑาเทวราช
จตุบาทกลางป่าพนาสิณฑ์
แม้นปี่เราเป่าไปให้ได้ยิน
ก็สุดสิ้นโทโสที่โกรธา
ให้ใจอ่อนนอนหลับลืมสติ
อันลัทธิดนตรีดีหนักหนา
ซึ่งสงสัยไม่สิ้นในวิญญาณ์
จงนิทราเถิดจะเป่าให้เจ้าฟัง
แล้วหยิบปี่ที่ท่านอาจารย์ให้
เข้าพิงพฤกษาไทรดังใจหวัง
พระเป่าเปิดนิ้วเอกวิเวกดัง
สาเนียงวังเวงแว่วแจ้วจับใจฯ
ในเพลงปี่ว่าสามพี่พราหมณ์เอ๋ย
ยังไม่เคยชมชิดพิสมัย
ถึงร้อยรสบุปผาสุมาลัย
จะชื่นใจเหมือนสตรีไม่มีเลย
พระจันทรจรสว่างกลางโพยม
ไม่เทียมโฉมนางงามเจ้าพราหมณ์เอ๋ย
แม้นได้แก้วแล้วจะค่อยประคองเคย
ถนอมเชยชมโฉมประโลมลาน
เจ้าพราหมณ์ฟังวังเวงวะแว่วเสียง
สาเนียงเพียงการเวกกังวานหวาน
หวาดประหวัดสตรีฤดีดาล
ให้ซาบซ่านเสียวสดับจนหลับไป
ศรีสุวรรณนั้นนั่งอยู่ข้างพี่
ฟังเสียงปี่วาบวับก็หลับใหล
พระแกล้งเป่าแปลงเพลงวังเวงใจ
เป็นความบวงสรวงพระไทรที่เนินทรายฯ
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การเป่าปี่ครั้งที่ ๒ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของสินสมุทร ซึ่งเป็นบุตรพระอภัยมณี
มีเพียงครั้งเดียวอยู่ในตอนที่ ๑๒ พระอภัยมณีกับศรีสุวรรณเรียนวิชา เล่ม ๒ หน้า ๑๓๙ พระอภัยมณี
พบนางสุวรรณมาลี สินสมุทรเป่าปี่ให้ท้าวสิงหลฟัง
กรุงกษัตริย์ตรัสว่าน่าหัวร่อฯ
เออก็พอที่หรือพระฤๅษี
วิชาอื่นดื่นไปว่าไม่ดี
เรียนแต่ปี่ไปเที่ยวเป่าให้เขาฟัง
เดี๋ยวนี้ปี่มีอยู่หรือไม่เล่า
นิมนต์เป่าให้โยมชมคารมมั่ง
ทั้งพวกเหล่าสาวสุรางค์นางชาววัง
จะได้ฟังไพเราะเพราะโยคีฯ
พระอภัยได้ฟังนั่งชม้อย
นางน้อยน้อยแลสบหลบฤๅษี
พอสบเนตรนุชพระบุตรี
แกล้งพาทีทาเป็นว่าน่าเสียดาย
ถ้าพบเข้าคราวครั้งยังไม่บวช
ไม่พูดอวดปากเปล่าจะเป่าถวาย
นี่ครองศีลสิกขารักษากาย
เกรงอบายเบื้องหน้าอนาคต
แม้นท้าวไทจะใคร่ฟังหวังถวิล
ว่าให้สินสมุทลาสิกขาบท
เป่าถวายคล้ายครุพอรู้รส
กลัวทรงยศจะบรรทมไม่สมประดีฯ
กรุงกษัตริย์สรวลสันต์ว่าฉันชอบ
แล้วตรัสปลอบสินสมุทรบุตรฤๅษี
ช่างสนใจได้วิชาบิดาดี
ช่วยเป่าปี่ให้ฉันฟังบ้างเป็นไร
จะบูชาผ้าต้นกาพลรัต
โขมพัตถ์ลายทองอันผ่องใส
สร้อยเสมาปะวะหล่าแลกาไร
โยมจะให้งามงามตามจานงฯ
สินสมุทมุนีฤๅษีเล็ก
ประสาเด็กดูของที่ต้องประสงค์
แล้วตอบว่าฉันจะใคร่ได้เครื่องทรง
เหมือนที่องค์พระธิดาสารพันฯ
องค์ท่านท้าวสาวสุรางค์ต่างหัวร่อ
ฤๅษีพ่อก็สารวลพลอยสรวลสันต์
นางโฉมฉายอายองค์พระทรงธรรม์
ทาเมียงหันเมินยิ้ม อยู่พริ้มพรายฯ
กรุงกษัตริย์ตรัสว่าอย่าปรารภ
มีอยู่ครบเครื่องกษัตริย์จะจัดถวาย
จะขอฟังปี่ให้ใจสบาย
ถึงหลับตายไปสักวันไม่พรั่นใจฯ
กุมาราลาลุกลงจากแท่น
ออกโลดแล่นมากุฎีที่อาศัย
จึงลาศีลทรงภูษาผ้าสไบ
ถือปี่ไปยังศาลาหน้าคีรี
ประณตนั่งบังคมบรมนาถ
อยู่ริม อาสน์อัยกาตาฤๅษี
แล้วเป่าปี่แปลงเพลงวังเวงใจ
ภาวนาอาคมให้ลมดี
ทาแหบหวนครวญว่าสาลิกาแก้ว
ค่าลงแล้วขวัญอ่อนจะนอนไหน
หนาวน้าค้างพร่างพรมพนมไพร
จะหนาวใจสาริกาทุกราตรีฯ
กรุงกษัตริย์ฟังปี่ให้วิเวก
เอกเขนกนั่งหาวทั้งสาวศรี
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ให้วาววับหลับล้มไม่สมประดี
แกเอนพิงหลับอยู่กับอาสน์
ทั้งพวกไพร่นายเภตราที่สาคร
ด้วยลมปี่เป่าดังกระทั่งโยชน์
ในคงคาปลาร้ายขึ้นว่ายเรียง
ฝ่ายนักสิทธิ์บิตุรงค์ทรงสวัสดิ์
ทั้งสาวสวรรค์กัลยาเสนาใน
พระเพ่งพิศธิดายุพาพักตร์
ช่างเปล่งปลั่งยังไม่มีราคีพาน
พระเลื่อนองค์ลงจากบัลลังก์อาสน์
ครั้นเข้าชิดคิดได้ไม่ใกล้กราย
พระโอษฐ์เอี่ยมทียมสีลิ้นจี่จิ้ม
ขนงเนตรเกศกรกัลยา
ทาไฉนจะได้ดวงสมร
แล้วรั้งรักหักใจไม่บังควร
จึงห้ามสินสมุทรนั้นหยุดปี่
จึงว่าปี่ดีจ้านเจียวหลานกู
แล้วแลดูผู้คนบนสิงขร
หัวเราะพลางทางว่าสาแก่ใจ
แล้วโยคีตีระฆังดังหง่างเหง่ง
สองกษัตริย์รู้สึกนึกละอาย
สาวสุรงค์บ้างก็ยังกาลังหลับ
บ้างละเมอเพ้อเชือนว่าเพื่อนมา
อีเหล่านี้ขี้เซาเบาอยู่หรือ
แล้วเหลียวมาพาทีด้วยชีไพร
ช่างฉ่าเฉื่อนเจื้อยแจ้วถึงแก้วหู
แต่แรกไม่ได้ฟังยังประวิง
แล้วจัดได้เครื่องประดับสารับเก่า
กุมาราว่าของหมองไม่ดี

