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บทคัดย่อ

 บทความวิจัยงานช่างฝีมอืกบัเครือ่งดนตรไีทยในสังคมไทยสมยักรงุรตันโกสินทร์

มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติงานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยในสังคมไทย

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์	โดยวิธีวิจัยทางเอกสาร	ผลการวิจัยพบว่า	เครื่องดนตรีไทย	ทั้ง

เครื่องดีด	 เครื่องสี	 เครื่องตี	 เครื่องเป่า	 เป็นสมบัติอันเกิดจากการบูรณาการความรู้

งานช่างฝีมือ	 ได้แก่	 งานช่างไม้	 งานช่างกลึง	 งานช่างบุ	 งานช่างหล่อ	 งานช่างรัก

งานช่างแกะ	 งานช่างสลัก	 งานช่างประดับมุกที่สืบทอดกันมาจากสมัยกรุงสุโขทัย

จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลปัจจุบัน	 และมีบทบาทส�าคัญทางวัฒนธรรมใน

สังคมสมัยกรุงรัตนโกสินทร์คือ	 บทบาทของช่างชาววังมายังช่างชาวบ้าน	 บทบาท

การบูรณาการองค์ความรู้งานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย	 บทบาทของเครื่อง

ดนตรีไทย	 บทบาทของบริบทในสังคมไทย	 ซึ่งท�าให้งานช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีพัฒนาการจากรัชสมัยรัชกาลที่	 ๒	 มาจนถึงรัชกาลปัจจุบัน	

บทบาทเหล่านี้จะเป็นพลังขับเคลื่อน	ส่งเสริม	สนับสนุน	เกื้อกูลให้สังคมร่วมกันพัฒนา

เครือ่งดนตรไีทยยิง่ขึน้ในปัจจุบนั	เพือ่เป็นสมบตัอัินล�า้ค่าทางวัฒนธรรมของสังคมไทย	

สังคมอาเซียน	และสังคมโลกสืบไป
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Thai Arts and Crafts in Traditional Thai Musical 

Instruments During Rattanakosin Period* 
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Abstract

 This historical and documentary research article aims to study the 

inheritance of the traditional musical instruments in Thai society during

Rattanakosin	Period.	The	four	fundamental	types	of	Thai	musical	instruments	

are	 classified	 into	 four	 categories	 consisting	of	plucked	 instruments	 (lute),	

bowed	string	instruments,	percussion	instrument,	and	wind	instrument.	As	

an	outstanding	traditional	treasures,	these	inventive	instruments,	have	been	

creation	of	unique	integrated	craft	works	of	woodcraftsman,	turner,	pad	fitting,	

moulder,	lacquer	work,	carver	or	sculpture,	pearl	artisan,	and	pearl	marquetry.	

Since	 Sukothai	 period	 onwards	 to	 the	 present	 reign,	 the	 craft	 works	 in	

traditional	 Thai	 musical	 instrument	 has	 encompassed	 significantly	 the

cultural	role	in	Rattanakosin	Period,	notably,	inheritance	of	craftwork	of	the	

royal	Court	to	layman	craftsmanship,	knowledge	integration	of	instrumental	

craftsman	invention,	role	of	Thai	musical	instruments,	context	of	Thai	society	

relating	to	Thai	instrumental	craftworks.	Thai	inventive	musical-instrumental	

craftworks	in	Rattanakosin	Period	which	were	developed	during	the	reign	of	

King	Rama	the	Second	onwards,	has	become	influential	dynamic	in	supporting	

and	 promoting	 social	 cooperation	 for	 more	 creativity	 of	 Thai	 musical	

instruments in order to sustain the traditional treasure of Thai society including 

ASEAN	and	global	communities.			

 
	 *	 This	research	article	has	expanded	knowledge	from	the	database	research	

documents	on	‘Crafts	in	Thai	Musical	Instruments	in	the	Bangkok	Metropolitan	Region’,	

Institute	of	Thai	Studies,	2012.		
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บทน�า 

  เวียนเอยเวียนเทียน ให้เวียนซ้ำยส่งวงมำขวำ

 ประโคมอินทเภรีปี่ชวำ แตรสังข์บังกะล่ำมลำยู

 กลองตะโพนโทนทับกระจับปี่ มโหรีเรื่อยเพรำะเสนำะหู

 โหรำพฤฒำมำตย์รำชครู ใส่พลูคะแนนแว่นเทียนชัย

 พวกท้ำวนำงต่ำงค�ำนับรับส่ง เวียนวงวันทำอัชฌำสัย

 บ�ำเรอรับขับร้องท�ำนองใน ปี่ไฉนเสนำะเพรำะส�ำเนียง

 มโหระทึกกึกก้องกลองชนะ ปิ๋งปะเปิงครึ่มกระหึมเสียง

 ทั้งฉิ่งกรับขับกล่อมพร้อมเพียง สนั่นเวียงวันงำนกำรวิวำห์
๑

	 จากบทละครในเรื่องอิเหนา	 ตอนอภิเษกสังคามาระตา	 พระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	รัชกาลที่	๒	ซึ่งมีการบรรยายการเวียนเทียน

พร้อมการประโคมมโหรด้ีวยเครือ่งดนตรต่ีางๆ	เช่น	อินทเภร	ีป่ีชวา	แตร	สังข์	บังกะล่าม

ลายู	กลอง	ตะโพน	โทน	ทับ	กระจับปี่	ปี่ไฉน	มโหระทึก	กลองชนะ	ฉิ่ง	กรับ	ซึ่งแสดง

ให้เห็นความเจริญของการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยทั้งเครื่องดีด	เครื่องเป่า	เครื่องตี

ในสมัยรัชกาลที่	๒	แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่ใช้บรรเลงในราชส�านัก

	 เครื่องดนตรีไทยต่างๆ	 ในวงดนตรีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 ล้วนมีความ

ส�าคัญและบทบาทด�าเนินการบรรเลงเพลงในโอกาสต่างๆ	 ตามบริบทของสังคมไทย

จากอดีตมาถึงปัจจุบัน

	 แต่เมื่อใดก็ตามเมื่อมีการกล่าวถึงเครื่องดนตรีไทยในสังคมไทยก็จะกล่าว

กันว่า	 เครื่องดนตรีไทยมีกี่ประเภท	 มีลักษณะอย่างไร	 บรรเลงอย่างไร	 ถ่ายทอดกัน

อย่างไร	ฯลฯ	ซ่ึงล้วนเป็นทฤษฎแีละการปฏบิตัทิางดนตรไีทย	หรอือาจกล่าวถงึนักดนตรี

ไทยผู้เชี่ยวชาญการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยชนิดต่างๆ	 สืบเน่ืองมาไม่ขาดสายและ

มวิีวัฒนาการกระบวนการงานช่างอันประณตีสืบมาถงึสมยักรงุรตันโกสินทร์	ในรชักาล

ที่	๙	เช่น	กรมศิลปากรปรับปรุงการประดิษฐ์กระจับปี่	โดยท�ารูปทรง	ลักษณะเช่นเดิม

 
๑	

อิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒.	(พระนคร:	ประจักษ์วิทยา,	๒๕๑๐),	หน้า	๑๒๐๔.
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แต่ท�าด้วยไม้น�า้หนักเบากว่าเดมิ	ขนาดเล็กกว่าเดมิลดหล่ันกนัอีก	๓	ขนาด	เพือ่ประโยชน์

ทางเสียง	น�้าหนักเบาขึ้น	เดินถือดีดสะดวก	

	 ผู้เขียนจึงมีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยกับงานช่างฝีมือสมัย

กรงุรตันโกสินทร์ในฐานะสมบัตหิรอืมรดกในสังคมไทย	โดยมวัีตถปุระสงค์ศกึษาสมบตัิ

งานช่างฝีมอืประดษิฐ์เครือ่งดนตรไีทย	และบทบาทงานช่างฝีมอืประดษิฐ์เครือ่งดนตรี

ไทยสมยักรงุรตันโกสินทร์ด้วยวิธวิีจัยเอกสาร	อันจะได้ความรูภ้าพรวมเกีย่วกบังานช่าง

ฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย	เกิดความเข้าใจ	ตระหนักในคุณค่าและบทบาทงานช่าง

ฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ยังไม่พบบทความวิจัย	 รายงาน

วิจัยดังกล่าว	ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยเชิงลึกด้านไทยศึกษาต่อไป

	 บทความวิจัยน้ี	 ผู้เขียนจึงขอก�าหนดขอบเขตว่า	 งานช่างฝีมือประดิษฐ์

เครือ่งดนตรไีทย	หมายถงึความรู	้ความสามารถทางงานช่างฝีมอื	เช่น	ช่างเขียน	ช่างไม้	

ช่างแกะ	ช่างสลัก	ช่างประดับกระจก	ช่างประดับมุก	ช่างกลึง	ฯลฯ	ซึ่งน�ามาใช้คิดท�า

เครื่องดนตรีไทย	เช่น	ระนาด	จะเข้	ฆ้อง	ฯลฯ	ที่บรรเลงในวงดนตรีไทยปัจจุบัน	เช่น	

วงมโหรี	วงเครื่องสาย	วงปี่พาทย์ในภาคกลางปัจจุบันโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล	

สมบัติงานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยในสังคมไทย

	 งานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย	 ถือเป็นมรดกวัฒนธรรมด้านดนตรี

และงานช่างฝีมอื	การประดษิฐ์เครือ่งดนตรไีทยหลายประเภทเพือ่การบรรเลงในโอกาส

ต่างๆ	 เครื่องดนตรีไทยเหล่าน้ีล้วนเป็นสมบัติภูมิปัญญาทางงานช่าง	 ซ่ึงบรรพบุรุษ

ส่ังสมความรู้	 ปรับปรุงให้ดีขึ้นทั้งรูปลักษณ์และคุณภาพเสียง	 แล้วถ่ายทอดความรู้

ให้ลูก	 หลาน	 ญาติ	 ศิษย์	 ตลอดจนคนในวงการดนตรีไทยสืบจากอดีตจนถึงสมัย

กรุงรัตนโกสินทร์ตามล�าดับดังนี้

งานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

	 ก่อนสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 มีเครื่องดนตรีไทยที่ปรากฏในเอกสารสมัย

กรุงสุโขทัย	เช่น	ศิลาจารึกสุโขทัย	หลักที่	๑	จารึกพ่อขุนรามค�าแหง	(พิมพ์	พ.ศ.	๒๕๓๓	
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ในด้านที่	๒	บรรทัดที่	๑๗	–	๒๑	ดังความว่า

 ๑๗ ไรญิกพู้น  เมื่อจักเข้ำมำเวียงเรียง

  กันแต่อไร-

 ๑๘  ญิกพู้นเท้ำหัวลำน  ดงบงคมกลอง

  ด้วยเสียงพำดเสียงพิ-

 ๑๙ ณ เสียงเลื้อนเสียงขับ ใครจักมัก

  เล่น เล่น ใครจั- 

 ๒๐ กมักหัว หัว ใครจักมักเลื้อน

  เลื้อน เมืองสุ –

 ๒๑ โขทัยนี้ มีสี่ปำกประตูหลวง

  เที้ยรย่อมคนเสียดกัน
๒

	 เครื่องดนตรีไทยที่ปรากฏในหลักฐานข้างต้น	 คือ	 กลอง	 พิณ	 ที่แสดงให้

เห็นว่าสมัยนั้นใครจะเล่นตีกลอง	ขับร้องประกอบพิณได้ตามความประสงค์

	 นอกจากนี้	ยังมีการกล่าวถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ที่พระอินทร์เป็นใหญ่	มีเมือง

ของพระอินทร์คือสุทัศนเทพนครซ่ึงตั้งอยู่บนสวรรค์ช้ันดาวดึงส์ที่มีสาวสวรรค์ฟ้อนร�า

ถวายแด่พระอินทร์	การฟ้อนร�าน้ันมกีารบรรเลงเครือ่งดนตร	ีพณิ	สังข์	กลอง	บัณเฑาะว์	

ปี่ไฉน	ดังความฉัฏฐกัณฑ์:	ฉกามาพจรภูมิ	ในไตรภูมิกถา	(พิมพ์	พ.ศ.	๒๕๔๕)	ความว่า

 ...มีนำงเทพยดำธิดำองค์หนึ่งชื่อคิคครำ

 แลถือพิณอันหนึ่งชื่อว่ำ มหำวีณำ ครั้นว่ำนำงนั้น

 ดีดพิณดวงนั้น แลพิณทั้งหลำยอันได้

 ๖๐,๐๐๐ อันที่เป็นเพื่อนพิณนั้น หำกดังเอง

 แล ได้ยินไพเรำะเพรำะนักหนำ...มณีเมขลำ

 แลเป่ำสังข์ใหญ่...ยังมีเทพธิดำตนหนึ่งชื่อ

 ตปนัคคิ ตีกลองลูกหนึ่งชื่อว่ำอำนันทเภรี

 
๒	

ศิลาจารึกสุโขทัย หลักท่ี ๑ จารึกพ่อขุนรามค�าแหง	 (กรุงเทพฯ:	 หอสมุดแห่งชาติ	

กรมศิลปากร,	๒๕๓๓)	พิมพ์ในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย	วันที่	๒	เมษายน	๒๕๓๓,	หน้า	๒๗.
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 ...ยำมำ แลตีบัณเฑำะว์...สรโฆสสุร เป่ำปี่ไฉนแก้ว

 เลำหนึ่ง...ปัญจสิขรเทวบุตร สะพำยกลองใหญ่

 ลูกหนึ่งชื่อสัสสสุร...
๓

	 และมีความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ในอุตรกุรุว่า	 ผู้ชายในทวีปน้ีมีความสนุก

เพลิดเพลินกับการบรรเลงเพลงด้วยเครื่องดนตรีต่างๆ	ดังความว่า

 ...ฝูงผู้ชำยอันอยู่ในแผ่นดินอุตรกุรุนั้นโสด รูปโฉม...

 งำม...มิรู้แก่มิรู้เฒ่ำ...เที่ยวไปเหล้นตำมสบำย...บ้ำงดีด

 บ้ำงสี บ้ำงตี บ้ำงเป่ำ...ฆ้องกลองแตรสังข์กังสดำล...

 ดั่งเทพยดำในเมืองฟ้ำ สนุกทุกเมื่อ...
๔

	 รวมทั้งการที่ชนทั้งหลายได้ช่ืนชมพระบารมีมหาจักรพรรดิราชโดยมีการ

ขับร้องบรรเลงเครื่องดนตรีต่างๆ	ดังความว่า

 ...อันว่ำชนทั้งหลำยนั้นยินดี...แล้วแลร้องก้องร้องขับ

 เสียงพำทย์ เสียงพิณ แตรสังข์ ทั้งเสียงกลองใหญ่แล

 กลองรำม กลองเล็ก แลฉิ่งแฉ่ง บัณเฑำะว์ เสนำะ

 วังเวงลำงคนตีกลอง ตีพำทย์ฆ้อง ตีกรับสรรพทุกสิ่ง

 ลำงจ�ำพวกดีดพิณแลสีซอพุงดอแลกันฉิ่งริงร�ำ...
๕

	 จากเอกสารอ่ืนๆ	อีกพบว่าไพศาล	อินทวงศ์	กล่าวถงึวิวัฒนาการเครือ่งดนตรี

สมัยกรุงสุโขทัยว่า	มีเครื่องดนตรีไทย	ได้แก่	แตร	สังข์	มโหระทึก	ฆ้อง	กลอง	ฉิ่ง	ฉาบ	

บัณเฑาะว์	พิณ	ซอพุงตอ	ปี่ไฉน	ระฆัง	กังสดาล	มีเครื่องดนตรีในวงบรรเลงพิณ	(พิณ)	

วงขับไม้	(ซอสามสาย	บัณเฑาะว์)	วงป่ีพาทย์เครือ่ง	๕	(กลองชาตร	ีทบั	(โทน)	ฆ้องคู	่ฉ่ิง)	

วงมโหรีเครื่อง	 ๔	 (กรับพวง	 ซอสามสาย	 พิณ	 ทับ)
๖
	 และสุรพล	 สุวรรณ	 กล่าวว่ามี

 
๓	
พญาลิไทย.	 ไตรภูมิกถา หรือไตรภูมิพระร่วง.	 พิมพ์ครั้งที่ห้า	 (กรุงเทพฯ:	 คุรุสภา,	

๒๕๔๕),	หน้า	๒๑๕-๒๑๙.	(สะกดตามต้นฉบับ)

 
๔	

เรื่องเดียวกัน.	หน้า	๙๒-๙๓.	(สะกดตามต้นฉบับ)

 
๕	

เรื่องเดียวกัน.	หน้า	๑๑๐-๑๑๑.	(สะกดตามต้นฉบับ)

๖ไพศาล	อินทวงศ์,	คลีนิคดนตรีไทยและแนะน�าเครื่องดนตรีไทย	(กรุงเทพฯ:	ส�านักดนตรีไทย	ดอท	

คอม,	๒๕๔๔),	หน้า	๕๗.
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เครื่องดนตรีบรรเลงในวงปี่พาทย์เครื่อง	 ๕	 (ปี่	 ฆ้องวง	 ตะโพน	 กลองทัด	 ฉิ่ง)	 ไม่มี

ระนาด
๗

	 ถึงสมัยกรุงศรีอยุธยามีการกล่าวถึงเครื่องดนตรีไทยในกฎหมายสมัย

กรุงศรีอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถในกฎมณเฑียรบาลทีเกี่ยวกับ

พระมหากษัตริย์ผู้ปกครองกรุงศรีอยุธยา	 เสถียรภาพ	 ความปลอดภัยของพระมหา

กษัตริย์และพระบรมมหาราชวัง	เช่น	บทบัญญัติเกี่ยวกับการเข้าสู่พระราชฐานว่าต้อง

ปฏิบัติตนอย่างไร	 ไม่บรรเลงเครื่องดนตรีใดๆ	 เพื่อการแสดงความเคารพต่อพระมหา

กษัตริย์ดังบทที่	๒๐	ความว่า

๒๐

 อนึ่งในท่อน�้ำในสระแก้ว ผู้ใดขี่เรือคฤเรือปทุนเรือกูบแล

 เรือมีสำตรำวุธ...ชำยหญิงนั่งมำด้วยกัน...ตีด่ำกัน ร้องเพลงเรือ

 เป่ำปี่ขลุ่ย สีซอดีดจเข้กระจับปี่ตีโทนทับโห่ร้องนี่นัน...
๘

	 และจดหมายเหต	ุลา	ลแูบร	์ฉบบัสมบรูณ์	ที่	มร.	เดอะ	ลา	ลแูบร	์อคัรราชทูต

ของพระเจ้าหลุยส์ที่	๑๔	แห่งฝรั่งเศส	ซึ่งเข้ามาทูลเกล้าฯ	ถวายพระราชสาส์นสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชในกรงุสยาม	แล้วบันทกึเรือ่งราวต่างๆ	ทีพ่บเหน็เรือ่งเครือ่งดนตรี

ไทย	เช่น	บัณเฑาะว์	โทน	ฆ้อง	ตะโพน	ดังความว่า 

 ...ชำวสยำมมีเครื่องดนตรีฝืมือ...ซึ่งเขำเรียก ซอ

 ...กับ haut-bois เสียงแหลมซึ่งเขำเรียกว่ำ ปี่...

 เขำเล่นได้ไม่เลวทีเดียว เล่นควบกันไปกับฆ้อง

 ท�ำด้วยทองแดง ซึ่งผู้เล่นคนหนึ่งใช้ไม้สั้นๆ ตี

 ไปตำมจังหวะ...ฆ้องนี้ผูกเชือกแขวนไว้ แต่ละใบ

 มีคำนสอดพำดอยู่บนขำตั้งสองด้ำน...

 
๗	
สุรพล	สุวรรณ,	ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย	(กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย,	๒๕๔๙),	หน้า	๒๙.

 
๘	
ประมวลกฎหมาย	รัชกาลที่	๑	จุลศักราช	๑๑๖๖	เล่ม	๑	ในประชุมหนังสือประกอบ

วิชาประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม ๑	(กรุงเทพฯ:	เรือนแก้วการพิมพ์,	๒๕๒๙),	หน้า	๖๕.
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 ตะโพน นั้นรูปร่ำงเหมือนถังไม้ (ที่ใช้หมักเหล้ำ)

 มีเชือกผูกโยงแขวนคอไพล่มำไว้ข้ำงหน้ำผู้เล่น 

 แล้วก็ใช้ก�ำปั้นทุบหน้ำกลองทั้งสองหน้ำ...

