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Abstract
This article entitled ‘Phleng Ruang: the Prototypical Musical Pieces
in Traditional Thai Dimension’ aims to point out a significant issue
on a Thai musical piece called Phleng Ruang. As material of study,
the Phleng Ruang is critically centred and plays the main role in
Thai music culture. Thus the value of Phleng Ruang is clarified as
the prototypical musical piece to various Thai songs and is functional
to skill improvement. This paper expresses the insider’s perspectives
through traditional Thai musicological aspects and aims to show an
essential part of Thai songs.

วารสารศิลปศาสตร์ ปี ที 21 ฉบับที 1 (มกราคม - มิถุนายน 2564)

1. บทนํา
ประเภทของเพลงไทย ซึงหมายถึงเพลงในดนตรีไทยรูปแบบขนบดังเดิม หรือดนตรีไทย
ราชสํานัก อันประกอบด้วยเพลงทีใช้สําหรับวงดนตรีปีพาทย์ เครืองสาย และมโหรี ถูกจําแนก
เป็ นเพลงหลากหลายประเภท แบ่งหน้าทีตามลักษณะการใช้งานในการบรรเลงหรือโครงสร้าง
สัดส่วนของเพลงตามสังคีตลักษณ์ อันประกอบด้วยเพลงกลุ่มปี พาทย์เสภา คือ เพลงทีมีการขับร้อง
ประกอบการบรรเลงปี พาทย์ไม้แข็ง เช่น เพลงแขกมอญ เพลงจระเข้หางยาว เพลงทีใช้ในกลุ่ม
วงเครืองสาย เช่น เพลงโหมโรงชมสมุทร เพลงในกลุ่มวงมโหรี เช่น เพลงตับมโหรี นอกจาก
จําแนกตามสังกัดวงดนตรีแล้ว เพลงไทยยังถูกแบ่งประเภทเป็ นเพลงตับ เพลงเถา เพลงโหมโรง
เพลงเรือง และเพลงหน้าพาทย์ เป็ นต้น ในกระบวนเพลงไทยทังหมดมีต้นกําเนิดการประพันธ์
เพลงจากการสร้างเสียงตามลักษณะการวางโครงร่างหลักของบทเพลง สิงสําคัญนันคือการ
ประพันธ์มอื ฆ้อง 1 สิงทีประกอบกันเป็ นเพลงหนึงๆ นัน เริมต้นจากทํานองและจังหวะเป็ นพืนฐาน
จากนันในขนบการประพันธ์ดนตรีไทยจะสร้างมาตรฐานการประพันธ์เพลงโดยกําหนดคุณลักษณะ
ของเพลงโดยอาศัยจังหวะหน้าทับ 2 เพือเป็ นบรรทัดฐานในการบ่งชีธรรมชาติสาํ นวนเพลง เช่น
ปรบไก่ สองไม้ และเพลงทีมีหน้าทับลักษณะพิเศษ ถือได้ว่าหน้าทับเป็ นเครืองกําหนดเบืองต้น
ในการสร้างแนวทางของมือฆ้อง เพือประกอบเป็ นเพลง
เพลงไทยถูกจําแนกให้เห็นขอบเขตของเพลงอยู่สามประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่ เพลงหน้า
พาทย์ เพลงเรือง และเพลงมโหรี โดยเพลงแต่ละประเภทสามารถระบุชนิดย่อย ๆ ลงไปได้อกี
กล่าวคือ เพลงหน้าพาทย์ ประกอบพิธกี รรมและประกอบในการแสดง เพลงเรือง จําแนกเป็ น
เพลงช้า เพลงเร็ว เพลงสองไม้ และเพลงฉิง และเพลงมโหรี อันได้แก่ เพลงตับ และเพลงเกร็ด
(กรมศิลปากร, 2545, น. 38-40) จะเห็นได้ว่าเพลงเรืองเป็ นเพลงทีใช้บรรเลงโดยวงปี พาทย์
เป็ นหลัก ซึงสอดคล้องกับขําคม พรประสิทธิ (2545, น. 8-18) ระบุว่า เพลงในสมัยอยุธยาจําแนก
ออกได้เป็ นสามประเภท คือ 1) เพลงร้องมโหรี มีไว้สาํ หรับขับกล่อม เพลงทีบรรเลงมีชนิดต่างๆ
คือ เพลงตับ และเพลงเกร็ด 2) เพลงปี พาทย์ มีไว้บรรเลงประกอบการแสดงโขนละครและใช้
บรรเลงประกอบพิธกี ารต่าง ๆ คือ เพลงหน้าพาทย์ และเพลงเรือง เพลงเรืองเป็ นการนําเพลง
1

มือฆ้อง คือทํานองของฆ้องวงใหญ่ททํี าหน้าทีสองประการ ประการแรกคือเป็ นทํานองโครงสร้าง
ของเพลงเพือให้เครืองดนตรีชนิดอืน ๆ แปรทํานองจากมือฆ้องพืนฐานตามลักษณะของการแปรทํานองของ
เครืองดนตรีแต่ละชนิด และประการทีสองเป็ นเนือเพลง เป็ นต้นทางในการประพันธ์เพลงและตรวจสอบบทเพลง
อนุโลมนับเป็ นทํานองหลักของวงดนตรีไทย
2

