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มีีความเหมาะสมในการบรรเลง มีีการวางโครงสร้้างทางเดี่่�ยวในลัักษณะเพลงเถา การใช้้
จัังหวะฉิ่่�งและจัังหวะหน้้าทัับสองไม้้ การใช้้กลุ่่�มทำำ�นองโยน การขึ้้�นเพลงและการลงจบ 
นอกจากนี้้ยั� งั มีีการใช้้กลวิิธีีพิเิ ศษ 11 กลวิิธีี คืือกลวิิธีีพิเิ ศษในการใช้้นิ้้ว 
� ได้้แก่่ 1) นิ้้ว� ประ 2) นิ้้วพ
� รม 
3) นิ้้�วแอ้้ 4) นิ้้�วนาคสะดุ้้�ง 5) นิ้้�วก้อ้ ง 6) นิ้้�วชุน 
ุ 7) นิ้้�วควง 8) นิ้้�วครั่่น 
� 9) นิ้้�วชั่่ง� 10) นิ้้�วสะบััด
11) นิ้้�วรููด และกลวิิธีีพิิเศษในการใช้้คัันชััก 3 กลวิิธีี  ได้้แก่่ 1) คัันชัักจัับกระตั้้�วแทงกระตั้้�ว 
2) คัันชักั งููเลื้้อ� ย 3) การชะงัักซอ ผลการวิิจััยนี้้�เป็็นการเชิิดชููความรู้้�ทางดุุริิยางคศิิลป์์ของ
สำำ�นัักพระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) ในรููปแบบงานเขีียนทางวิิชาการที่่�ศึึกษาดนตรีีนิิพนธ์์
ขั้้�นสููงอย่่างรอบด้้าน และเป็็นแนวทางในการศึึกษาเพลงเดี่่�ยวขั้้�นสููงอื่่�น ๆ ต่่อไป
คำำ�สำำ�คััญ : ซอสามสาย ทยอยเดี่่�ยว พระยาภููมีีเสวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี)
Abstract
This research is aimed at studying the concepts, the values, and the
composition of Thayoi Diew for Saw Sam Sai solo by Phraya Phumisewin
(Chit Chittasewi) by using qualitative research methodology and the body of
knowledge of Thai music as a basis for analysis.
The research results reveal that the concepts of Thayoi Diew for
Saw Sam Sai solo by Phraya Phumisewin (Chit Chittasewi) consists of 5
concepts: 1) advanced solo music; 2) execration beliefs; 3) inheritance;
4) transmission rituals and; 5) performing techniques. In addition, Thayoi
Diew for Saw Sam Sai solo by Phraya Phumisewin (Chit Chittasewi) includes
four values: 1) recipient; 2) relay; 3) Phraya Phumisewin (Chit Chittasewi)
school and; 4) social value. In the composition of Thayoi Diew for Saw Sam
Sai solo by Phraya Phumisewin (Chit Chittasewi), it is suitable for Saw Sam Sai
performing. The composition is related to the tripartite form rhythmic
patterns. Due to its musical form, the piece has the identity of the Yon for
the beginning and end of this solo. There are eleven special techniques for
Saw Sam Sai fingering positions: 1) Pra; 2) Prom; 3) Air; 4) Nak Sa Dung; 5)
Kong; 6) Chun; 7) Kwong; 8) Kran; 9) Chang; 10) Sa But; and 11) Rood. Three
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special techniques using Caanchak  include 1) Chab Kra Tua Tang Kra Tua;
2) Ngu Luai; and 3) Cha Ngak Saw. The results of  this article are to honor the
knowledge of music of Phraya Phumi Sevin (Chit Chittasewi) School in the
form of academic writing that studies advanced music thesis comprehensively
and a guideline for studying other advanced solo songs.
Keywords:  Saw Sam Sai, Thayoi Diew, Phraya Phumisewin (Chit Chittasewi)
บทนำำ�

เพลงทยอยเดี่่�ยว เป็็นเพลงที่่�ประพัันธ์์ขึ้้�นโดยพระประดิิษฐไพเราะ (มีี ดุุริิยางกููร)
ปลััดจางวางซ้้าย กรมมหาดเล็็ก ในพระบาทสมเด็็จพระปิ่่�นเกล้้าเจ้้าอยู่่�หััว  โดยแต่่งขึ้้�น
เพื่่อ� ใช้้สำ�หรั
ำ บั เดี่่ย� วปี่่โ� ดยเฉพาะ เนื่่อ� งจากพระประดิิษฐไพเราะ (มีี ดุุริยิ างกููร) มีีความสามารถ
ในการเป่่าปี่่�ได้้อย่่างดีีเลิิศจนเป็็นที่่�ประจัักษ์์ ดัังที่่�ปรากฏในบทไหว้้ครููเสภาว่่า “ครููมีีแขก
คนนี้้�เขาดีีครััน  เป่่าทยอยลอยลั่่�นบรรเลงลืือ” และผลงานการประพัันธ์์เพลงทยอยเดี่่�ยว
ของท่่านได้้รัับการยอมรัับจากคนดนตรีีไทยรุ่่�นหลัังให้้เป็็นเพลงเดี่่�ยวสููงสุุดของดนตรีีไทย
และเป็็นเพลงที่่�หาฟัังได้้ยากในปััจจุุบััน  โดยนอกจากเพลงทยอยเดี่่�ยวทางปี่่�ที่่�พระประดิิษฐ
ไพเราะ (มีี ดุุริิยางกููร) ได้้แต่่งขึ้้�นแล้้วนั้้�น ยัังมีีทางซอสามสายที่่�มีีความเก่่าแก่่ร่่วมสมััยกััน
อีีกทางหนึ่่�ง โดยหม่่อมสุุด บุุนนาค ในสมเด็็จเจ้้าพระยาบรมมหาศรีีสุุริิยวงศ์์ (ช่่วง บุุนนาค)
ได้้ปรัับทางมาจากเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระประดิิษฐไพเราะ (มีี ดุุริิยางกููร) เมื่่�อคราวเข้้าไป
สอนซอสามสายที่่�บ้้านของสมเด็็จเจ้้าพระยาบรมมหาศรีีสุุริิยวงศ์์ (ช่่วง บุุนนาค) และ
สัันนิิษฐานว่่าพระประดิิษฐไพเราะ (มีี ดุุริิยางกููร) อาจคอยแนะนำำ�ทางเดี่่�ยวเพลงนี้้�ไว้้ด้้วย
(พงษ์์ศิิลป์์ อรุุณรััตน์์, 2559, น. 116) หม่่อมสุุดได้้ถ่่ายทอดทางเพลงทยอยเดี่่�ยวนี้้�ให้้กัับ
หม่่อมผิิว ภรรยาของเจ้้าพระยานรรััตนราชมานิิต (โต มานิิตยกุุล) ภายหลัังหม่่อมผิิวได้้
ถ่่ายทอดเพลงทยอยเดี่่ย� วไว้้ให้้กับั เจ้้าเทพกััญญา บููรณะพิิมพ์ ต่
์ อ่ มาพระยาประสานดุุริยิ ศััพท์์
(แปลก ประสานศััพท์์) ได้้นำำ�พระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) เมื่่�อครั้้�งเป็็นพระยามานพนริิศ
เข้้าฝากตััวเป็็นศิิษย์์เรีียนซอสามสายกัับเจ้้าเทพกััญญา บููรณะพิิมพ์์และเรีียนอยู่่�เป็็นเวลา
9 ปีี จนได้้ รัั บ การถ่่ า ยเพลงซอสามสายไว้้ ทั้้� ง หมด ซึ่่� ง รวมไปถึึ ง เพลงทยอยเดี่่� ย วด้้ ว ย
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โดยเพลงทยอยเดี่่�ยวทางซอสามสายที่่�พระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) ได้้รัับถ่่ายทอดจาก