 ...พวกรำษฎรก็พอใจขับร้องเล่นในตอนเย็นๆ 

 ตำมลำนบ้ำน พร้อมด้วยกลองชนิดหนึ่งเรียกว่ำ

 โทน...โทนนั้นท�ำด้วยดิน (เผำ) รูปร่ำงเหมือน

 ขวดไม่มีก้น แต่หุ้มหนังแทน...
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 ภาพเครื่องดนตรีไทย	 ๔	 ชนิด	 (บัณเฑาะว์	 โทน	 ฆ้อง	 ตะโพน)	 ในสมัย

กรุงศรีอยุธยา
๙

 
๙	
สันต์	ท.	โกมลบุตร, จดหมายเหตุ ลา ลูแบร์ฉบับสมบูรณ์	(พระนคร:	ก้าวหน้า,	๒๕๑๐),	

หน้า	๓๐๑-๓๐๕.
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เครื่องดนตรีไทยดังกล่าว	 ลา	 ลูแบร์	 ได้เล่าว่าเป็นเครื่องดนตรีท�าด้วยมือ	 มีทั้งซอ

สามสาย	ปี่	ฆ้อง	ตะโพน	โทน	บัณเฑาะว์	ฯลฯ	พวกราษฎรสมัยกรุงศรีอยุธยาก็พอใจ

ขับร้อง	เล่นเครื่องดนตรีตามลานบ้าน

	 นอกจากน้ี	 จุลทัศน์	 พยาฆรานนท์	 ได้กล่าวถึงหมู่บ้านช่างในสมัยน้ันว่ามี

ช่างท�าเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าอยู ่ที่ย ่านป่าโทน	 ที่ตั้งอยู ่ภายในก�าแพง

กรุงศรีอยุธยา
๑๐

	 เครื่องดนตรีไทยที่น�ามาผสมในวงดนตรีก็มีทั้งวงปี ่พาทย์	 วงมโหรี	 วง

เครื่องสาย	 เช่น	 วงปี่พาทย์เครื่องห้ามีปี่ใน	 ฆ้องวง	ตะโพน	กลองทัด	 ฉิ่ง	 ที่บรรเลง

ประกอบโขน	ละคร	งานพิธี	แล้วเพิ่มระนาดในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย	วงมโหรี

มีผู้หญิงบรรเลงกระจับปี่	 ซอสามสาย	 ทับ	 (โทน)	 กรับพวง	 ที่เรียกันว่าวงมโหรี	

เครื่อง	 ๔	 (ผู้หญิง	 ๔	 คน)	 ก็ได้เพิ่มร�ามะนา	 ขลุ่ยเพียงออ	 จึงเรียกกันว่า	 วงมโหรี	

เครื่อง	๖	(ผู้หญิง	๖	คน)	วงเครื่องสายก็มีทั้งซออู้	ซอด้วง	จะเข้	ขลุ่ย	บรรเลงท�านอง	

โทน	ทับ	ฉิ่ง	เล่นประกอบจังหวะ
๑๑

	 ถึงสมัยกรุงธนบุรียังคงมีเครื่องดนตรีวงปี่พาทย์	 วงมโหรี	 วงเครื่องสาย

สืบทอดมาจากสมัยกรุงศรีอยุธยา	และมีเครื่องดนตรีจากประเทศในอาเซียนด้วย	เช่น	

วงมโหรีแขก	ญวน	เขมร	พิณพาทย์รามัญ
๑๒

 งานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

	 การสืบทอดงานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยได้สืบเน่ืองมาถึงสมัย

กรุงรัตนโกสินทร์	.ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก	รัชกาลที่	๑	เมื่อ

ทรงสร้างกรุงรัตนโกสินทร์	 พระนคร	 พระราชมณเฑียร	 พระมหาปราสาท	 ฯลฯ

แล้วจึงโปรดเกล้าฯ	 ให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	 พ.ศ.	 ๒๓๒๘	 ตามโบราณ

 
๑๐	

จุลทัศน์	 พยาฆรานนท์,	 บ้านช่างในกรุงศรีอยุธยา	 สารานุกรมวัฒนธรรมไทย

ภาคกลาง เล่ม ๗	 (กรุงเทพฯ:	 มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย	 ธนาคารไทยพาณิชย์,	 ๒๕๔๒),

หน้า	๓๓๑๑.

 
๑๑	

สุรพล	สุวรรณ,	ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย	หน้า	๓๐-๓๓.

 
๑๒	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๓๓
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ราชประเพณี	 ในพระราชพิธีน้ันการประโคมดนตรีก็ถือเป็นส่วนหน่ึงของแบบแผน

โบราณราชประเพณีด้วยตามความเจริญในสมัยกรุงศรีอยุธยา	 เครื่องดนตรีจึงด�ารง

ความส�าคัญและบทบาทในราชส�านักเพื่อประโคมดนตรีในพระราชพิธีด้วย	ดังความว่า

 ...ครั้นถึงวันพระฤกษ์ เวลำบ่ำย ๓ โมงเศษ เมื่อพระสงฆ์ ๔๓ รูปประชุม

 พร้อมในพระที่นั่งอมรินทรำภิเษก จึงประโคมสังคีตดุริยำงคดนตรีมโหรี

 พิณพำทย์...พระบำทสมเด็จพระบรมนำรถบพิตรพระเจ้ำอยู่หัว เสด็จ

 ออกทรงนมัสกำรพระศรีรัตนตรัย...เสด็จสถิตเหนืออุทุมพรรำชอำสน์...

 ขุนรำชธำดำ เป่ำพระมหำสังข์...เจ้ำพนักงำนประโคมดุริยำงคดนตรี 

 มะโหระทึก แตรสังข์ บัณเฑำะว์..
๑๓

	 นอกจากหลักฐานพระราชพงศาวดารทีแ่สดงการใช้เครือ่งดนตรใีนราชส�านัก

แล้ว	 ยังพบหลักฐานศิลปกรรม	 คือจิตรกรรมฝาผนังในพระที่น่ังพุทไธสวรรย์ที่สมเด็จ

พระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท	วังหน้าในรัชกาลที่	๑	โปรดให้เขียนเมื่อ	พ.ศ.	๒๓๓๘	

–	 ๒๓๔๐	 ภาพพระพุทธประวัติ	 ตอนพระราชพิธีอภิเษกสมรสพระเจ้าสุทโธทนะและ

พระนางสิริมหามายาที่แสดงให้เห็นภาพ	“นักดนตรีหญิงบรรเลงเครื่องดนตรี	ฉิ่ง	ซอ

สามสาย	กระจับปี่	ขลุ่ย	ร�ามะนา	โทน	กรับ”
๑๔
	ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พระนคร

ปัจจุบัน	และภาพซอ	(ซอสามสาย)	พณิ	(กระจับป่ี)	ในภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถ

วัดดุสิตาราม	 กรุงเทพมหานคร
๑๕
	 ซี่งเป็นฝีมือของช่างเขียนในรัชกาลที่	 ๑	 ที่แสดงให้

เห็นถึงรูปทรง	 ลักษณะ	 ความงามของเครื่องดนตรีไทยในสมัยน้ัน	 อันสะท้อนให้เห็น

ความเจริญด้านเครื่องคนตรีที่สืบเน่ืองจากอดีตมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น

ได้อย่างชัดเจน

	 เครื่องดนตรีไทยที่ประดิษฐ์เพิ่มในรัชกาลที่	๑	อีก	๑	อย่างคือกลองทัดจาก	

๑	ลูกเป็น	๒	ลูก	เสียงดัง	ตูม	ตูม	ต้อม	ต้อม	ซึ่งในสมัยกรุงธนบุรีมีกลองทัดลูกเดียว

 
๑๓	

เจ้าพระยาทิพากรวงศ์, พระราชพงศาวดาร รัชกาลที่ ๑.	(พระนคร:	คุรุสภา,	๒๕๐๓),	

หน้า	๖๖	–	๖๘.

 
๑๔	

อภิวันทน์	 อดุลยพิเชฏฐ์.	 จิตรกรรมฝาผนังพระท่ีน่ังพุทไธสวรรย์. พิมพ์ครั้งที่สาม	

(กรุงเทพฯ:	เมืองโบราณ,๒๕๕๕),	หน้า	๙๐.

 
๑๕	

อุดม	อรณุรตัน์. ต้นตอซอสามสาย,	อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนางเป่ียมศรี	

ดุริยางกูร	วันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๓๔,	หน้า	๙๐.
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ในวงปี่พาทย์เครื่องห้า	 (ปี่ใน	 ระนาด	ฆ้องวง	ตะโพน	กลองทัดลูกเดียว
๑๖
	 ในรัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	รัชกาลที่	๒	ปรากฏเรื่องเครื่องดนตรีไทยใน

พระราชนิพนธ์รัชกาลที่	๒	เรื่องอิเหนา	ดังความว่า

  บัดนั้น ฝ่ำยเจ้ำพนักงำนถ้วนหน้ำ

 บ้ำงแต่งที่สถำนศำลเทวำ ประดับประดำรำชวัติฉัตรธง

 แขวนโคมผูกม่ำนเพดำนดำด พรมเจียมปูลำดกวำดผง

 ตั้งเครื่องพลีกรรม์บรรจง ส�ำหรับจะได้ทรงบูชำ

 ชำวประโคมพิณพำทย์มโหรี ก็ขนเครื่องดนตรีไปเตรียมท่ำ

 ....................................... .....................................

 ถวำยเครื่องสังเวยพลีกรรม์ ภูเขำเงินสุวรรณอันอ�ำไพ

 .......................................... …………………………..

 แก้ค�ำซึ่งบ�ำบวงไว้ แล้วสั่งให้ประโคมขึ้นนี่นัน.
๑๗

	 จากกลอนบทละครเรื่องอิเหนา	 ตอนท้าวดาหาบวงสรวงพบว่ามีการจัด

ประโคมพณิพาทย์มโหร	ีซ่ึงแสดงให้เหน็ว่าในรชักาลที	่๒	เครือ่งดนตรไีทยยงัคงมคีวาม

ส�าคัญสืบมาและมีการกล่าวถึงในวรรณคดีส�าคัญของชาติที่ใช้เล่นโขนและละครใน

อันเป็นศิลปะอีกสาขาหนึ่งในสมัยนั้น

	 ในสมัยรัชกาลที่	 ๒	 พระองค์มีพระราชด�าริให้เสภาขับส่งปี่พาทย์โดยใช้

เปิงมางสองหน้า	 ซ่ึงแต่เดิมปี่พาทย์ใช้ประกอบการฟ้อนร�า	 เล่นหนัง	 โขน	 ละคร	

การประโคม
๑๘

	 เรื่องที่ควรภาคภูมิใจยิ่งในรัชสมัยน้ี	 คือรัชกาลที่	 ๒	 โปรดและทรงเล่น

ซอสามสายได้อย่างช�านาญยิ่ง	 ทรงมีซอสามสายซึ่งพระราชทานนามไว้ว่า	 ซอสายฟ้า

 
๑๖	

สุรพล	สุวรรณ,	ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย	หน้า	๓๔.

	 ๑๗ 
อิเหนา พระราชนิพนธ์รัชกาลที่ ๒, หน้า	๔๒๗-๔๒๙.

 
๑๘	

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ,	ต�านานเครือ่งมโหรป่ีีพาทย์ 

พิมพ์ครั้งที่	 ๘	 (พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพนางอิง	พุกกะพันธุ์	 วันที่	 ๒๑	มีนาคม	๒๕๓๕),

หน้า	๑๐.
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ฟาด	 เมื่อพระองค์ทรงปลอดราชนุกิจตอนกลางคืนก็ทรงซอสามสายจนดึก	แล้วเสด็จ

เข้าที่พระบรรทม	 ทรงพระสุบินเสด็จในรมณียาสถานสวยงาม	 ทรงเห็นดวงจันทร์

สว่างไสว	 สดับเสียงดนตรีทิพย์อันเป็นที่มาของเพลงบุหลันลอยเล่ือนที่รู้จักกันดีว่า

เพลงทรงพระสุบิน
๑๙

	 รัชกาลพระบาทสมเด็จพระน่ังเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๓	 มีการเพิ่มเครื่อง

ดนตรีไทยในวงปี่พาทย์คือ	ปี่นอก	ระนาดทุ้ม	(ไม้)	ฆ้องวงเล็ก	ฉาบ	(เล็ก)	ซึ่งเรียกกัน

ว่าปี่พาทย์เครื่องคู่
๒๐

	 เครื่องดนตรีเป็นคู่ในวงปี่พาทย์เครื่องคู่คือ

	 ๑.	ปี่นอกกับปี่ใน

	 ๒.	คิดท�าระนาดทุ้มขึ้นคู่กับระนาดเอก

	 ๓.	คิดท�าฆ้องวงเล็กขึ้นคู่กับฆ้องวงใหญ่

	 ๔.	 เปิงมางสองหน้ากับโทน	(ตะโพน)

	 ๕.	ฉาบกับฉิ่ง

	 ๖.	 เติมกลองเป็นคู่
๒๑
	(กลองทัด)

	 จากการเพิ่มเครื่องดนตรีไทยในวงปี่พาทย์เครื่องคู่	 จึงเป็นหลักฐานเอกสาร

แสดงให้เห็นว่า	 ในรัชสมัยรัชกาลที่	 ๓	 ช่างได้ท�าเครื่องดนตรีไทยขึ้นใหม่	๒	ชนิดตาม

ความคิดของนักดนตรีที่เห็นสมควรว่าเหมาะหรือดี	 คือระนาดทุ้มท�าด้วยไม้ซ่ึงเดิมมี

ระนาดเอกแล้ว	 และคิดท�าฆ้องวงเล็กที่เดิมมีฆ้องวงใหญ่แล้วเช่นกัน	 ซ่ึงแสดงให้เห็น

ว่านักดนตรีกับช่างร่วมมือกันท�างานตามความเช่ียวชาญของตนที่นักดนตรีเชี่ยวชาญ

เรื่องเสียง	 การบรรเลงให้ไพเราะ	 ช่างก็เช่ียวชาญงานช่างไม้	 งานช่างกลึงที่จะท�า

เครื่องดนตรีชนิดนั้นๆ	 ให้มีรูปทรงดีเสียงดีตามความต้องการของนักดนตรี	 นักดนตรี

และช่างท�าเครื่องดนตรีจึงต้องพึ่งพาอาศัยกัน

 
๑๙	

ธนิต	อยูโ่พธิ,์	ต�านานเครือ่งดนตรีไทย	(พมิพ์ในงานพระราชทานเพลิงศพหลวงไพเราะ

เสียงซอ	(อุ่น	ดูรยะชีวิน)	วันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๒๐),	หน้า	๙๒.

 
๒๐	

บุญธรรม	ตราโมท,	ค�าบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย	(ม.ป.ท,	๒๔๘๑),	หน้า	๙.

 
๒๑	

สมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมพระยาด�ารงราชานุภาพ,	ต�านานเครือ่งมโหรป่ีีพาทย์ 

หน้า	๑๑
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	 ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๔	 มีผู้คิดท�า

ระนาดทองขึ้นเป็นระนาดเอก	 และคิดท�าระนาดเหล็กเป็นระนาดทุ้มที่ใช้ในวงปี่พาทย์

เครือ่งใหญ่
๒๒
	และรชักาลที	่๔	ทรงมวีงป่ีพาทย์เครือ่งใหญ่	ซ่ึงเป็นวงป่ีพาทย์เครือ่งใหญ่

ต้นแบบให้เกิดมีวงดนตรีชนิดนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากในรัชกาลนี้	 ประกอบกับพระองค์ทรง

ยกเลิกพระราชก�าหนดในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่ห้ามมิให้ผู้อ่ืนมีละครผู้หญิงนอกจาก

ของหลวงเท่านั้น	 จึงเกิดมีละครหญิงมากมาย	ผู้ชายที่เล่นละครจึงเล่นเครื่องดนตรีปี่

พาทย์มากขึ้น	วงปี่พาทย์ในรัชสมัยนี้จึงเจริญมากโดยเฉพาะวงดนตรีตามวังและบ้าน
๒๓

	 การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยในรัชสมัยรัชกาลที่	 ๔	 ที่น่าภาคภูมิใจยิ่ง	 คือ

ระนาดทุ ้มเหล็กหรือระนาดทุ ้มทองที่พระบาทสมเด็จพระปิ ่นเกล้าเจ้าอยู ่หัวมี

พระราชด�าริให้สร้างขึ้น	 โดยมีแนวพระราชด�าริมาจากหีบเพลงฝรั่งอย่างเครื่องเข่ีย

หวีเหล็ก	โดยท�าลูกระนาดทุ้มเหล็กเหมือนลูกระนาดทองแต่มีขนาดโตกว่าเพื่อให้เสียง

ทุ้ม	จ�านวน	๑๖	–	๑๗	ลูก
๒๔

	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	๕	ในรัชสมัยนี้	

เกิดละครดึกด�าบรรพ์ของเจ้าพระยาเทเวศร์วรวิวัฒน์	 สมเด็จฯ	 เจ้าฟ้ากรมพระยา

นรศิรานุวัดตวิงศ์	ทรงปรบัปรงุป่ีพาทย์ขึน้ประกอบการเล่นละครทีโ่รงละครดกึด�าบรรพ์	

จึงเรยีกกนัว่าป่ีพาทย์ดกึด�าบรรพ์	ประกอบด้วยเครือ่งดนตร	ีคอื	ระนาดเอก	(ใช้ไม้นวม

ตี)	ระนาดทุ้มไม้	ระนาดทุ้มเหล็ก	ฆ้องวงใหญ่	ฆ้องหุ่ย	(มี	๗	ลูก	๗	เสียง)	ซออู้	ขลุ่ย	

ตะโพน	กลองตะโพน	(ใช้ตะโพน	๒	ใบ	ตั้งหน้าขึ้น)	ฉิ่ง	กลองแขก
๒๕

	 นอกจากนี้	ผู้เขียนได้พบเอกสารชั้นต้นในรัชกาลที่	๕	ที่ขอให้ช่างสิบหมู่ท�าไม้

ตีฆ้อง	๑	อัน	เมื่อวันที่	๑๖	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๔๓	ดังความว่า

 ถึงจมื่นจงภักดีองค์ขวำ ให้ท�ำไม้ส�ำหรับตีฆ้อง ๑ อัน ส�ำหรับส่ง

 ไปถวำยสมเด็จพระนำงเจ้ำพระบรมรำชเทวีพร้อมกับฆ้องที่

 
๒๒	

เรื่องเดียวกัน	หน้าเดียวกัน

 
๒๓	

สุรพล	สุวรรณ,	ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย	หน้า	๓๘

 
๒๔	

ธนิต	อยู่โพธิ์,	ต�านานเครื่องดนตรีไทย	หน้า	๓๕

 
๒๕	

บุญธรรม	ตราโมท,	ค�าบรรยายวิชาดุรยางคศาสตร์ไทย	หน้า	๙
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 พระรำชทำนให้ได้เร็วหน่อย...ให้วำนช่ำงสิบหมู่เขำท�ำให้ใหม่สักอัน...
๒๖

 
หลักฐานข้างต้นน้ี	 แสดงให้เห็นชัดเจนว่า	 ช่างสิบหมู่เป็นหน่วยราชการที่

ท�าเครื่องดนตรีไทยในราชส�านักตามพระราชประสงค์ของพระมหากษัตริย์ด้วย	

	 และยังมีหม่อมเจ้าด�ารง	ปราโมช	(เจ้าปั๋ง)	พระโอรสในพระองค์เจ้าปราโมช	

กรมขุนวรจักรธรานุภาพ	 ผู้เป็นท่านลุงของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์	 ปราโมชซ่ึงเป็น

ช่างกลึงซองาที่มีชื่อเสียงมากได้กลึงซองาให้วังต่างๆ	 ในรัชสมัยนั้น	 เช่น	ซอทวนนาก

ของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ	กรมหลวงนครสวรรค์วรพินิต

	 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๖	 มีการตั้ง

กรมมหรสพ	 กรมโขนหลวง	 กรมพิณพาทย์หลวง	 กรมช่างมหาดเล็ก	 มีวงปี่พาทย์

บรรเลงทั่วไปและตามเสด็จรัชกาลที่	๖	ในรัชสมัยนี้มีความเจริญทางดนตรี	รัชกาลที่	๖	

พระราชทานบรรดาศกัดิท์างดนตรไีทยไว้มาก	เช่น	ฉลาดฆ้องวง	บรรจงทุม้เลิศ	บรรเจิด

ปี่เสนาะ	ไพเราะเสียงซอ	ฯลฯ	มีวังที่สอนดนตรีไทย	เช่น	วังบูรพาภิรมย์	วังสวนกุหลาบ	

วังบางคอแหลม	วังเพชรบูรณ์	วังหลวง	วังสวนสุนันทา	วังบางขุนพรหม	ฯลฯ
๒๗

	 ในรัชสมัยน้ีวังหลวงยังมีการส่งเสริมทางดนตรีไทยอีกด้วย	 เช่น	 จัดสังคีต

เป็นการหลวง
๒๘
	และตามบ้านข้าราชการชอบหัดดนตรีต่างๆ	มาก	ดังความว่า

 ...เวลำนี้บ้ำนข้ำรำชกำรหลำยบ้ำนก�ำลังฝึกหัดเครื่องดนตรีแลเสียงขับร้อง 

 เพื่อเปนเครื่องบำนใจแลบันเทิงใจ ควำมจริงถ้ำจะนิยมฝึกหัดดนตรีแล

 ขับร้องกันสักพักหนึ่งแล้วคงจะท�ำให้วิชำดนตรีของไทยแลวิชำนักร้อง

 แพร่หลำยขึ้นอีกมำก แลจะเดินไปถนนไหนก็คงจะได้ยินแต่กระจับปี่ สีซอ

 ไพเรำะ...จะเปนหญิงหรือชำยก็ตำมดีทั้งนั้น เมื่อไรหนอจะนิยมฝึกหัดดนตรี...