หน้าทับ คือ จังหวะโครงสร้างของเครืองหนัง (กลอง) ใช้ในการบรรเลงประกอบบทเพลง และใช้เป็ น
เครืองมือวัดสัดส่วนของบทเพลง (รอบของหน้าทับ เรียกว่า จังหวะหน้าทับ) และเป็ นมาตราในการยืดเพลงและ
ย่อเพลงไทย
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ต่างๆ หลายเพลงมาร้อยเรียงติดกัน โดยแบ่งประเภทเป็ น 1) เพลงเรืองประเภทเพลงช้า 2) เพลงเรือง
ประเภทเพลงปรบไก่ 3) เพลงเรืองประเภท เพลงสองไม้ 4) เพลงเรืองประเภทเพลงเร็ว และ
5) เพลงเรืองประเภทเรืองนางหงส์ 6) เพลงเรืองประเภทเรืองบัวลอย 7) เพลงเรืองประเภท
เพลงฉิง
จะเห็นได้ว่าเพลงเรืองมีความหลากหลายของประเภทเพลง และแต่ละประเภทมีเอกลักษณ์
เฉพาะตัว เมือจับเอาสาระของเพลงเรืองมาตังเพือพิจารณาถึงรูปแบบของเพลงเรืองย่อมเป็ นที
น่าสนใจไม่น้อย เพราะเพลงเรืองเป็ นเพลงทีมีความแตกต่างทังระดับของอัตรา กล่าวคือ เป็ นเพลง
ทีประสมอัตราสองชัน และชันเดียว อีกทังยังเป็ นเพลงทีมีรปู แบบกระสวนหน้าทับทีหลากหลาย
แต่ยนื พืนหน้าทับปรบไก่ และหน้าทับสองไม้ ซึงทังสองหน้าทับนีถือได้ว่าเป็ นสาระ สําคัญของ
การประกอบสร้างเพลงเรืองเกือบทุกประเภท เว้นแต่เพลงฉิง และเพลงเรืองนางหงส์ จังหวะ
หน้าทับจึงสําคัญและเป็ นสาระหลักของเพลงเรืองไม่แพ้ทาํ นอง เพราะเป็ นเครืองกําหนดและใช้
ชีวัดในการประพันธ์ทาํ นองให้มคี วามสอดคล้องกับอัตราและกระสวนจังหวะหน้าทับ สามารถ
ยกให้เห็นว่าหน้าทับเป็ นเสาหลักในการประดิษฐ์ทาํ นองมาแต่ครังอดีต ดังทีพระราชหัตถเลขา
ของ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์ ทีมีต่อกรมพระยาดํารงค์ราชานุภาพ ความว่า
“...เพลงสองชัน ตะโพนจังหวะหนึง ได้เท่ากับกรับสีจังหวะ ถ้าสามชัน
ก็ขนไป
ึ เป็ นแปดจังหวะ คือว่าทวีคณ
ู ขึนไปทุกที เนือปี พาทย์ทตีี นัน
ก็ต้องตีแก้ไปตามตะโพนลงมา ข้างสันเรียกว่าตีตดั ขึนไปข้างยาว
เรียกว่าตียดื ...”
(พูนพิศ อมาตยกุล, 2552, น. 70)
เมือพิจารณาพระราชหัตถเลขาของ สมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศฯ จะพบว่าการ
กําหนดหน้าทับของตะโพนเป็ นหลักนัน เพือกําหนดอัตราจังหวะและสัดส่วนทํานองสันยาวของ
เพลง จากนันเครืองดําเนินทํานองจะแปรผันรูปแบบทํานองตามอัตราจังหวะของตะโพน ในเรือง
ของเพลงทีมีกลุ่มอัตราหลากหลายมักพบได้มากในกลุ่มเพลงเถา และเพลงเรือง โดยเฉพาะ
เพลงเรืองทีเกียวพันกับอัตราจังหวะหน้าทับ และอัตราจังหวะฉิง จะพบว่าเพลงเรืองประเภท
เพลงฉิง จะมีรปู แบบเอกลักษณ์ คือ ไม่มหี น้าทับกํากับ ความแตกต่างหลากหลายของเพลงฉิง
จึงมีรปู แบบของเพลงทีไม่ถูกผูกมัดกับระเบียบของหน้าทับ ทว่าในเพลงประเพลงเพลงฉิงก็ยงั
มีการเปลียนอัตราจังหวะด้วยเช่นกัน
จุดประสงค์ของการบรรเลงเพลงเรือง เป็ นอีกประเด็นทีสําคัญเพราะโครงสร้างสังคีต