ทั้งโยคีผู้เฒ่าพลอยหาวนอน
พวกอามาตย์หลับกลิ้งริมสิงขร
ระเนนหลับเรียบเงียบสาเนียง
ได้ทราบโสตสิงสัตว์สงัดเสียง
ฟังสาเนียงปี่แก้วแจ้วจับใจฯ
เห็นสองกษัตริย์ไสยาสน์ไม่หวาดไหว
ไม่มีใครฟื้นกายดังวายปราณ
ดูน่ารักรูปทรงส่งสัณฐาน
น่าสงสารซบนิ่งไม่ติงกาย
หวังสวาทว่าจะโลมนางโฉมฉาย
แต่เดินชายชมนางไม่วางตา
เป็นลักยิ้ม แย้มหมายทั้งซ้ายขวา
ดังเลขาผุดผ่องละอองนวล
ร่วมที่นอนแนบน้องประคองสงวน
ให้ปั่นป่วนกลับมานั่งข้างหลังครูฯ
พระโยคีรู้สึกนึกอดสู
เล่นเอาปู่ม่อยหลับระงับไป
ระเนนนิ่งกลาดไม่หวาดไหว
ช่างหลับใหลล้มกลิ้งทั้งหญิงชาย
เสียงโก่งเก่งก้องหูไม่รู้หาย
สงสารสายสวาทนั่งบังบิดา
เขาปลุกกลับกลิ้งหงายน่าขายหน้า
กษัตริย์กริ้วกราดตวาดไป
ฉุดข้อมือให้มันตื่นขึ้นจงได้
เพราะสุดใจเจียวปี่ดีจริงจริง
หลับไม่รู้สึกกายทั้งชายหญิง
ที่นี้จริงของเจ้าคุณพระมุนี
มาให้เจ้าสินสมุทรฤๅษี
โปรดเปลี่ยนที่พระธิดามาประทานฯ
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การเป่าปี่ครั้งที่ ๓ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีครั้งที่ ๒ อยู่ในตอนที่
๑๔ พระอภัยมณีเรือแตก เล่ม ๑ หน้า ๑๖๐ พระอภัยมณีเป่าปี่ นางผีเสื้อขาดใจตาย
ฝ่ายพระองค์ทรงเดชเกศกษัตริย์
จึงจบหัตถ์อธิษฐานการกุศล
แล้ววันทาลาศีลพระทศพล
เอาเครื่องต้นแต่งองค์อลังการ์
แล้วถือปี่ที่ท่านอาจารย์ให้
แข็งพระทัยออกจากชะวากผา
ขึ้นหยุดยั้งนั่งแท่นแผ่นศิลา
ภาวนาอาคมเรียกลมปราณ
แล้วทรงเป่าปี่แก้วให้แจ้วเสียง
สอดสาเนียงนิ้วเอกวิเวกหวาน
พวกโยธีผีสางทั้งนางมาร
ให้เสียวซ่านซับซาบวาบหัวใจ
แต่เพลินฟังนั่งโยกจนโงกหงุบ
ลงหมอบซุบซวนซบสลบไสล
พอเสียงปี่ที่แหบหายลงไป
ก็ขาดใจยักษ์ร้ายวายชีวาฯ
ครั้นฝนหายพรายผีหนีไปหมด
พระทรงยศแลดูบนภูผา
เห็นนางไม่ไหวติงนิ่งนิทรา
ก็รู้ว่าขาดใจบรรลัยลาญ
จึงปลุกไพร่ให้ตื่นขึ้นทั้ วพวก
เหมือนหูหนวกเรียกใครก็ไม่ขาน
ต้องทาไปให้รู้ว่านางมาร
ถึงแก่การมรณานิคาลัย
แขกฝรั่งทั้งนั้นสาคัญแน่
ลุกขึ้นแลดูยักษ์เห็นตักษัย
ต่างยอนหูให้นาลายนั้นหายไป
แล้วอวยชัยชมปี่ช่างดีจริงฯ
การเป่าปี่ครั้งที่ ๔ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีครั้งที่ ๓ อยู่ในตอนที่
๑๗ พระอภัยมณีตีเมืองผลึก เล่ม ๑ หน้า ๓๕๑ - ๓๕๒ พระอภัยมณีเป่าปี่จับเจ้าละมานซึ่งมาตีเมือง
ผลึก
พระอภัยไม่พรั่นประหวั่นหวาด
สั่งอามาตย์มูลนายฝ่ายทหาร
แม้นกองทัพหลับใหลเห็นได้การ
เปิดทวารออกไปมัดให้รัดรึง
เที่ยวผูกถือมือเท้าพวกบ่าวไพร่
ให้สาใจเหมือนลูกอ่อนลงนอนขึง
แต่นายใหญ่ใส่ถ้วนโซ่ตรวนตรึง
เสร็จแล้วจึงพามาใส่ไว้ในกรง
ให้พวกเราเอาขี้ผึ้งผนึกหู
คอยนั่งดูธงชัยอย่าไหลหลง
แม้นกองทัพหลับใหลเหมือนใจจง
จะโบกธงขึ้นให้เห็นเป็นสาคัญ
พระสั่งพลางทางลุกลงจากอาสน์
มาทรงราชยานหามงามขยัน
ทหารพร้อมห้อมแห่ออกแจจัน
ขึ้นบนชั้นเชิงเทินเที่ยวเดินดู
เห็นพหลพลขันธ์พวกฟันเสี้ยม
กาแพงเหี้ยมโห่ลั่นสนั่นหู
แต่ล้วนมือถือคันเกาทัณฑ์ธนู
สังเกตดูแต่งกายคล้ายเสี้ยวกาง
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ทั้งสูงใหญ่ไพร่นายนั้นหลายหมื่น
พระดูพลบนเชิงเทินดาเนินพลาง
ขึ้นทรงนั่งยังที่เก้าอี้เอี่ยม
หยิบปี่แก้วแล้วชูขึ้นบูชา
เปิดสาเนียงเสียงลิ่วถึงนิ้ วเอก
ให้ขึ้นเฉื่อยเจื่อยแจ้วถึงแก้วกรรณ
ยืนไม่ตรงลงนั่งยิ่งวังเวก
เจ้าละมานหวานทรวงง่วงระงับ