 
๒๖	

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,	 ร.๕ ว.๙๙/๑๑	 เอกสารกรมราชเลขาธิการ	 รัชกาล

ที่	๕	กระทรวงวัง	เรื่องฆ้อง	(๑๖-๒๓	มีนาคม	ร.ศ.	๑๑๙)

 
๒๗	

สุรพล	สุวรรณ,	ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย	หน้า	๔๒-	-๔๗

	 ๒๘	
ส�านักหอจดหมายเหตแุห่งชาต,ิ	ร.๖ น.๒๐.๑๘/๖๔.	เอกสารกระทรวงนครบาล	รชักาล

ที่	๖	เรื่อง	จะมีสังคีตเป็นการหลวงอีก	(๖	กันยายน	-	๒๔	ตุลาคม	๒๔๕๙)
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 เหมือนนิยมเล่นกล้วยไม้หรือของเก่ำบ้ำง
๒๙

	 นอกจากการจดัสงัคตีแล้ว	ในรัชกาลที่	๖	สมเด็จเจ้าฟา้กรมหลวงนครสวรรค์

วรพินิตแห่งวังบางขุนพรหมได้ทรงจัดประกวดปี่พาทย์เพื่อบ�ารุงวิชาและฝีมือทาง

ปี่พาทย์ให้เฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่งด้วย	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 มกราคม	๒๔๖๖	 ในวังบางขุนพรหม	

ซ่ึงมีวงปี่พาทย์เข้าประกวด	 ๓	 วง	 คือวงของเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบด	ี เสนาบดี

กระทรวงวังที่มีพระเสนาะดุริยางค์	 (แช่ม	 สุนทรวาทิน)	 เป็นหัวหน้าวง	 วงวังบูรพา

ภิรมย์ที่มีจางวางศร	ศิลปบรรเลงเป็นหัวหน้าวง	และวงวังบางขุนพรหมที่มีจางวางทั่ว	

พาทยโกศลเป็นหัวหน้าวง
๓๐

	 จางวางทั่ว	 พาทยโกศลนอกจากเช่ียวชาญการดนตรีไทยเป็นหัวหน้าวงวัง

บางขุนพรหมแล้ว	 ยังสามารถเป็นช่างซ่อมและสร้างเครื่องดนตรีไทยด้วย	 เช่น	 เคย

ซ่อมซอสามสายของรชักาลที	่๒	สร้างเครือ่งมโหรป่ีีพาทย์	กลองทดั	ตะโพนมอญ	ฯลฯ
๓๑

	 นอกจากนักดนตรีไทยที่เป็นช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยแล้ว	 ยังมีช่าง

ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยในรัชสมัยนี้อีก	เช่น

	 พระยาวิศกุรรมศลิปประสิทธิ	์	(น้อย	ศลิปี)	ผู้เป็นชา่งหลวงสรา้งเครื่องดนตรี

ไทยในกรมศิลปากร	 และองคมนตรีในรัชสมัยรัชกาลที่	 ๖
๓๒
	 และช่างชาวบ้านช่ือ

เจ๊กฮง	 อยู่ที่บางล�าพู	 พระนคร	 ช่างฝีมือประดิษฐ์รางระนาดด้วยไม้มะริด	 รูปสวย

 
๒๙
ส�านักหอจดหมายเหตุ,	ร.๖ น.๒๐.๑๘/๖๕.	เอกสารกระทรวงนครบาล	รัชกาลที่	๖	เรื่อง	

หัดละคร	หัดพิณพาทย์	นักร้อง	ดอกสร้อย	สักวา	เวลานี้ตามบ้านข้าราชการชอบหัดละครและดนตรี

ต่างๆ	มาก	(๙	กันยายน	–	๒๓	พฤศจิกายน	๒๔๕๙)

 
๓๐	

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,	 ร.๖ น.๒๐.๑๘/๑๑๒.	 เอกสารกระทรวงนครบาล

รัชกาลที่	๖	เรื่อง	ประกวดปี่พาทย์	ณ	วังบางขุนพรหม	(๒	พฤศจิกายน	๒๔๖๖)	

 
๓๑	

ศรีสุนทร	 นาคะอภิ,	 จางวางทั่ว	 พาทยโกศล,	 ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งท่ี ๒๐ 

หน้า	๓๓

 
๓๒	

ตั้งปณิธาน	อารีย์,	กรรมวิธีการสร้างซออู้ของครูธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล	 วิทยานิพนธ์

ปรญิญาศลิปศาสตรมหาบณัฑิต	สาขาวิชาดรุยิางค์ไทย	ภาควิชาดรุยิางคศลิป์	คณะศลิปกรรมศาสตร์	

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปีการศึกษา	๒๕๕๔,หน้า	๑๔.



งานช่างฝีมือกับเครื่องดนตรีไทยในสังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 181

มีฝีมือดียอดเยี่ยมไม่มีใครสู้
๓๓

	 ความนิยมการเล่นเครือ่งดนตรไีทยอีกชนิดหน่ึงคอื	ฆ้องมอญทีป่ระกอบด้วย

ลูกฆ้อง	๑๕	ลูก	มีวงฆ้องโค้งสูงขึ้น	นิยมแกะสลักลวดลาย	ปิดทองงดงาม	ใช้บรรเลง

ในวงปี่พาทย์มอญซึ่งมีมาตั้งแต่รัชกาลที่	๓	ในกลุ่มชาวมอญ
๓๔

	 ในรัชกาลที่	 ๖	 มีข้อน่าสังเกตว่ามีการสร้างซอสามสายที่ใช้ในพระราชพิธีขึ้น

พระอู่ลดลงเนื่องจากในรัชกาลนี้ไม่มีประสูติกาลเจ้าฟ้าชาย	พระองค์ชาย	ซึ่งแตกต่าง

จากในสมยัรชักาลที	่๕	ทีม่กีารสร้างซอสามสายมากเพือ่ประกอบพระราชพธิข้ึีนพระอู่
๓๕

รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๗	ยงัคงมวัีงทีม่วีงดนตรไีทย	เช่น	

วังบูรพาภิรมย์	วังสวนสุนันทา	วังบางขุนพรหม	วังหลวง	ครูทางดนตรีไทย	เช่น	พระยา

ประสานดุริยศัพท์	 (แปลก	ประสานศัพท์)	 หลวงประดิษฐ์ไพเราะ	 (ศร	 ศิลปบรรเลง)	

พระยาเสนาะดุริยางค์	 และลูกศิษย์ที่มีช่ือเสียง	 เช่น	 เทวาประสิทธิ์	 พาทยโกศล
๓๖

ซึ่งผู้เขียนยังไม่พบว่ามีท่านใดเป็นช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยด้วย

	 ปัจจุบันในพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้จัดแสดงซอ

สามสายที่ช่างของโรงเรียนเพาะช่างท�าไว้ด้วย

	 ในเรื่องงานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย	ส่วนใหญ่เป็นของราชส�านักที่

สืบเนื่องมาจากรัชสมัยก่อน	โดยพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์	(น้อย	ศิลปี)
๓๗

	 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล	 รัชกาลที่	 ๘	 ไม่นิยม

 
๓๓	

พูนพิศ	 อมาตยกุล,	 สมเด็จพระเทพรัตนฯ	 กับไม้มะริด	 ไม้หายากส�าหรับท�าเครื่อง

ดนตรีไทย	สยามรัฐ	วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๓๐:	๑๑.

 
๓๔	

เครื่องดนตรีไทย,	ดุริยางค์ผสานศิลป์,	(กรุงเทพฯ:	กรมศิลปากร,	๒๕๓๕)

 
๓๕	

วีรวัฒน์	 เสนจันทร์ฒิไชย,	 กรรมวิธีการสร้างซอสามสายของครูวินิจ พุกสวัสด์ิ 

วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาดุริยางค์ไทย	 ภาควิชาดุริยางคศิลป์	

คณะศิลปกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปีการศึกษา	๒๕๕๕,	หน้า	๒๐.

 
๓๖	

สุรพล	สุวรรณ,	ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย	หน้า	๔๖	–	๔๗

 
๓๗	

วรรลภา	 พรหรมทอง.	 กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของช่างธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล. 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๐	หน้า	๑๒
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เล่นดนตรีกัน	 ช่างก็หายไปเช่นกัน
๓๘
	 ผู้เขียนเข้าใจว่าเน่ืองมาจากบริบททางสังคมและ

เศรษฐกิจจากผลกระทบสงครามโลกครั้งที่	๒	

	 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลปัจจุบัน

ปรากฏว่ามีช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยมาก	 มีเครื่องดนตรีไทยเพิ่มปริมาณขึ้น	

โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และจังหวัดในภาคกลาง	เช่น

	 พ.ศ.	๒๔๙๘	กรมศลิปากรประดษิฐ์กระจับป่ีข้ึนใหม่	อนุรกัษ์รปูทรงเดมิ	ท�าด้วย

ไม้เบาทัง้ตวัและทวน	เจาะรทูีต่วักระจับป่ี	เพือ่อุ้มเสียงให้ก้องกงัวานข้ึน	สร้างกระจับป่ี	

๔	ขนาด	ขนาดใหญ่ให้เท่าขนาดเดมิ	อีก	๓	ขนาดย่อส่วนลดหล่ันกนัลงมาเพือ่ประโยชน์

ของเสียง	 กระจบัป่ีทัง้	 ๔	 ขนาดน้ีถอืเดนิดดีเล่นเพลงได้สะดวก	 เปล่ียนบนัไดเสียงเล่น

เพลงสากลได้
๓๙

	 พ.ศ.	 ๒๕๐๐	 ประจิตต์	 ชัยเจริญ	 ช่างประดิษฐ์ซอสามสาย	 ซอด้วง	 ซออู	้

ดังความว่า

 ...สมัยนั้นท�ำได้อยู่เจ้ำเดียว...คนเล่นน้อย ครูจิตต์ 

 ท�ำซอสำมสำย ๑๐ กว่ำคัน...ทั้งหมดรวมซออู้ซอด้วง 

 ๔๐-๕๐ คัน...ท่ำนไม่ได้เดือดร้อนเรื่องฐำนะ

 ...ท�ำเล่นสนุกสนำนไปวันๆ...ใครมำเร่งท�ำอะไร

 ก็ท�ำอันนั้นก่อน...
๔๐

	 พ.ศ.	 ๒๕๐๖	 เกิดช่างแกะสลักหมู่บ้านตลาดปิ่นแก้ว	 อ�าเภอเสนา	 จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	 เริ่มมีงานช่างฝีมือแกะสลักเครื่องดนตรีไทยโดยพิมพ์	 เกิดทรง

(เกิด	พ.ศ.	๒๔๘๔	ถึงแก่กรรม	พ.ศ.	๒๕๕๓)	 ได้น�าวิชาแกะสลักเครื่องดนตรีไทยจาก

ร้านถนอมวาณิช	 กรุงเทพฯ	 ที่ตนเคยท�างานเขียนลายไทยและเรียนรู้การแกะสลัก

กลับมาเผยแพร่ในหมู่บ้านตลาดปิ่นแก้ว	 ซ่ึงขณะน้ันไม่เคยมีอาชีพน้ี	 แล้วฝึกน้องชาย

 
๓๘	

พนูพศิ	อมาตยกลุ.	สมเดจ็พระเทพรตันฯ	กบัไม้มะรดิ	ไม้หายากส�าหรบัท�าเครือ่งดนตรี

ไทย.	สยามรัฐ	วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๓๐:	๑๑

 
๓๙	

ธนิต	อยู่โพธิ์,	ต�านานเครื่องดนตรีไทย หน้า	๘๖.

 
๔๐	

วีรวัฒน์	 เสนจันทรฒิไชย,	 กรรมวิธีการสร้างซอสามสายของครูวินิจ พุกสวัสด์ิ,

หน้า	๔๔-๔๙.
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ทองสุข	 เกิดทรง	 และจ้างแกะสลักงานของร้านถนอมวาณิช	 เมื่อร้านปิดกิจการจึง

รบังานแกะสลักเครือ่งดนตรเีองคอื	ฆ้องมอญ	จนกระทัง่มชีาวบ้านอีกหลายครอบครวั

ท�าแล้วขยายเป็นหมูบ้่านทีม่ช่ืีอเสียงเรือ่งการแกะสลักเครือ่งดนตรไีทยสืบมา	ในหมูบ้่าน

มช่ีางแกะสลกัเครือ่งดนตรไีทย	๘	คน	แกะสลกัเครือ่งดนตรไีทย	๗	ชนิด	คอื	ฆ้องมอญ	

ระนาดเอก	ระนาดทุ้ม	กระจังโหม่ง	เท้าตะโพน	คอกเปิง	กลองแขก	มีคนนิยมแกะสลัก

ฆ้องมอญมากที่สุดด้วยลาย	๑๑	ลาย	เช่น	ลายกระหนก	ลายก้านขด	ลายดอกประจ�า

ยาม	ลายหน้าขบ	ลายกระจังปฏิญาณ	ลายบัวแวง	ลายแข้งสิงห์	ลายกาบ	ลายบัวคว�่า

บัวหงาย	ลายประจ�ารักร้อย	ลายหน้ากระดาน
๔๑

	 พ.ศ.	 ๒๕๑๗	 วินิจ	 พุกสวัสดิ์	 หรือช่างเล็ก	 (เกิด	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๔๙๐)

ชาวสมุทรสงคราม	 ปัจจุบันอยู่จังหวัดนครปฐม	 เป็นช่างประดิษฐ์ซอสามสาย	 ซออู	้

ซอด้วง	 ขิม	 ผู้ซ่อมซอสามสายงาช้างของหลวงไพเราะเสียงซอ	 (อุ่น	 ดุริยชีวิน)

ประดษิฐ์ซอชุดประดบังาช้างอยูท่ีศ่นูย์สังคตีศลิป์	ธนาคารกรงุเทพฯ	ซอด้วงไม้พญางิว้

ด�าที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 น้อมเกล้าฯ	 ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	

สยามบรมราชกุมารี	(พ.ศ.	๒๕๓๐)
๔๒

	 พ.ศ.	 ๒๕๒๖	 หลอ	 เกตุแก้ว	 กล่าวถึงการสร้างเครื่องดนตรีไทยในปัจจุบัน	

(พ.ศ.	 ๒๕๒๖)	 คือ	 จะเข้	 ซอสามสาย	 ซออู้	 ฆ้อง	 ขลุ่ย	 ปี่	 ซ่ึงมีช่างฝีมือประดิษฐ์

หลายคน	 ที่มากที่สุดคือช่างฝีมือประดิษฐ์ซออู้	 เช่น	 ช่างจ�ารูญ	 คชแสง	 ช่างหวล	

ช่างณรงค์	 โชติบุตร	 ช่างปาน	 ช่างนพ	 ช่างเล็ก	 ช่างถอย	 ช่างหลอแกะซอ	 ช่างจ้อน	

ไทรวิมานในจังหวัดสมุทรปราการ	ช่างผล	กิจขันในจังหวัดนนทบุรี	ช่างเชาว์ในจังหวัด

นครปฐม	ช่างร้านดุริยบรรณ	ร้านรวมดนตรี	ร้านสยามวาทิตในกรุงเทพฯ	เครื่องดนตรี

ไทยดังกล่าวบางชนิดก็ผลิตด้วยความยากล�าบาก	 เช่น	 ซอสามสาย	 เพราะหาวัสดุ

ธรรมชาติและผู้ประดิษฐ์ยาก	ผู้ท�าต้องมีความรู้ความช�านาญ	ร้านท�าฆ้อง	ฉิ่ง	ฉาบด้วย

 
๔๑	

ภูษิดา	ศิริปัญญา,	การแกะสลักเครื่องดนตรีไทยหมู่บ้านตลาดปิ่นแก้ว อ�าเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาดุริยางค์ไทย	

ภาควิชาดุริยางคศิลป์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๕.

 
๔๒	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๓๐-๔๓
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ทองลงหินริมคลองบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	ก็หาช่างตีขึ้นรูปฆ้องให้ได้ขนาด	สวยงาม

ยากเช่นกัน
๔๓

	 พ.ศ.	 ๒๕๓๖	 กองดุริยางค์ทหารเรือได้จัดสร้างเครื่องดนตรีไทยงาช้าง

วงมโหรีและวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่	 จ�านวน	๒๙	 เครื่อง	มี	๒๐	ชนิด	คือ	 ระนาดเอก	

ระนาดทุ้ม	 ระนาดเอกเหล็ก	 ระนาดทุ้มเหล็ก	 ฆ้องวงใหญ่	 ฆ้องวงเล็ก	 ปี่ใน	 ปี่นอก

ป่ีไฉน	ป่ีชวา	ป่ีมอญ	ซอด้วง	ซออู้	ซอสามสาย	จะเข้	ขลุ่ยเพยีงออ	ขลุ่ยหลิบ	ตะโพนไทย	

กลองแขก	กลองทัด	มีปี่และเครื่องสายท�าจากงาช้างทั้งสิ้น	นอกนั้นเป็นการประกอบ

ด้วยงา	แต่ละเครือ่งประดษิฐ์อย่างถกูต้อง	งดงามตามทีนิ่ยมประดษิฐ์กนัมาแต่โบราณ	

ในเวลาต่อมากรมศุลกากรได้สนับสนุนให้งาช้างแก่กองทัพเรืออีก	 ๔๔	 กิ่งและช้ินงา	

๑๘๑	ชิ้น	กองทัพเรือจึงสร้างเครื่องดนตรีไทยชุดที่	๒	เป็นวงปี่พาทย์มอญเครื่องใหญ่

ประดับงาช้างโดยประดิษฐ์งาช้างเป็นลายไทยแล้วฝังลงในเนื้อไม้ของเครื่องดนตรี
๔๔

	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 มีการส�ารวจช่างท�าเครื่องดนตรีไทยโดยอานันท์	 นาคคง	 และ

อัษฎาวุธ	สาคริก	

	 ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเฉพาะในกรุงเทพมหานคร	 ปริมณฑล	 และจังหวัด

ในภาคกลาง	คือ

	 กรุงเทพมหานคร	 มีช่าง	 ๓๐	 คน

	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 มีช่าง	 ๒๑	 คน

	 จังหวัดนครปฐม	 มีช่าง	 ๑๓	 คน

	 จังหวัดนนทบุรี	 มีช่าง	 ๗	 คน

	 จังหวัดเพชรบุรี	 มีช่าง	 ๖		 คน

 
๔๓	

หลอ	เกตุแก้ว,	การสร้างเครื่องดนตรีไทย,	ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๕ วันที่	๒๗	

พฤศจิกายน	 ๒๕๒๖	 ณ	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร	 (ลาดกระบัง),

หน้า	๒๙-๕๖

 
๔๔	

ทัศนีย์	ยาวะประภาษ,	“เครื่องดนตรีไทยงาช้าง”,	กินรี	๑๓,	๑๑	(พฤศจิกายน	๒๕๓๙):	

๖๘-๗๔.
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จังหวัดลพบุรี	สมุทรสงคราม	ฉะเชิงเทรา	ตราด

	 	 มีช่างจังหวัดละ	๔	 คน

จังหวัดสมุดปราการ	จังหวัดสุพรรณบุรี	จังหวัดนครนายก	

	 	 มีช่างจังหวัดละ	๓	 คน

จังหวัดอ่างทอง	 มีช่าง	 ๑	 ชุมชน

	 จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า	 กรุงเทพมหานครมีช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรี

ไทยมากที่สุดคือ	๓๐	คน	รองลงมาคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๒๑	คน	และจังหวัด

นครปฐม	๑๓	คน	ส่วนจังหวัดที่มีชุมชนท�าเครื่องดนตรีคือจังหวัดอ่างทองที่ชุมชนบ้าน

เอกราชท�ากลองทุกชนิด

	 การประดษิฐ์เครือ่งดนตรไีทยของช่างฝีมอืดงักล่าวมหีลายชนิด	เช่น	ซอด้วง	

ขิม	จะเข้	ซออู้	ขลุ่ย	ซอสามสาย	โทนมโหรี	ฆ้อง	ระนาด	เครื่องปี่พาทย์	เครื่องดนตรี

งา	เครื่องดนตรีย่อส่วน	โทนเซรามิค	ร�ามะนา	อังกะลุง	ปี่	กลอง	ฉิ่ง	ฉาบ	กรับ	โหม่ง	

ฯลฯ	 ที่น่าสนใจยิ่งคือ	 มีช่างที่รับท�าเครื่องดนตรีไทยทุกชนิดที่มีคุณภาพดี	 สวยงาม	

เช่น	สมชัย	ช�าพาลี	กรุงเทพฯ	มีกิจการชื่อสมชัยการดนตรี	สมพร	นวมระวี	มีกิจการ

ชื่อสังคีตประดิษฐ์	สมศักดิ์	นวมระวี	มีกิจการชื่องามเขตต์	และเป้า	ทับสาคร	จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา	และที่น่าสังเกตคือในจ�านวนช่างฝีมือ	๑๐๘	คนข้างต้นนั้น	มีช่างที่

มีความสามารถพิเศษที่สนับสนุนการเป็นช่างที่ดี	เช่น	นักดนตรีไทยไม่น้อยกว่า	๓๒	คน	

มีศิลปินแห่งชาติคือ	 เตือน	พาทยกุล	กรุงเทพฯ	ผู้ประดิษฐ์ซอสามสาย	ซอด้วง	ซออู้	

(ย่อส่วน)	บุคคลดีเด่นทางวัฒนธรรมสาขาการช่างศิลปะและช่างฝีมือคือสง	จันทร์ตรี	

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ผู้กลึงปี่ใน	 ปี่ชวา	 ปี่มอญ	 รวมทั้งมีช่างสงฆ์คือ	 พระครู

ปทุมธาดา	 (สงวน	 คล้ายสุบรรณ)	 อยู่วัดปทุมทอง	 จังหวัดนครปฐม	 ได้ฝึกฝนเด็กใน

อุปถมัภ์ของวัดให้ประดษิฐ์เครือ่งดนตรไีทย	เช่น	ท�าป่ี	ขึน้หน้ากลอง	แกะสลักฆ้องมอญ	

รางระนาด	กระจังโหม่ง	และมีวงปี่พาทย์ด้วย	นอกจากนั้นก็มีผู้เป็นครูสอนดนตรีไทย	

นักร้อง	นักประพันธ์เพลง	เล่นลิเก	ท�าขวัญนาค	เทียบเสียงดนตรี	เป็นต้น
๔๕

 
๔๕	

อานันท์	นาคคง	และอัษฎาวุธ	สาครกิ,	“การส�ารวจช่างท�าเครือ่งดนตรไีทยในปัจจุบัน”	

ใน	ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒	หน้า	๑๐๓-๑๔๘.
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	 การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยของช่างฝีมือในรัชกาลปัจจุบันพบว่า	 ช่างรุ่น

รัชกาลน้ีได้สืบทอดองค์ความรู้การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยด้วยวิธีการศึกษาแบบ

โบราณ	 เช่น	 การเป็นลูกมือครูช่างของวินิจ	 พุกสวัสดิ์ที่ฝึกกลึงซอสามสาย	 ซอด้วง

ซออู้กบัประจิตต์	ชัยเจรญิผู้เป็นช่างซอและนักดนตรทีีม่ชีือ่เสียงในจังหวัดสมทุรสงคราม	