ลักษณ์เพลงเรืองส่วนมากเป็ นเพลงประเภทเพลงทางพืน กล่าวคือ โครงสร้างเพลงเรืองอาศัย
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มือฆ้องเป็ นหลักและมีการแปรทํานองตามวิสยั ของเครืองดนตรีต่าง ๆ ให้พลิกแพลงไปตาม
กลวิธีการแปรทํานอง เพลงในกลุ่มนีมีลกั ษณะการบรรเลงแตกต่างจากเพลงบรรเลงทัวไป
กล่าวคือ ลักษณะทํานองของเพลงเรืองมีพนเดิ
ื มไม่ได้เป็ นเพลงเพือการฟั งเป็ นหลัก รูปแบบ
การร้อยเรียงเพลงเรืองจึงมิได้วางอยู่บนเหตุปัจจัยเพือรับใช้ความเพลิดเพลินของผูฟ้ ั ง (วัศการก
แก้วลอย, 2558, น. 49) แต่คุณประโยชน์โดยตรงของเพลงเรืองมักเกิดขึนแก่ผปู้ ฏิบตั ิ นับได้ว่า
เป็ นแม่บทของเพลงไทยทีใช้เป็ นเครืองมือเพือส่งเสริมพัฒนาการทางทักษะดนตรีของนักดนตรี
เป็ นเครืองชีวัดภูมริ แู้ ละภูมทิ กั ษะของนักดนตรี หากผู้ใดเข้าใจกระบวนการของเพลงเรืองย่อม
สามารถนํามาใช้สอ่ งทางในความเข้าใจเพลงประเภทอืนๆ ได้โดยประณีต ลึกซึง
ในพืนทีทางวัฒนธรรมดนตรีไทยเพลงเรืองจึงเป็ นกลุ่มเพลงทีมีองค์ประกอบน่ าสนใจ
และนับได้ว่าเป็ นแม่บทของเพลงไทยประเภทอืน ๆ กล่าวคือ เพลงเรืองเป็ นเพลงทีมีมือฆ้อง
บ่งบอกเอกลักษณ์ มีการจัดระเบียบวิธกี ารประสานเพลงทีมีลกั ษณะเฉพาะ อีกทังยังมีรูปแบบ
วิธกี ารบรรเลงเฉพาะตัว ในบทความนีจะชีให้เห็นความสําคัญของเพลงเรืองทีมีอทิ ธิพลต่อระบบ
ของดนตรีไทยอย่างลึกซึงและเป็ นต้นทางความรูใ้ นการพัฒนาประเภทเพลงไทยอืนๆ ตลอดจน
เพลงเรืองยังสามารถบ่งชีถึงรูปแบบวิธคี ดิ ของสังคีตกวีไทย ดังนันการทําความเข้าใจเพลงเรือง
จึงเป็ นการวิเคราะห์ภูมปิ ั ญญาทางดนตรีไทยในด้านเพลงขันพิเศษ กล่าวคือ เพลงเรืองเป็ น
แม่บทของวิถปี ฏิบตั ใิ นสังคมดนตรีไทยในมิตทิ เพลงเรื
ี
องมีบทบาททางดนตรีไทยขันพัฒนาและ
มิตใิ นการจัดองค์ความรูท้ างดนตรีไทยทีส่งผลต่อการดํารงอยู่ของดนตรีไทยตราบทุกวันนี
2. เพลงเรือง เพลงแม่บทของเพลงไทย
ผูเ้ ขียนมีขอ้ วินิจฉัยพอสังเขปเกียวกับเพลงเรือง ทีถือว่าเพลงเรืองเป็ นต้นกําเนิดและ
เป็ นแม่บทของเพลงไทยประเภทอืนๆ หากพิจารณาทีรูปแบบการร้อยเพลงเรืองจะพบว่า เพลงเรือง
คือ การรวมกลุ่มของเพลง หรือท่อนเพลงต่าง ๆ มาร้อยเรียงเข้าด้วยกัน โดยอาศัยปั จจัยความ
กลมกลืนหลายประการ เพือยึดเป็ นระเบียบวิธใี นการร้อยเพลงเรือง เช่น ร้อยด้วยสําเนียงภาษา
(เพลงเรืองเขมรใหญ่ เพลงเรืองฝรังรําเท้า เพลงเรืองจีนแส) ร้อยด้วยสํานวนของเพลง (เพลงเรือง
สร้อยสน เพลงเรืองทะแย) ร้อยด้วยขนบการจับคู่เพลง (เพลงเรืองนกขมิน เพลงเรืองพญาโศก
เพลงเรืองสุรนิ ทราหู) เพลงเรืองเหล่านีจะถูกจัดหมวดหมู่ดว้ ยเหตุปัจจัยการร้อยเพลงเรืองดังที
กล่าวมา นอกจากนันประเภทของเพลงเรืองยังมีระเบียบวิธบี รรเลงทีวางอยู่ตามขนบนิยม อาทิ
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เพลงเรืองประเภทเพลงช้า
แบบที 1 :
แบบที 2 :