พอแรงปืนถือถนัดไม่ขัดขวาง
พาขุนนางไปประทับที่พลับพลา
อามาตย์เฟี้ยมเฝ้าฝ่ายทั้งซ้ายขวา
พอลมมาเพลาเพลาทรงเป่าพลัน
หวานวิเวกวังเวงดังเพลงสวรรค์
เหล่าพวกฟันเสี้ยมฟังสิ้นทั้งทัพ
เอกเขนกนอนเคียงเรียงลาดับ
ลงล้มหลับลืมกายดังวายปราณฯ

การเป่าปี่ครั้งที่ ๕ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีครั้งที่ ๔ อยู่ในตอนที่
๓๐ พระอภัยมณีตีเมืองใหม่ เล่ม ๑ หน้า ๔๑๗ - ๔๑๘ พระอภัยมณีเป่าปี่ห้ามทัพ
@ ฝ่ายองค์พระอภัยตกใจวับ
เห็นศึกกลับโอบอ้อมเข้าล้อมหลัง
ข้างพวกเขาเผาเรือเหลือกาลัง
ฝ่ายฝรั่งรบรุกมาทุกที
ดูทัพหน้าขวาซ้ายหายไปหมด
เขาล้อมรถทรงไว้มิให้หนี
ตกพระทัยในอารมณ์ไม่สมประดี
จึงทรงเป่าปี่ห้ามปรามณรงค์
วิเวกหวีดกรีดเสียงสาเนึยงสนั่น
คนขยั้นยืนขึงตะลึงหลง
ให้หวิววาบซาบทรวงต่างง่วงงง
ลืมณรงค์ครบสู้เงี่ยหูฟัง
พระโหยหวนครวญเพลงวังเวงจิต
ให้คนคิดถึงถิ่นถวิลหวัง
ว่าจากเรียนเหมือนนกมาจากรัง
อยู่ข้างหลังก็จะแลชะแง้คอย
ถึงยามค่าย่าฆ้องจะร้องไห้
ร่าพิไรรัญจวนหวนละห้อย
โอ้ยามดึกดาวเคลื่อนเดือนก็คล้อย
น้าค้างย้อยเย็นฉ่าที่อัมพร
หนาวอารมณ์ลมเรื่อยเฉื่อยเฉื่อยชื่น
ระรวยรื่นรินรินกลิ่นเกสร
แสนสงสารบ้านเรื อนเพื่อนที่นอน
จะอาวรณ์อ้างว้างอยู่วังเวง
วิเวกแว่วแจ้วเสียงสาเนียงปี่
พวกโยธีทิ้งทวนชวนเขนง
ลงนั่งโยกโงกหงับทับกันเอง
เสนาะเพลงเพลินหลับระงับไป
จังหรีดหริ่งสิงสัตว์สงัดเงียบ
เย็นระเยียบย่อมหญ้าพฤกษาไสว
น้าค้างพรมลมสงัดไม่กวัดไกว
ทั้งเพลิงไฟโซมซาบไม่วาบวูฯ
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การเป่าปี่ครั้งที่ ๖,๗,และ ๘ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีครั้งที่ ๕ ๖,
และ ๗อยู่ใน ตอนที่ ๓๑ พระอภัยมณีเป่าปี่เรียกนางละเวง เล่ม ๑ หน้า ๔๒๓ พระอภัยมณีเป่าปี่เป่าปี่
เรียกนางละเวง รวมเป่าปี่ทั้งหมด ๓ ครั้ง ในการเรียกนางละเวง
๑ พระแลตามหวามวับเมื่อลับเนตร
ด้วยพระเวทหวังจิตพิสมัย
จะตามโลมโฉมละเวงก็เกรงใจ
จะผันแปรแก้ไขฉันใดดี
แล้วนึกได้ในวิชาพฤฒาเฒ่า
จะลองเป่าปี่ประโลมนางโฉมศรี
ให้งามสรรพกลับมาได้พาที
แล้วทรงปี่เป่าเกี้ยวประเดี๋ยวใจ
ต้อยตะริดติดตี่เจ้าพี่เอ๋ย
จะละเลยเร่ร่อนไปนานไหน
แอ้อีอ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย
แม้นเด็ดได้แล้วไม่ร้างให้ห่างเชย
ฉุยฉายชื่นรื่นรวยระทวยทอด
จะกล่อมกอดกว่าจะหลับกับเขนย
หนาวน้าค้างพร่างพรมลมราเพย
ใครจะเชยโฉมน้องประคองนวล
เสนาะดังวังเวงเป็นเพลงพลอด