เจ้้าเทพกััญญา บููรณะพิิมพ์ นั้้
์ น 
� เป็็นทางเดี่่ย� วซอสามสายหนึ่่�งในจำำ�นวนสองเพลงคืือ เพลงเชิิดนอก
และเพลงทยอยเดี่่ย� ว ที่่�ได้้รับั การสืืบทอดมาตั้้ง� แต่่ต้น้ กรุุงรััตนโกสิินทร์์ ก่อ่ นที่่�พระยาภููมีเี สวิิน 
(จิิตร จิิตตเสวีี) จะคิิดประดิิษฐ์์ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงอื่่�น ๆ ขึ้้�นมาในภายหลััง
ผู้้�วิิจััยศึึกษาเพลงทยอยเดี่่�ยวที่่�ผ่่านมา ซึ่่�งเป็็นงานวิิจััยแนววิิเคราะห์์เพลงและ
งานสร้้างสรรค์์ทางดนตรีีขึ้้�นมาใหม่่ อาทิิ การศึึกษาเพลงทยอยเดี่่�ยวสำำ�หรัับระนาดเอกทาง
ครููจางวางทั่่�ว พาทยโกศล ของชััยวััฒน์์ พึ่่�งทองคำำ� (2549, น. 1) วิิเคราะห์์เดี่่�ยวฆ้้องวงใหญ่่
เพลงทยอยเดี่่ย� ว ทางครููสอน วงฆ้้อง ของนพดล คลำำ�ทั่่ง� (2551) การประพัันธ์์เพลงทยอยเดี่่ย� ว 
สำำ�หรัับจะเข้้ ของปกรณ์์ รอดช้้างเผื่่�อน (2549) วิิเคราะห์์เพลงเดี่่�ยวจะเข้้เพลงทยอยเดี่่�ยว :
ทางครููศิวศิ
ิ ษิ ฏ์์ นิลิ สุุวรรณ ของอดิิศร เวชกร (2549) วิิเคราะห์์การขัับร้อ้ งเพลงทยอยเดี่่ย� ว :
กรณีีศึึกษาครููสุุรางค์์ ดุุริิยพัันธุ์์�  ของภรภััทธ์์ กุุลศรีี (2550) วิิเคราะห์์เดี่่�ยวระนาดทุ้้�มเพลง
ทยอยเดี่่�ยว: กรณีีศึึกษาทางอาจารย์์สืืบศัักดิ์์� ดุุริิยประณีีต ของภููริิภััสสร์์ มัังกร (2550)
วิิเคราะห์์เดี่่�ยวจะเข้้เพลงทยอยเดี่่�ยวของสำำ�นัักหลวงประดิิษฐไพเราะ (ศร ศิิลปบรรเลง)
ของสรายุุทธ์์ โชติิรััตน์์ (2552) เป็็นต้้น  งานวิิจััยดัังกล่่าวมุ่่�งเน้้นและให้้ความสำำ�คััญกัับ
ตััวบทเพลง แต่่ยังั ไม่่มีกี ารศึึกษาลงลึึกในรายละเอีียดถึึงแนวคิิดหรืือแก่่นของเพลงทยอยเดี่่ย� ว
อย่่างจริิงจััง นอกจากนี้้�เพลงทยอยเดี่่�ยวสำำ�นัักซอสามสายพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี)
เป็็นทางเดี่่ย� วซอสามสายที่่มี� คี วามเก่่าแก่่ร่วม
่ สมััยกัับทางปี่่ข� องพระประดิิษฐไพเราะ (มีี ดุุริยิ างกููร)
ที่่�ตกทอดมาจนถึึงปััจจุุบััน ทำำ�เป็็นเพลงที่่�นัักดนตรีีไทยให้้การยอมรัับอย่่างสููงสุุด จึึงให้้
ผู้้�วิิจััยสนใจที่่�จะศึึกษาแนวคิิด และคุุณค่่าการประพัันธ์์ทางเดี่่�ยวซอสามสาย เพื่่�อฉายภาพ
เพลงทยอยเดี่่ย� วสำำ�นักั ซอสามสายพระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) ให้้ปรากฏเด่่นชัดั มากยิ่่ง� ขึ้้น�
และทำำ�ให้้ความรู้้�ที่่�ได้้การศึึกษาดนตรีีไทยไม่่ได้้จำำ�กััดเฉพาะผู้้�ที่่�เป็็นนัักปฏิิบััติิดนตรีีไทย
หรืือนัักวิิชาการดนตรีีไทยเท่่านั้้�น  แต่่นัักวิิชาการและผู้้�สนใจงานวิิชาการดนตรีีไทยอื่่�น  ๆ
จะสามารถเข้้าใจแนวคิิดและเห็็นคุุณค่่าของเพลงไทย ตลอดจนเกิิดความซาบซึ้้�งในดนตรีี
ไทยมากยิ่่�งขึ้้�น
วััตถุุประสงค์์
1. เพื่่�อศึึกษาแนวคิิดและคุุณค่่าทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยา
ภููมีีเสวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี)
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2. เพื่่�อศึึกษาการประพัันธ์์ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยา
ภููมีีเสวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี)
วิิธีีการวิิจััย
งานวิิจััยเรื่่�องเพลงทยอยเดี่่�ยวสำำ�นัักซอสามสายพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี)
ผู้้�วิิจััยได้้ใช้้ระเบีียบวิิธีีวิิจััยเชิิงคุุณภาพและองค์์ความรู้้�ทางดุุริิยางคศิิลป์์ไทย ดำำ�เนิินการวิิจััย
ตามกระบวนการและขั้้�นตอนดัังต่่อไปนี้้�
1. เตรีียมการวิิจััย ทบทวนวรรณกรรมโดยการศึึกษาค้้นคว้้าเอกสาร แนวคิิดและ
ทฤษฎีีที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับงานวิิจััยเพื่่�อนำำ�มาเป็็นข้้อมููลในการศึึกษา สำำ�รวจและกำำ�หนดขอบเขต
การวิิจััย ซึ่่�งผู้้�วิิจััยได้้สำำ�รวจและกำำ�หนดขอบเขตการวิิจััย คืือ เพลงและบริิบทที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
เพลงทยอยเดี่่�ยวสำำ�นัักซอสามสายพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) หลัังจากนั้้�นดำำ�เนิินการ
ขอจริิยธรรมการวิิจััยในคน สร้้างแบบสััมภาษณ์์และคััดเลืือกผู้้�เข้้าร่่วมการวิิจััย โดยแบ่่ง
ออกเป็็น 2 กลุ่่�ม คืือ 1) กลุ่่�มศิิษย์์ซอสามสายในสำำ�นัักพระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) ที่่�ได้้
รัับการถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวจนสำำ�เร็็จแล้้ว  และ 2) กลุ่่�มศิิษย์์
ซอสามสายสำำ�นัักพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) ที่่�เข้้าพิิธีีกรรมรัับการถ่่ายทอดทางเดี่่ย� ว
ซอสามสายเพลงทยอยเดี่่ย� วแล้้วแต่่ยังั ไม่่สำ�ำ เร็็จ จำ�นวน 
ำ
10 คน
2. การเก็็บข้้อมููล โดยการรวบรวมข้้อมููลจากเอกสารต่่าง ๆ ได้้แก่่ หนัังสืือ
บทความและวิิทยานิิพนธ์์ และดำำ�เนิินการเก็็บข้้อมููลจากบุุคคลข้้อมููล ได้้แก่่ การสััมภาษณ์์
ศิิษย์์ซอสามสายในสำำ�นัักซอสามสายพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) ที่่�ได้้รัับการถ่่ายทอด
ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) จำำ�นวน  10 คน 
ได้้แก่่ 1) ครููศิิริิพัันธุ์์�  ปาลกะวงศ์์ ณ อยุุธยา 2) ศาสตราจารย์์ ดร.ณััชชา พัันธุ์์�เจริิญ
3) ศาสตราจารย์์พงษ์์ศิิลป์์ อรุุณรััตน์์ 4) ว่่าที่่�ร้้อยตรีีบุุญธนา จำำ�พรต 5) อาจารย์์วััชรวิิชญ์์
ทััศนเรืืองรอง 6) อาจารย์์เอกวิิทย์์ ศรีีสำ�ำ อางค์์ 7) ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สิิปปวิิชญ์์ กิ่่�งแก้้ว 
8) ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สุุรพงษ์์ บ้้านไกรทอง 9) ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์สุุธีี  จัันทร์์ศรีี  และ
10) อาจารย์์อาทิิตย์์ จิิตรมั่่�น 
3. การวิิเคราะห์์ข้้อมููล ตามหลัักการของการวิิจััยทางดุุริิยางคศิิลป์์ไทยและดนตรีี
วิิทยา ตรวจสอบความครบถ้้วนและความถููกต้้องตามข้้อเท็็จจริิง รวมทั้้�งตรวจสอบข้้อมููล
ให้้อยู่่�ภายใต้้กรอบแนวคิิดของการวิิจััยและนำำ�ข้้อมููลที่่�ได้้มาวิิเคราะห์์โดยใช้้ทฤษฎีีทาง
ดุุริิยางคศิิลป์์ไทยและดนตรีีวิิทยาใช้้ในการสัังเคราะห์์เพื่่�อนำำ�ไปสรุุปตามวััตถุุประสงค์์
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4. การเขีียนและการนำำ�เสนอการวิิจััย ด้้วยการพรรณนาแสดงแนวคิิด คุุณค่่า
และการประพัันธ์์ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี)
ผลการวิิจััย
จากการศึึกษาทางเดี่่ย� วซอสามสายเพลงทยอยเดี่่ย� วของพระยาภููมีเี สวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี)
ผู้้�วิิจััยได้้ข้้อมููลที่่�ผ่่านมุุมมองความคิิดของศิิษย์์ในสำำ�นัักซอสามสายของพระยาภููมีีเสวิิน 
(จิิตร จิิตตเสวีี) สำำ�หรัับใช้้เป็็นฐานคิิดในการวิิเคราะห์์ข้้อมููล เพื่่�อสะท้้อนให้้เห็็นภาพแนวคิิด
และคุุณค่่าทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) ได้้
อย่่างละเอีียด ลุ่่�มลึึก และชััดเจนดัังนี้้�
1. แนวคิิดและคุุณค่่าทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน 
(จิิตร จิิตตเสวีี)
   1.1 แนวคิิดทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร
จิิตตเสวีี)
         1.1.1 แนวคิิดเรื่่�องเพลงเดี่่�ยวขั้้�นสููง เพลงทยอยเดี่่�ยวได้้รัับการยอมรัับใน
วงการดนตรีีไทยว่่าเป็็นเพลงเดี่่�ยวสููงสุุด ผู้้�วิิจััยได้้วิิเคราะห์์ถึึงองค์์ประกอบที่่�เป็็นปััจจััย
สนัับสนุุนให้้ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) เป็็น
เพลงเดี่่�ยวขั้้�นสููงของทางเดี่่�ยวซอสามสายสายในสำำ�นัักซอสามสายของพระยาภููมีีเสวิิน 
(จิิตร จิิตตเสวีี) 7 ประการ ดัังนี้้� 1) ผู้้�ประพัันธ์์เพลงทยอยเดี่่�ยว คืือ พระประดิิษฐไพเราะ
(มีี ดุุริิยางกููร) 2) การกำำ�เนิิดของเพลงทยอยเดี่่�ยว คืือ เป็็น  “เพลงเดี่่�ยวโดยกำำ�เนิิด”
3) เครื่่�องดนตรีีซอสามสาย ที่่�มีีบทบาทหน้้าที่่�สร้้างความบัันเทิิงให้้กัับชนชั้้�นสููงในราชสำำ�นััก
ทั้้�งขุุนนาง เชื้้�อพระวงศ์์ และองค์์พระมหากษััตริิย์์ 4)  ระยะเวลา ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลง
ทยอยเดี่่�ยวเป็็นเพลงเก่่าที่่�ผ่่านกาลเวลามาอย่่างยาวนานเกืือบ 200 ปีี 5) ผู้้�สืืบทอด เป็็น
องค์์ความรู้้�เฉพาะกลุ่่�มคนที่่�ถ่่ายทอดกัันในกลุ่่�มชนชั้้�นสููงของราชสำำ�นััก 6) ลำำ�ดัับขั้้�นของ
การเรีียนรู้้� ผู้้�ที่่�จะได้้รัับการถ่่ายทอดจะต้้องผ่่านการเรีียนเพลงเดี่่�ยวขั้้�นต้้นและขั้้�นกลาง
ไปตามลำำ�ดัับที่่�พระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) ได้้วางรากฐานไว้้ และ 7) ความสััมพัันธ์์
ระหว่่างครููกัับศิิษย์์ คืือให้้ด้ว้ ยความรััก ความเมตตาที่่�เกิิดขึ้้�นจากใจบริิสุุทธิ์์�
          1.1.2  แนวคิิดความเชื่่อ� เรื่อ�่ งการสาปแช่่งในเพลงทยอยเดี่่ย� ว ศิิษย์์ซอสามสาย
ในสำำ�นัักพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) ที่่�ได้้รัับการถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลง
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ทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) จะรัับรู้้�รัับทราบเรื่่�องเล่่าเกี่่�ยวกัับแนวคิิด
ความเชื่่�อเรื่่�องการสาปแช่่งในเพลงทยอยเดี่่�ยวของครููพระประดิิษฐไพเราะ (มีี ดุุริิยางกููร)
ซึ่่ง� ในที่่�นี้หม
�้ ายรวมไปถึึงทางเดี่่ย� วซอสามสายเพลงทยอยเดี่่ย� วของพระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี)
โดยศิิษย์์ในสำำ�นัักซอสามสายพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) ยัังคงสืืบทอดยึึดถืือปฏิิบััติิ
สืืบต่่อกัันมาโดยเคร่่งครััด และส่่งต่่อข้้อมููลชุุดนี้้ใ� ห้้กับศิ
ั ษิ ย์์ซอสามสายที่่จ� ะได้้รับั การถ่่ายทอด
ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) ต่่อไปในอนาคต
          1.1.3  แนวคิิดเรื่่�องการสืืบทอด
     การถ่่ายทอดให้้ทายาท การถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลง
ทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) ให้้กัับทายาทของครููนั้้�น  เกิิดข้้อค้้นพบใน 
3 ประเด็็นคืือ ประเด็็นที่่� 1) คุุณสมบััติิเรื่่�องทัักษะ อย่่างน้้อยที่่�สุุดก็็คืือ จะต้้องได้้รัับ
การถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสายขั้้�นกลางในเพลงพญาโศก ซึ่่�งเป็็นเดี่่�ยวโบราณหน้้าทัับ
ปรบไก่่ที่่มี� กี ารทำำ�ทางเดี่่ย� วไว้้ครบแทบทุุกชนิิดเครื่อ�่ งดนตรีี ซึ่่ง� รวมไปถึึงทางบรรเลงซอสามสาย
ประเด็็นที่่� 2) คุุณสมบััติิเรื่่�องอายุุ จากการถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวให้้
กัับทายาทใน 3 กรณีี คืือ กรณีีที่่� 1 พระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) ถ่่ายทอดทางเดี่่ย� วซอสามสาย
เพลงทยอยเดี่่ย� วให้้กับั ครููศิริิ พัิ นธุ์์� 
ั ปาลกะวงศ์์ ณ อยุุธยา ซึ่่�งในขณะที่่รั� บั การถ่่ายทอดมีีอายุุ
15 ปีี กรณีีที่่� 2 ศาสตราจารย์์อุุดม อรุุณรััตน์์ รัับการถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสาย
เพลงทยอยเดี่่�ยวจากพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) และถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสาย
เพลงทยอยเดี่่ย� วให้้ศาสตราจารย์์พงษ์์ศิลิ ป์์ อรุุณรััตน์์ ซึ่่ง� ในขณะรัับการถ่่ายทอดมีอี ายุุ 21 ปีี 
และกรณีีสุุดท้้าย ครููศิริิ ิพันธุ์์� 
ั ปาลกะวงศ์์ ณ อยุุธยา ได้้ถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลง
ทยอยเดี่่�ยวให้้กัับเด็็กหญิิงปาลิิตา ปาลกะวงศ์์ ณ อยุุธยา ซึ่่�งในขณะรัับการถ่่ายทอดมีีอายุุ
14 ปีี ประเด็็นที่่� 3) คุุณสมบััติิเรื่่�องคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์ เมื่่�อผู้้�รัับการถ่่ายทอดเป็็น
ทายาทหรืือบุุคคลในครอบครััวของผู้้�ถ่่ายทอดย่่อมต้้องได้้รัับการอบรม สั่่�งสอน บ่่มเพาะ
ขััดเกลาโดยตรงจากครููหรืือผู้้�ใหญ่่ในครอบครััวอยู่่�เป็็นปกติิให้้มีีคุุณลัักษณะที่่�พึึงประสงค์์
ตรงตามที่่�ครููผู้้�ถ่่ายทอดต้้องการ
     การถ่่ายทอดให้้ศิิษย์์ การถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลง
ทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) ซึ่่�งถืือว่่าเป็็นเพลงเดี่่�ยวสำำ�คััญและเป็็นเดี่่�ยว
ขั้้�นสููงของสำำ�นัักที่่�จะสงวนรัักษาไว้้ให้้กัับทายาทเป็็นอัันดัับแรก แต่่เมื่่�อไม่่มีีทายาทที่่�จะเป็็น
ธุุระรัับการสืืบทอดองค์์ความรู้้�นั้้�น ก็็จำ�ำ เป็็นที่่�จะต้้องหาผู้้�สืืบทอดองค์์ความรู้้�ต่่อไปมิิให้้สููญไป
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พร้้อมกัับตััวของผู้้�เป็็นครูู จากการศึึกษาทางเดี่่�ยวซอสามสายของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร
จิิตตเสวีี) ในเรื่่�องของการถ่่ายทอดให้้ศิิษย์์นั้้�น  เกิิดข้้อค้้นพบ  3 ประเด็็นคืือ ประเด็็นที่่� 1
คุุณสมบััติิเรื่่�องทัักษะการบรรเลงซอสามสาย จะต้้องได้้รัับการถ่่ายทอดซอสามสายตาม
กระบวนการการเรีียนรู้้�ที่่�ได้้วางไว้้มาตามลำำ�ดัับคืือ เรีียนเพลงพื้้�นฐาน เพลงเดี่่�ยวขั้้�นต้้น 
และเพลงเดี่่�ยวขั้้�นกลาง หากเป็็นผู้้�ที่่ส� ามารถสีีซอสามสายได้้ก่อ่ นแล้้วก็จ็ ะต้้องเรีียนรู้้�หลัักการ
บรรเลงซอสามสายตามแบบแผนของสำำ�นักั ซอสามสายพระยาภููมีเี สวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) เสีียก่่อน 
ประเด็็นที่่� 2 คุุณสมบััติิเรื่่�องอายุุ เมื่่�อพิิจารณาถึึงการถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลง
ทยอยเดี่่�ยวให้้กัับศิิษย์์จากทั้้�งหมด 6 กรณีีนั้้�น ผู้้�รัับการถ่่ายทอดล้้วนเป็็นผู้้�ที่่�บรรลุุนิิติิภาวะ
ตามกฎหมายแล้้วทั้้�งสิ้้�นคืือมีีอายุุ 20 ปีีบริิบููรณ์์ขึ้้�นไป มีีเพีียงกรณีีเดีียว คืือกรณีีของ
ศาสตราจารย์์ ดร.ณััชชา พัันธุ์์�เจริิญ ที่่�ได้้รับั การถ่่ายทอดทางเดี่่ย� วซอสามสายเพลงทยอยเดี่่ย� วนี้้�
ตอนอายุุประมาณ 15 ปีี (ณััชชา พัันธุ์์�เจริิญ, สััมภาษณ์์: 20 กัันยายน 2563) ประเด็็นที่่� 3
คุุณสมบััติิเรื่่�องคุุณลัักษณะอัันพึึงประสงค์์ จะเห็็นว่่าครููผู้้�ที่่�จะถ่่ายทอดนั้้�นจะพิิจารณาถึึง
พฤติิกรรมของลููกศิิษย์์ผู้้�ที่่�จะรัับการถ่่ายทอดเพลงเดี่่�ยวสำำ�คััญนี้้�อย่่างเคร่่งครััด โดยจะต้้อง
มีีคุุณธรรมจริิยธรรม รู้้�ถููกรู้้�ผิิด รู้้�ดีีรู้้�ชั่่�ว มีีความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีจนครููมั่่�นใจและไว้้ใจที่่�จะถ่่ายทอด
ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวนี้้�ให้้

ภาพที่่� 1 : การสืืบทอดทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยว
ที่่�มา : พระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) (2563, น. 57)
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       1.1.4 แนวคิิดเรื่่�องพิิธีีกรรมการถ่่ายทอด การเริ่่�มเรีียนซอสามสายใน
สำำ�นัักซอสามสายของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) มีีธรรมเนีียมปฏิิบััติิของการเริ่่�มต้้น
เรีียนดนตรีีไทยคืือ การนำำ�ขัันกำำ�นล อัันประกอบไปด้้วย ขัันน้ำำ�� ผ้้าขาว ดอกไม้้ธููปเทีียน 
และเงิินกำำ�นลจำำ�นวน  80 บาท ไปฝากตััวเป็็นศิิษย์์ต่่อครูู ซึ่่�งจะกระทำำ�ในวัันพฤหััสบดีี 
โดยก่่อนหน้้าที่่�จะนำำ�ขัันกำำ�นลเข้้าไปฝากตััวเป็็นศิิษย์์กัับครููนั้้�น จะต้้องไปทดลองเรีียนจน
ครูู ย อมรัั บ เป็็ นศิิ ษ ย์์ จึึ ง นำำ�ขัั นกำำ�น ลมาฝากตัั ว เป็็ นศิิ ษ ย์์ ไ ด้้  หลัั ง จากนั้้� นจึึ ง ได้้ เริ่่� มรัั บ
การถ่่ายทอดความรู้้�ซอสามสายตามลำำ�ดับั กระบวนการจััดการเรีียนการสอนที่่�ครููได้้วางแนวทาง
เอาไว้้คืือ การเรีียนเพลงในขั้้�นพื้้�นฐาน ขั้้�นกลาง โดยก่่อนที่่�จะเริ่่�มต่่อเพลงเดี่่�ยวขั้้�นสููงอย่่าง
เพลงทยอยเดี่่�ยวนั้้�นจะมีีพิิธีีไหว้้ครููและครอบอีีกครั้้�งเป็็นการเฉพาะ ซึ่่�งจะทำำ�พิิธีีก่่อน
การต่่อเพลงเดี่่�ยวสำำ�คััญ 3 เพลง คืือ เพลงทยอยเดี่่�ยว เพลงเชิิดนอก และเพลงกราวใน 
โดยศาสตราจารย์์อุุดม อรุุณรััตน์์ ได้้กล่่าวถึึงแนวปฏิิบััติิที่่�พระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี)
เกี่่�ยวกัับพิิธีีกรรมการไหว้้ครููเพื่่�อรัับการถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยว ดัังนี้้�
แต่่ท่่านมาสั่่�งไว้้ระหว่่างเพลงเดี่่�ยวขั้้�นสููง ถ้้าเขาจะ
มาขอต่่อเดี่่�ยว ก็็ขอหััวหมููบายศรีีเขานะ ให้้เขามาไหว้้ครูู
เสีียก่่อน อัันนี้้เ� จ้้าคุุณประสานฯ (พระยาประสานดุุริยิ ศััพท์์
[แปลก ประสานศััพท์์]) สั่่�งไว้้เลย ต่่อเชิิดนอก ทยอยเดี่่�ยว 
กราวใน แต่่มันต้
ั ้องอีีกขั้้�นหนึ่่�งนะ ต้้องชำำ�นาญแล้้ว ถึึงเอา