เพลงช้า (ปรบไก่)
เพลงช้า (ปรบไก่)

เพลงสองไม้
เพลงเร็ว

เพลงเร็ว
เพลงลา

เพลงลา

เพลงเรืองประเภทเพลงปรบไก่
เพลงปรบไก่

ลงเช็ดเช้

เพลงเรืองประเภทเพลงสองไม้
แบบที 1 :
แบบที 2 :

เพลงสองไม้
เพลงสองไม้

เพลงเร็ว
เพลงลา
ลงเช็ดเช้ / ทอดลง

จากตัวอย่างระเบียบวิธกี ารร้อยเพลงเรืองจะเห็นว่า ในประเภทย่อยของแต่ละเพลง
ก็สามารถประกอบด้วยเพลงหลายเพลงมารวมกัน ดังนัน เพลงเรืองจึงเป็ นแหล่งรวมของบทเพลง
จํานวนมากทังยังเป็ นต้นทางของเพลงประเภทอืนๆ เช่น เพลงเถา เพลงพิธกี รรม และเพลงละคร
โดยกระบวนการแปลงรูปเพลงเรืองเป็ นเพลงอืนๆ นันสําคัญทีว่า จําเป็ นต้องอาศัยการตีความเพลง
โดยมีลกั ษณะการอาศัยความเข้าใจสารัตถภาพของทังเพลงต้นทางและเพลงทีต้องการแปลงรูป
การตีความเพลงจึงเป็ นโจทย์สาํ คัญสําหรับคีตกวี อาศัยปั จจัยหลายประการ อาทิ การเข้าใจโจทย์
ของประเภทกลุ่มเพลง รูปแบบของทํานอง รูปแบบวงทีบรรเลง การตีความเพลงจึงเป็ นสิงสําคัญ
ทีต้องอ้างอิง “สารัตถภาพของเพลง” สามารถมุ่งประเด็นสําคัญ เช่น เอกลักษณ์ของเพลง กระสวน
ทํานองทีมีความโดดเด่น (ชยุติ ทัศนวงศ์วรา และจรัญ กาญจนประดิษฐ์, 2563, น. 199-200)
2.1 แม่บทของเพลงเถา
เพลงเถาและเพลงเรืองมีส่วนประกอบสําคัญร่วมกัน คือ การผันอัตราจังหวะในกระบวน
เพลง กล่าวคือ มีการบรรเลงจากอัตราจังหวะห่าง ไปสู่อตั ราจังหวะถี กล่าวโดยตรงว่าเพลงตังต้น
แต่เดิมทีเชือกันว่าเป็ นเพลงในอัตราจังหวะสองชัน จนกระทังสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์มกี าร
ขยายอัตราของเพลงให้มลี กั ษณะเพิมขึนทวีคณ
ู เป็ นสามชัน โดยสมเด็จฯ เจ้าฟ้ ากรมพระยานริศฯ
ได้มพี ระราชหัตถเลขาตอนหนึงว่า
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“...ยังมีครูปีพาทย์ผมู้ ชี อเสี
ื ยงรําลือมากมาจนทุกวันนีอีกคนหนึง ชือ
ครูทดั เป็ น คนแรกคิดทําเพลงสามชัน มีเพลงเทพบรรทม ภิรมย์สรุ างค์
เทพนิมติ ร เป็ นต้น เข้าใจว่าเป็ นคนแก่กว่าพระประดิษฐ์ (มี) จึงเป็ น
ตัวอย่างให้พระประดิษฐ์ (มี) และคนชันหลังลงมาคิดเพลงสามชัน
ตาม...”
(พูนพิศ อมาตยกุล, 2552, น. 28)
จากพระราชหัตถเลขาฯ พบว่าเพลงสามชันทีแต่งขยายไปโดยผู้รเิ ริม คือ ครูทดั นัน
ย่อมเกิดทีหลังเพลงเรืองอยู่นานนักหากอ้างว่าเพลงเรืองมีมาแต่สมัยอยุธยา เมือพิเคราะห์ดูจะ
พบว่าเพลงเรืองบางเรืองมีลกั ษณะสือไปทางทีมีกระบวนการเรียงเพลงบางส่วนไปในอัตราแบบ
เพลงเถา คือ อัตราสามชัน อัตราสองชัน และอัตราชันเดียว ในส่วนของอัตราสองชันสามารถ
อ้างอิงเพลงปรบไก่และสองไม้ได้ ในส่วนอัตราชันเดียวสามารถอ้างอิงเพลงเร็ว เพราะอาศัย
การกําหนดอัตราการตีฉิงเป็ นบรรทัดฐาน ทว่าการขยายเพลงขึนไปเป็ นอัต ราสามชันมีเหตุ
ด้วยกัน 2 ประการ คือ ว่าด้วยลักษณะหน้าทับและว่าด้วยลักษณะทํานอง
ตารางที 1
เปรียบเทียบสัดส่วนหน้าทับในเพลงเรืองประเภทเพลงช้า
ปรบไก่
สองไม้
เพลงเร็ว

---- - - ติง
- - - ตุ๊บ

- - - พลึง - - - ปะ - - - ตุ๊บ - - - พลึง - - - พลึง
-ถะ -ตุ๊บ - - - พลึง - - - พลึง
-พลึง -พลึง

- - - ตุ๊บ

- - - พลึง

ว่าด้วยลักษณะหน้าทับ ถึงแม้ว่าจะเป็ นหน้าทับคนละชนิดกัน (ปรบไก่-สองไม้) แต่
ลักษณะความยาวของหน้าทับมีสดั ส่วน ดังนี ปรบไก่ 8 ห้องเพลง สองไม้ 4 ห้องเพลง เพลงเร็ว
2 ห้องเพลง ลักษณะนีเป็ นไปในแนวคิดการขยายและตัดทอนแบบเพลงเถา กล่าวคือ ขยาย
และทอนลงเป็ นสองเท่า เมือพิจารณาเชิงรูปแบบจะเห็นว่าหน้าทับของเพลงเรืองประเภทเพลง
ปรบไก่มลี กั ษณะลดหลันกันตามรูปแบบวิธขี องการขยายและตัดทอนแบบเพลงเถา
เพลงเรืองฉิงพระฉัน เป็ นตัวอย่างในการแสดงคุณลักษณะบางประการของเพลงเถาที
ปรากฏรูปแฝงอยู่ในเพลงประเภทเพลงฉิง ทํานองสามารถบ่งชีลักษณะบางประการของรูปแบบ
เพลง กล่าวคือ ทํานองบางสํานวนสามารถระบุธรรมชาติของอัตราจังหวะได้ การขยายทํานอง
และตัดทอนทํานองมิใช่เพียงการลดรูปของจํานวนห้องเพลง แต่เป็ นการขยายทํานองและตัดทอน
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ทํานองอย่างเป็ นสัดส่วนด้วย สังเกตได้จากทํานองเท่า ทํานองโยน ทีอาศัยการพิจารณาจาก
มือฆ้อง
สํานวนมือฆ้อง ที ปรากฏอยู่ท้ายท่อนของเพลงฉิ งใหญ่สีท่อน ในเพลงเรืองฉิ งพระฉัน
---ฟ
----

-ม-ม
- - - ลฺ

---- - - มฺ

---ม
----

---ม
- - - มฺ

-------

---- ฟฺ - มฺ

---ม
----

สํานวนมือฆ้องทียกมา ปรากฏอยู่เป็ นประโยคท้ายท่อนของเพลงฉิงใหญ่สท่ี อน เมือ
พิจารณาจะพบว่ามีลกั ษณะเป็ นทํานองเท่า กล่าวคือ ทํานองเท่าเป็ นทํานองทียืนเสียง หรือยํา
เสียงซึงเป็ นเสียงหลักของบันไดเสียง โดยทํานองทียกมามีขอ้ พิเศษ คือ สํานวนทํานองมีลกั ษณะ
เป็ นเท่าเต็ม ซึงทํานองเท่าเต็มนีจะปรากฏอยู่ในการใช้ในเพลงจําพวกเพลงหน้าทับปรบไก่
สามชัน ดังนันข้อสังเกตดังกล่าวจะสามารถอนุมานความเป็ นไปได้ว่าลักษณะกระสวนทํานอง
เท่าเต็ม ทีมีอยู่ในเพลงเรืองไม่ว่าจะเป็ นเพลงฉิง หรือเพลงปรบไก่ จะมีทํานองลักษณะทีหยิบยก
ไปใช้ได้ในเพลงเถาอยู่หลายสํานวน
ภาพที 1
การเปรียบเทียบสัดส่วนจังหวะของเพลงเรืองฉิงพระฉันกับความสัมพันธ์โครงสร้างอัตราจังหวะ