การศึกษาการสร้างสัดส่วนซอสามสายที่สร้างมาก่อนเป็นต้นแบบ	 การศึกษาใน

ครอบครัวที่มีพี่ชาย	(พิมพ์	เกิดทรง)	ฝึกการแกะสลักเครื่องดนตรีไทยหลากหลายชนิด

ให้แก่น้องชาย	 (ทองสุข	 เกิดทรง)	 การศึกษาความรู้จากประสบการณ์เป็นช่างร้านท�า

และขายเครื่องดนตรีแห่งแรกและมีช่ือเสียงในประเทศไทย	 (ร้านดุริยบรรณ)	 ที่เชาว	์

ชาวนาเป้าสืบทอดมาแล้วเป็นช่างท�าซอชื่อดังในจังหวัดนครปฐม	ฯลฯ

งานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย: สมบัติของสังคมไทย

	 เครื่องดนตรีไทยเป็นผลของการมีทุนทางปัญญางานช่างฝีมือที่แสดงออก

ให้เหน็ประจักษ์เป็นรปูธรรมรปูทรงต่างๆ	สวยสดงดงาม	โดยยดึหลักคณุภาพของเสียงที่

บรรเลงเป็นท�านองด้วยกริยิาการดดี	การสี	การต	ีการเป่าโดยคน	เครือ่งดนตรไีทยชนิด

ต่างๆ	ประกอบด้วยเครื่องดีด	เช่น	กระจับปี่	จะเข้	เครื่องสี	เช่น	ซอสามสาย	ซอด้วง	

ซออู้	เครื่องตี	เช่น	ระนาดเอก	ระนาดเอกเหล็ก	ระนาดทุ้ม	ระนาดทุ้มเหล็ก	ฆ้องวง

ใหญ่	ฆ้องวงเล็ก	เครื่องเป่า	เช่น	ขลุ่ย	ปี่	ซึ่งใช้เป็นเครื่องดนตรีไทยบรรเลงในวงดนตรี

ไทยคือ	วงปี่พาทย์	วงเครื่องสาย	วงมโหรี	ซึ่งสืบทอดกันมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

	 เครือ่งดนตรไีทยจึงเป็นสมบตัขิองสังคมไทย	อันเกดิจากความรู	้ความสามารถ	

ประมวลประสบการณ์เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์กับการแสดงออกในรูปของศิลปะ

ประเภทงานช่างฝีมือ	 ทั้งงานช่างเขียน	 งานช่างไม้	 งานช่างกลึง	 งานช่างหล่อ

งานช่างบุ	 งานช่างแกะ	 งานช่างสลัก	 งานช่างประดับกระจก	 งานช่างปิดทอง

งานช่างหนัง	งานช่างโลหะ	งานช่างถม	งานช่างเหล็ก	ฯลฯ	ทีไ่ด้ผ่านกระบวนการสะสม	

เพิม่พนู	ปรบัปรงุดดัแปลงให้เหมาะสมแก่กาลเวลา	สภาพความเป็นอยูข่องคนในสงัคม	

ตลอดจนได้ถ่ายทอด	 อบรม	 ฝึกฝนให้แก่คนในสังคมไทย	 สังคมอ่ืนๆ	 เพื่อสืบทอด

เป็นสมบัติของสังคมไทย	 ดังตัวอย่างวิวัฒนาการการประดิษฐ์เครื่องดนตรีจากการต	ี

การเป่า	การดีด	การสีเป็นเครื่องดนตรีไทยคือ
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	 เครื่องตี	 เช่น	ระนาดเป็นเครื่องดนตรีไทยที่ผ่านกระบวนการสั่งสม	เพิ่มพูน	

ปรบัปรงุ	ดดัแปลง	ซ่ึงเริม่จากการน�ากรบัหลายอันมาวางเรยีงกนั	ใช้เชอืกร้อยให้เป็นผืน

แขวนบนราง	 ใช้ไม้ตีให้เกิดเสียง	 ระนาดจึงเป็นเครื่องดนตรีที่ประดิษฐ์จากงานช่างไม้	

ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชกาลที่	 ๓	 มีการท�าระนาดเพิ่มให้เกิดเสียงทุ้มต�่าที่เรียก

กันว่าระนาดทุ้ม	 แล้วเรียกระนาดเดิมว่าระนาดเอก	 ถึงรัชกาลที่	 ๔	 มีการปรับปรุง

ลูกระนาดจากไม้เป็นเหล็ก	ทองเหลืองเพือ่ให้เสียงกงัวานสดใสทีเ่รยีกกนัว่าระนาดเอก

เหล็กหรือระนาดทองแล้วพระบาทสมเด็จพระปิ ่นเกล้าเจ้าอยู ่หัวมีพระราชด�าริ

ท�าระนาดทุ้มเหล็กหรือระนาดทุ้มทองซ่ึงมีรูปร่างเหมือนระนาดเหล็กแต่มีขนาดใหญ่

กว่าทั้งราง	 ลูกระนาด	 จะเห็นได้ว่ากระบวนการงานช่างประดิษฐ์ระนาดในสมัย

กรงุรตันโกสินทร์มคีวามเจรญิในเรือ่งของเสยีง	ชนิด	ขนาด	วัสด	ุซ่ึงในปัจจุบันมรีะนาด

ใช้บรรเลงในวงดนตรีไทย	 รวม	 ๔	 ชนิด	 คือระนาดเอกไม้	 ระนาดทุ้มไม้	 ระนาดเอก

เหล็ก	ระนาดทุ้มเหล็ก

	 เครื่องเป่า	 เช่นปี่	 (ไทย)	 เป็นเครื่องดนตรีที่มีวิวัฒนาการประดิษฐ์มาแต่

โบราณ	เจาะรู	๖	รูเพื่อให้เกิดเสียงแต่มีวิธีเป่าได้เสียงมากเกือบ	๓๐	เสียง	คล้ายเสียง

คนพูดซ่ึงไม่เหมือนกับชาติใด	 ปี่เป็นงานที่ส�าเร็จด้วยความรู้งานช่างไม้	 งานช่างกลึง	

งานช่างโลหะ	ต่อมามีการท�าเลาปี่ด้วยงาบ้าง	ปี่ใช้บรรเลงในวงปี่พาทย์	ประกอบการ

เล่นหนังใหญ่	โขน	ละครนอก	ต่อมามกีารประดษิฐ์ขนาดให้เล็กลงเพือ่ให้ผู้หญงิเป่าเล่น

ละครในเรียกกันว่าปี่ใน	 ปี่เก่าจึงเรียกว่าปี่นอก	 ในที่สุดมีปี่ไทย	 ๔	 ชนิด	 คือปี่นอก

(ขนาดเล็ก)	ป่ีนอกต�า่	ป่ีกลาง	ป่ีใน	(ขนาดใหญ่)	ส่วนนักประดษิฐ์ป่ีสมยักรงุรตันโกสินทร์

ที่มีชื่อเสียง	 เช่น	 เทียบ	 คงลายทอง	 (รัชกาลที่	 ๖	 –	 ๙)	 ผู้เป็นนักเป่าปี่ที่เรียนรู้การ

ประดิษฐ์ปี่จากการศึกษาแผนโบราณเช่นกัน

	 เครื่องดีด	เช่น	กระจับปี่	(ไทย)	เป็นเครื่องดนตรีที่ไทยบูรณาการจากความรู้

งานช่างไม้	 งานช่างกลึง	 งานช่างแกะ	 งานช่างประดับมุก	 ฯลฯ	 กระจับปี่มีลักษณะ

๒	ส่วน	คอืส่วนกะโหลกเสียงกบัส่วนคนัทวน	เครือ่งดนตรชีนิดน้ีมใีนสมยักรงุศรอียธุยา

เพื่อดีดเล่นต่อมาใช้บรรเลงในงานหลวงเพื่อประกอบการขับไม้ในพระราชพิธี	 และ

บรรเลงในวงมโหรี	 วงเครื่องสาย	 แต่กระจับปี่มีเสียงเบา	 น�้าหนักมาก	 ด้วยปัญหา

กระจับปี่มีขนาดใหญ่และหนักเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๙๘	 กรมศิลปากรในรัชกาลปัจจุบัน

จึงปรับปรุง	ดัดแปลงกระจับปี่ให้มีขนาดเล็กลงจากเดิมอีก	๓	ขนาดลดหลั่นลงเพื่อยืน
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ถือดีดได้	 โดยรักษารูปแบบลักษณะเดิม	 เพิ่มนมเพื่อให้เปล่ียนบันไดเสียงเล่นเพลง

สากลได้	

	 เครื่องสี	 เช่น	 ซอสามสายเป็นเครื่องดนตรีไทยที่บูรณาการความรู้จากงาน

ช่างไม้	งานช่างกลึง	งานช่างแกะ	งานช่างทอง	งานช่างรัก	งานช่างประดับมุก	งาน

ช่างสนะ	(ช่างหนัง)	ที่แสดงให้เห็นตามรูปทรง	ลักษณะ	๓	ส่วน	คือส่วนคันทวน	ส่วน

กะโหลกซอ	 ส่วนคันชัก	 เช่น	 การกลึงคันทวน	 ลูกบิด	 กะโหลกซอเป็นงานช่างไม	้

งานช่างรัก	งานช่างปิดทอง	ถ่วงหน้าของทวนเป็นงานช่างทอง	งานช่างเงิน	งานช่าง

โลหะรูปพรรณ	งานช่างถมที่เป็นส่วนแสดงความสวยงาม	ความมีค่า	ความมีฐานะของ

ผู้เล่น	ฯลฯ	ซอสามสายได้ผ่านกระบวนการสั่งสม	เพิ่มพูนความรู้การประดิษฐ์มาตั้งแต่

กรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จากช่างราชส�านักในรัชกาลที่	 ๒	 มาถึงช่าง

ชาวบ้านในรัชกาลปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๕๘)	ซึ่งได้มีการปรับปรุงด้วย	เช่น	โบราณใช้กะลา

มะพร้าวที่มีลักษณะ	 ๓	 พูท�ากะโหลกซอสามสายแต่ปัจจุบันมีการใช้ไม้เน้ือแข็ง	 กะลา

ต่อ	การดัดกะลา	ทวนซอโบราณท�าด้วยงาแต่ปัจจุบันท�าด้วยไม้เนื้อแข็ง	เนื้ออ่อน	ฯลฯ	

ด้วยเหตุผลที่ซอสามสายมีรูปทรง	 ลักษณะสวยงามวิจิตร	 เสียงไพเราะเพราะพริ้งจึง

เป็นราชาแห่งเครื่องดนตรีไทย	ใช้บรรเลงในวงขับไม้	วงเครื่องสาย	วงเครื่องสายผสม

ซอสามสาย

 บทบาทงานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

	 เครื่องดนตรีไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 นอกจากมีสถานภาพเป็นสมบัติ

ของสังคมไทยซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึงของการดนตรีไทยแล้ว	 ยังมีสถานภาพเป็น

วัฒนธรรมที่มีการสั่งสมความรู้	กระบวนการ	การสืบทอดงานช่าง	เช่น	การประดิษฐ์

ระนาด	ปี่	กระจับปี่	ซอสามสายดังกล่าว	ซึ่งประกอบด้วยผู้ประดิษฐ์ที่เรียกว่าช่างฝีมือ	

องค์ความรูท้ีน่�ามาใช้ท�าเรยีกว่างานช่างฝีมอื	ผลงานช่างฝีมอืทีเ่รยีกว่าเครือ่งดนตรไีทย

ชนิดต่างๆ	และบริบทของสังคมไทย	องค์ประกอบส�าคัญทั้ง	๔	ส่วนนี้ต่างก็มีบทบาท

ต่อสังคมไทยที่แตกต่างกันแต่สัมพันธ์กัน	 ต้องพึ่งพาอาศัยกัน	 สอดประสานกัน	 ไม่

สามารถแยกส่วนเป็นช่างฝีมือ	ความรู้งานช่างฝีมือ	ผลงานช่างฝีมือ	สภาพของสังคม

ได้อย่างเด็ดขาด	แต่อย่างไรก็ดี	ผู้เขียนขอเสนอการวิเคราะห์บทบาทของงานช่างฝีมือ

ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เพื่อให้ผู้สนใจเกิดความรู้	 ความเข้าใจ
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ตระหนักในคุณค่าของงานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย	แล้วจะได้ร่วมใจ	ร่วมมือ

ร่วมส่งเสรมิ	ร่วมสนับสนุนให้งานช่างฝีมอืประดษิฐ์เครือ่งดนตรไีทยยงัคงด�ารงอยูเ่ป็น

สมบัติของสังคมไทย	สังคมอาเซียนและสังคมโลก	บทบาทต่างๆ	ประกอบด้วย

 ๑. บทบาทของช่างฝีมือ: ผู้สร้างคุณค่าให้เครื่องดนตรีไทย

	 ช่างฝีมือ	 คือผู้มีความรู้	 ความสามารถในงานช่างที่ท�าด้วยมือ	 ท�าส่ิงของ

เพือ่ประโยชน์ใช้สอย	ในบทความวิจัยน้ี	หมายถงึผู้มคีวามรูจ้ากประสบการณ์เป็นลูกมอื

ช่าง	ลูกศิษย์ครูช่าง	 ลูกจ้างท�าเครื่องดนตรี	 แล้วสามารถท�าเครื่องดนตรีไทย	 เพื่อให้

เกิดเสียงดัง	 ไพเราะจากรูปทรง	 ลักษณะ	 สัดส่วน	 ความประณีตสวยงามของเครื่อง

ดนตรีไทยชนิดต่างๆ	ตามวัสดุที่ประกอบขึ้นเพื่อดีด	สี	ตี	เป่า

	 ช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 อาจแบ่งได้	 ๓	

กลุ่ม	คือช่างชาววัง	ช่างชาวบ้าน	และช่างชาววัด	ซึ่งแสดงบทบาทที่แตกต่างกันตาม

สถานภาพของตนในสังคม	เช่น

 ๑.) ช่างชาววัง

	 	 ช่างชาววัง	 หมายถึงช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยให้แก่พระมหา	

กษัตริย์	 พระบรมวงศานุวงศ์	 ขุนนาง	 ข้าราชการ	 หรือช่างที่เป็นพระบรมวงศานุวงศ์	

ขุนนาง	ข้าราชการ	(วังหลวง	วังหน้า	กรมช่างสิบหมู่)	เช่น	ช่างผู้ประดิษฐ์ซอสามสาย

ที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย	 รัชกาลที่	 ๒	 ทรงสีเป็นประจ�าคือซอสาย

ฟ้าฟาด	ซึ่งเป็นเครื่องดนตรีไทยที่เป็นที่มาของเพลงบุหลันลอยเลื่อน
๔๖
 

	 	 รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระน่ังเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๓	กม็ช่ีางประดษิฐ์

ระนาดทุ้ม	ฆ้องวงเล็ก

	 	 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที	่ ๔	 ก็มีช่าง

ประดิษฐ์ระนาดเอกเหล็ก	 (ระนาดทอง)	 และพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว

มีพระราชด�าริประดิษฐ์ระนาดทุ้มเหล็ก

 
๔๖	

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง	และพูนพิศ	อมาตยกุล,	ทูนกระหม่อม

บริพัตรกับการดนตร	ีหน้า	๒๓.
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	 	 รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๕	มหีลักฐาน

เอกสารช้ันต้นระบุว่า	 ช่างสิบหมู่	 เป็นส่วนราชการที่ท�าเครื่องดนตรีไทยเช่นกัน	 คือ

ไม้ตีฆ้อง
๔๗	
นอกจากนั้นหม่อมเจ้าด�ารง	 ปราโมชยังได้กลึงงาเป็นซอทวนนาก	 (ซอสาม

สาย)	ถวายสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต	ซึ่งในเวลา

ต่อมาซอสามสายคู่พระหัตถ์น้ีเป็นของเทวาประสิทธิ์	 พาทยโกศล	 (ถึงแก่กรรม	 พ.ศ.	

๒๕๑๖)	และจ่าสิบเอกอุทัย	พาทยโกศลในปัจจุบัน

	 ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	 รัชกาลที่	 ๖	 มีช่างฝีมือ

ผู้เป็นข้าราชการสร้างเครือ่งดนตรไีทยของกรมมหรสพคอื	พระยาวิศกุรรมศลิปประสิทธิ	์

(น้อย	ศลิปี)	เช่น	ซอด้วง	ซออู้	และเครือ่งดนตรไีทยส่วนใหญ่ในราชส�านักรชักาลที	่๖-๗

	 การประดษิฐ์เครือ่งดนตรไีทยของพระยาวิศกุรรมศลิปประสิทธิ	์(น้อย	ศลิปี)	

นั้น	เฉลิม	ม่วงแพรศรีกล่าวว่า	

 ...ในกำรสร้ำงซอสำมสำยของพระยำวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์

 เน้นเรื่องควำมประณีตสวยงำม และจะน�ำลำยไทยบัวคว�่ำ

 บัวหงำย ลวดลำยต่ำงๆ มำใส่ให้เกิดเป็นเอกลักษณ์ของไทย

 และให้เกิดควำมสวยงำมมำกยิ่งขึ้น...
๔๘

	 นอกจากน้ียังมีเทียบ	 คงลายทอง	 นักเป่าปี่ช่ือดังของกรมศิลปากรที่เป็น

ช่างกลึงปี่	ก�าพวดปี่ที่มีโครงสร้าง	สัดส่วน	มาตรฐาน	คุณภาพเสียงดีไพเราะ	จนกลาย

เป็นปี่ต้นแบบของช่างมืออาชีพ	ช่างสมัครเล่นในเวลาต่อมา
๔๙

	 พระบรมวงศานุวงศ์ผู้ทรงเป็นช่างเขียนแบบเครื่องดนตรีไทยคือ	 สมเด็จ

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์	 ผู้ทรงออกแบบลวดลาย

 
๔๗	

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ,	ร.๕ ว ๙๙/๑๑ เรื่องฆ้อง	(๑๖-๒๓	มีนาคม	ร.ศ.	๑๑๙)

 
๔๘	

ตั้งปณิธาน	อารีย์, กรรมวิธีการสร้างซออู้ของครูธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล	วิทยานิพนธ์

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาดุริยางค์ไทย	 ภาควิชาดุริยางคศิลป์	 คณะศิลปกรรมศาสตร	์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๔,	หน้า	๑๔-๑๖.

 
๔๙	

อภัย	นาคคง,	ทัศนะเกี่ยวกับช่างท�าเครื่องดนตรีไทย	ดนตรีไทยอุดมศึกษา	ครั้งที่	๓๒	

หน้า	๒๘.
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ประดับมุกบนรางระนาด	 รางฆ้องมอญที่เป็นเครื่องดนตรีประดับมุกประจ�าตระกูล

พาทยโกศล
๕๐

	 รชัสมยัพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั	รชักาลที	่๗	มช่ีางฝีมอืประดษิฐ์

ซออู้ทรงของรชักาลที	่๗	ซ่ึงพระองค์โปรดมากทีเ่ป็นซอทรงให้ก�าเนิดเพลงราตรปีระดบั

ดาว	ดังความว่า

 ...พระบำทสมเด็จพระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ซึ่งทรงเริ่มหัดซออู้...

 ข้ำพเจ้ำไปได้กะโหลกซออู้สีนวลขนำดเล็กมำจำกอัมพวำ ๒ ใบ

 ให้ช่ำงท�ำคันไม้ด�ำเลี่ยมงำมำทั้ง ๒ คัน เก็บไว้เองคันหนึ่ง

 อีกคันหนึ่งท้ำยกะโหลกให้แกะพระปรมำภิไธย “ป.ป.ร”

 ทูลเกล้ำฯ ถวำยก็โปรดมำก ทรงเรียกว่ำ “ซอตุ๋น”

 ซึ่งเป็นศัพท์ของท่ำนแทนค�ำว่ำ “เล็ก”...วำงไว้

 บนพระเก้ำอี้ยำวที่ประทับเสมอ...แล้วเพลง “รำตรีประดับดำว” 

 ก็มีก�ำเนิดขึ้นด้วยซอตุ๋นนั้น...
๕๑

	 จะเห็นได้ว่า	 ช่างชาววังเป็นช่างที่ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยเพื่อพระมหา

กษัตริย์ทรงเล่นในพระบรมมหาราชวัง	พระราชวังบวรสถาน	หรือวังต่างๆ	โดยผู้ที่เป็น

ช่างฝีมือประจ�าวังต่างๆ	นั่นเอง	หรือบางครั้งบางคราวก็เป็นช่างของส่วนราชการด้วย

สภาพแวดล้อมของการดนตรไีทย	ความสนพระราชหฤทยัของพระมหากษตัรย์ิ	พระบรม

วงศานุวงศ์	ดงัเช่นพระบาทสมเดจ็พระป่ินเกล้าเจ้าอยูห่วัมพีระราชด�ารสิร้างระนาดทุม้

เหล็กและเป็นเจ้าของวงดนตรไีทยทีย่อดเยีย่มวงหน่ึงในรชัสมยัรชักาลที	่๔	มวีงป่ีพาทย์

ช่ือดังวังบางขุนพรหมของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์

วรพนิิตในรชัสมยัรชักาลที	่๖	รวมทัง้บรรยากาศทางการดนตรไีทยในรชัสมยัรชักาลที	่๗	

ในพระบรมมหาราชวัง	เมือ่รชักาลที	่๗	ทรงเล่นเครือ่งสายและสมเดจ็พระเจ้าพระบรม

วงศ์เธอ	เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิตทรงซอสามสาย	ดังความว่า

 
๕๐	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๒๗.

 
๕๑	

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง	และพูนพิศ	อมาตยกุล,	ทูนกระหม่อม

บริพัตรกับการดนตรี หน้า	๑๔
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 ...ตั้งแต่ทรงเล่นเครื่องสำย ก็โปรดให้พ่อเสด็จ

 เข้ำไปทรงซอสำมสำยถวำยแทบทุกคืนวันจันทร์ 

 พ่อทรงหำเวลำไปตีระนำดเอก กับคนตีฆ้อง...