เสียงฉอดฉอดชดช้อยละห้อยหวน
วิเวกแว่วแจ้วในใจรัญจวน
เป็นความชวนประโลมโฉมวัณฬาฯ
๒ ฝ่ายโฉมยงองค์ละเวงฟังเพลงปี่
ให้รอรีรวนเรเสน่หา
คิดกาหนัดอัดอั้นหวั่นวิญญาณ์
นึกนึกน่าจะใคร่ปะพระอภัย
เธอพูดดีปี่ดังฟังเสนาะ
จะฉอเลาะลูบต้องทานองไหน
แม้ถนอมกล่อมกลอกเหมือนดอกไม้
จะชื่นใจน้องยาทุกราตรี
ยิ่งกลับฟังวังเวงเพลงสังวาส
ยิ่งหวั่นหวาดวิญญาณ์มารศรี
ตะลึงลืมปลื้ม อารมณ์ไม่สมประดี
ด้วยเพลงปี่เป่าเชิญให้เพลินใจ
จนลืม องค์หลงรักชักสินธพ
กลับมาพบพิศวงด้วยหลงใหล
พระเห็นนางวางปี่ด้วยดีใจ
เข้าเคียงใกล้กล่าวประโลมโฉมวัณฬา
ขอเชิญนุชสุดสวาทไปราชรถ
อย่าระทดท้อจิตกนิษฐา
นางรู้สึกนึกพรั่นหวั่นวิญญาณ์
กลับชักม้าควบขับไปลับองค์
แล้วหยุดคิดแค้นใจด้วยใหลหลง
อ้อมออกทางข้าเขาให้เศร้าจิต
อันลมปี่นี้ละลวยให้งวยงง
สุดจะทรงวิญญาณ์รักษาตัว
ถ้าขืนอยู่สู้อีกไม่หลีกเลี่ยง
ฉวยพลั้งเพลี่ยงเพลงปี่ต้องมีผัว
จะพลอยพาหน้าน้องให้หมองมัว
เหมือนหญิงชั่วชายเกี้ยวประเดี๋ยวใจ
เหลือลาบากยากเย็นด้วยเป็นหญิง
จาจะทิ้งกองทัพที่หลับใหล
ไปลังกาอย่าให้มีราคีภัย
แล้วจะได้แต่งทหารมาราญรอน
ดาริพลางนางขยับจับพระแสง
สะพายแล่งลูกเกาทัณฑ์ถือคันศร
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เหน็บกระบี่มีหอกซัดข้างอัสดร
ไม่ไหวติงนิ่งหลับระงับเงียบ
สุดจะช่วยด้วยทัพ อัปรา
จะอยู่นานการด่วนจวนจะรุ่ง
ควบอาชาผ่าตรงเข้าพงไพร
สันโดษเดี่ยวเปลี่ยวเปล่าเสร้าสลด
แต่การทัพขับขันสู้กลั้นกลืน
๓ ฝ่ายองค์พระอภัยวิไลลักษณ์
เมื่อเป่าปี่เยาวมาลย์มาเหมือนใจ
เที่ยวควบม้าหาจบไม่พบปะ
เสน่หาอาวรณ์ร้อนราคาญ
หรือหยุดปี่ดีร้ายจะคลายรัก
จะโลมเล้าเป่าอีกให้อ่อนใจ
พลางบรรเลงเพลงปีระรี่เรื่อย
พระศอแสบแหบเครือเหลือกาลัง
ที่ปี่เราเป่าอีกจะหลีกเลี่ยง
หรือนิ่ม น้องหมองหมางระคางใจ
ยิ่งครวญคร่าราลึกยิ่งนักรัก
ที่รอนราญการศึกไม่ตรึกตรา

แล้วหยุดหย่อนยืนดูหมู่โยธา
ยิ่งเย็นเยียบเยือกจิตกนิษฐา
ชลนานองเนตรสังเวชใจ
เขม้นมุ่งมรรคาพฤกษาไสว
สังเกตใจจาทางไปกลางคืน
ระทวยทดทุกข์ร้อนถอนสะอื้น
อุตส่าห์ขืนขับม้ารีบคลาไคลฯ
กาเริบรักร้อนจิตคิดสงสัย
ครั้นหยุดปี่หนีไปไม่ได้การ
สุดที่จะติดตามความสงสาร
เยาวมาลย์แม่จะแฝงไปแห่งไร
เสียดายนักนึกน่าน้าตาไหล
แม้นมาใกล้เหมือนเมื่อกี้แล้วมิฟัง
จนเหน็ดเหนื่อยในอารมณ์ไม่สมหวัง
จึงหยุดยั้งราพึงคะนึงใน
หรือฟังเสียงหลับซบสลบไสล
ว่าพี่ไม่ปลุกทัพให้กลับมา
ละล้าละลักเหลียวแลชะแง้หา
ด้วยเหตุว่าเวทมนตร์เข่าดลใจ ฯ