ภาพทียกขึนมาเพือแสดงให้เห็นว่าสัดส่วนของเพลงเรืองฉิงพระฉัน มีลกั ษณะเป็ นไป
ตามคุณลักษณะทางอัตราจังหวะเมืออนุ มานเปรียบเทียบกับรูปแบบ (Form) ของเพลงเถา หาก
พิจารณาจากทัศนะนี เพลงฉิงสีท่อน จะสามารถเทียบเคียงได้กบั อัตราของรูปแบบหน้าทับปรบไก่
และอัตราจังหวะสามชันในเพลงเถา เพลงฉิงนอก เขม่าฝ้ า ฉิงกลาง และฉิงสนาน จะสามารถ
เทียบเคียงได้กบั อัตราของรูปแบบหน้าทับสองไม้และอัตราจังหวะสองชัน และเพลงฉิงชันเดียว
จะสามารถเทียบเคียงได้กบั อัตราของรูปแบบหน้าทับเพลงเร็วและอัตราจังหวะชันเดียว
ด้วยเหตุทกล่
ี าวมานีจะเห็นว่ารูปแบบ (Form) ของเพลงเรืองมีอทิ ธิพลต่อการกําเนิด
เพลงเถา ทังโครงสร้างการจัดเรียงเพลง ลักษณะมือฆ้องทีมีคุณสมบัติยดื ขยายโดยลักษณะ
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ดังกล่าวเรียกได้ว่าเป็ นมือฆ้องฉาย คือ การทีใช้มอื ฆ้องในการผลิตทํานองให้มกี ารกระจายเสียง
และมีตําแหน่ งของเสียงห่าง ๆ ทังนีรูปแบบของความเป็ นทวีคูณของห้องเพลงในหน้าทับใน
เพลงเรืองประเภทเพลงช้า ชีให้เห็นถึงความสัมพันธ์บางประการต่อลักษณะโครงสร้างของเพลงเถา
วิวฒ
ั นาการของเพลงเถาจึงมาจากการนําแนวความคิดของเพลงเรืองผนวกกับความรูแ้ ขนงอืน
ในวิชาการดนตรีไทย การกําเนิดเพลงเถาจึงวางอยู่บนพืนความรูข้ องเพลงเรืองทีเป็ นแม่บทเชิง
รูปแบบโครงสร้าง
2.2 แม่บทของเพลงประกอบพิธีกรรม
การประกอบพิธกี รรมในส่วนนีสามารถใช้ทศั นะมองในมุมของดนตรีกบั การนํ าไปใช้
ซึงคุณสมบัติของดนตรีทนํี าไปใช้ในพิธกี รรมถือได้ว่าเป็ นการนําดนตรีไปใช้ประโยชน์ทเป็
ี น
ส่วนหนึงในการรับใช้ความเชือ และศรัทธาของมนุษย์ ตลอดจนประเพณีต่างๆ จนนับได้ว่าเป็ น
ดนตรีเพือการตอบสนองเชิงประโยชน์ใช้สอย (Function) กล่าวคือ เพลงเรืองมีลกั ษณะทีเป็ น
เพลงหลายๆ เพลงนําเข้ามาเรียงร้อยต่อกันตามรูปแบบขนบนิยมทีถือปฏิบตั มิ า รูปแบบดังกล่าว
แฝงอยู่ในเพลงเรืองต่างๆ อยู่แล้ว นอกจากการศึกษาเพลงเรืองในฐานะผลงานศิลปะของดุรยิ กวี
แล้ว สามารถกล่าวถึงลักษณะการนําเพลงเรืองไปรองรับวิถปี ฏิบตั ขิ องคนไทยได้ เพลงเรือง
เป็ นแม่บทสําคัญ ในการถูกหยิบนําไปใช้เพือประโยชน์ ท างด้า นพิธ กี รรม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณีและเป็ นแม่บทเชิงพืนทีของปฏิบตั กิ ารของพืนทีความศักดิสิทธิ (Sacred) และพืนที
ของมนุษย์โลก (Secular) เพลงเรืองจึงเป็ นผลิตผลทางดนตรีไทยทีเชือมพืนทีทางความคิดและ
วัตรปฏิบตั ิของคนกับดนตรี เพลงเรืองในบริบทนีจึงเป็ นต้นทางของเพลงทีใช้ร่วมในพิธกี รรม
ทังพระราชพิธี และพิธรี าษฎร์ ล้วนมีเพลงเรืองเป็ นส่วนประกอบของพิธดี ว้ ยทังสิน
เพลงเรืองมีลกั ษณะเด่น คือ เป็ นเพลงหลายเพลงทีเรียงร้อยต่อกัน วิธกี ารนําเพลงเรือง
ไปใช้จงึ สามารถนําไปใช้ได้ 2 ลักษณะ คือ การนําเพลงเรืองทีเรียงร้อยเป็ นสํารับไว้บรรเลงโดย
ตลอดทังเรือง และการหยิบเพลงบางเพลงหรือกลุ่มเพลงบางกลุ่มจากเพลงเรืองมาใช้เพือประกอบ
พิธชี ่วงใดช่วงหนึง อาทิ ในพิธที าํ ขวัญ ใช้เพลงเรืองทําขวัญซึงเป็ นเพลงเรืองประเภทเพลงปรบไก่
ในพระราชพิธถี วายผ้าพระกฐินเสด็จทางชลมารค วงปี พาทย์บรรเลงเพลงเรืองทะแยกลองโยน
ในการแห่ศพบรรเลงเพลงเรืองทยอย ในการโกนผมนาคและอาบนํานาคตลอดจนรดนําดําหัวผู้ใหญ่
ใช้เพลงเรืองลงสรงประกอบพิธี การนําเพลงบางเพลงในเพลงเรืองไปใช้เพือประกอบพิธโี ดยตรง
และการนําเพลงบางเพลงในเพลงเรืองมาเปลียนกระสวนทํานอง สํานวนลีลา ไปใช้ประกอบพิธี
ในวาระอืนๆ
(1) หยิบมาใช้โดยตรง เช่น
- เพลงลงสรง ในเรืองลงสรง ใช้ในการรดนําในพิธมี งคล
- เพลงเรืองทําขวัญเล็ก ใช้ในพิธคี รอบครูช่าง ตอนเวียนเทียน
466