เพลงนี้้�เข้้าไป ไม่่อย่่างนั้้�นสีีไม่่ได้้หรอก (อุุดม อรุุณรััตน์์
อ้้างถึึงใน ณััชชา โสคติิยานุุรักั ษ์์, และคณะ, 2549, น. 22)
            โดยเมื่่�อพิิจารณาถึึงการเข้้าพิิธีีกรรมไหว้้ครููและครอบครููเพื่่�อรัับ
การถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี)
จะแบ่่งได้้เป็็น  2 ลัักษณะ คืือ 1) การจััดพิิธีีกรรมไหว้้ครููและครอบครููเป็็นการเฉพาะกิิจ 
ซึ่่�งจััดขึ้้�นเป็็นกรณีีพิิเศษเพื่่�อการถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวนี้้�เป็็น
การเฉพาะและยัังคงจััดในวัันพฤหััสบดีีตามธรรมเนีียมปฏิิบััติิที่่�ครููโบราณได้้วางแนวทาง
เอาไว้้ และ 2) การจััดพิิธีีกรรมไหว้้ครููใหญ่่ประจำำ�ปีี  โดยนิิยมกระทำำ�ในวัันพฤหััสบดีีหรืือ
วัันอาทิิตย์์แล้้วแต่่ความสะดวกและความเคร่่งครััดของประธานผู้้�ประกอบพิิธีี 
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          1.1.5 แนวคิิดเรื่่�องการบรรเลง
     โอกาสในการบรรเลง โอกาสสำำ�หรัั บ การแสดงดนตรีีนั้้� น เป็็ น
สิ่่�งสำำ�คััญมากสำำ�หรัับนัักดนตรีี เพราะเป็็นพื้้�นที่่�ให้้นัักดนตรีีได้้แสดงออกถึึงศัักยภาพทาง
ดนตรีีที่่�เรีียนรู้้�สั่่�งสมมา ทั้้�งยัังได้้แสดงออกถึึงอััจฉริิยภาพทางภููมิิปััญญาของครููดนตรีี
โบราณที่่ไ� ด้้ประดิิษฐ์์คิดิ แต่่งทางบรรเลงไว้้ได้้อย่่างวิิเศษ น่่าอััศจรรย์์ โดยทางเดี่่ย� วซอสามสาย
เพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีเี สวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) นั้้�น  มีีสถานะเป็็นเพลงเดี่่�ยวขั้้�นสููงที่่�มีี
ความพิิ เ ศษ โดยจะนำำ� ออกบรรเลงต่่ อ หน้้ า สาธารณชนได้้ ก็็ ต่่ อ เมื่่� อ มีี ค วามเหมาะสม 
3 ประการคืือ 1) โอกาสเหมาะสม จะต้้องเป็็นงานที่่�ถููกจััดขึ้้�นมาเพื่่�อการบรรเลงและ
การฟัังดนตรีีโดยเฉพาะ หรืืองานที่่�มีีความเกี่่�ยวเนื่่�องกัับคนดนตรีีเป็็นพิิเศษ 2) สถานที่่�
เหมาะสม จะต้้องเป็็นสถานที่่�ที่่�ถููกจััดขึ้้�นเพื่่�อการบรรเลงดนตรีีโดยเฉพาะ มีีความเหมาะสม
กัับสาระสำำ�คััญของงานที่่�จััดและเหมาะสมกัับการบรรเลง และ 3) ผู้้�ฟัังเหมาะสม ผู้้�ที่่�จะฟััง
ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวจะต้้องมีีประสบการณ์์การฟัังดนตรีีมาพอสมควร
และตั้้�งใจมาเพื่่�อที่่�จะฟัังการบรรเลงทางเดี่่�ยวซอสามสาย อาจเป็็นนัักดนตรีีหรืือผู้้�ที่่�มีี
ความสนใจในฟัังการบรรเลงดนตรีีโดยเฉพาะซอสามสายเป็็นพิิเศษ (ศิิริิพัันธุ์์�  ปาลกะวงศ์์
ณ อยุุธยา, สััมภาษณ์์: 4 กัันยายน 2563)
    การถ่่ายทอดอารมณ์์ สำำ�หรัับการถ่่ายทอดอารมณ์์ในทางเดี่่�ยว
ซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) นั้้�น  อารมณ์์ของบทเพลง
ในทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) ตามความคิิด
เห็็นของศิิษย์์ในสำำ�นัักซอสามสายของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) ที่่�เคยนำำ�ทางเดี่่�ยว
ซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวนี้้�ออกบรรเลง แบ่่งออกเป็็น  2 แบบคืือ แบบที่่� 1 ครููศิิริิพัันธุ์์� 
ปาลกะวงศ์์ ณ อยุุธยา และอาจารย์์เอกวิิทย์์ ศรีีสำ�ำ อางค์์ มองในเชิิงอััตวิิสัยั (Subjective) ว่่ามีี
2 อารมณ์์ คืือ ความโศกและความสนุุก และแบบที่่� 2 ศาสตราจารย์์พงษ์์ศิิลป์์ อรุุณรััตน์์
มองเพลงทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวตามคััมภีีร์์สุุโพธาลัังการ ซึ่่�งเป็็นการมองใน
เชิิงวััตถุุวิสัิ ยั (Objective) ว่่าเสีียงซอมีีความอาจหาญ ทำำ�ให้้เกิิดรสกล้้า (พงษศิิลป์์ อรุุณรััตน์์,
2559, น. 114)
    มารยาทในการบรรเลง สิ่่�งสำำ�คัญ
ั ที่่นั� กั ดนตรีีไทยในสำำ�นักั ซอสามสาย
พระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) ได้้ยึึดถืือปฏิิบัติั ิกัันโดยเคร่่งครััดอย่่างมากคืือ เรื่่�องมารยาท
ของการบรรเลง ศิิษย์์ในสำำ�นัักซอสามสายพระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) ได้้รัับการปลููกฝััง
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เรื่่�องมารยาทในการนำำ�ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงต่่าง ๆ ของสำำ�นัักที่่�ได้้รัับการถ่่ายทอดไป
บรรเลงในโอกาสที่่�เหมาะสมและจะต้้องแจ้้งให้้ครููทราบหากครููยัังมีีชีีวิิตอยู่่� ซึ่่�งถืือเป็็น
ธรรมเนีียมปฏิิบััติิที่่�ยัังยึึดถืือกัันมาจนถึึงปััจจุุบััน นอกจากนี้้�ยัังเป็็นการตรวจทานเพลงก่่อน
ออกบรรเลงอีีกด้้วย ทั้้�งนี้้�ก็็เพื่่�อสร้้างความมั่่�นใจให้้แก่่ศิิษย์์ที่่�จะนำำ�ทางเดี่่�ยวออกบรรเลง
และเป็็นการสร้้างความมั่่�นใจให้้กัับตััวครููผู้้�สอนว่่าทางที่่�ได้้ถ่่ายทอดให้้นั้้�นถููกต้้องและ
สมบููรณ์์ดีีแล้้ว
  1.2 คุุณค่่าทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร
จิิตตเสวีี)
      1.2.1  คุุณค่่าต่่อผู้้�รับั การถ่่ายทอด การเรีียนซอสามสายในสำำ�นักั ซอสามสาย
พระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) นั้้�น  มีีหลัักสููตรการเรีียนรู้้�อย่่างเป็็นขั้้�นตอนที่่�ชััดเจน 
มีีระบบ ระเบียี บ และเงื่อ�่ นไขต่่าง ๆ โดยผู้้�วางรากฐานนี้้ก็� คืื็ อพระยาภููมีเี สวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี)
ผู้้�เรีียนนั้้�นจะต้้องมีคี วามเพีียรเป็็นที่่ตั้้� ง� มีคี วามอดทนต่่ออุุปสรรคและความยากลำำ�บากทั้้ง� ปวง
ในการที่่จ� ะศึึกษาเล่่าเรีียน ผ่่านแบบทดสอบ แบบฝึึกหััดการเรีียนรู้้� จากซอสามสายขั้้นพื้้
� น� ฐาน
สู่่�ทางเดี่่�ยวซอสามสายขั้้�นต้้น ทางเดี่่�ยวซอสามสายขั้้�นกลาง และทางเดี่่�ยวซอสามสายขั้้�นสููง