การเป่าปี่ครั้งที่ ๙ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีครั้งที่ ๘ อยู่ในตอนที่
๓๑ พระอภัยมณีเป่าปี่ปลุกทัพ เล่ม ๑ หน้า ๔๒๔ - ๔๒๕ พระอภัยมณีเป่าปี่ปลุกทัพ
จึงคิดว่าอย่าเลยจะปลุกทัพ
ให้งามสรรพสิ้นพะวงที่สงสัย
เป็นสาเร็จเสร็จศึกเหมือนนึกไว้
เห็นจะได้เชยชมโฉมวัณฬา
ดาริพลางทางลงแล้วทรงปี่
เรียกโยธีไพร่นายทั้งซ้ายขวา
ให้วาบแว่วแก้วหูรู้วิญญาณ
ต่างลืม ตาตกใจทั้งไพร่นาย
ลุกขึ้นวิ่งทิ้งเครื่องสรรพาวุธ
อุตลุดล้มคว่าคะมาหงาย
ต่างวุ่นวายวิ่งพัลวันไปฯ
เสียงครึกครื้นคืนพลัดกระจัดกระจาย
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การเป่าปี่ครั้งที่ ๑๐ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีครั้งที่ ๙ อยู่ในตอน
ที่ ๓๕ พระอภัยมณีติดท้ายรถ เล่ม ๑ หน้า ๔๙๘ พระอภัยมณีเป่าปี่เพราะหลงอุบายนางยุพาผกา
หลอกให้เป่าปี่สะกดทัพของตนเอง
นางยินดีที่ได้สมอารมณ์คิด
ด้วยทรงฤทธิ์ร่านรักเป็นหนักหนา
เคารพรับอภิวันท์จานรรจา
พระสัญญาณล้นเหลือลูกเชื่อฟัง
ขอผ่านเกล้าเป่าปี่ขึ้นที่ทัพ
ให้คนหลับสิ้นสมอารมณ์หวัง
จะอาสาพาไปเข้าในวัง
ตามไปลังกาอยู่เป็นคู่ครองฯ
พระฟังคาราลึกพอนึกได้
ดีพระทัยที่จะชมประสมสอง
หยิบขี้ผึ้งซึ่งเธอทาไว้สารอง
โยนให้ย่องตอดบ้างทั้งธิดา
อันปรอทหยอดหูสู้ไม่ได้
มันเหลวไหลเข้าในหนังในมังสา
แล้วแลดูสุริยนพอสนธยา
หยิบปี่มาเป่าเพลงวังเวงใจ
เสียงแจ้วแจ้วแว่วโหวยโหยละห้อย
โอ้หอมสร้อยเสาวรสแป้งสดใส
เสาวคนธ์มณฑาสุมาลัย
สักเมื่อไรสาวน้อยจะลอยมา
แล้วเป่าเห่เรไรจับใจแจ้ว
ค่าลงแล้วเจ้าจะคอยละห้อยหา
ระหวยหิวหวิววับจับวิญญาณ์
พวกลังกากองทัพต่างหลับไป
ถึงเคยรู้อยู่วันนั้นไม่ทันรู้
พอแว่วหูหวนวับก็หลับใหล
นางยุพานารีก็ดีใจ
จึงเชิญให้แต่งองค์ทรงราชา
พระทรงเครื่องเรืองจารัสดูตรัสเตร็จ
ล้วนพลอยเพชรแพรวพราววาวเวหา
ทรงมหามาลัยแล้วไคลคลา
มาทรงม้าพระที่นั่งอลังการฯ
การเป่าปี่ครั้งที่ ๑๑ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีครั้งที่ ๑๐ อยู่ใน
ตอนที่ ๔๔ กษัตริย์สามัคคี เล่ม ๒ หน้า ๑๗๐ พระอภัยมณีเป่าปี่เรียกนางละเวงและกองทัพทั้งหมด
จาจะเป่าปี่ลองเรียกน้องรัก
ให้ประจักษ์แจ้งความมาตามผัว
ทั้งพวกเราชาวผลึกรู้สึกตัว
จะเกรงกลัวลมปี่หลบหนีไป
ดาริพลางทางสั่งให้ยั้งหยุด
ทหารจุดคบกระจ่างสว่างไสว
ให้รายรอบขอบป่าพนาลัย
คอยรับไพร่พวกเราจะเข้ามา
แล้วแต่งองค์ลงจากม้าที่นั่ง
ขึ้นหยุดยั้งอยู่บนเนินเชิงเทินผา
คิดราพึงถึงลูกสาวเจ้าลังกา
หยิบปี่มาเป่าดังเป็นกังวาน
แต่ไม่ให้ไพร่พลผู้คนหลับ
ให้วาบวับแว่วเพลงบรรเลงหวาน
โอ้ดึกป่านนี้แล้วแก้วกลอยใจฯ
วิเวกโหวยโหยไห้อาลัยลาน
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แม่วัณฬานารีศรีสวัสดิ์
น้าค้างย้อยพรอยพรมพนมไพร
โอ้ยามสามยามนี้เจ้าพี่เอ๋ย
แม่ยอดหญิงมิ่งขวัญจะรัญจวน
เคยไสยาสน์อาสน์อ่อนบรรจถรณ์แท่น
ขอเชิญแก้วแววตาสุดาดวง
ล้วนแช่ม ชื่นแย้มบานทุกก้านกิ่ง
พี่อยู่เดียวเปลี่ยวใจนัยนา
จนดาวเคลื่อนเดือนดับยิ่งลับน้อง
มาหาพี่หน่อยเถิดกลอยใจ
ถึงยากไร้ไม่มีที่พระแท่น
หนาวน้าค้างพร่างพรมลมราเพย
เคยอยู่วังฟังนางสุรางค์เห่
วิเวกแว่วแจ้วเจื้อยเรื่อยสาเนียง

จะพรากพลัดไพร่พลไปหนไหน
จะหนาวในทรวงน้องจนหมองนวล
พี่เคยกอดน้องประคองสงวน
เสียดายนวลเนื้ออุ่นละมุนทรวง
มาดินแดนดงรังใช่วังหลวง
มาชมพวงมาลีด้วยพี่ยา
ยิ่งคิดยิ่งหวนหอมบนจอมผา
แม่วัณฬาหลบแฝงอยู่แห่งไร
เห็นแต่ห้องหิม วาพฤกษาไสว
จะกล่อมให้บรรทมให้ชมเชย
จะกางกอดทอดแขนแทนเขนย
ใครจะเชยโฉมน้องประคองเคียง
มาฟังเรไรเพราะเสนาะเสียง
เสนาะเพียงพิณเพลงบรรเลงลานฯ