JOURNAL OF LIBERAL ARTS 21, 1 (JANUARY - JUNE 2021)

(2) เปลียนแปลงสังคีตลักษณ์ เช่น
- เพลงรําดาบ ในเรืองรําดาบ นํามาเปลียนรูปแบบสํานวนต้นของเพลงใหม่
ใช้ในพิธไี หว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ไทย ตอนถวายเครืองสังเวย
- เพลงครอบจักวาล ในเพลงเรืองครอบจักรวาล นํ ามาจัดกระบวนสํานวน
เพลงใหม่เป็ นเพลงตระมงคลจักรวาล ใช้ประกอบพิธไี หว้ครู
- เพลงพญาโศก ในเรืองพญาโศก ดัดแปลงโครงสร้างทํานองและจังหวะ
เพือใช้ประกอบพิธแี ห่พระบรมศพ
ตัวอย่างสํานวนเพลงรําดาบ
สํานวนมือฆ้องในเพลงเรืองรําดาบ
---ร
-ร-ร
-ม-ร

-ด-ล

-ดดด

-ร-ซ

-ม--

ฟซล - ด

สํานวนมือฆ้องในเพลงรําดาบ
------ร
-ม-ร

-ด-ล

---ด

---ซ

-ม-ซ

-ล-ด

จากสํานวนตัวอย่าง จะเห็นได้ว่าการนําเพลงรําดาบในเพลงเรืองรําดาบทีมือฆ้องเป็ น
มือเต็ม (มือฆ้องทีมีความถีทํานองมาก) มาใช้ในพิธไี หว้ครูจาํ เป็ นต้องแสดงถึงเอกลักษณ์เพลง
หน้าพาทย์ทมีี ความสง่างาม ดังนันจึงต้องแปลงกระสวนทํานองและกระสวนจัง หวะใหม่ โดย
อนุ รกั ษ์ลูกตกและบันไดเสียงเดิมไว้ลกั ษณะมือฆ้องจึงมีลกั ษณะฉาย (ทํานองมีคุณสมบัตเิ ป็ น
ช่องพยางค์ กระจ่างชัด) เพลงเรืองจึงถือว่าเป็ นเพลงแม่บทของเพลงประกอบพิธกี รรมและมี
บทบาทหน้าทีส่วนใหญ่ในพิธกี รรมของวิถชี วี ติ ไทยอย่างแนบสนิท
2.3 แม่บทของเพลงประกอบการแสดง
การแสดง โขน ละคร ระบํา รํา ฟ้ อน เป็ นการทํางานขององค์ประกอบศิลป์ สองประการ
คือ องค์ประกอบทางด้านนาฏศิลป์ และองค์ประกอบทางดุรยิ างคศิลป์ เพลงทีใช้ประกอบการ
แสดงจํานวนมากเป็ นเพลงทีถูกหยิบยกไปจากเพลงต่างๆ ในเพลงเรือง หรือนําเพลงต่าง ๆ ใน
เพลงเรืองปรับรูปแบบกระสวนทํานอง กระสวนจังหวะ บันไดเสียง หรือสอดใส่กลวิธที ให้
ี เหมาะสม
กับรูปแบบการแสดง เพลงเรืองจึงเป็ นประเด็นศึกษาสําคัญทีทําให้เห็นวิวฒ
ั นาการของเพลงไทย
ในส่วนของกลุ่มเพลงใหญ่จาํ พวกเพลงประกอบการแสดง
เพลงประกอบการแสดงทีได้นําทํานองมาจากเพลงเรืองส่วนมากเป็ นการหยิบเพลงมา
ใช้โดยตรง การเปลียนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคีตลักษณ์ไม่มากนัก ส่วนใหญ่เป็ นการเปลียนแปลง
ระเบียบวิธกี ารบรรเลงให้สอดคล้องเหมาะสมกับการแสดง เพลงทีเห็นเด่นชัดทีสามารถหยิบ
นํามาใช้ได้ คือ ประเภทเพลงช้า เพลงเร็ว เป็ นทีนิยมในการใช้ประกอบการรํา และละคร แม้กระทัง
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การรํามาตรฐาน ใช้เพลงช้าจากเพลงเรือง และต่อด้วยเพลงเร็ว อาทิ เพลงสร้อยสน และเพลง
เต่าเห่ ใช้ประกอบการรําเพลงช้าเพลงเร็วระบํา การหยิบเพลงจากเพลงเรืองไปใช้เพือประโยชน์
ในการแสดงถึงแม้จะเป็ นการนําเพลง หรือส่วนของเพลงไปใช้ แต่จะเห็นว่าการบรรเลงย่อมต้อง
อาศัยภูมปิ ั ญญาของการบรรเลงเพลงประกอบการแสดง ทีผูบ้ รรเลงต้องทําความเข้าใจกับท่ารํา
เพือยืดทํานอง เพิมทํานอง หรือตัดทํานอง ให้ถูกต้องเหมาะสมกับท่าทางของผูแ้ สดง
ตารางที 2
ตัวอย่างเพลงในเพลงเรืองทีถูกหยิบไปใช้ประกอบการแสดง
เพลง
เพลงเต่าเห่
เพลงสร้อยสน
รัวท้ายเพลงรําดาบ
เพลงสีนวล
เพลงมอญแปลง