 เล่นที่ห้องโถงชั้นล่ำงพระที่นั่งอัมพรฯ...
๕๒

 ๒.) ช่างชาวบ้าน

	 	 ช่างชาวบ้าน	 หมายถึงช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยตามบ้าน	

หมู่บ้าน	ชุมชน	ในกรุงเทพมหานคร	ปริมณฑล	และจังหวัดภาคกลาง	ดังเช่น

	 	 ในรชัสมยัรชักาลที	่๕	มช่ีางชาวบ้านประกอบอาชีพท�าฆ้อง	ดงัมหีลักฐาน

ปรากฏชัดเจนว่า

	 	 กรอกบ้านบุหลังวัดธรรมสังเวท	กรุงเทพฯ

  ๑. นำยพุ่ม ขุนณครอ�ำเภอ ขึ้นกรมเมือง บุขันขำยเรือนฝำกะดำน

  ๒. นำยแย้ม หมื่นช�ำสำลี่ ขึ้นกรมนำ บุขันขำยโรงฝำแตะ

  ๓. นำยเก๊ำ บุตรจีนเอียว ท�ำฆ้องขำย เรือนฝำแตะ

  ๔. นำยดิด บุตรนำยเอี่ยม...บุขันขำย...
๕๓

	 จะเห็นได้ว่า	 รัชสมัยรัชกาลที่	 ๕	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๒๖	 น้ัน	 มีช่างชาวบ้านบุใน

กรุงเทพฯ	 ท�าฆ้องขายแล้วคือนายเก๊า	 บุตรชาวจีน	 แต่ช่างท�าฆ้องมิได้อยู่แยกออกไป

จากบ้านบุขัน	 ซ่ึงผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าเป็นการรวมกันของผู้มีอาชีพที่ใช้ความรู้ของ

ช่างบุ	ตีเครื่องทองลงหินเช่นเดียวกันตามความต้องการของผู้อุปโภคสมัยนั้น	คือการ

บุขนัของชาวบ้านคนไทย	และการตฆ้ีองของชาวบ้านชาวจีน	ซ่ึงมคีวามสามารถ	อุปนิสยั

ที่แตกต่างกัน	จึงมีอาชีพท�าฆ้องขายในบ้านบุเพียง	๑	หลังจากบ้านช่างตีขันอีก	๓	หลัง	

ซ่ึงผู้เขยีนมข้ีอสังเกตว่าการท�าฆ้องบ้านบน้ีุอาจเป็นต้นก�าเนิดของการท�าฆ้องทีบ้่านเนิน

ซึ่งอยู่ถัดออกไปจากบ้านบุ	ในสมัยนั้นจึงมีบ้านบุ	๒	แห่ง	คือฝั่งพระนครแถววัดสังเวชฯ	

บางล�าพ	ูและฝ่ังธนบรุแีถววัดสุวรรณาราม	รมิคลองบางกอกน้อย	ซ่ึงอยูต่ดิกบับ้านเนิน	

 
๕๒	

เรื่องเดียวกัน	หน้าเดียวกัน

 
๕๓	

สารบัญชี, ส่วนท่ี ๒ คือราษฎรในจังหวัด ถนน แลตรอก จ.ศ. ๑๒๔๕ เล่ม ๒ 

พิมพ์ครั้งที่สอง	(กรุงเทพฯ:	ต้นฉบับ,	๒๕๔๑),	หน้า	๓๘๑.	(สังเวท	สะกดตามต้นฉบับ)



งานช่างฝีมือกับเครื่องดนตรีไทยในสังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 193

	 นอกจากนี้ยังมีช่างท�าระนาดในรัชสมัยรัชกาลที่	๕-๖	ดังที่พูนพิศ	อมาตยกุล	

กล่าวไว้ว่า

 ...สมัยรัชกำลที่ ๕ และรัชกำลที่ ๖ มีช่ำงท�ำรำงระนำด

 อยู่ที่บำงล�ำพูคนหนึ่ง ชื่อเจ๊กฮง ฝีมือดียอดเยี่ยม 

 ไม่มีใครสู้และรับท�ำด้วยไม้มะริด รูปสวย ไม้เลือกมำงำม 

 ต่อมำถึงสมัยรัชกำลที่ ๗ งำนที่ท�ำก็ลดลง แถมถึงรัชกำลที่ ๘ 

 ไม่นิยมเล่นดนตรีกัน ช่ำงก็เลยหำยไป...
๕๔

	 ช่างชาวบ้านท�าระนาดช่ือดงัในรชัสมยัรชักาลที	่๕-๖	คอืเจ๊กฮง	ทีบ้่านบางล�าพู

ดังกล่าว	 เป็นที่น่าสังเกตว่าเป็นชาวจีนเช่นเดียวกันกับช่างท�าฆ้องที่บ้านบุ	 ครั้นถึง

สมัยรัชกาลที่	 ๗-๘	 งานช่างก็ลดลง	 ผู้เขียนจึงมีข้อสังเกตว่า	 ช่างชาวบ้านก็น่าจะมี

น้อยเช่นกัน	ซึง่อาจมีผลกระทบมาจากสถานการณ์ทางการเมือง	การเปลีย่นแปลงการ

ปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยเมื่อพ.ศ.	๒๔๗๕

	 แต่ต่างจังหวัดในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่	 ๗	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๐	 มีช่างชาวบ้าน

บางแพ	ต�าบลเอกราช	ใกล้ตลาดอ�าเภอป่าโมก	จังหวัดอ่างทอง	มีการประกอบอาชีพ

ที่สร้างรายได้และมีชื่อเสียงคือ	การท�ากลอง	 เช่น	กลองยาว	กลองทัด	 โทน	ตะโพน	

ร�ามะนา
๕๕

	 หลังจากน้ัน	 ในช่วงเวลาก่อนสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 เกิดปรากฏการณ์ช่าง

ชาวบ้านรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย	 และรู้จักกันอย่างแพร่

หลาย	 เช่น	 ฆ้องวงบ้านเนิน	 บางกอกน้อย	 ขลุ่ยบางไส้ไก่	 ธนบุรี	 ปี่บ้านแพนอ�าเภอ

เสนา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ผืนระนาดเอก	 ระนาดทุ้มอ�าเภออัมพวา	 จังหวัด

สมุทรสงคราม	 และด่านช้าง	 จังหวัดสุพรรณบุรี	 การแกะเครื่องปี่พาทย์นางหงส์	

บางแขยง	 จังหวัดปทุมธานี	 จะเข้ไม้ขนุนพนัสนิคม	 จังหวัดชลบุรี	 กลองบ้านเอกราช

จังหวัดอ่างทอง	 ซ่ึงสืบทอดความรู้งานช่างฝีมือกันในครอบครัว	 และใช้สอยกันใน

 
๕๔	

พนูพศิ	อมาตยกลุ,	“สมเดจ็พระเทพรตันฯ	กบัไม้มะรดิ	ไม้หายากส�าหรบัท�าเครือ่งดนตรี

ไทย”,	สยามรัฐ	วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๓๐:	๑๑.

 
๕๕	

สมัย	สุทธิธรรม,	อ่างทอง	(กรุงเทพฯ:	โอเดียนสโตร์,	๒๕๓๙),	หน้า	๒๘
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ชุมชน
๕๖

	 ปัจจุบัน	 มีช่างชาวบ้านประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยมากขึ้นทั้งรายบุคคล	

ครอบครัว	หมู่บ้าน	ในกรุงเทพฯ	ปริมณฑล	และต่างจังหวัด	เช่น

	 ช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยทุกชนิดในกรุงเทพมหานครที่โดดเด่น	 เช่น

สมชัย	 ช�าพาลี	 มีภูมิล�าเนาที่จังหวัดกาญจนบุรี	 บิดามารดาเป็นเกษตรกรและมีความ

สามารถพเิศษด้านช่างไม้และดนตรไีทย	จึงท�าให้สมชัย	ช�าพาลีสนใจการดนตรไีทยด้วย

ตัง้แต่เล็ก	และได้รบัการฝึกหดัจากบิดากบัตดิตามบิดาไปบรรเลงดนตรไีทยในงานต่างๆ	

บิดาเห็นว่าลูกชายมีใจรักระนาดเอกจึงท�ารางระนาดเอกแล้วจ้างครูคงมาสอนให้ทั้ง

ระนาดเอกกับฆ้อง	หลังจากนั้นสมชัย	ช�าพาลีจึงไปอยู่กับคณะลิเกที่จังหวัดกาญจนบุรี

และกรุงเทพฯ	ตามล�าดับ	ทั้งเล่นลิเกกับระนาดเอก	แต่เป็นคนขี้อายจึงเล่นระนาดเอก

อย่างเดยีว	ต่อมาสังเวียน	คุม้โสภา	คณะ	ช.	น�าศลิป์	ชวนมาอยูบ้่านวัดยาง	เรยีนแตรวง	

เพลงมอญ	แล้วจึงท�าระนาดรางแรกส�าเร็จเพื่อใช้บรรเลงด้วยความรู้ช่างไม้	หลังจาก

นั้นก็ท�าต่อมา	ฝีมือก็พัฒนาขึ้น	เพิ่มการแกะสลัก	ลงรัก	ปิดทอง	มีเสมอ	ช�าพาลีดูแล

การลงรัก	 ปิดทอง	 จนกระทั่งในปัจจุบันมีช่างท�าเครื่องดนตรีไทยประมาณ	 ๘๐	 คน

มีช่ือกิจการว่า	 สมชัยดนตรีไทยที่แขวงบ้านช่างหล่อ	 เขตบางกอกน้อย	 กรุงเทพฯ

กับมีโรงงานผลิตที่จังหวัดกาญจนบุรี

	 ปัจจุบันการผลิตเครื่องดนตรีไทยของสมชัย	ช�าพาลี	ยึดหลักการพัฒนาโดย

รักษาเอกลักษณ์ไทย	 มีความโดดเด่นสวยงาม	 มีการน�าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยประดิษฐ์	

ผู้เล่นดนตรีไทยพอใจ	เช่น	

	 -	 มเีครือ่งดนตรไีทยทีใ่ช้เทคนิคใหม่	ประกอบด้วยไม้พดุฝังลายไทย	ประกอบ

	 	 งาช้างฝังลายไทย	และถอดประกอบได้

	 -	 มีเครื่องดนตรีไทยที่ใช้งาเทียม	 ซ่ึงได้รับความนิยมมาก	 เพราะสนอง

	 	 ความต้องการอนุรักษ์ช้างไทยได้ส่วนหนึ่ง

	 -	 มีเครื่องดนตรีไทยที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่	 คือเครื่องดนตรีไทยใหญ่ที่สุด

	 	 ในโลกและบรรเลงได้	 เช่น	 ระนาดเอก	 ยาว	๒.๕	 เมตร	 สูง	 ๑.๕	 เมตร

 
๕๖	

อภยั	นาคคง,	ทศันะเกีย่วกบัช่างท�าเครือ่งดนตรไีทย,	ดนตรไีทยอดุมศึกษา คร้ังท่ี ๓๒ 

หน้า	๒๙
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	 	 ซอด้วง	ซออู้	สูง	๒.๕	เมตร	จะเข้	สูง	๑	ฟุต	และซอสามสาย

	 นอกจากสมชัย	 ช�าพาลี	 ยังมีช่างที่ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยได้ทุกชนิด

เครื่องดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กบรรเลงได้อย่างสมบูรณ์	 รวมทั้งเป็นนักดนตรีไทย	

หัวหน้าวงดนตรีไทย	 ครูช่างซ่อมเครื่องดนตรีไทย	 และศิลปินแห่งชาติ	 สาขาศิลปะ

การแสดง	(ดนตรีไทย)	พ.ศ.๒๕๓๕	คือเตือน	พาทยกุล	(ถึงแก่กรรม	พ.ศ.	๒๕๔๖)
๕๗

	 ในต่างจังหวัดก็มีช่างชาวบ้านอีกมาก	เช่น	จังหวัดนครนายก	(พ.ศ.	๒๕๔๒)

มีมานพ	อยู่สวัสดิ์ที่อ�าเภอบ้านนา	เป็นนักดนตรีไทย	หัวหน้าวงปี่พาทย์	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๑๘	

ฝึกท�าระนาดเอก	ระนาดทุ้มกับบิดา	แล้วประดิษฐ์ขายในเวลาต่อมา	สมหวัง	ค�าวัจนัง	

แห่งบ้านค�าวัจนังบรรเลง	 เป็นนักดนตรี	 มีวงปี่พาทย์และปี่พาทย์มอญที่ใช้อังกะลุง

ร่วมด้วย	 เมื่ออังกะลุงช�ารุด	 แต่หาคนซ่อมไม่ได้	 จึงท�าอังกะลุงเองโดยเรียนกับอุทัย

อุชจิุนดามยั	(วัดหวัล�าโพง	กรงุเทพฯ)	เมือ่ช�านาญจึงประดษิฐ์อังกะลุงราวให้มสีียงครบ

ทุกเสียงในเครื่องเดียวกัน	 ปัจจุบันเปิดบ้านสอนวิชาดนตรีไทย	 ท�าอังกะลุงจ�าหน่าย

ทัว่ประเทศ	ยงัมช่ีางประดษิฐ์ฆ้องวงใหญ่	ฆ้องวงเลก็ซ่ึงไม่ได้มคีวามรูด้นตรไีทยเลย	คอื

ส�าราญ	นิลวิไลกันธ์	ที่เป็นช่างหล่อเหล็ก	ทองเหลือง	อุปกรณ์ก่อสร้าง	ใบพัดเรือ	แล้ว

มีนักดนตรีไทยน�าลูกฆ้องช�ารุดมาให้ซ่อมจึงน�าใบพัดเรือที่ช�ารุด	 (มีส่วนผสมทองแดง	

ดีบุก	นิเกิล)	มาผสมกับทองเหลืองหล่อลูกฆ้องท�าให้เสียงดัง	กังวานดีจึงน�าความรู้มา

ปรับปรุงพัฒนากับงานดนตรีไทย	คือฆ้องวงใหญ่	ฆ้องวงเล็กจนเป็นที่ยอมรับและเป็น

มรดกให้ลูกหลาน
๕๘

 ๓.) ช่างชาววัด

	 ภิกษุสามเณรที่เป็นช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร	์

เท่าที่ผู้เขียนศึกษาในเอกสารมีเพียง	๑	รูปคือ	พระครูปทุมธาดา	(สงวน	คล้ายสุบรรณ)	

จ�าพรรษาอยู่ที่วัดปทุมทอง	เลขที่	๓๒	หมู่	๕	ต�าบลห้วยม่วง	อ�าเภอก�าแพงแสน	จังหวัด

 
๕๗	

เอกสารประกอบฐานข้อมูลการช่างเคร่ืองดนตรีไทยในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล (สถาบันไทยศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๕),	หน้า	๒๒-๒๘

 
๕๘	

ธิดารัตน์	 วิเศษศักดิ์,	 “แหล่งผลิตเครื่องดนตรีไทยในจังหวัดนครนายก”, ดนตรีไทย

อุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๑	(กรุงเทพฯ:	อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,	๒๕๔๒),	หน้า	๑๒๔-๑๒๘.
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นครปฐม	 พระครูฝึกฝนงานช่างฝีมือแกะสลักฆ้องมอญ	 รางระนาด	 กระจังโหม่ง	

ขึ้นหน้ากลอง	ท�าปี่	และตั้งวงปี่พาทย์เด็กก�าพร้ารักปทุมพิทักษ์	อนุรักษ์ดนตรีไทย
๕๙

	 ผู้เขยีนมข้ีอสังเกตว่า	พระครปูทมุธาดาเป็นภกิษุทีม่บีทบาทในการให้การศกึษา

แก่เด็กๆ	 ในอุปถัมภ์เพื่อให้สามารถพึ่งตนเอง	 ประกอบอาชีพงานช่างฝีมือประดิษฐ์

เครื่องดนตรีไทยต่อไป	 และมีรายได้เพิ่มในการเล่นวงปี่พาทย์ซ่ึงเป็นกิจกรรมเสริม

ของวัดและชาวบ้านในพื้นถิ่นนั้น

๒. บทบาทขององค์ความรู ้งานช่างฝีมือประดิษฐ์เคร่ืองดนตรีไทย: 

 การบูรณาการความรู้

	 องค์ความรู้งานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย	ประกอบด้วย

	 ๑)	มีความรู้ที่สะสมมา

	 ความรู้ที่สะสมมาคือความรู้เดิมกับความรู้ที่มีเพิ่มขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัย	

สมัยกรุงศรีอยุธยา	 สมัยกรุงธนบุรี	 และสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 ดังที่ธนิต	 อยู่โพธิ์	

กล่าวถึงต�านานเครื่องดนตรีไทยไว้ว่า

 ...เครื่องดนตรีดั้งเดิมของไทย บัญญัติขึ้น

 เรียกตำมเสียงด้วยค�ำโดดในภำษำไทย...เช่น

 เกรำะ โกร่ง กรับ ฉำบ ฉิ่ง ปี่ ขลุ่ย เพียะ 

 ซอ ฆ้อง และกลอง...เมื่อรู้จักประดิษฐ์เครื่อง

 ดนตรีให้ก้ำวหน้ำขึ้น...เอำไม้มำท�ำอย่ำงกรับ

 แต่วำงเรียงไป เอำฆ้องหลำยๆ ใบมำท�ำเป็นวง

 ...เรียกเครื่องดนตรีเหล่ำนั้นว่ำ ระนำด ฆ้องวง...

 ต่อมำเมื่อชำวไทยได้อพยพ...ตั้งอำณำจักรใน

 แหลมอินโดจีน...รับเอำวัฒนธรรมทำงดนตรี

 
๕๙	

อานันท์	นาคคง	และอัษฎาวุธ	สาครกิ,	“การส�ารวจช่างท�าเครือ่งดนตรไีทยในปัจจุบัน”,	

ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒	(ม.ป.ท.:	,	๒๕๔๔),	หน้า	๑๒๓.
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 อินเดียมำผสมกับแบบมอญเขมร...คลุกเคล้ำกับ

 เครื่องดนตรีเดิมของตน จึงเกิดเครื่องดนตรีชนิด

 ใหม่ๆ...เช่น พิณ สังข์ ปี่ไฉน บัณเฑำะว์ 

 กระจับปี่ จะเข้ โทน ทับ...
๖๐

	 หมู่บ้านที่แสดงว่าการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยน้ัน	 ต้องมีความรู้เดิมเป็น

ทุนก่อนแล้วจึงเพิ่มพูนความรู้ขึ้นเพื่อน�ามาใช้ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย	 เช่น	 บ้านบุใน

กรุงเทพฯ	 เมื่อรัชสมัยรัชกาลที่	 ๕	พ.ศ.	๒๔๒๖	ซึ่งมีราษฎรอาศัยและประกอบอาชีพ

ช่างบุเพื่อค้าขายที่บ้านของตนน้ันมีจ�านวนถึง	 ๑๒	 หลังคาเรือน	 ประกอบด้วยช่าง

บุขัน	 ๑๑	 หลังคาเรือน	 และท�าฆ้องขายเพียงหลังเดียว
๖๑
	 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่าความรู้

การประดิษฐ์ฆ้องน้ัน	 เป็นความรู้เดิมของช่างบุคือการตีส�าริดด้วยมือ	 ท�าเป็นภาชนะ

เครื่องใช้คือขัน	 แล้วจึงพัฒนาความรู ้ตีข้ึนรูปท�าฆ้องเพื่อบรรเลงให้เพลิดเพลิน	

สนุกสนานหรือประกอบกิจกรรมอื่นๆ	

	 นอกจากน้ีการสะสมความรูก้ารท�าเครือ่งดนตรยีงัมกีารสะสมไว้ในครอบครวั

ของช่างอีกด้วย	เช่น	ครอบครัวท�าฆ้องที่บ้านเนิน	เลขที่	๔๖๘	ถนนอิสรภาพ	กรุงเทพฯ	

ในรชักาลปัจจุบัน	คอืครอบครวัแย้มบาง	มป่ีวน	แย้มบางเจ้าของกจิการบ้านเนินฆ้องวง	

ผู้เป็นพ่อและบุตร	 รุ่นลูกคนที่	 ๑	 รุ่นลูกคนที่	 ๒	 (ด�ารงค์	 แย้มบาง)	 ช่างครอบครัวนี้

มีความรู้การท�าฆ้องวง	และฉิ่ง	ฉาบ	ประมาณ	พ.ศ.	๒๕๐๐	มีทั้งฆ้องวงใหญ่	๑๖	ลูก	

ฆ้องวงเล็ก	๑๘	ลูก	ฆ้องมอญ	๑๕	ลูก	และฆ้องคู่เล่นมโนราห์	ละครชาตรี
๖๒

	 ๒)	มีความรู้ที่ปรับปรุง 

	 ความรูท้ีม่กีารปรบัปรงุคอืการประดษิฐ์เครือ่งดนตรไีทยแต่เดมิมข้ีอบกพร่อง

ไม่ดอีย่างไรกม็กีารดดัแปลง	เปล่ียนแปลงให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมไทย	กาลสมยั	เช่น

	 ๖๐	
ธนิต	 อยู่โพธิ์,	 ต�านานเครื่องดนตรีไทย	 พิมพ์แจกเน่ืองในงานพระราชทานเพลิงศพ

หลวงไพเราะเสียงซอ	(อุ่น	ดูรยะชีวิน)	วันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๒๐,	หน้า	๒๕

 
๖๑	

สารบาญชี ส่วนที่ ๒ คือ ราษฎรในจังหวัด ถนน แลตรอก ส�าหรับเจ้าพนักงาน

กรมไปรษณีย์กรุงเทพมหานคร เล่ม ๒	หน้า	๓๘๑-๓๘๒

 
๖๒	

ธนบุรี	หน้า	๑๘๖-๑๘๗
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	 พ.ศ.	๒๔๙๘	กรมศิลปากรแก้ไข	เปลี่ยนแปลงขนาด	วัสดุการท�ากระจับปี่โดย

รักษารูปร่างเช่นเดิม	ตัวและทวนท�าด้วยไม้เบา	เจาะรูที่ตัวกระจับปีให้เสียงก้องกังวาน

ขึ้น	สร้างขนาดกระจับปี	๔	ขนาดคือ	ขนาดใหญ่เท่าของเดิม	ขนาดย่อมอีก	๓	ขนาด

ลดหลั่นกันลงมาเพื่อประโยชน์ทางเสียง	กระจับปี่ทั้ง	 ๔	ขนาดนี้มีน�้าหนักเบา	ถือเดิน

ดีดเล่นได้สะดวก	เปลี่ยนบันไดเสียงเล่นเพลงสากลได้
๖๓

	 เตือน	พาทยกุล	ศิลปินแห่งชาติ	สาขาดนตรีไทย	พ.ศ.	๒๕๓๕	ช่างประดิษฐ์

เครือ่งดนตรไีทยขนาดเล็กประกอบงาช้าง	๑๖	ช้ินเป็นวงมโหรบีรรเลงได้	เพือ่แก้ปัญหา

ที่เครื่องดนตรีไทยมีขนาดใหญ่	 ขนขึ้นเครื่องบินไม่สะดวก	 ตามที่พระเจ้าวรวงศ์เธอ	

พระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคลรับส่ังให้ช่วยแก้ปัญหาการน�าเครื่องดนตรีไทยไปแสดงต่าง

ประเทศได้
๖๔

	 สมชัย	 ช�าพาลี	 ผู้ได้รับรางวัลหม่อมงามจิตต์	 บุรฉัตร	 เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑

ผู้ปรับปรุง	ดัดแปลงความรู้การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยของสมชัยดนตรีไทย	ทั้งการ

ท�างาเทียมเพื่ออนุรักษ์งาช้าง	การแกะสลักลายให้ลึก	คมชัดและอ่อนช้อย	การท�าหุ่น

รางระนาดเอกและรางระนาดทุ้มอ่อนช้อยงดงาม	 รวมทั้งการประดิษฐ์เครื่องดนตรี

ไทยขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและบรรเลงได้ด้วย	 เช่น	 ระนาดเอก	 ซอด้วง	 ซออู้	

ซอสามสาย	จะเข้
๖๕

 ๓) การถ่ายทอดความรู้ 

	 มีการถ่ายทอดความรู้ คือมีการอบรม	 ฝึกฝนให้สมาชิกของตนหรือผู้สนใจ	

สามารถน�าความรู้ประกอบอาชีพได้

	 การถ่ายทอดความรู้การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

สามารถแบ่งความรู้ออกเป็นหลายศาสตร์	เช่น

 
๖๓	

ธนิต	อยู่โพธิ์,	ต�านานเครื่องดนตรีไทย	หน้า	๘๖

 
๖๔	

“เครื่องดนตรีจิ๋ว”,	กินรี	๑๘,	๗	(กรกฎาคม	๒๕๔๔)	:	๕๘-๖๒.