การเป่าปี่ครั้งที่ ๑๒ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีครั้งที่๑๑อยู่ในตอน
ที่ ๖๑ สังฆราชบาทหลวงเผาเมืองลงกาเล่ม๒หน้า๔๕๖ พระอภัยมณีเป่าปี่จับวลายุดาวายุพัฒน์หัสกัน
ได้
ฝ่ายองค์พระอภัยเห็นใกล้ค่า
จึงวักน้าลูบปี่อธิษฐาน
เป่าเสียงสูงฝูงคนเหลือทนทาน
ก้องกังวานวาบวับเสียวจับใจ
ให้ปลาบปลื้มลืมอื่นบ้างยืนนั่ง
โยธาทั้งสามทัพเคลิ้มหลับใหล
แต่องค์พระมังคลาคาดตราไว้
ตกพระทัยวิ่งมาเข้าหาครู
บาทหลวงยังนั่งกินเหล้าเสี ยงเป่าปี่
ฉวยทองหยิบบีบขยี้เข้าที่หู
ฉุดมังคลาว่าไวไวไปกับกู
ออกประตูตะวันตกวิ่งวกวน
ดูม้าช้างต่างหลับเห็นทัพล้อม
ตั้งค่ายอ้อมโอบสกัดคิดขัดสน
ข้าบุกป่าฝ่าหนามไปตามจน
แต่สองคนด้นเดินเนินบรรพตฯ
ฝ่ายศรีสุวรรณสินสมุทรสุดสาคร
เจ้ามังกรเจ้ายุขันพร้อมกันหมด
พระกฤษณาสามารถราชโอรส
ต่างปิดหูรู้กาหนดหมดด้วยกัน
บันไดทาไว้สาหรับทุกทัพขันธ์
ครั้นกองทัพหลับสงบพอพลบค่า
ปีนเข้าได้ในกาแพงแจ่ม แสงจันทร์
ด้วยเป็นวันเพ็ญบูรณ์เห็นหุ่นกล
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คนประจาสาหรับก็หลับอยู่
มิใช่องค์พงศ์กษัตริย์มันจัดคน
ต่างจุดไฟเที่ยวส่องทุกห้องหับ
เห็นโยธาฝรั่งสิ้นทั้งปวง
ฝ่ายพระอภัยมณีทรงปี่เป่า
ยินดีสุดหยุดปี่มีกาลัง

ต่างพิศดูรู้อุบายเป็นสายสน
สวมรูปกลแขวนรอกร้องหลอกลวง
หมายจะจับหน่อนาถกับบาทหลวง
ถือคันควงขันรอกกรนครอกดังฯ
เห็นน้องเข้าด่านได้ดังใจหวัง
ไม่รอรั้งรีบเข้าไปในกาแพงฯ

การเป่าปี่ครั้งที่ ๑๓ ของเรื่องพระอภัยมณี เป็นการเป่าปี่ของพระอภัยมณีครั้งที่ ๑๑อยู่ใน
ตอนที่ ๖๑ พระอภัยมณีเยี่ยมศพนางมณฑา(เมืองผลึก)เล่ม๓หน้า๖๕ พระอภัยมณีเป่าปี่ห้ามปลามิให้
หนุนเรือ
ฝ่ายพระอภัยในกาปั่น
เห็นเงื้อมเงาเขากัลปังหา
ฝูงปลาใหญ่ในน้าว่ายคล่ามา
ทั้งซ้ายขวาหน้าหลังดั่งคีรี
พวกฝรั่งนั่งยืนยิงปืนสุ้
มันยิ่งพรูกันมาอีกไม่หลีกหนี
กดกาปั่นนั้นจนเปลี้ยจะเสียที่
จึงหยิบปี่เป่าเสียงสาเนียงดัง
ฝูงปลาใหญ่ได้ยินลืมกินเหยื่อ
ที่หนุนเรือเคลื่อนคล้อยกลับถอยหลัง
ขึ้นลอยล่องฟ่องฟูเงี่ยหูฟัง
วิเวกวังเวงแว่วแจ้วจับใจ
เสียงฉอดฉ่าร่าวาเทพารักษ์
ซึ่งสานักเนินผาชลาไหล
ขอเชิญช่วยด้วยเถิดพระเลิศไกร
ให้พ้นภัยผูงปลาในวารี
แล้วเป่าบวงสรวงถวายฉุยฉายเอ๋ย
เชิญชมเชยจันทร์จารัสรัศมี
ดารากรร่อนเร่ในเมฆี
จะช่วยชี้ชมดาวสาวสาวเอย
ไม่มีคู่อยู่เดียวเปล่าเปลี่ยวอก
ไม่เหมือนกกกอดพระทองนะน้องเอ๋ย
จะชมอื่นคืนกลับลิลับเลย
เสียงฉอดฉอดเฉื่อยฉ่าด้วยน้าเสียง
ก้องกังวานหวานแว่วแจ้วจาเรียง
ส่งสาเนียงนิ้วเอกวังเวกใจฯ
ซึ่งการเป่าปี่ครั้งนี้ใ ช้เวลานานมากตลอดการเดินทางข้ามน้าข้ามทะเลประมาณ ๑ เดือนครึ่ง
(เล่ม๓หน้า๗๑)
ทั้งสามวงศ์ทรงฟังให้วังเงก
เอกเขนกแหงนนิ่งอิงเขนย
ขอเดชะพระพายช่วยชายเชย
มาราเพยพัดส่งให้ตรงไป
เป่าทุ้มปี่มิให้คนไพร่พลหลับ
พอให้จับจาเรียงส่งเสียงใส
กาปั่นทรงหงส์บัลลังก์ทั้ งเรือใช้
สาราญใจไปด้วยกันทุกวันคืน
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พระคงคาสาธุพายเงียบ
มาเดือนหนึ่งจึงค่อยสร่างนภางค์พื้น
เดือนตะวันนั้นไม่เห็นเป็นแต่แสง
อีกเดือนครึ่งจึงเห็นจันทร์ตะวันวาว
ถนนขวางกลางสมุทรเสมอน้า