เพลงเรือง
เพลงเรืองเต่ากินผักบุง้
เพลงเรืองสร้อยสน
เพลงเรืองรําดาบ
เพลงเรืองสีนวล
เพลงเรืองมอญแปลง

ประกอบการแสดง
รําเพลงช้าเพลงเร็ว(ระบํา)
รําเพลงช้าเพลงเร็ว
รัวบูชายัญ
รําสีนวล
รําพัธวิสยั

2.4 แม่บทของเพลงเรืองและเพลงตับ
เพลงเรืองทีมีลกั ษณะเป็ นเพลงเรืองสํารับใหญ่ บรรจุเพลงจํานวนมาก เพลงเรือง
หลายเรืองสามารถแยกออกเป็ นชุดได้ กล่าวคือ เพลงเรืองทีบรรจุเพลงไว้มากใช้เวลาการบรรเลง
ทียาวนาน ถึงขนาดต้องแยกชุดบรรเลง เพือความกะทัดรัดเหมาะสมกับเวลา สํารับของการจัด
เพลงจึงต้องแยกเป็ นเพลงเรืองสํารับใหญ่และสํารับเล็ก เช่น เพลงเรืองทําขวัญ(ใหญ่) เพลงเรือง
ทําขวัญ(เล็ก) เพลงเรืองเต่ากินผักบุง้ (เรืองใหญ่) เพลงเรืองเต่ากินผักบุง้ (เรืองกลาง) เพลงเรือง
เต่ากินผักบุง้ (เรืองเล็ก) เพลงเรืองจีนแส(เก้าท่อน) เพลงเรืองจีนแส และเพลงเรืองจีนแส (เล็ก)
เพลงเรืองบางเรืองจึงเป็ นแม่บทเพลงให้นําเพลงต่าง ๆ ในเรืองนันถอดออกมาแล้วประกอบชุด
เพลงเรืองใหม่ อาทิ เพลงเรืองเต่ากินผักบุง้
ตัวอย่าง เพลงเรืองเต่ากินผักบุง้ เรืองเล็ก
ขยายความเพลงเรืองเต่ากินผักบุง้ ทางของครูพุ่ม ปาปุยะวาทย์ ประกอบด้วยเรือง
เต่ากินผักบุง้ เรืองใหญ่ เรืองกลาง และเรืองเล็ก แต่โบราณเพลงเรืองเต่ากินผักบุง้ ไม่ออกเพลง
สองไม้ กล่าวคือ เป็ นเพลงช้าและต่อด้วยเพลงเร็วแล้วจึงลงเพลงลา ต่อมาภายหลังจึงมีการเพิม
เพลงประเภทเพลงสองไม้เข้าไปในเรืองเต่ากินผักบุง้ (วัศการก แก้วลอย, 2558, 117)
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เพลงเรืองเต่ากินผักบุง้ เรืองเล็ก ประกอบด้วย เพลงเต่ากินผักบุง้ เพลงเต่าเงิน เพลง
เต่าเห่ เพลงแม่วอนลูก (สองไม้) เพลงลูกวอนแม่ (เพลงเร็ว) เพลงเร็วพม่า และเพลงลา โดยเพลง
เต่าเงิน ในเรืองเต่ากินผักบุง้ ได้รบั การจัดสํารับใหม่เป็ นเพลงเรืองเต่าเงิน โดยเพลงเต่าเห่ ใน
เรืองเต่ ากินผักบุ้ง ได้รบั การจัดสํารับใหม่เป็ นเพลงเรืองเต่าเห่ และเพลงเรืองเต่ ากินผักบุ้ง
(แบบโบราณ) ประกอบด้วย เพลงเต่ากินผักบุง้ เต่าเห่ เต่าทอง เพลงเร็วเต่ากินผักบุง้ และเพลงลา
โดยเพลงเต่าทอง ในเรืองเต่ ากินผักบุ้ง (แบบโบราณ) ได้รบั การจัดสํารับใหม่เป็ นเพลงเรือง
เต่าทอง ประกอบด้วย เพลงเต่าทอง ต่อด้วยเพลงกบเต้น (สองไม้) เพลงเร็ว (ท้ายเพลงแขก
มัดตีนหมู) ลงด้วยเพลงลา จะเห็นได้ว่าเพลงเรืองทีเป็ นเพลงเรืองขนาดใหญ่มกี ารแตกเพลงไป
เป็ นต้นทางของเพลงเรืองอืน ๆ ได้อกี ถือได้ว่าตัวเพลงเรืองเองมีคุณสมบัติตงต้
ั น เพือขยาย
ความหลากหลายในหมู่เพลงเรืองด้วยกัน
ตัวอย่าง เพลงเรืองทําขวัญใหญ่
ขยายความเพลงเรืองทําขวัญ แบ่งออกเป็ น เพลงเรืองทําขวัญ เล็ก และเพลงเรือง
ทําขวัญใหญ่ โดยเพลงเรืองทําขวัญมีหลากหลายสํานวนออกไป โดยสํานวนของกรมศิลปากรที
ได้รบั ตกทอดมาจากกรมมหรสพหลวงระบุว่า เพลงเรืองทําขวัญใหญ่ ประกอบด้วยเพลงนางนาค
เพลงมหาฤกษ์ เพลงมหากาล เพลงสังข์น้อย เพลงมหาชัย เพลงดอกไม้ไทร เพลงดอกไม้ไพร
เพลงพัดชา เพลงบ้าบ่น เพลงคู่บ้าบ่น เพลงเคียงบ้าบ่น เพลงต้นกราวรํา เพลงกราวรํา และ
เพลงประพาสเภตรา (ปี บ คงลายทอง, 2552, น. 40)