ตามลำำ�ดัับ  โดยที่่�การเรีียนซอสามสายในสำำ�นัักพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) นั้้�นจะไม่่มีี
การเรีียนเพลงบรรเลงโดยทั่่ว� ไป จะต่่อแต่่ทางเดี่่ย� วซอสามสายเท่่านั้้น ดั
� งั นั้้น� เมื่่อ� ต่่อเพลงมา
จนกระทั่่ง� ได้้รับั เลืือกให้้รับั การถ่่ายทอดทางเดี่่ย� วซอสามสายเพลงทยอยเดี่่ย� วของพระยาภููมีเี สวิิน 
(จิิตร จิิตตเสวีี) จึึงถืือได้้ว่่าเพลงนี้้�เป็็นรางวััลแห่่งความพยายาม ความพากเพีียรของศิิษย์์ที่่�
มีีจิิตใจมุ่่�งมั่่�นที่่�จะเล่่าเรีียนให้้ประสบความสำำ�เร็็จ 
      1.2.2 คุุณค่่าต่่อผู้้�ถ่่ายทอด ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของ
พระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) มีีสถานะเป็็นเครื่่�องยืืนยัันถึึงองค์์ความรู้้�ของครููผู้้�สอนว่่า
เป็็นผู้้�ที่่ไ� ด้้รับั การรัับรองจากครููรุ่่�นก่อ่ น ๆ ว่่าเป็็นผู้้�ที่่มี� คี วามรู้้�ความสามารถทางดนตรีี เสริิมสร้้าง
สถานะความเป็็นครููอันมั่่
ั น� คงให้้กับผู้้�ที่่
ั ไ� ด้้รับั การถ่่ายทอดทางเดี่่ย� วซอสามสายเพลงทยอยเดี่่ย� ว 
และได้้ทำำ�หน้้าที่่�เป็็นครููผู้้�ถ่่ายทอดวิิชาให้้กัับศิิษย์์ในลำำ�ดัับต่่อไป และจากประวััติกิ ารสืืบทอด
อัันยาวนานจากครููดนตรีีไทยในอดีีตอย่่างพระประดิิษฐไพเราะ (มีี ดุุริิยางกููร) ที่่�สามารถ
ประพัันธ์์เพลงทยอยเดี่่�ยว จนกระทั่่�งมาเป็็นทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของ
พระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) นั้้�น ว่่าองค์์ความรู้้�ที่่�ได้้รัับการถ่่ายทอดจากครููผู้้�สอนนั้้�นเป็็น
องค์์ความรู้้�ที่่�มีีประวััติิการสืืบทอดอย่่างยาวนานและชััดเจน ทั้้�งหมดที่่�กล่่าวมานี้้�จึึงเป็็น
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ส่่วนหนึ่่ง� ของการสร้้างความศรััทธาในตััวครููผู้้�สอน สร้้างความน่่าเชื่่อ� ถืือ สร้้างความเชื่่อ� มั่่น� ให้้กัับ
ศิิษย์์ว่่าได้้เล่่าเรีียนกัับครููผู้้�ความรู้้� ซึ่่�งยัังคงเป็็นค่่านิิยมในสัังคมดนตรีีไทยที่่�มีีอยู่่�ตั้้�งแต่่อดีีต
จวบจนปััจจุุบััน
        1.2.3 คุุณค่่าต่่อสำำ�นัักซอสามสายของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี)
ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) มีีสถานะเป็็น
มรดกทางดนตรีีที่่�สำำ�คััญของสำำ�นััก เนื่่�องด้้วยเป็็นทางเดี่่�ยวซอสามสายที่่�รวบรวมทัักษะและ
กลวิิธีีพิิเศษในการบรรเลง ประกอบกัับสถานะของทางเดี่่�ยวซอสามสายเก่่าแก่่ตั้้�งแต่่ต้้น
กรุุงรััตนโกสิินทร์์ที่่�ตกทอดมาจนถึึงพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) และจากประวััติิ
การถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยว ผ่่านครููดนตรีีคนสำำ�คััญหลายท่่าน 
สามารถดำำ�รงอยู่่�ท่่ามกลางความเปลี่่ย� นแปลงของโลกในปััจจุบัุ นด้
ั ว้ ยแนวคิิดเรื่อ�่ งคำำ�สาปแช่่ง
ยิ่่� ง เพิ่่� ม ความสำำ�คัั ญ ของทางเดี่่� ย วซอสามสายเพลงทยอยเดี่่� ย วให้้ เ ป็็ น เพลงเดี่่� ย วขั้้� นสูู ง
โดยสมบููรณ์์
        1.2.4 คุุ ณ ค่่ า ต่่ อ สัั ง คม  ทางเดี่่� ย วซอสามสายเพลงทยอยเดี่่� ย วของ
พระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) เป็็นดุุริิยนิิพนธ์์สำำ�คััญชิ้้�นหนึ่่�งของงานศิิลปกรรมด้้านศิิลปะ
การแสดง โดยมีีลัักษณะของการสืืบทอดและถ่่ายทอดองค์์ความรู้้�จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น อัันเป็็น
ความภาคภููมิิใจของผู้้�สืืบสานการบรรเลงซอสามสายฉบัับสำำ�นัักพระยาภููมีีเสวิิน  กลายเป็็น
สำำ�นึึกในการสงวนรัักษาและสืืบสานองค์์ความรู้้�อย่่างต่่อเนื่่�องด้้วยความเคารพในวิิชา
ความรู้้�ของผู้้�สร้้ างสรรค์์ เพลงสำำ�คัั ญ นี้้� ที่่� ไ ด้้ แ ตกแขนงจนกลายมาเป็็ น ทางเดี่่� ย วสำำ�หรัั บ
ซอสามสาย ดัังนั้้น� ประวััติศิ าสตร์์องค์์ความรู้้�ที่่�แฝงไว้้ด้ว้ ยแนวคิิดด้้านต่่าง ๆ ของซอสามสาย
เพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) จึึงเป็็นมรดกทางวััฒนธรรมที่่�จัับต้้อง
ไม่่ได้้ชนิิดหนึ่่�งที่่�มิิได้้มีีคุุณค่่าแต่่เฉพาะผู้้�สืืบสานความรู้้�ซอสามสายในสำำ�นัักพระยาภููมีีเสวิิน 
(จิิ ต ร จิิ ต ตเสวีี) เท่่ า นั้้� น  แต่่ ยัั ง เป็็ นคุุ ณ ค่่ า และความภูู มิิ ใจของผู้้�ที่่� มีี ค วามหลงใหลใน
วััฒนธรรมดนตรีีและสัังคมอีีกด้้วย
2. วิิเคราะห์์การประพัันธ์์ทางเดี่่ย� วซอสามสายเพลงทยอยเดี่่ย� วของพระยาภููมีเี สวิิน 
(จิิตร จิิตตเสวีี)
    2.1 ซอสามสายกัับเพลงทยอยเดี่่�ยว ซอสามสายเป็็นเครื่่�องดนตรีีที่่�สามารถทำำ�
เสีียงได้้ยาวต่่อเนื่่�อง ช่่วงเสีียงของเครื่่�องดนตรีีที่่�กว้้าง (ลาต่ำำ��สายทุ้้�ม-ลาสููงในสายเอก)และ
นิ้้ว� โอดลอยที่่ต� รงกัับนิ้้ว� ของปี่่ จึ
� งึ มีีความเหมาะสมเป็็นอย่่างมากที่่จ� ะประพัันธ์์เพลงทยอยเดี่่ย� ว

วารสารมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์

ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี)

103

ของพระประดิิษฐไพเราะ (มีี ดุุริยิ างกููร) ขึ้้นอีี
� กทางหนึ่่�งสำำ�หรับบ
ั รรเลงด้้วยซอสามสาย ซึ่่ง� ผู้้�ประพัันธ์์
ทางเดี่่�ยวจะต้้องมีีความเข้้าใจและมีีความชำำ�นาญในการบรรเลงทั้้�งปี่่�และซอสามสายเป็็น
อย่่างดีี จึึงเป็็นเหตุุผลสนัับสนุุนข้้อสัันนิิษฐานของศาสตราจารย์์พงษ์์ศิิลป์์ อรุุณรััตน์์ ที่่�ว่่า
พระประดิิษฐไพเราะ (มีี ดุุริิยางกููร) ซึ่่�งมีีฝีีมืือในการเป่่าปี่่�และสีีซอสามสายที่่�เป็็นเลิิศนี้้�
อาจเป็็ นผู้้� แนะนำำ� การประพัั น ธ์์ ท างเดี่่� ย วซอสามสายเพลงทยอยเดี่่� ย วให้้ กัั บหม่่ อ มสุุ ด
บุุนนาค หรืือไม่่ก็็อาจจะเป็็นผู้้�ที่่�ถ่่ายทอดทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวนี้้�โดยตรงให้้
กัับหม่่อมสุุด บุุนนาค ก็็เป็็นได้้
2.2 การวางโครงสร้้าง ทางเดี่่ย� วซอสามสายเพลงทยอยเดี่่ย� วของพระยาภููมีเี สวิิน 
(จิิตร จิิตตเสวีี) นั้้�นยึึดรููปแบบตามโครงสร้้างทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของ
หม่่อมสุุด บุุนนาค ที่่�ท่่านได้้รัับการถ่่ายทอดมาจากเจ้้าเทพกััญญา บููรณะพิิมพ์ ซึ่่
์ �งมีีลัักษณะ
เป็็นเพลงเถา และได้้นำำ�ทำำ�นองต้้นทยอยเดี่่�ยวที่่�ได้้รัับการถ่่ายทอดมาจากพระยาประสาน
ดุุริยิ ศััพท์์ (แปลก ประสานศััพท์)์  มาเพิ่่ม� ตอนต้้น  โดยแบ่่งโครงสร้้างของทางเดี่่ย� วซอสามสาย
เพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) ออกได้้เป็็น 8 ส่่วนคืือ ต้้นทยอยเดี่่�ยว 
เที่่�ยวหวาน สามชั้้�น  เที่่�ยวเก็็บ  สามชั้้�น  เที่่�ยวหวาน สองชั้้�น  เที่่�ยวเก็็บ  สองชั้้�น  เที่่�ยวหวาน
ชั้้�นเดีียว เที่่�ยวเก็็บชั้้�นเดีียว และปลายทยอยเดี่่�ยว (พงษ์์ศิิลป์์ อรุุณรััตน์์, 2559, น. 117118)
2.3 การใช้้จัังหวะ จัังหวะในการบรรเลงทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยว
ของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) ปรากฏ 2 ส่่วนคืือ 1) จัังหวะฉิ่่�งที่่�ใช้้ตีีกำำ�กัับใน
การบรรเลงทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) มีี 2
แบบคืือ จัังหวะฉิ่่�งอััตราจัังหวะสามชั้้�นและสองชั้้�น  และ 2) จัังหวะหน้้าทัับที่่�ใช้้ตีีประกอบ
การบรรเลงทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) คืือ
หน้้าทัับสองไม้้ อััตราจัังหวะสามชั้้�นและสองชั้้�น 
2.4 การใช้้ทำำ�นองโยน จากการศึึกษาการประพัันธ์์ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลง
ทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) มีีกลุ่่�มทำำ�นองโยนลง 4 เสีียง คืือ กลุ่่�ม
ทำำ�นองโยนลงเสีียงเร กลุ่่�มทำำ�นองโยนลงเสีียงมีี กลุ่่�มทำำ�นองโยนลงเสีียงซอล และ กลุ่่�ม
ทำำ�นองโยนลงเสีียงลา ในระบบเสีียงเครื่่�องสายไทย
2.5 การขึ้้�นและการลงจบเพลง พระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) (อ้้างถึึงใน 
อนุุสรณ์์ในงานพระราชทานเพลิิงศพ พระยาภููมีเี สวิิน, 2519, น. 80) อธิิบายการขึ้้น� เพลงว่่า
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บางท่่านจะขึ้้�นต้้นทำำ�นองดุุดัันหรืืออ่่อนหวาน ซึ่่�งเรื่่�องนี้้�ต้้องดููสถานที่่�ด้้วย เพื่่�อเรีียกร้้อง
ความสนใจจากคนฟััง ณ ที่่�นั้้น 
� ๆ แต่่ถ้า้ ห้้องนั้้น� สงบเงีียบ ต้้องขึ้้นต้
� นด้
้ ว้ ยทำำ�นองที่่อ่� อ่ นหวาน 
ทั้้�งนี้้�ดนตรีีถืือความไพเราะเป็็นเครื่่�องสููงสุุด โดยเฉพาะซอสามสายยัังมีีหลัักการสีีอีีกอย่่าง
หนึ่่�งคืือ ในบทที่่�โอดครวญหรืืออ่่อนหวานก็็ต้้องผ่่อนลมหายใจให้้ได้้ระยะที่่�ปล่่อยคัันชััก
จะทำำ� ให้้ เ สีียงซออ่่ อ นลง การขึ้้� น เพลงของทางเดี่่� ย วซอสามสายเพลงทยอยเดี่่� ย วของ
พระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) ใช้้ทำ�น
ำ องขึ้้นต้
� นด้
้ ว้ ย “ต้้นทยอยเดี่่ย� ว” ในลัักษณะอ่่อนหวาน
โดยไม่่ใช้้จัังหวะฉิ่่�งและจัังหวะหน้้าทัับตีีกำำ�กัับ  และเริ่่�มต้้นขึ้้�นเพลงด้้วยนิ้้�วรููดจากเสีียงเร
ถึึงเสีียงซอลในสายเอก
      การจบเพลงมีอี ยู่่�สองอย่่างคืือ จบลงด้้วยอ่่อนหวานหรืือดุุดัน ถ้
ั า้ อ่่อนหวาน
ก็็ค่่อย ๆ แผ่่วเสีียงหายไปทีีละน้้อยจนหมดเสีียง ถ้้าจบลงด้้วยความดุุดัันก็็จบลงด้้วยการสีี
ให้้ดัังขึ้้�น  ๆ แล้้วหยุุดไปโดยฉัับพลััน  การลงจบเพลงของการบรรเลงทางเดี่่�ยวซอสามสาย
เพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) ใช้้ทำำ�นองลงจบในส่่วนที่่�เรีียกว่่า
“ปลายทยอยเดี่่�ยว” โดยใช้้จัังหวะฉิ่่�งอััตราสามชั้้�นและใช้้จัังหวะหน้้าทัับสองไม้้อััตรา
จัังหวะสองชั้้�น ตีีกำำ�กัับ ลงจบด้้วยการบรรเลงที่่�มีีลัักษณะอ่่อนหวาน
  2.6 กลวิิธีีพิเิ ศษ กลวิิธีีพิเิ ศษในการบรรเลงซอสามสาย ประกอบไปด้้วยส่่วนประกอบ
สำำ�คััญ 2 ส่่วน คืือ นิ้้�วและคัันชััก ซึ่่�งมีีความสััมพัันธ์์อัันเกี่่�ยวเนื่่�องด้้วยเสีียงของดนตรีี
โดยตรง ดัังที่่�พระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี)
      บููรพาจารย์์ท่่านได้้กล่่าวไว้้ว่่า พวกเครื่่�องสีี คัันชัักซอเปรีียบเหมืือนบิิดา
ผู้้�ให้้กำ�ำ เนิิดเสีียง นิ้้�วที่่ป� ระพรมประดุุจมารดา บทเพลงหรืือทางเป็็นของครููอาจารย์์ เครื่อ�่ งดีีด
คืือการปล่่อยไม้้ดีีด เครื่่�องเป่่าคืือลม เครื่่�องตีีคืือประคบไม้้ตีี ดัังนั้้�น ที่่�ว่่าการออกเสีียงดีีใน
การเล่่นดนตรีี ได้้แก่่ การปล่่อยมืือทั้้ง� สิ้้น ซึ่่
� ง� ครููต้อ้ งให้้การอบรมแนะนำำ�และดููแลโดยใกล้้ชิดิ
(พระยาภููมีีเสวิิน อ้้างถึึงใน อนุุสรณ์์ในงานพระราชทานเพลิิงศพ, 2519, น. 74)
       กลวิิธีีพิิเศษที่่�ใช้้ในการประพัันธ์์ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของ
พระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) ปรากฏใน 2 ส่่วนคืือ 1) การใช้้นิ้้�วในการประพัันธ์์ทาง
เดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีเี สวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี)  มีีจำำ�นวน  11 กลวิิธีี 
ได้้แก่่ (1) นิ้้�วประ (2) นิ้้�วพรม (3) นิ้้�วแอ้้ (4) นิ้้�วนาคสะดุ้้�ง (5) นิ้้�วก้้อง (6) นิ้้�วชุุน (7) นิ้้�วควง