คลื่นราบเรียบลมเรื่อยแล่นเฉื่อยชื่น
ในกลางคืนแลเขม้นพอเห็นดาว
แดดไม่แข็งคนทั้งหลายไม่หายหนาว
ถึงเกาะคังคาวโขดเขาสาเภาทลาย
ไปยังค่าก็ไม่สิ้นเนินหินหายฯ

ภาคผนวก ค
บทประพันธ์เพลง ชุด คนดีปคี่ ุ้ม
(โน้ตเพลงชุด ฉบับสมบูรณ์)
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ประพันธ์โดย

สังคีต กำจัด
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บทประพันธ์เพลง ชุด คนดีปคี่ ุ้ม
Pi: sound of the spiritual guardian
งานประพันธ์ชุด “คนดีปี่คุ้ม ” นี้ เป็นผลงานที่ผู้วิจัยต้องการแสดงให้เห็นความดีของปี่
ด้วยการนาเสนอความสัมพันธ์ระหว่างเพลงปี่ของพระอภัยมณี กับอารมณ์ของมนุษย์ไปพร้อมกัน โดย
แฝงข้อคิดเชิงพุทธปรัชญาเรื่องการเป็นมนุษ ย์ที่ครองสติได้ เพราะมนุษ ย์ต้องการแสวงหาความสุ ข
โหยหาความรัก บางทีก็ลุ่ม หลงมัวเมาไปกับสิ่งยั่วยุต่าง ๆ จนขาดสติ เป็นเหตุให้แสดงด้านที่ความ
หยาบกร้านที่สุดออกมาด้วยการรบราฆ่าฟันกัน การระงับควบคุม อารมณ์ข องตัวเองให้ได้ให้มีสติ ถือ
เป็นคุณค่าที่ดีที่ม นุษ ย์ควรยึดถือ เหมือนดนตรีท้ายที่สุดแล้วก็มีไว้เพื่อขับกล่ อมจรรโลงใจนั่นเอง โดย
ได้นาเสนอในรูปแบบดนตรีร่วมสมัยที่พยายามผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นดนตรีท้องถิ่นเข้าร่วม
โดยแฝงกลิ่นอายของความเป็นไทยและเอกลักษณ์ข องเครื่องดนตรีปี่กระจายไปยังเครื่องดนตรี อื่ นๆที่
ใช้บรรเลงร่วม มีการใช้เทคนิคด้านเสียงอิเล็กทรอนิคเข้ามาเสริม สร้างอารมณ์เพื่อให้เกิดสีสันความ
แปลกแก่ผลงาน ซึ่งภายในบทประพันธ์ได้แบ่งออกเป็น 4 องค์ ดังนี้
องค์ที่ 1 ประโคมหวาน ภายในจะประกอบด้วย 2 ท่อนคือ “สาเนียงวังเวงแว่วแจ้วจับ
ใจ” และ “แอ้อี้อ่อยสร้อยฟ้าสุมาลัย” เป็นการหยิบประเด็นของปี่ประโลมจิตใจ และ ปี่เกี้ยวสาว ซึ่ง
เปรียบเปรยกับอารมณ์ของมนษย์ที่แสวงหาความสุขสบาย และการโหยหาความรัก แสดงถึงความงาม
ความหอมหวานของรูปรสกลิ่นเสียง หรือตัญหา ที่มนุษย์ใฝ่หา
องค์ที่ 2 จิตหลุดล่อง ภายในจะใช้ประเด็นปี่สะกดจิต ซึ่งใช้ชื่อท่อนว่า “ลงล้ม หลับลืม
กายดังวายปราณฯ” ซึ่งเปรียบกับอารมณ์ข องมนุษ ย์ที่สับสนวุ่นวาย มัวเมา ไร้สติ จุดประสงค์ใ นการ
นาเสนอในองค์นี้ แสดงถึง อารมณ์ที่ถูกครอบงา ความหลุ่ม หลงมัวเมา ในรูปรสกลิ่นเสียงสัม ผัสของ
มนุษย์
องค์ที่ 3 โศรกสังหาร ภายในประกอบด้วย 2 ท่อน โดยท่อนแรกสร้างจากประเด็ นปี่ คร่า
ครวญใช้ชื่อท่อนว่า “หนาวน้าค้างพร่างพรมลมราเพย” เปรียบกับอารมณ์ข องมนุษ ย์ที่ผิดหวั ง จากลา
ไม่สมหวัง และ ท่อนที่ 2 สร้างจากประเด็นปี่ฆ่าทาลายใช้ชื่อท่อนว่า “ขาดใจบรรลัยลาญ” เป็นท่อนที่
เปรียบกับอารมณ์จิตใจของมนุษ ย์ที่หยาบกร้าน ก้าวร้าว จุดประสงค์ในการนาเสนอในองค์นี้ แสดงถึง
ความผิดหวัง ความเสียใจ จากสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราหลุ่ม หลงมันอย่างขาดสติ สามารถที่จะปลุกความ
หยาบกร้านในจิตใจออกมา ซึ่งอาจนาพาไปสู่ความหายนะ
องค์ที่ 4 สู่สามัญ ภายในองค์จะประกอบด้วย2 ท่อน คือท่อนปี่สงบจิตสงบใจ ใช้ชื่อท่อน
ว่า “สุดสิ้นโทโสที่โกรธา” เปรียบกับอารมณ์ ม นุษ ย์ที่ จิตใจสงบนิ่ งบริสุ ทธิ์ไม่ปรุ งแต่ ง และ ท่อนปี่
ปลุกตืนคืนสติ ใช้ชื่อว่า “ให้วาบแว่วแก้วหูรู้วิญญาณ” เปรียบกับอารมณ์ม นุษ ย์ที่กลับมาจากภวังค์
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หรือสะดุ้งตื่น จุดประสงค์ใ นการนาเสนอในองค์นี้ แสดงถึง การที่ต้องรู้จักใช้สติในการระงับอารมณ์ที่
หยาบกร้าน ก้าวร้าว ให้ใจเย็น ตื่นตัวจากภวังค์ และกลับมาดารงชีวิตให้เป็นปกติ
Instruments
คน ดี ปี่ คุ้ม
Pi: sound of the spiritual guardian
2014
Score for
Thai Oboe (Pinai) in C
Flute
Piano
Violin
Viola
Cello
Percussion
Keyboard & Electronic
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คาอธิบายวิธกี ารบรรเลง
เครือ่ งหมาย