 
๖๕	

เอกสารประกอบฐานข้อมูลการช่างเครื่องดนตรีไทยในกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล หน้า	๒๔-๒๖
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 พฤกษศาสตร์

	 ช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยต้องได้รับการถ่ายทอดความรู้ว่าเครื่องดนตรี

ที่จะประดิษฐ์น้ันจะใช้พรรณพืชอะไรบ้างมาเป็นวัสดุจึงจะเหมาะกับส่วนประกอบของ

เครื่องดนตรีไทยชนิดนั้นๆ	เช่น

	 (๑)	 เครื่องตี

	 	 ระนาด	 ลูกระนาดท�าด้วยไม้ไผ่บงเสียงไพเราะมาก	 ขนุนป่า	 มะริด	

สักท�ารางระนาด	ฯลฯ

	 	 ฆ้อง	ไม้ไผ่บงท�าไม้ตี	หวาย	ประดู่ท�าร้านฆ้องวง	ฯลฯ

	 	 ตะโพน	ใช้ไม้ขนุนป่า	คูน	สักขุดแต่งท�าตัวตะโพนเรียกว่าหุ่น	ฯลฯ

	 	 กลองยาว	ไม้มะขามเทศ	สะเดา	มะม่วงป่าท�าตัวกลอง	(หุ่น)	ฯลฯ

	 (๒)	 เครื่องเป่า

	 	 ขลุ่ย	ตัวขลุ่ยท�าด้วยไม้ซาง	รวก	ชิงชัน	มะเกลือ	สัก	ฯลฯ

	 	 ปี่	ไม้ชิงชัน	พะยูงท�าตัวปี่	ลิ้นปี่ท�าด้วยใบตาล	ฯลฯ

	 (๓)	 เครื่องดีด

	 	 กระจับปี่	ไม้แก่นท�ากะโหลกกระจับปี่

	 	 จะเข้	ไม้แก่นขนุน	(เสียงเพราะ)	ชิงชัน	ประดู่	โมกมันท�าตัว	หัว	

	 	 ส่วนนม	หย่องนิยมใช้ไม้โมกมันเพราะเนื้อละเอียด	ฯลฯ

	 (๔)	 เครื่องสี

	 	 ซอสามสาย	กะโหลกซอท�าด้วยกะลามะพร้าวนูน	๓	พ	ูทวน	ลูกบิด	คนัชกั

	 	 ซอท�าด้วยไม้เนื้อแข็ง	เช่น	ไม้ชิงชันเพราะต้องรับแรงมาก	หย่องท�าจาก

	 	 ไม้เนื้ออ่อน	หากใช้ไม้ไผ่ท�าจะมีเสียงโปร่งกว่าไม้อื่น	ฯลฯ

	 	 ซออู้	 กะโหลกซอท�าจากกะลามะพร้าวกลมรี	 ใช้ไม้ชิงชัน	พะยูงท�าทวน	

	 	 ฯลฯ
๖๖

 
๖๖	

อรไท	ผลดี,	พรรณพืชที่ใช้ท�าเครื่องดนตรีไทย	การสัมมนาดนตรีไทยเรื่อง ปัญหาใน

การผลิตเคร่ืองดนตรีไทย	 จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร	์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 วันที่	 ๒๘-๒๙	

ตุลาคม	๒๕๓๕	ณ	ศูนย์สารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	หน้า	๒๙-๓๐
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ศิลปะ

	 ช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยต้องได้รับการถ่ายทอดว่าเครื่องดนตรีไทย

ที่จะท�านั้น	เครื่องดนตรีที่ดีมีลักษณะ	รูปทรง	สัดส่วน	องค์ประกอบอย่างไรที่จะท�าให้

เกิดเสียงดัง	ดี	กังวาน	ไพเราะ	เช่น	การประดิษฐ์ปี่ของเทียบ	คงลายทอง	เมื่อสมัย

รชักาลที	่๗	พระเสนาะดรุยิางศ์	(แช่ม	สุนทรวาทนิ)	แนะน�าว่าป่ีทีด่คีวรมลัีกษณะอย่างไร	

แล้วประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๔๗๔	 ท่านจึงอยากท�าปี่ใช้เองเพราะของเดิมใช้มานาน	 ในเวลา

ต่อมาจนถึง	พ.ศ.	๒๕๒๕	ท่านจึงเป็นทั้งนักเป่าปี่และช่างประดิษฐ์ปี่	๑,๐๐๐	กว่าเลา
๖๗

 

	 จะเข้	 เป็นเครื่องดนตรีที่ขุดขึ้นจากไม้ทั้งท่อน	 เป็นโพรงภายใน	ขนาดที่นิยม

ท�ายาว	๑๓๐	เซนติเมตร	เพราะท�าให้เสียงไม่ทุ้ม	ไม่แหลมเกินไป	มี	๒	ตอนคือ	ตอนหัว	

(กระพุ้งใหญ่)	ท�าให้เกิดเสียงก้องกังวาน	ตอนท้ายเป็นแนวยาวมีนม	๑๐	นม	ท้ายสุด

ติดลูกบิด	๓	ลูก	มีหย่องตั้งอยู่	มีสาย	๓	สาย	มีขา	๕	ขา	ใช้ไม้ดีดจะเข้บรรเลง	และ

มีการพัฒนาเสียงตามความต้องการของผู้เล่นหากต้องการเสียงแหลมขึ้นก็ลดขนาด

ตอนหัวให้แคบลง	หรือท�าขนาดจะเข้ให้เล็กลงตามส่วนเพื่อให้เด็กบรรเลงได้
๖๘

งานช่างฝีมือ

	 ช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยต้องได้รับการถ่ายทอดวิชา	 วิธีการ	 ขั้นตอน

งานของช่างต่างๆ	เช่น	ช่างเขียน	ช่างไม้	ช่างกลึง	ช่างหล่อ	ช่างบุ	เพื่อการประดิษฐ์

รูปทรง	 สัดส่วนของโครงสร้างเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิดเพื่อคุณภาพของเสียงเป็น

หลกั	และช่างแกะ	ช่างสลัก	ช่างประดบักระจก	ช่างรกั	ช่างปิดทอง	ช่างถม	เพือ่ตกแต่ง

เครือ่งดนตรไีทยให้งดงาม	ทรงคณุค่าทัง้รปูลักษณ์	ความประณีตงดงาม	เช่น	การผลิต

ช้ินส่วนต่างๆ	ของซอสามสาย	ประกอบด้วยกะโหลกซอ	ทวนตอนบนและทวนตอนล่าง	

แกนยึดทวน	ลูกบิด	คันชัก	หย่อง	ถ่วงหน้า	สายซอ
๖๙

 
๖๗	

การสร้างเครื่องดนตรีไทย,	ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑๕ หน้า	๕๕-๕๖.

 
๖๘	

เรื่องเดียวกัน หน้า	๓๑.

 
๖๙	

เรื่องเดียวกัน หน้า	๓๗-๔๑.
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	 การถ่ายทอดความรู้งานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยน้ัน	 จะมีการ

ถ่ายทอดให้คนในครอบครัว	ครูกับศิษย์	ร้านขายเครื่องดนตรีกับช่าง	สมาชิกในหมู่บ้าน	

ฯลฯ	เช่น	ครอบครัวของสมชัย	ช�าพาลีกับกิจการสมชัยดนตรีไทยที่ท�าเครื่องดนตรีไทย

ทุกชนิด	ครอบครัวจรินทร์	กลิ่นบุปผาที่ท�าขลุ่ย	ครอบครัวด�ารง	แย้มบางที่ท�าฆ้องวง	

ครูประจิตต์	ชัยเจริญที่เป็นช่างซอและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม

ได้ถ่ายทอดการกลึงซอสามสาย	ซอด้วง	ซออู้	ให้วินิจ	พุกสวัสดิ์	(ลูกศิษย์)	เป็นลูกมือ	

แล้วเป็นช่างประดิษฐ์ซอด้วงไม้พญางิ้วด�าโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	เพื่อทูลเกล้าฯ	

ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 ซอสามสาย	 ซอด้วง	 ซออู้

ประกอบงาช้างของศูนย์สังคีตศิลป์	ธนาคารกรุงเทพฯ
๗๐

	 นอกจากน้ัน	 ยังมีร้านดุริยบรรณที่เป็นร้านผลิต	 ซ่อม	 ขายเครื่องดนตรีไทย

แห่งแรกและมีชื่อเสียงมากในประเทศไทย	 ซ่ึงมีต้นตระกูลสืบเช้ือสายมาจาก

พระประดิษฐ์ไพเราะ	 (มี	 คุริยางกูร)	 ร้านต้ังอยู่บริเวณส่ีแยกคอกวัว	 พระนคร	 แล้ว

ย้ายไปถนนสุโขทัย	 เขตดุสิต	 กรุงเทพฯ	 ปัจจุบัน	 (พ.ศ.๒๕๕๘)	 ร้านน้ีปิดกิจการแล้ว

ระยะแรกร้านดุริยบรรณน�าเครื่องดนตรีที่ชาวบ้านท�ามาขาย	ต่อมาได้รับกระสวนซออู้

จากวังหลวงเป็นร้านแรกโดยพระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์	 ผู้เป็นช่างประดิษฐ์ซออู้

ของกรมศิลปากรในรัชกาลที่	 ๖	 –	 ๗	 แล้วร้านดุริยบรรณน�าต้นแบบน้ันมาปรับปรุง

กระสวนซออู้ใหม่จึงเรียกกันต่อมาว่ากระสวนดุริยบรรณ	 นอกจากน้ันร้านดุริยบรรณ

ยังถ่ายทอดการกลึงซออู้ของร้านให้แก่ช่างของร้านอีกด้วย	 เช่น	 เชาวน์	 ชาวนาเป้า

ที่เป็นช่างของร้านดุริยบรรณมาตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๘๑-๒๕๑๒	แล้วจึงลาออกไปท�าซออยู่ที่

บ้านของตนในจังหวัดนครปฐม	แล้วช่างในปัจจุบนั	(พ.ศ.	๒๕๕๕)	กน็�าแบบซออู้ของดรุยิ

บรรณมาเป็นต้นแบบการกลึง	เพราะรูปทรง	สัดส่วนสวยงาม	ได้มาตรฐาน
๗๑

 

	 ที่น่าสนใจ	 ได้มีการถ่ายทอดการแกะสลักเครื่องดนตรีไทยให้แก่คนที่ไม่มี

ความรู้งานช่างเลย	 คือหมู่บ้านตลาดปิ่นแก้ว	 อ�าเภอเสนา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๖	โดยพิมพ์	เกิดทรง	ที่เคยเป็นช่างเขียนลายและแกะสลักเครื่องดนตรี

 
๗๐	

วีรวัฒน์	 เสนจันทร์ฒิไชย,	 กรรมวิธีการสร้างซอสามสายของครูวินิจ พุกสวัสด์ิ 

หน้า	๔๒-๔๓

 
๗๑	

ตัง้ปณธิาน	อารย์ี,	กรรมวธีิการสร้างซออูข้องครูธีรพนัธ์ุ ธรรมานุกูล	หน้า	๑๑	–	๑๗.
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ไทยของร้านถนอมวาณชิ	กรงุเทพมหานคร	แล้วน�าความรูม้าถ่ายทอดให้คนในครอบครวั	

และชาวบ้านตลาดปิ่นแก้วมีอาชีพรับจ้างแกะสลักเครื่องดนตรีไทยจนถึงปัจจุบัน

(พ.ศ.	๒๕๕๕)
๗๒

คติชนวิทยา

	 การประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยในสังคมกรุงรัตนโกสินทร์	 ช่างต้องมีความรู้

ทางคติชนวิทยาที่เกี่ยวกับความเช่ือ	 ประเพณีกับเครื่องดนตรีไทยที่ถ่ายทอดกันต่อมา

จากบรรพบุรุษหลายเรื่อง	เช่น

	 (๑)	ดุริยเทพ	

	 ดรุยิเทพ	คอืเทพเจ้าด้านดนตร	ีมเีทพทีเ่กีย่วข้องกบัการประดษิฐ์เครือ่งดนตรี

ไทยคือพระวิศุกรรม	 เทวดาผู้ช�านาญการช่างทั้งปวง	 ซ่ึงเรียกกันอีกหลายช่ือว่า	 พระ

วิศวกรรม	พระวิษณุกรรม	พระพิษณุกรรม	พระวิสสุกรรม	พระเวสสุกรรม	พระเพชร

ฉลูกรรม	

	 พระวิศุกรรม	 เป็นเทพตามคติความเช่ือของศาสนาพราหมณ์	 เป็นนายช่าง

ใหญ่ของเทวดา	 เทพแห่งศิลปะการช่างดังค�าไหว้ครูว่า	 “ท่ำนประสิทธิ์สำปสรรค์ 

เครื่องเล่นส่ิงสำรพันในใต้หล้ำ”	 การสร้างเครื่องดนตรีไทยที่ได้ลักษณะตามความ

ประสงค์เพราะอ�านาจแห่งพระวิศุกรรมดลบันดาลให้ถูกต้องเกิดเสียงไพเราะ
๗๓

	 (๒)	เครื่องดนตรีไทยมีครู	

	 คนไทยที่มีความเกี่ยวข้องกับดนตรีไทยมีความเช่ือกันว่า	 เครื่องดนตรีไทย

แต่ละชิ้นมีครูประจ�า	เช่น	ครูระนาดคือพระสัพพาศรี	ครูฆ้องคือพระนาคพิภพ	ครูพิณ

คือพระปัญจสีขร	 ครูตะโพนคือพระปรคนธรรพ	 นักดนตรีไทยจะให้ความเคารพต่อ

เครื่องดนตรีทุกชนิด	 โดยการยกมือไหว้ก่อนเริ่มเล่นและเมื่อเล่นเสร็จ	 ไม่เดินข้าม

ไม่หยิบของส่งข้ามเครื่องดนตรี	 และที่ส�าคัญคือ	 ตะโพนเป็นเครื่องดนตรีไทยที่มี

 
๗๒	

ภูษิดา	ศิริปัญญา,	การแกะสลักเครื่องดนตรีไทยหมู่บ้านตลาดปิ่นแก้ว อ�าเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	หน้า	๒๖

 
๗๓	

มนตรี	 ตราโมท,	 “ดุริยเทพ”.	 ดนตรีไทยปริทัศน์ คร้ังท่ี ๒	 ณ	 คณะศิลปศาสตร	์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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ความศกัดิสิ์ทธ์ิ	เป็นประธานของเครือ่งดนตรไีทยเพราะเป็นตวัแทนของพระประคนธรรพ	

(หัวหน้าคนธรรพ)	 เทพผู้เป็นครูใหญ่การขับร้องและบรรเลงดนตรี
๗๔
	 จึงท�าให้

นักดนตรีไทยนับถือ	เคารพสืบกันต่อมา

	 ดังเช่นช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยต้องผ่านพิธีไหว้ครูช่างเพื่อสร้าง

ความเชื่อมั่นในวิชาชีพ	ท�าให้ช่างเกิดความศรัทธา	เคารพ	เชื่อมั่นในวิชาชีพเพราะเป็น

ศิษย์ที่มีครู	ท�าให้การประกอบอาชีพปลอดภัยและประสบความส�าเร็จ	ความเจริญ	เช่น	

วินิจ	พุกสวัสดิ์	ช่างผู้ช�านาญการสร้างเครื่องดนตรีไทยประเภทเครื่องสาย	กล่าวว่า

 ...ก่อนที่จะเริ่มเรียนช่ำงจริงๆ จะต้องเข้ำพิธีนี้ก่อน...

 พิธีแบบช่ำงก็ไม่มีอะไรมำก ก็มีเครื่องมือช่ำง เลื่อย

 กบ ค้อน ขวำน สิ่ว...ที่เป็นเครื่องมือช่ำงไม้...เป็นพิธี

 ศักดิ์สิทธิ์ดี...ท�ำให้เรำมั่นใจมำกในกำรเป็นช่ำงไม้...

 ท�ำอะไรเกี่ยวข้องกับงำนไม้...ครูช่ำงบอกว่ำ...เธอมั่นใจ

 ได้เลยว่ำเธอสำมำรถที่จะเหยียบ ดึง คร่อม ขูด แต่ง

 เครื่องดนตรีได้โดยไม่ต้องกังวลเลยเพรำะเรำมีครูช่ำง

 คุมอยู่...ครูช่ำงจะช่วยดูแลอยู่เหนือกว่ำ...
๗๕

	 จึงกล่าวได้ว่า	ความเชื่อเรื่องเครื่องดนตรีมีครูนั้น	มีทั้งครูเทพ	สิ่งศักดิ์สิทธิ์	

ครูไม่มีชีวิต	ครูมีชีวิต	ครูผู้สอน	ซึ่งเป็นการสร้างความมั่นใจ	ที่พึ่งทางใจ	ก�าลังใจ	และ

ความกตัญญูกตเวทีของศิษย์นั่นเอง

	 (๓)	 ต้นไม้มีเทพารักษ์

	 ช่างมีความเชื่อว่าต้นไม้ทุกต้นที่น�ามาประดิษฐ์เครื่องดนตรีน้ันมีเทพารักษ์	

เมื่อจะตัดต้นไม้มาท�าเครื่องดนตรีไทยจึงต้องมีพิธีบอกกล่าวเทพารักษ์	 และเมื่อน�าไม้

มาท�าเครื่องดนตรี	 ผู้คนจะให้ความเคารพเครื่องดนตรีเพราะเช่ือว่ามีความศักดิ์สิทธิ	์

เช่น	จางวางทั่ว	พาทยโกศล	ท�าพิธีบอกกล่าวขอเทพารักษ์ตัดต้นมะม่วงป่าขนาดกว้าง	

 
๗๔	

บทบาทในสังคมไทย,	ดุริยางค์ผสานศิลป	์หน้า	๗๗-๗๘

 
๗๕	

วีรวัฒน์	 เสนจันทร์ฒไชย,	 กรรมวิธีการสร้างซอสามสายของครูวินิจ พุกสวัสด์ิ 

หน้า	๘๑
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๔	คนโอบต้นหน่ึงทีถ่กูน�า้เซาะตลิง่	เมือ่เจ้าอาวาสวัดกลัยาณมติรขอให้ตดั	แล้วจึงน�าไม้

มะม่วงป่าน้ีมาขดุท�ากลองตะโพนมอญขนาดยกัษ์	๔	ใบ	ซ่ึงใช้ประโคมในงานพระเมรทุ้อง

สนามหลวง	 งานพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์

วรพินิต
๗๖

๓. บทบาทของเครื่องดนตรีไทย: พลังกับพลวัต

	 เครื่องดนตรีไทยมีความส�าคัญต่อการด�ารงชีวิต	ทั้งเพื่อความบันเทิง	ซึ่งเป็น

หลักส�าคญัทีสุ่ด	เพือ่การประกอบอาชีพ	เพือ่การศกึษา	เพือ่ความสัมพนัธ์ระหว่างบคุคล	

สังคม	 ประเทศ	 เพื่อความเจริญของสังคม	 เพื่อแสดงฐานะทางสังคม	 เพื่อประกอบ

กิจกรรมในโอกาสต่างๆ	ฯลฯ

	 บทบาทของเครื่องดนตรีไทยที่ให้ความบันเทิงนั้น	เช่น	การเล่นบรรเลงเดี่ยว	

การเล่นเป็นวงดนตรีไทยในโอกาส	 สถานที่ต่างๆ	 นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์	 พระบรม

วงศานุวงศ์	ขุนนาง	จนกระทั่งถึงชาวบ้านที่มีสถานภาพทางสังคมสูง	ดังความว่า

 ...รัชกำลที่ ๒...ทรงเป็นนักดนตรี...ทรงสีเป็นประจ�ำคือ

 ซอสำยฟ้ำฟำด...พระบำทสมเด็จพระปิ่นเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

 ...ทรงเป็นเจ้ำของวงดนตรีไทยที่ยอดเยี่ยมที่สุดในสมัย

 รัชกำลที่ ๔...สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำพิชัยญำติ...ท่ำนก็

 เล่นดนตรีมีมโหรีปี่พำทย์ที่บ้ำนของท่ำนในคลองมอญ

 เครื่องดนตรีไทย...ยังได้ตกทอดมำจนถึงสมเด็จพระ

 ปิตุจฉำเจ้ำสุขุมำลมำรศรี...พระมำรดำของทูลกระหม่อม...

 เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๑ บริษัทแผ่นเสียง...ของเยอรมนี...ขอให้

 วงปี่พำทย์วังบำงขุนพรหมอัดแผ่นเสียง...
๗๗

 และ

 
๗๖	

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง	และพูนพิศ	อมาตยกุล,	ทูนกระหม่อม

บริพัตรกับการดนตร	ีหน้า	๑๐๑

 
๗๗	

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง	และพูนพิศ	อมาตยกุล,	ทูนกระหม่อม

บริพัตรกับการดนตรี หน้า	๒๓-๓๘
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 ...แม่ชอบดนตรีไทยและเพลงไทยเดิม ยำมว่ำง

 แม่ชอบสีไวโอลินและสีซอด้วงเป็นท�ำนองเพลงไทย

 เดิมสั้นๆ...แทบจะเรียกได้ว่ำมีวงดนตรีไทยเล็กๆ 

 ในบ้ำนของเรำ...
๗๘

 (แม่คืออิง	พุกกะพันธุ์	ถึงแก่

	 กรรม	พ.ศ.	๒๕๓๐)

	 เครือ่งดนตรยีงัมบีทบาทในสังคมไทยอีกมากมาย	คอืเป็นมรดกของบรรพบุรษุ	

มรดกของชาติ	 เช่น	 เครื่องมโหรีปี่พาทย์ที่จางวางทั่ว	 พาทยโกศลสร้างขึ้นด้วยฝีมือ

ประณีตงดงาม	ซึ่งในปัจจุบันตระกูลพาทยโกศลมีเครื่องดนตรีไทยตกทอดมาหลายชิ้น

ตัง้แต่ครัง้รชัสมยัรชักาลที	่๒	ทีบ้่านหลังวัดกลัยาณมติร
๗๙
	ได้แก่	ป่ีพระประดษิฐ์ไพเราะ	

ซอทวนนาคของทูลกระหม่อมบริพัตร	 เครื่องมโหรี	 เครื่องปี่พาทย์ทั้งมอญและไทย	

ประดับด้วยมุกสวยงาม	 ใช้งานได้ดี	 ปัจจุบันเทวาประสิทธิ์	 พาทยโกศล	นักดนตรีไทย

ผู้เป็นทายาทรักษามรดกนี้
๘๐
	กลองของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	เจ้าฟ้านครสวรรค์

วรพนิิต	สมยัเมือ่ประทบัวังบางขุนพรหม	มขีนาดใหญ่ทีค่นเข้าไปนอนข้างใน	๒	คนเรยีง

เป็นเถาจนถงึใบเล็กทีสุ่ด	ปัจจุบันอยูท่ีวั่งสวนผักกาด	ถนนศรอียธุยา
๘๑
	หรอืเครือ่งดนตรี

ไทยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ดังความว่า

 ...ข้ำพเจ้ำเองเคยหัดเล่นดนตรีมำหลำยอย่ำงตั้งแต่เด็ก...

 จึงมีเครื่องดนตรีอยู่มำก เมื่อเริ่มเรียนดนตรีไทย ก็ไปค้น

 เครื่องดนตรีไทยที่มีผู้น้อมเกล้ำฯ ถวำยพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

 
๗๘	

ต�านานเครื่องมโหรีปี่พาทย์ เกร็ดความรู้เร่ืองดนตรีไทย ประชุมบทเพลงไทยเดิม

ค�าปรารภ

 
๗๙	

ศรีสุนทร	 นาคะอภิ,	 “จางวางทั่ว	 พาทยโกศล”,	 ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี ๒๐

หน้า	๓๓

 
๘๐	

กรรชิต	 จิตระทาน, ดนตรีไทยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยานิพนธ์ปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา	บัณฑิตวิทยาลัย	มหาวิทยาลัยมหิดล	ปีการศึกษา	

๒๕๔๓,	หน้า	๑๐๓.

 
๘๑	

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง	และพูนพิศ	อมาตยกุล,	ทูนกระหม่อม

บริพัตรกับการดนตรี หน้า	๑๐๐
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 และขอพระรำชทำนมำฝึกหัด จึงได้เครื่องดนตรีมำหลำยชิ้น

 มีทั้งซอด้วง ซออู้ ระนำด...จนถึงเครื่องดนตรีที่ท�ำอย่ำง

 ประณีต ฝีมือดี เสียงดี ที่ช่ำงประดิษฐ์ขึ้นด้วยตนเอง

 แล้วน�ำมำมอบให้...ต่อมำก็มีผู้ยกเครื่องดนตรีให้ เช่น

 เครื่องปี่พำทย์ประดับงำทั้งชุด (หม่อมรำชวงศ์คึกฤทธิ์ ปรำโมช)

 เครื่องปี่พำทย์มอญทั้งชุด(ชวลิสตร์ กันตำรัติ) ซอด้วงงำ

 ของพระยำอุดมรำชภักดี ซอสำมสำยอีกหลำยคัน ซออู้ที่ได้กะโหลก

 จำกหัวหิน แกะลำยที่กองหัตถศิลป์...ส�ำเร็จเป็นซอที่เชียงใหม่

 โดยฝีมือเจ้ำสุนทร ณ เชียงใหม่...
๘๒

	 และเครื่องดนตรีไทยในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร	 เช่น	 ซออู้	 ที่

หม่อมเจ้าหญิงพูนพิศมัย	 ดิศกุล	 ประทานอันเป็นศิลปะสมัยรัตนโกสินทร์ที่มีความ

ประณีตงดงามคือ

 ...ซออู้กะโหลก ท�ำจำกกะลำมะพร้ำวขึ้นหน้ำด้วย

 หนังวัว มีช่องเสียงเจำะและส่งครอบงำฉลุ คันทวน

 และลูกบิดท�ำจำกงำ...ยอดคันทวนแกะสลัก

 เป็นรูปเงือกบุรุษ ส่วนที่คันบิดสำยแกะเป็นรูป

 นำงเงือก...คันชักก็เป็นงำทั้งอัน ใกล้มือจับ

 ยังแกะสลักคล้ำยขนนกอีกด้วย...
๘๓

๔. บทบาทของบริบทสังคมไทย: สภาพส่งเสริม สนับสนุน

	 สภาพของสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 วัฒนธรรมล้วนเป็นบริบทของสังคม

ไทยที่เป็นสภาพแวดล้อมส่งเสริม	 สนับสนุน	 พัฒนางานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่อง

ดนตรีไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 เมื่อใดก็ตามที่มีสภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	

วัฒนธรรมเกื้อหนุนการดนตรีไทยย่อมส่งเสริม	เพิ่มพูน	พัฒนาให้เกิดช่างฝีมือ	พัฒนา

 
๘๒	

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร,ี	พพิธิภณัฑ์เครือ่งดนตรไีทย,	ดนตรี

ไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐	วันที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๓๑	หน้า	๓

 
๘๓	

ประณีตศิลป์ไทย	(กรุงเทพฯ:	กรมศิลปากร,	๒๕๓๖)	หน้า	๒๔๒
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องค์ความรู้	 ปริมาณและคุณภาพของเครื่องดนตรีไทยตามมาเป็นกลไกกระบวนการ

ขับเคล่ือนงานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย	 ด้วยองค์ประกอบต่างๆ	 ที่มีความ

สัมพันธ์กันกับงานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย	 เช่น	 สภาพการดนตรีไทย

นักดนตรไีทย	นักประพนัธ์เพลงไทย	นักร้องเพลงไทย	นักฟังเพลงไทย	เจ้าของวงดนตรี

ไทย	ช่างประดิษฐ์ช่างซ่อมเครื่องดนตรีไทย	เช่น

	 ๑)	สภาพการของดนตรีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์น้ันได้รับการสืบทอดมา

จากสมัยกรุงสุโขทัย	สมัยกรุงศรีอยุธยา	และสมัยกรุงธนบุรี	ดังความว่า

 ...สมัยกรุงธนบุรีนั้นยังมีเครื่องดนตรีอยู่มำก

 และมีเครื่องดนตรีของต่ำงชำติเข้ำบรรเลงอยู่บ้ำงด้วย

 ดังปรำกฏตำมหมำยก�ำหนดกำร...ฉลองพระแก้วมรกต...

 ว่ำ ทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ ให้พิณพำทย์ไทย

 พิณพำทย์รำมัญ มโหรีไทย มโหรีแขก ฝรั่ง

 ญวน เขมร ผลัดเปลี่ยนกันสมโภช...
๘๔

	 ถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	ในรัชสมัยรัชกาลที่	๑	มีผู้ประดิษฐ์กลองทัดเพิ่มอีก	

๑	 ลูก	 เป็น	 ๒	 ลูกเสียงตูม	 ตูม	 ต้อม	 ต้อม	 รัชสมัยรัชกาลที่	 ๒	 พระองค์ทรงเป็น

ศิลปินเอก	ทรงซอสามสายเป็นเยี่ยม	มีปี่พาทย์บรรเลงรับการขับเสภากับใช้กลองสอง

หน้ามาจนถึงปัจจุบัน	ในรัชสมัยรัชกาลที่	๓	มีชาวต่างชาติเข้ามาหลายชาติ	มีผู้ประดิษฐ์

ระนาดทุ้มให้มีขนาดโตขึ้นเป็นเสียงทุ้ม	ระนาดเก่าจึงเรียกระนาดเอก	ท�าฆ้องวงเล็กให้

มีขนาดเล็กกว่าเก่า	 ฆ้องเก่าจึงเรียกว่าฆ้องวงใหญ่	 จึงน�ามาเป็นวงปี่พาทย์เครื่องคู่	

ในรัชสมัยรัชกาลที่	 ๔	 การดนตรีไทยเจริญมากเน่ืองจากรัชกาลที่	 ๔	 ทรงยกเลิก

พระราชก�าหนดในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่หลวงมีละครผู้หญิงได้แต่ผู้อ่ืนมีไม่ได้	 จึงมี

พระราชด�าริว่าหากมีละครผู้หญิงเพิ่มขึ้นอีกนอกจากหลวงแล้ว	 ก็จะท�าให้บ้านเมือง

ครึกครื้นดี	 จึงมีการหัดละครผู้หญิงกันมากข้ึน	 ซ่ึงแต่ก่อนเป็นละครผู้ชายก็ค่อยๆ	

หมดไป	 แล้วผู้ชายเหล่าน้ีก็เปล่ียนมาเล่นเครื่องดนตรีปี่พาทย์กันมาก	 จึงท�าให้เกิด

วงดนตรีปี่พาทย์ผู้ชายตามวัง	 บ้านมาก	 แต่ละวงก็มีครูฝึกหัดกัน	 เช่น	 ครูมีแขก	

 
๘๔	

สุรพล	สุวรรณ,	ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย	หน้า	๓๓
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(พระประดิษฐ์ไพเราะ)	 อยู่วงดนตรีของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว	 ซ่ึง

พระองค์ก็ทรงเป็นนักดนตรีด้วย	 และมีพระราชด�าริให้ประดิษฐ์ระนาดทุ้มเหล็ก	 คู่กับ

ระนาดเอกเหล็ก	 ท�าให้เกิดวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่	 ซ่ึงเป็นต้นแบบให้เกิดวงปี่พาทย์

เครื่องใหญ่ในวัง	 บ้านขุนนางกันหลายวง	 ต่อมารัชสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ก็เพิ่มวงปี่พาทย์

ดึกด�าบรรพ์บรรเลงประกอบละครดึกด�าบรรพ์	 ถึงรัชสมัยรัชกาลที่	 ๖	 ทรงตั้งกรม

มหรสพ	 กรมพิณพาทย์หลวง	 กรมช่างมหาดเล็ก	 กรมโขนหลวง	 ทรงจัดปี่พาทย์เวร

ส�าหรับงานพิธีและตามเสด็จ	 รวมทั้งพระราชทานทินนามข้าราชการทางการดนตรีไว้

อีกมากมาย	มีนักดนตรีไทยที่เป็นช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย	เช่น	เทียบ	คงลายทอง	

และเป็นช่วงเวลาที่การโขน	 ละคร	 ดนตรีเจริญสูงสุด	 หลังจากน้ัน	 การดนตรีไทยก็มี

การเปล่ียนแปลงลดสถานภาพลงเน่ืองจากเหตุการณ์เปล่ียนแปลงการปกครองเป็น

ระบอบประชาธิปไตยเมื่อพ.ศ.	 ๒๔๗๕	 อย่างไรก็ดีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่

หัว	รัชกาลที่	๗	ก็ทรงฝึกหัดดนตรีไทย	พระราชนิพนธ์เพลงไทย	ทรงตั้งวงเครื่องสายมี

สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี	พระบรมราชินีและเจ้านายร่วมวงด้วย
๘๕
	ในรัชกาลที่	๘	

กเ็กดิผลกระทบจากสงครามโลกครัง้ที	่๒	ในรชักาลปัจจุบันพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

ทรงส่งเสรมิการดนตรไีทยโดยเฉพาะอย่างยิง่สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรม

ราชกุมารี	ก็ทรงเป็นทั้งนักดนตรีไทย	นักร้องเพลงไทยด้วย	

	 ๒)	ความเจริญทางอาชีพของช่างประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยเป็นบริบททาง

สังคม	เศรษฐกิจที่ส�าคัญดังที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	ทรง

กล่าวไว้ว่า	 “...ข้ำพเจ้ำขอเน้นว่ำเครื่องดนตรีนั้นคือชีวิตของนักดนตรี และยังเป็นชีวิต

ของคนสร้ำงเครื่องดนตรีอีกด้วย...”
๘๖
	 เครื่องดนตรีไทยเป็นชีวิตของช่างประดิษฐ์

เครื่องดนตรีไทย	 เนื่องจากการด�ารงชีพด้วยการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยนั้นเป็นการ

สร้างรายได้เพื่อเลี้ยงตนและครอบครัว	มีสถานภาพทางสังคมดี	มีเกียรติและชื่อเสียง	

เช่น	

 
๘๕	

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๓๓-๔๘

 
๘๖	

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร,ี	พพิธิภณัฑ์เครือ่งดนตรไีทย,	ดนตรี

ไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐	หน้า	๕
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	 -	 หม่อมเจ้าด�ารง	ปราโมช	(เจ้าปั๋ง)	ผู้กลึงซองาช้างให้วังต่างๆ	ในรัชสมัย

รัชกาลที่	๕	

	 -	 พระยาวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์	 ผู้สร้างชุดเครื่องสายของกรมมหรสพ

ในรัชสมัยรัชกาลที่	๖	–	๗	

	 -	 ประจิตต์	ชัยเจริญ	ช่างท�าซอที่มีชื่อเสียงในจังหวัดสมุทรสงคราม	

	 -	 สมชัย	ช�าพาลี	เจ้าของสมชัยการดนตรี	

	 -	 ด�ารง	แย้มบาง	ฆ้องวงบ้านเนิน	

	 -	 เตือน	พาทยกุล	ศิลปินแห่งชาติ	สาขาดนตรีไทย	พ.ศ.	๒๕๓๕	

	 -	 ศิวศิษฏ์	นิลสุวรรณ	ช่างซ่อมและเทียบเสียงเครื่องดนตรีไทยทุกชนิด	

	 -	 จรูญ	ชมชื่น	ช่างแกะสลักลายกะโหลกซอ
๘๗

	 -	 ครอบครัวตระกูลเขียววิจิตร	 มีฤทธิ์	 เขียววิจิตร	 เป็นลูกเขย	 อยู่บ้าน

บางล�าพู	กรุงเทพฯ	ที่เป็นทั้งนักดนตรีและช่างท�าเครื่องดนตรีไทย
๘๘

	 -	 หมู่บ้านท�ากลองบ้านแพ	 ต�าบลเอกราช	 อ�าเภอป่าโลก	 จังหวัดอ่างทอง	

ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๗๐-ปัจจุบัน

	 -	 บ้านลาวท�าขลุ่ยในชุมชนบางไส้ไก่	 กรุงเทพฯ	ตั้งแต่	พ.ศ.	๒๔๙๒	จนถึง

ปัจจุบันเป็นแหล่งผลิตขลุ่ยคุณภาพดี	ทั้งขลุ่ยหลิบ	ขลุ่ยเพียงออ	ขลุ่ยอู้	มีการตกแต่ง

ลายดอกพิกุล	ลายตาประณีต	ลายหิน	ลายตลก
๘๙

	 ๓)	ความเจรญิทางการศกึษาเกีย่วกบัเครือ่งดนตรไีทยในสมยักรงุรตันโกสินทร์

อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยมีพัฒนาการมาจากการศึกษาแผน

โบราณจากวัง	แล้วเผยแพร่ต่อมายงับ้านทีม่สีถานภาพทางสังคมสูงแล้วจึงเป็นชาวบ้าน

ทั้งชาวจีน	 ชาวไทยในกรุงเทพมหานคร	 ปริมณฑลและต่างจังหวัดในภาคกลางทั้งใน

ตระกลูทีช่�านาญการดนตรไีทยกบัช่างประดษิฐ์เครือ่งดนตรไีทย	และตระกลูครอบครวั

 
๘๗	

อานันท์	นาคคง	และอัษฎาวุธ	สาคริก,	การส�ารวจช่างท�าเครื่องดนตรีไทยในปัจจุบัน	

(พ.ศ.	๒๕๔๔)	ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๒ หน้า	๑๐๖-๑๒๓

 
๘๘	

ณรงค์	 เขียนทองกุล,	 มานุษยวิทยาการดนตรี:	 กรณีศึกษาบ้านบางล�าพู,	ลมไม่รู้โรย 

โชยชายไหว้ครู ที่ระลึกในงานมุทิตาจิตฉลองต�าแหน่งศิลปินแห่งชาติ	ประจ�าปี	พ.ศ.	๒๕๓๖	วันที่	๒๖	

กุมภาพันธ์	๒๕๓๗

 
๘๙	

ธนบุรี (กรุงเทพฯ:	สารคดี,	๒๕๔๒),	หน้า	๑๙๐-๑๙๑
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ช่างที่มิได้มีความรู้การดนตรีไทย	ซึ่งยังคงสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๕๘)	เช่น

 ...สมเด็จเจ้ำพระยำบรมมหำพิชัยญำติ...ก็เล่นดนตรี

 มีมโหรีปี่พำทย์ที่บ้ำนของท่ำนในคลองมอญ เครื่องดนตรีไทย

 และแม้แต่นักดนตรีจำกส�ำนักดนตรีแห่งนี้ยังได้ตกทอดมำจน

 ถึงสมเด็จพระปิตุจฉำเจ้ำสุขุมำลมำรศรี พระอัครรำชเทวี 

 พระมำรดำของทูลกระหม่อมด้วย...
๙๐
 ...ทูลกระหม่อมทรง

 มีระนำดเอกพิเศษรำงหนึ่งเป็นมรดกตกทอดมำจำกตระกูล

 บุนนำค...เป็นของเจ้ำพระยำศรีพิพัฒน์ (แพ บุนนำค)...ทรง

 ตีเล่นเป็นกำรส�ำรำญพระทัย...ครั้งยังอยู่วังบำงขุนพรหม...
๙๑

	 นอกจากวังบางขุนพรหมยังมีวังบูรพาภิรมย์ที่ประทับของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดชในรัชสมัยรัชกาลที่	 ๕	 ที่มีเครื่องดนตรีและวงมโหรี	

เครื่องพิณพาทย์ประดับงาและมุกในห้องเก็บเครื่องดนตรีหลังพระต�าหนักใหญ่
๙๒

 

ซ่ึงผู้เขียนตั้งข้อสังเกตว่า	 ในวังบางขุนพรหม	 วังบูรพาภิรมย์ย่อมต้องมีการศึกษา

เกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยที่มิใช่การเล่นบรรเลงหรือแสดงสถานภาพทางสังคมเพียง

อย่างเดียว	 คงจะต้องมีช่างประจ�าวังตามที่จักรี	 มงคลกล่าวถึงการสร้างซอสามสาย

โดยช่างในวังเมื่อครั้งรัชสมัยรัชกาลที่	๒	–	รัชกาลที่	๖	ดังความว่า

 ...กำรสร้ำงซอสำมสำย...ก็มีอยู่ว่ำเจ้ำนำยมำก็กลำยเป็น

 ของสูง ใช้เล่นเวลำขึ้นพระอู่...เขำก็หำช่ำงมำท�ำด้วยวัสดุ

 ที่มีคุณค่ำ...งำช้ำง...ทอง...ช่ำงก็จะอยู่ประจ�ำวังเป็น

 ช่ำงหลวงเลย ยิ่ง ร.๒ เป็นช่ำงอยู่แล้ว...ให้ไปเอำหนัง

 ทำงนู้น...เลยสืบทอดมำ...รัชกำลที่ ๕ ก็มีช่ำงกลึง

 ที่มีชื่อเสียงมำกคือ หม่อมเจ้ำด�ำรง ปรำโมช...กลึงซอ

 ให้แต่ละวังต่ำงๆ เยอะ...ซอทวนนำกที่อยู่บ้ำนจำงวำงทั่ว...

