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คาสาคัญ: ปี่ใน/พระอภันมณี /คนดีปี่คุ้ม
สังคีต กาจัด: ปี่ไทยกับการตีความผ่านงานประพันธ์เพลงร่วมสมัย. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์: อ.ดร.อโณทัย นิติพน. 151 หน้า.
วิทยานิพนธ์เรื่อง “ปี่ไทยกับการตีความผ่านงานประพันธ์ร่วมสมัย ” นี้ เป็นงานวิจั ยเชิ ง
สร้างสรรค์ ที่มีผลของการศึกษาในงานวิจัยชิ้นนี้นาไปสู่การประพันธ์ดนตรี โดยผู้วิจัยได้ศึกษาวิเคราะห์
เทคนิคการบรรเลงเครื่องดนตรีปี่ไทย การตีความเทคนิคการบรรเลงของผู้บรรเลงปี่ และประพันธ์
เพลงจากผลของการศึกษา บนโครงสร้างและการตีความสถานการณ์ที่แตกต่างในการบรรเลงปี่ของ
พระอภัยมณี จากวรรณกรรมของสุนทรภู่
ผู้วิจัยได้ศึกษาเสียงปี่จากบทเพลงที่ได้บันทึกเสียงไว้ แล้ว รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์จากการ
สัม ภาษณ์และบันทึกเสียงการบรรเลงของผู้บรรเลงปี่ ใ นสามคน และสรุปได้ว่ามีสิบเก้าเทคนิค ได้แก่
ตอดลิ้น ตอดลม เสียงกรวด การผันเสียง ผันเสียงกลับ โหย การครั่น ควงนิ้ว พรมนิ้วเสียงคู่
พรมนิ้วเสียงเดียว เสียงวาว ปริบ ดันเค้นสูง ผันเสียงต่า กระทบ สะบัด เปิดรัวเอื้อน แหบแตก
และเป่าเก็บ แต่ละเทคนิ คครอบคลุม การตีความอารมณ์เพลงเจ็ดสถานการณ์ที่ปี่ถูกบรรเลง คือ ปี่
ประโลมจิตใจ ปี่เกี้ยวสาว ปี่ฆ่าทาลาย ปี่สะกดจิต ปี่ปลุกตื่นคืนสติ ปี่สงบจิตใจ และปี่คร่าครวญ ตาม
การตีความจากวรรณกรรมพระอภัยมณีของสุนทรภู่
ผู้วิจัยได้ประพันธ์บทเพลง “คนดีปี่คุ้ม” สาหรับปี่ใน ไวโอลิน วิโอลา เชลโล ฟลูท เครื่อง
กระทบ เปียโน ซินธิไซเซอร์ โดยพิจารณาจากการผสมผสานเครื่องดนตรีที่มีบทบาทของการเป็ นผู้ นา
ทานอง เสียงประสาน และแนวที่เพิ่มเติมเนื้อหาดนตรีอื่นๆ บทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่มีความยาวรวม
ประมาณยี่สิบเอ็ดนาที ประกอบไปด้วยสี่องค์ ได้แก่ 1) ประโคมหวาน 2) จิตหลุดล่อง 3) โศรกสังหาร
และ 4) สู่สามัญ
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54701320: MAJOR MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT
KEYWOEDS: PINAI / PHRA APAI MANEE / KON-DI-PI-KHUM
SANGKEAT KUMJUD: THAI OBOE: INTERPRETATION THROUGH NEW
COMPOSITION. THESIS ADVISOR: ANOTHAI NITIPHON, PH.D. 151 pp.
Thai Oboe through new composition, is a creative research leading to the
presentation of new composition by the researcher. The researcher has studied and
analysed performing techniques and the interpretation of three Thai Oboe or Pi Nai’s
performers, and composed new composition based on Pi Nai’s techniques, with
structure of the piece deriving from the interpretation of ‘Phra Apaimanee’: the
literature written by Sunthorn Phu which featured the performance of Pinai by a
leading character ‘Phra Apai Manee’ as a main focus of the story.
Through the analysis of recorded materials of Pinai, the interview and the
recording of three Pinai’s performers, the researcher has concluded to nineteen
techniques being utilized throughout the new composition. Structured by seven
scenarios from ‘Phra Apaimanee’, the researcher has composed ‘Kon-di-Pi-Khum’ (Pi:
sound the spiritual guardian) with four successive acts: 1) Sweetful Sin 2) Spellbound
3) Miserably Mad 4) Awaken. The orchestral piece is written for Pinai, Violin, Viola, Cello,
Flute, Percussions, Piano and Synthesizer, with its dialogue as a leading melodic line,
harmony and supporting texture.
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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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