(8) นิ้้�วครั่่�น (9) นิ้้�วชั่่�ง (10) นิ้้�วสะบััด และ (11) นิ้้�วรููด 2) คัันชัักเป็็นอีีกหนึ่่�งปััจจััยสำำ�คััญของ
การบรรเลงเครื่่� อ งดนตรีีไทยประเภทเครื่่� อ งสีีก็็ คืื อ คัั นชัั ก  ซึ่่� ง จะเป็็ นอีี กสิ่่� ง ที่่� ทำำ� ให้้

วารสารมนุษยศาสตรแ์ ละสังคมศาสตร์

ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี)

105

การบรรเลงซอสามสายเป็็นไปอย่่างมีปี ระสิิทธิิภาพ นอกจากนี้้�ยัังสามารถที่่�จะสร้้างอารมณ์์
ความรู้้�สึึกที่่�หลากหลายในการบรรเลงอีีกด้้วย สำำ�หรัับการใช้้คัันชัักที่่�เป็็นกลวิิธีีพิิเศษในการ
บรรเลงทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) จำำ�นวน 3
กลวิิธีี ได้้แก่่ (1) คัันชัักจัับกระตั้้�วแทงกระตั้้�ว (2) คัันชัักงููเลื้้�อย และ (3) การชะงัักซอ
อภิิปรายผลการวิิจััย
จากการศึึกษาแนวคิิดและคุุณค่่าของทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของ
พระยาภููมีเี สวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) ทำำ�ให้้เห็็นถึงึ พื้้น� ฐานทางความคิิดจากหลายส่่วนที่่ถู� กู หลอมรวม
และถููกส่่งผ่่านนัักดนตรีีหลายรุ่่�นจนกลายเป็็นแนวคิิดอัันเป็็นรากฐานสำำ�คััญที่่�ถ่่ายทอดกััน
ในศิิษย์์สำำ�นัักซอสามสายของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) อย่่างลุ่่�มลึึกและสััมพัันธ์์กััน
ชนิิดที่่�ไม่่สามารถแยกออกจากกัันได้้ เนื่่�องจากทั้้�งหมดล้้วนเป็็นปััจจััยเกื้้�อหนุุนให้้ทางเดี่่�ยว
ซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) สามารถหลอมรวมหลาย
เป็็ น องค์์ ค วามรู้้�ทางดนตรีีที่่� สำำ�คัั ญ ของสำำ�นัั ก สามารถเดิิ น ทางผ่่ า นกาลเวลามาอย่่ า ง
ยาวนานเกืือบ 200 ปีี ดำำ�รงอยู่่�ท่่ามกลางกระแสการเปลี่่�ยนแปลงทางดนตรีีที่่�เกิิดขึ้้�นตลอด
เวลาในฐานะเพลงเดี่่�ยวขั้้�นสููงของสำำ�นััก ด้้วยเหตุุนี้้�เองทำำ�ให้้ทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลง
ทยอยเดี่่�ยวได้้แสดงคุุณค่่าอัันเป็็นเนื้้�อแท้้ของเพลงที่่�สามารถพิิสููจน์์และอธิิบายได้้ด้้วยเหตุุ
และผล สอดคล้้องกัับบทความของณััฐฐ์์วััฒน์์ สุุทธิิโยธิิน  (2556) เรื่่�องการสืืบทอดทาง
วััฒนธรรม ได้้กล่่าวว่่า การสืืบทอดทางวััฒนธรรม (Cultural inheritance) เป็็นกระบวนการ
เรีียนรู้้�และการพัั ฒนา (Learning and development) ของมนุุ ษ ย์์ เ พื่่� อ ที่่� จ ะรัั ก ษา
อัั ต ลัั ก ษณ์์ ข องแบบแผนทางความคิิ ด ความเชื่่� อ วิิ ถีี ทางและแนวปฏิิ บัั ติิ ข องตนเองไว้้
โดยอาศััยกระบวนการในการสืืบทอดทางวััฒนธรรม ซึ่่�งเป็็นกระบวนการที่่�มีีลัักษณะ
เป็็นการไหลเวีียนอย่่างต่่อเนื่่อ� งกัันไปอย่่างไม่่รู้้�จบ  การสืืบทอดทางวััฒนธรรมในที่่�นี้หม
�้ ายถึึง
การสืืบทอดในสิ่่�งที่่ป� ระกอบด้้วยแนวคิิด (Concept) รููปแบบ (Form) และเนื้้อ� หา (Content)
และวิิธีีการ (Method) ที่่�ใช้้ในการสืืบทอดวััฒนธรรม
สุุดท้้าย แก่่นแท้้ของทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน 
(จิิตร จิิตตเสวีี) ก็็คืือความรู้้� ความรััก และความศรััทธา ที่่�เมื่่�อผู้้�ใดก็็ตามที่่�เข้้าถึึงด้้วยใจ
อัันบริิสุุทธิ์์�แล้้ว ย่่อมนำำ�ความปีีติิสุุขมาสู่่�ผู้้�นั้้�นเสมอ สอดคล้้องกัับคำำ�กล่่าวของอาจารย์์ถวััลย์์
ดัั ชนีี  (2552) ศิิ ล ปิินแห่่ ง ชาติิ ในโครงการเฉลิิ มพ ระเกีียรติิ  พ ระอัั จ ฉริิ ย ภาพของ
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พระบาทสมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว  เสวนาเฉลิิมพระเกีียรติิ ครั้้�งที่่� 2 ความว่่า “ศิิลปะคืือ
การทำำ�งานที่่�เกิิดจากความรััก ความมุ่่�งมั่่�นศรััทธา หลอมรวมออกมาเป็็นพลัังขัับเคลื่่�อนที่่�
เป็็นรููปลิ่่�มของมนุุษย์์ในทางสุุนทรีียภาพ”
บทสรุุป

จากการศึึกษาทางเดี่่�ยวซอสามสายเพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีีเสวิิน  (จิิตร
จิิตตเสวีี) ผู้้�วิจัิ ยั พบว่่า มีีแนวคิิดสำำ�คัญ
ั ปรากฏอยู่่� 5 แนวคิิด ได้้แก่่ 1) แนวคิิดเรื่อ�่ งเพลงเดี่่ย� ว
ขั้้�นสููง 2) แนวคิิดความเชื่่�อเรื่่�องการสาปแช่่ง 3) แนวคิิดเรื่่�องการสืืบทอด 4) แนวคิิดเรื่่�อง
พิิธีีกรรมการถ่่ายทอด และ 5) แนวคิิดเรื่่�องการบรรเลง นอกจากนี้้�ทางเดี่่�ยวซอสามสาย
เพลงทยอยเดี่่�ยวของพระยาภููมีเี สวิิน (จิิตร จิิตตเสวีี) ยัังมีีคุุณค่่าใน 4 ประการคืือ 1) คุุณค่่า
ต่่อผู้้�รับั การถ่่ายทอด 2) คุุณค่่าต่่อผู้้�ถ่่ายทอด 3) คุุณค่่าต่่อสำำ�นัักซอสามสายของพระยาภููมีี
เสวิิน  (จิิตร จิิตตเสวีี) และ 4) คุุณค่่าต่่อสัังคม ซอสามสายมีคี วามเหมาะสมในการบรรเลง
เพลงทยอยเดี่่ย� ว 3 ประการคืือ 1) สามารถทำำ�เสีียงได้้ยาว 2) ช่่วงเสีียงที่่ก� ว้้าง และ 3) นิ้้ว� โอดลอย
การวางโครงสร้้างทางเดี่่ย� วซอสามสายเพลงทยอยเดี่่ย� วมีีลักั ษณะเป็็นเพลงเถา มีีการใช้้จังั หวะฉิ่่ง�
และจัังหวะหน้้าทัับสองไม้้ ในอััตราจัังหวะสามชั้้�นและอััตราจัังหวะสองชั้้นตีีกำ
� �กั
ำ บ 
ั มีีการใช้้กลุ่่�ม
ทำำ�นองโยน 4 เสีียงคืือ กลุ่่�มทำำ�นองโยนลงเสีียงเร กลุ่่�มทำำ�นองโยนลงเสีียงมีี กลุ่่�มทำำ�นองโยน
ลงเสีียงซอล และกลุ่่�มทำำ�นองโยนลงเสีียงลา การขึ้้น� เพลงและการลงจบเพลงมีีลักั ษณะอ่่อนหวาน 
นอกจากนี้้ยั� งั มีีการใช้้กลวิิธีีพิเิ ศษใน 2 ลัักษณะคืือ กลวิิธีีพิเิ ศษในการใช้้นิ้้ว จำ
� �นวน 
ำ
11 กลวิิธีี 
และกลวิิธีีพิิเศษในการใช้้คัันชััก จำำ�นวน 3 กลวิิธีี
รายการอ้้างอิิง
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