 
๙๐	

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง	และพูนพิศ	อมาตยกุล,	ทูนกระหม่อม

บริพัตรกับการดนตรี หน้า	๒๖

 
๙๑ 

เรื่องเดียวกัน	หน้า	๔๑

 
๙๒	

สัจธรรม	(นามแฝง),	อาทิตย์อุไทย	(กรุงเทพฯ:	ดีเอ็มจี,	๒๕๕๑),	หน้า	๑๒๔
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 ก็ฝีมือของเจ้ำปั๋งกลึง...เดี๋ยวนี้ก็มำเอำเป็นแบบอย่ำง

 ...หมดรัชกำลที่ ๕ ซอสำมสำยก็หำยไป...จนหนักเข้ำ

 ช่ำงหำยไป เพิ่งมำท�ำกันในยุคหลัง...ได้กระสวนจำก

 อำจำรย์ภำวำส บุนนำค...ทูลกระหม่อมบริพัตรนี่

 ต้องมีช่ำงอยู่ในวัง (วังบำงขุนพรหม)...
๙๓

	 นอกจากน้ัน	 ในช่วงรัชสมัยรัชกาลที่	 ๖-๗	 ช่างชาวบ้านของร้านดุริยบรรณ

ยังมีโอกาสได้ศึกษาการประดิษฐ์ซออู้ตามต้นแบบของช่างหลวงจากพระยาวิศุกรรม

ศิลปประสิทธิ์	 ตามที่ธีรพันธุ์	 ธรรมานุกูล	 ช่างที่อนุรักษ์รูปทรง	 สัดส่วนของซออู้

ตามแบบกระสวนของร้านดุริยบรรณ	กล่าวว่า

 ...พอร้ำนมีช่ำงเป็นของตนเอง...มีควำมสนิทสนมกับ

 พระยำวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ เลยได้แบบกระสวนทั้งหมด

 ของซออู้...พระยำวิศุกรรมศิลปประสิทธิ์ก็ได้น�ำซอ

 ต้นแบบที่ท่ำนสร้ำงขึ้นเอง ถวำยเป็นซอทรงของ

 รัชกำลที่ ๖ และรัชกำลที่ ๗ ถือว่ำร้ำนดุริยบรรณเป็นร้ำนเดียว...

 ร้ำนแรกที่ได้น�ำกระสวนแบบของในวังหลวงมำใช้...

 ช่ำงที่เกิดขึ้นมำทีหลัง ก็มำลอกแบบท�ำตำมแบบ

 สัดส่วน รูปทรงดุริยบรรณ จนเรียกติดปำกว่ำ

 กระสวนดุริยบรรณ...ถือว่ำเป็นงำนที่ท�ำมือจริงๆ...
๙๔

	 ที่น่าสนใจอย่างยิ่งคือ	 การศึกษาของชาวบ้านในหมู่บ้านจัดสรรที่ไม่มีความรู้

เรือ่งการช่าง	การดนตรไีทย	แต่ศกึษาแล้วมอีาชีพรบัจ้างแกะสลักเครือ่งดนตรไีทยเล้ียง

ครอบครัวได้ในรัชกาลปัจจุบัน	เช่น	เมื่อ	พ.ศ.	๒๕๐๖	พิมพ์	เกิดทรงได้ถ่ายทอดวิชาการ

แกะสลกัเครือ่งดนตรไีทยให้น้องชายกบัชาวบ้านในหมูบ้่านตลาดป่ินแก้ว	ต�าบลมารวิชัย	

อ�าเภอเสนา	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 ซ่ึงเรียกการศึกษาว่าการศึกษาในระบบ

เครือญาติกับการฝากตัวเป็นศิษย์	 จนกระทั่งมีช่างแกะสลัก	 ๘	 คน	 รับจ้างแกะสลัก

 
๙๓	

วีรวัฒน์	 เสนจันทร์ฒิไชย,	 กรรมวิธีการสร้างซอสามสายของครูพินิจ พุกสวัสด์ิ 

หน้า	๑๙-๒๑

 
๙๔	

ตั้งปณิธาน	อารีย์,	กรรมวิธีการสร้างซออู้ของครูธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล,	หน้า	๑๗
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เครื่องดนตรีไทย	๗	ชนิดที่มากที่สุดคือ	ฆ้องมอญที่แกะลายทั้งหมด	๑๑	ลาย
๙๕

	 นอกจากน้ัน	ความเจรญิจากการศกึษาการประดษิฐ์เครือ่งดนตรไีทยในรชักาล

ปัจจุบันยังมีเพิ่มขึ้น	 ซ่ึงสังเกตได้จากการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับช่างและการสร้าง

เครื่องดนตรีไทยในกรุงเทพฯ	 ปริมณฑลและจังหวัดภาคกลาง	 มีทั้งบทความ	 หนังสือ	

งานวิจัย	วิทยานิพนธ์	เช่น

	 พ.ศ.	๒๕๒๖	 -	 การสร้างเครื่องดนตรีไทย

	 พ.ศ.	๒๕๓๐	 -	 สมเด็จพระเทพรัตนฯ	 กับไม้มะริด	 ไม้หายาก	

	 	 	 ส�าหรับท�าเครื่องดนตรีไทย

	 พ.ศ.	๒๕๓๑	 -	 พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีไทย

	 พ.ศ.	๒๕๔๒	 -	 แหล่งผลิตเครื่องดนตรีไทยในจังหวัดนครนายก

	 	 -	 ช่างท�าเครื่องดนตรีไทย

	 พ.ศ.	๒๕๔๔	 -	 กว่าจะเป็นผืนระนาดเอก

	 	 -	 การส�ารวจช่างท�าเครื่องดนตรีไทยในปัจจุบัน

	 	 -	 ทัศนะเกี่ยวกับช่างท�าเครื่องดนตรีไทย

	 พ.ศ.	๒๕๕๔	 -	 วิธีการประดิษฐ์จะเข้ให้มีคุณลักษณะเสียงดัง

	 	 	 กังวาน	ใส	และการตกแต่งคุณภาพเสียง

	 	 -	 กรรมวิธกีารสร้างซออู้ของครธูรีพนัธุ	์ธรรมานุกลู

	 พ.ศ.	๒๕๕๕	 -	 กรรมวิธกีารสร้างซอสามสายของครวิูนิจ	พกุสวัสดิ์

	 	 -	 การแกะสลักเครื่องดนตรีไทยหมู ่บ ้านตลาด

	 	 	 ปิ่นแก้ว	อ�าเภอเสนา	จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

	 การศึกษาช่างกับการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยดังกล่าวย่อมแสดงให้เห็นว่า

เรื่องการศึกษางานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยในรัชกาลปัจจุบันมีพัฒนาการ

อย่างมาก

 
๙๕	

ภูษิดา	ศิริปัญญา,	การแกะสลักเครื่องดนตรีไทยหมู่บ้านตลาดปิ่นแก้ว อ�าเภอเสนา 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน้า	ง.
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งานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทย: พลังบทบาทเพื่อเครื่องดนตรีดี

	 งานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยเป็นสมบัติของสังคมไทยสมัย

กรุงรัตนโกสินทร์	 อันเป็นวัฒนธรรมทางศิลปะ	 สาขางานช่างฝีมือทั้งโสตศิลป์กับ

ทัศนศิลป์	 คือการรับรู้เสียงจากการฟังกับการชมรูปทรงความงามจากการเห็นเครื่อง

ดีด	เครื่องสี	เครื่องตี	เครื่องเป่าของวงดนตรีไทย	เพื่อท�าให้เกิดความบันเทิงอารมณ์

เป็นส�าคัญอันเป็นสุนทรียรส

	 งานช่างฝีมือดังกล่าว	มีบทบาทส�าคัญทางวัฒนธรรมในสังคมไทยทั้งบทบาท

ของช่างฝีมือชาววังที่เผยแพร่มาสู่ชาวบ้านเป็นเครือข่ายกลุ่มช่างในวัง	 บ้าน	 ชุมชน	

ด้วยวิธกีารสะสม	ปรบัปรงุ	ถ่ายทอดความรูอ้ย่างบรูณาการตามการศกึษาแบบโบราณ

ในเรื่องต่างๆ	 เช่น	 พฤกษศาสตร์	 ศิลปะ	 งานช่างฝีมือ	 คติชนวิทยา	 เพื่อให้สามารถ

ประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยได้ตามอัตลักษณ์ของเครื่องดนตรีกับความรู้ความสามารถ	

ความเช่ียวชาญ	ความสนใจของช่าง	เพือ่ให้สอดคล้องกบัความต้องการ	ความพงึพอใจ

ของนักดนตรีไทยและสังคมไทยในแต่ละช่วงสมัยของความนิยมการดนตรีไทย	เครื่อง

ดนตรีไทยแต่ละชนิด	 ด้วยบริบทของสังคม	 เช่น	 ความเจริญในการประกอบอาชีพ

ของช่าง	 ความเจริญทางการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดนตรีไทยทั้งการศึกษาแบบโบราณ	

การศึกษาในระบบ	การศึกษานอกระบบ

	 หากงานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้แสดง

บทบาทครบ	ไม่น้อยเกินไปทั้งช่าง	องค์ความรู้	ผลงาน	การประกอบอาชีพ	การศึกษา	

ฯลฯ	แล้ว	ย่อมท�าให้เกดิพลังขบัเคล่ือนให้งานช่างฝีมอืประดษิฐ์เครือ่งดนตรไีทยได้ด�ารง

อยู่	 ปรับปรุง	 พัฒนา	 วิวัฒน์ต่อไปเพื่อส่งเสริม	 สนับสนุนให้สังคมไทยมีเครื่องดนตรี

ไทยดีทั้งคุณภาพเสียง	 รูปทรง	 สัดส่วน	 ความประณีต	 งดงามด้วยฝีมือดี	 อันเป็น

อัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า	 มูลค่าเมื่อผ่านกาลเวลาและสมัยต่างๆ	

ในสังคมไทย	และสังคมอาเซียนต่อไป
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บทสรุป

	 เมื่อ	 พ.ศ.๒๕๓๑	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมาร	ี

ทรงกล่าวไว้ว่า	 “...เครื่องดนตรีคือชีวิตของนักดนตรีและยังเป็นชีวิตของคนสร้ำง

เครือ่งดนตร.ี..”
๙๖ 
และ	“...ประสิทธผิลทำงดนตรทีีเ่กดิแก่ผู้ฟังประกอบด้วยควำมสำมำรถ

ของนักดนตรีและเครื่องดนตรีประกอบกันมีอัตรำส่วนประมำณ ๗๐ : ๓๐...นักดนตรี

เก่ง...เครื่องดนตรีคุณภำพต�่ำ เป็นอุปสรรคต่อผู้บรรเลง...”
๙๗

 ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า

เครื่องดนตรีมีความส�าคัญอย่างยิ่งที่ส่งเสริมให้นักดนตรีประสบความส�าเร็จอย่าง

สมบูรณ์	๑๐๐	%	นักดนตรีดังก็ต้องมีช่างท�าเครื่องดนตรีดีตามสัดส่วน	๗๐	 :	๓๐	%	

เครือ่งดนตรจึีงเป็นเครือ่งมอืส่งเสรมิ	สนับสนุน	เกือ้กลู	ด�ารงความมคีณุภาพของเสียง

ให้นักดนตรี	นักฟังดนตรี	เกิดความพึงพอใจร่วมกัน

	 งานช่างฝีมือประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยจึงมีความส�าคัญและบทบาทด�าเนิน

ให้เกิดเครื่องดีด	 เครื่องสี	 เครื่องตี	 เครื่องเป่าในสังคมไทยจากการบูรณาการความรู้

งานช่างฝีมือ	เช่น	งานช่างไม้	งานช่างกลึง	งานช่างบุ	งานช่างหล่อ	งานช่างรัก	งาน

ช่างแกะ	งานช่างสลัก	งานช่างประดับมุกจากวัสดุไม้	งา	เหล็ก	ทองเหลือง	มุก	ให้มี

ลักษณะ	รูปทรง	สัดส่วนที่ดีงามเพื่อคุณภาพของเสียงและการประดับตกแต่งให้วิจิตร

บรรจงเพื่อความงดงาม	เช่น	ระนาด	ซอ	ฆ้อง	กลอง	ตะโพน	เปิงมาง	ขลุ่ย	เพื่อตอบ

สนองความต้องการของนักดนตรีไทย	 ผู้ฟังดนตรีไทย	 ผู้ประกอบกิจการดนตรีไทย

ผู้ศึกษาดนตรีไทย	 ผู้สนใจดนตรีไทยในสังคมไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	 อันเป็นสมบัติ

ล�้าค่าทางวัฒนธรรมที่เอื้อประโยชน์สุข	 ความมั่งคั่ง	 ความมั่นคงต่อสังคมไทย	 สังคม

อาเซียน	สังคมโลกสืบมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน	เช่น	การน�ากลองแขกของชวา	กลอง

มลายูของมลายู	เปิงมางของมอญ	ขิมของจีน	ไวโอลิน	เปียโนของตะวันตกมาบรรเลง

รว่มกันในวงดนตรีไทย	ซึง่แสดงใหเ้ห็นพลงัและพลวตัวฒันธรรมดา้นงานช่างประดิษฐ์

เครื่องดนตรีอย่างชัดเจน

 
๙๖	

สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ	สยามบรมราชกมุาร,ี	พพิธิภณัฑ์เครือ่งดนตรไีทย,	ดนตรี

ไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐	หน้า	๕

 
๙๗	

อภยั	นาคคง,	ทศันะเกีย่วกบัช่างท�าเครือ่งดนตรไีทย	ดนตรไีทยอดุมศึกษา ครัง้ท่ี ๓๒ 

หน้า	๒๒
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ธิดารัตน์	 วิเศษศักดิ์.	 แหล่งการผลิตเครื่องดนตรีไทยในจังหวัดนครนายก.	ดนตรีไทย

 อุดมศึกษา ครั้งที่ ๓๑.	กรุงเทพฯ:	อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง,	๒๕๔๒.
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บุญธรรม	ตราโมท	.ค�าบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทย.	ม.ท.ป.,	๒๔๘๑.

ปัญญา	รุ่งเรือง.	ประวัติการดนตรีไทย. กรุงเทพฯ:	ไทยวัฒนาพานิช,	ม.ป.ป.

ประณีตศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ:	กรมศิลปากร,	๒๕๓๖.

ประมวลกฎหมาย	รัชกาลที่	๑	จุลศักราช	๑๑๖๖	เล่ม	๑	ในประชุมหนังสือประกอบวิชา

 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทย เล่ม ๑ กรุงเทพฯ:	เรือนแก้วการพิมพ์,	๒๕๒๙.

พญาลไิทย	.ไตรภมิูกถา หรอื ไตรภมิูพระร่วง.	พมิพ์ครัง้ทีห้่า.	กรงุเทพฯ:	ครุสุภา,	๒๕๔๕.

พูนพิศ	อมาตยกุล	.สมเด็จพระเทพรัตนฯ	กับไม้มะริดไม้หายากส�าหรับท�าเครื่องดนตรี

	 ไทย	สยามรัฐ วันที่	๒๕	พฤศจิกายน	๒๕๓๐.

ไพศาล	 อินทวงศ์.	คลีนิคดนตรีไทยและแนะน�าเครื่องดนตรีไทย.	 กรุงเทพฯ:	 ส�านัก

	 ดนตรีไทย	ดอท	คอม,	๒๕๔๔.

ภูษิดา	 ศิริปัญญา.	การแกะสลักเครื่องดนตรีไทยหมู่บ้านตลาดปิ่นแก้ว อ�าเภอเสนา 

 จังหวดัพระนครศรีอยุธยา	วิทยานิพนธป์รญิญาศลิปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขา

	 ดุริยางค์ไทย	 ภาควิชาดุริยางคศิลป์	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

	 มหาวิทยาลัย	ปีการศึกษา	๒๕๕๕.

มนตรี	ตราโมท.	ดุริยเทพ.	ดนตรีไทยปริทัศน์ ครั้งที่ ๒	กรุงเทพฯ:	คณะศิลปศาสตร์	

	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์,	๒๕๑๐.

วรรลภา	 พรหมทอง. กรรมวิธีการสร้างซอด้วงของช่างธีรพันธุ์ ธรรมานุกูล. 

	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	๒๕๕๐.

วีรวัฒน์	 เสนจันทร์ฒิไชย.	 กรรมวิธีการสร้างซอสามสายของครูวินิจ พุกสวัสดิ์ 

	 วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาดุริยางค์ไทย	ภาควิชา

	 ดุริยางคศิลป์	คณะศิลปกรรมศาสตร์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปีการศึกษา	

	 ๒๕๕๕.

ศิริรัตน	บุษบง,	พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าและพูนพิศ	อมาตยกุล.	ทูนกระหม่อม

 บริพัตรกับการดนตรี.	ม.ป.ท,	๒๕๒๔.

ศิลาจารึกสุโขทัย หลักท่ี ๑ จารึกพ่อขุนรามค�าแหง.	 กรุงเทพฯ:	 หอสมุดแห่งชาติ	

	 กรมศิลปากร,	๒๕๓๓	(พิมพ์ในโอกาสวันอนุรักษ์มรดกไทย	วันที่	๒	เมษายน	

	 ๒๕๓๓)	
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ศรีสุนทร	นาคะอภิ.	จางวางทั่ว	พาทยโกศล	ดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐.	วันที่	๕	

	 พฤศจิกายน	๒๕๓๑	ณ	โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	จังหวัด

	 นครนายก.

สัจธรรม	(นามแฝง).	อาทิตย์อุไทย.	กรุงเทพฯ:	ดีเอ็มจี,	๒๕๕๑.

สันต์	ท.	โกมลบุตร,	ผู้แปล.	จดหมายเหตุ ลา ลู แบร์ ฉบับสมบูรณ์.	พระนคร:	ก้าวหน้า,	

	 ๒๕๑๐.

สมัย	สุทธิธรรม. อ่างทอง. กรุงเทพฯ:	โอเดียนสโตร์,	๒๕๓๙.

สุรพล	สุวรรณ.	ดนตรีไทยในวัฒนธรรมไทย.	กรุงเทพฯ:	ส�านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

	 มหาวิทยาลัย,	๒๕๔๙.

เสนีย์	ปราโมช,	หม่อมราชวงศ์.	ปาฐกถาเรื่องกฎหมายสมัยกรุงศรีอยุธยา.	พระนคร:	

	 คณะกรรมการจัดงานอนุสรณ์อยุธยา,	๒๕๑๐.

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.	 เอกสารกรมราชเลขาธิการ	รัชกาลที่	๕	กระทรวงวัง 

 ร.๕ ว ๙๙/๑๑	เรื่องฆ้อง	(๑๖	-	๒๓	มีนาคม	ร.ศ.๑๑๙)

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.	 เอกสารกระทรวงนครบาล	 รัชกาลที่	 ๖	 ร.๖ น.

 ๒๐.๑๘/๖๔	 เรื่องจะมีสังคีตเป็นการหลวงอีก	 (๖	 กันยายน	 -	 ๒๔	 ตุลาคม	

	 ๒๔๕๙)

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.	 เอกสารกระทรวงนครบาล	 รัชกาลที่	 ๖	 ร.๖ น.

 ๒๐.๑๘/๖๕	 เรื่องหัดละคร	 หัดพิณพาทย์	 นักร้อง	 ดอกสร้อย	 สักวาเวลานี้

	 ตามบ้านราชการชอบหัดละครและดนตรีต่างๆ	 มาก	 (๙	 กันยายน	 -	 ๒๓	

	 พฤศจิกายน	๒๔๕๙)

ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.	 เอกสารกระทรวงนครบาล	 รัชกาลที่	 ๖	 ร.๖ น.

 ๒๐.๑๘/๑๑๒	 เรื่องประกวดปี่พาทย์	 ณ	 วังบางขุนพรหม	 (๒	 พฤศจิกายน	

	 ๒๔๖๖)

สารบัญชี ส่วนที่ ๒ คือราษฎรในจังหวัด ถนน แล ตรอก จ.ศ. ๑๒๔๕ เล่มที่ ๒ 

 กรุงเทพฯ:	ต้นฉบับ,	๒๕๔๑.

หลอ	 เกตุแก้ว.	 การสร้างเครื่องดนตรีไทย.	 ดนตรีไทยอุดมศึกษา คร้ังท่ี ๑๕.	 วันที่	

	 ๒๗	 พฤศจิกายน	 ๒๕๒๖.	 ณ	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า	 วิทยาเขต

	 เจ้าคุณทหาร	(ลาดกระบัง).
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อภิวันทน์	 อดุลยพิเชฏฐ์.	 จิตรกรรมฝาผนังพระท่ีน่ังพุทไธสวรรย์.	 พิมพ์ครั้งที่สาม	

	 กรุงเทพฯ:	เมืองโบราณ,	๒๕๕๕.

อรไท	ผลดี.	พรรณพืชที่ใช้ท�าเครื่องดนตรีไทย.	การสัมมนาดนตรีไทย เรื่องปัญหาใน

 การผลิตเครื่องดนตรีไทย	 จัดโดยคณะศิลปกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์

	 มหาวิทยาลัย	วันที่	๒๘	-	๒๙	ตุลาคม	๒๕๓๕	ณ	ศูนย์สารนิเทศ	จุฬาลงกรณ์

	 มหาวิทยาลัย

อิเหนา พระราชนิพนธ์ รัชกาลที่ ๒	พระนคร:	ประจักษ์วิทยา,	๒๕๑๐.

อุดม	อรุณรัตน์	.ต้นตอซอสามสาย.	อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพนางเปี่ยมศรี	

	 ดุริยางกูร	วันที่	๑๑	พฤศจิกายน	๒๕๓๔.

เอกสารประกอบฐานข้อมูลการช่างเคร่ืองดนตรีไทยในกรุงเทพมหานครและ

 ปริมณฑล สถาบันไทยศึกษา	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	

	 ๒๕๕๕.