ลูกศรเข้า : ให้บรรเลงโน้ตโดยเร่งความถี่ให้ค่อยๆเร็วขึ้น เริ่มตั้งแต่หางจนถึงสุดหัวลูกศร

ลูกศรออก : ให้บรรเลงตัวโน้ต โดยผ่อนความถี่ให้ค่อยๆช้าลง เริ่มตั้งแต่หางจนถึงหัวลูกศร

สั่ น เสี ย ง : เป็ น การบรรเลงบั งคั บ ความดั งเบาของเครื่ องดนตรี ไ ปมาด้ วยความถี่ คล้ า ย
สั่นสะเทือนสั่นลูกคอ(Vibrato)

สั่นเสียงเร่ง : บรรเลงบังคับความดังเบาของเครื่องดนตรีไปมาด้วย โดยเร่งความถี่ให้ค่อยๆเร็ ว
ขึ้น หรือช้าลง ตามลูกศรเข้าหรือออก

เครือ่ งสาย Strings

ใช้มือ ตบเคาะตี ลงในตาแหน่งตัวเครื่องที่ไหนก็ได้ โดยการสุ่ม Random ให้ทาการ ตี ตบ
หรือเคาะ ในตาแหน่งไหนก็ได้ อย่างอิสระ

125
เชลโล่ Cello

Seagull Effect : เล่นเทคนิคของเชลโล่ โดยการใช้นิ้วอุดเสียงตาแหน่งฮาร์โมนิคที่สูงขึ้น วาง
ขนานกันบนสายเส้นเดียว แล้วสีคันชักโดยสไลด์มือขึ้นลงจนสุดเฟสเชลโล่ขึ้นลงไปมาเรื่อยๆ โดยต้อง
ระวังในการรักษาระยะห่างระหว่างนิ้วทั้งสองให้คงที่เสมอกัน
ปี่ใน Pinai

เทคนิคปี่เปิดเอื้อน : การเป่าไล่นิ้วโน้ตใกล้เคียงที่ชิดกัน บรรเลงลักษณะตัวโน้ตที่ ชิ่งสะท้อน
กลับไปมา เพื่อสร้างสีสันในทานอง โดยให้ปี่บรรเลงเทคนิคกระทบนิ้วลากยาวไปตามเส้นสัญลักษณ์จ น
สุดปลายเส้น

เป่าลมเปล่า โดยไม่ให้เกิดเสียงดังแบบปกติ สุ่มความดัง จังหว่ะ อารมณ์ ตามใจผู้เล่น

เทคนิคปี่ควงนิ้ว : สลับเปลี่ยนตาแหน่งการวางนิ้วใหม่ ทาให้ลักษณะการเกิดเสียงที่เปลี่ ยนไป
ออกมาในระดับเดียวกัน โดยการเล่นโน้ตนิ้วควงที่เครื่องหมายตกที่หัว โน้ตตัวนั้น
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เทคนิคปี่ ผันเสียงต่า โดยบรรเลงเสียงที่ไล่ สั่นคลอจากเสียงระดับต่ามาก มาหาเสียงหลัก
โดยจะลากเสี ย งพร้ อมกับ การค่ อ ยๆ บังคับลมด้ วยเทคนิ ค ครั่ น หรือการค่ อยๆตอดลอมและเร่ ง
ความเร็วขึ้น

เทคนิคปี่ แหบแตก บรรเลงโน้ตเสียงแตก โดยบีบลิ้นและกล้ามเนื้อปาก ลาคอให้เกิดเสียง
แตก

เทคนิคดันลิ้นบีบเพี้ยนเสียง บรรเลงโดยใช้ลิ้นดันไปที่ลิ้นปี่ให้เกิดการบีบเสียงที่เยงสูงขึ้น โดย
บรรเลงไปตามลักษณะเส้นที่ลาก
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Low Drone เสียงคลุมเครือ งึมง่ำ โทนต่ำ
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Oriental flute, resonant, formidable ก้องกังวำน
น่ำเกรงขำม

High whisper เสียงแหบ กระซิบ ครวญ
ครำง

Ascending reverse ไหล
ย้อนกลับ
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Beating signal เสียงคลืนสัญญำณกำรเต้นของหัวใจ
สม่ำเสมอ

สูงขึ้นแล้วจำงหำยไป

เสียงคลืนสัญญำณกำรเต้น ไม่คงที เปลียนแปลงไปมำ

Ascending Wild คลืนลม เคลือนทีอย่ำง
ช้ำๆ
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ประวัตผิ วู้ จิ ยั

ชื่อ
วันเกิด
สถานที่เกิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบนั
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2545
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2553

นายสังคีต กาจัด
วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
อาเภอเมือง จังหวัดเลย
บ้านเลขที่ 19 หมู่ที่ 11 บ้านวังน้าเย็น ตาบลวังสะพุง อาเภอวังสะพุง
จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42130
มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อาเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ประยุกต์มัลติมิเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