ซึงเพลงเรืองทําขวัญใหญ่นี บรรจุเพลงไว้เป็ นจํานวนมากเพลงเหล่านีสามารถดึงมาใช้
และจัดสํารับใหม่เป็ นเพลงตับ กล่าวคือ ตับนางนาค ซึงเป็ นเพลงตับมโหรี บทขับร้องเป็ นบท
พระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ ามหามาลา กรมพระยาบําราบปรปั กษ์ บรรจุเพลง
ในตับประกอบด้วย เพลงนางนาค เพลงพัดชา เพลงลีลากระทุ่ม เพลงกราวรํามอญ และเพลง
ประพาสเภตรา ซึงในสํารับเพลงตับนางนาคนีได้นําเพลงจํานวน 5 เพลง (พิชติ ชัยเสรี, 2536,
น. 42) ยกมาจากในเพลงเรืองทําขวัญใหญ่ และได้แทรกเพลงเพลงลีลากระทุ่ม เมือพิจารณาจะ
เห็นว่าเพลงเรืองทําขวัญใหญ่ เป็ นต้นทางในการตัดทอนเพลงมาบรรเลงรวมกันพร้อมบรรจุ
บทร้องใส่เข้าไปจึงเป็ นเพลงตับนางนาค โดยเพลงทีเลือกมานันก็มไิ ด้เลือกโดยหยิบมาโดยตรง
เนืองจากเพลงเรืองเป็ นเพลงของปี พาทย์ แต่เมือเพลงตับนางนาคเป็ นเพลงตับมโหรี ดังนัน
เพือความสะดวกในการบรรเลงจึงจําเป็ นต้องมีการเปลียนบันไดเสียงและวิธกี ารบรรเลงย่อม
ต้องน้อมเข้าทางเพลงตับมโหรีดว้ ย
ประเด็นทียกมาในฐานะเพลงเรืองเป็ นแม่บทของเพลงไทยนัน เมือวิเคราะห์จากทีได้
กล่าวมาพอเป็ นแนวทางนัน เพลงเรืองจึงถือได้ว่าเป็ นแม่บทของเพลงไทยอย่างแท้จริงเป็ นต้น
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ทางของวิวฒ
ั นาการเพลงไทยอย่างกว้างขวางหลากหลาย นอกจากเป็ นเพลงทีได้รบั การยอมรับ
ว่าเพลงเรืองเป็ นกลุ่มเพลงทีมีมาแต่ครังอดีตกาล ด้วยวิธกี ารการประสมเพลงของเพลงเรืองเอง
ทีมีรปู แบบหลากหลาย ทังเพลงช้า เพลงปรบไก่ เพลงสองไม้ เพลงฉิง เป็ นต้น จึงเป็ นแม่บทเพลง
ให้ต่อยอดความคิดในการพัฒนารูปแบบของเพลงไทยตามแนวคิดของโบราณาจารย์ดนตรี
เพลงเรืองด้วยโครงสร้างการร้อยเพลงจะเห็นว่าเพลงแต่ละเพลงมีความสัมพันธ์กนั เชิงโครงสร้าง
สังคีตลักษณ์ กล่าวคือ ร้อยกันโดยบันไดเสียง ร้อยกันโดยสํานวนเพลง ร้อยกันโดยสําเนียงเพลง
ร้อยกันโดยรูปแบบเพลง (Form) ฯลฯ เมือแนวคิดการร้อยเพลงเรืองมีค วามหนักแน่ นเป็ น
มาตรฐาน ผนวกกับระเบียบวิธกี ารบรรเลงเพลงเรืองทีเป็ นเอกลักษณ์ จึงทําให้เพลงเรืองเป็ น
ทังแม่บทหลักการของเพลงไทยและเป็ นคลังของเพลงไทย (Music Storage) ความมันคงของ
เพลงเรืองเกิดจาก เอกลักษณ์ 3 ประการ กล่าวคือ ขนบการร้อยเพลง มือฆ้อง และระเบียบ
วิธกี ารบรรเลง จึงเป็ นสามเส้าแห่งองค์ความรูห้ ลักของดนตรีไทยในยุคต่อมา
ภาพที 2
เอกลักษณ์เพลงแม่บทของเพลงเรือง

3. เพลงเรือง แม่บทเพลงพัฒนาทักษะการบรรเลง
เพลงเรืองโดยบริบทของระดับขันเพลงแล้ว มิใช่เพลงในขันปฐมบทของการเรีย น
ดนตรีไทย แต่ อาจกล่าวได้ว่าเพลงเรืองเป็ นเพลงชันกลาง จนถึงเพลงในระดับสูง เนืองจาก
เพลงเรืองมีความยาว มีลีลาสํานวนเอกลักษณ์ต่างจากเพลงไทยประเภทอืน ดังนัน ผู้เรีย น
จําต้องมีความรูด้ แี ละทักษะดีในระดับหนึงผ่านการเรียนเพลงโหมโรงกลอง อาทิ เพลงชุด โหมโรง
เช้า หรือเพลงเถามาได้ระยะหนึงแล้ว การเรียนเพลงเรืองถึงแม้จะไม่เชือมโยงโดยตรงกับความ
ศักดิสิทธิเฉกเช่นเพลงหน้ าพาทย์ แต่มรี ะเบียบวิธีการบรรเลงทีมีรูปแบบเฉพาะ ผู้เรียนเมือ
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ได้รบั การพิจารณาจากครูแล้วว่าสมควรจะต้องต่อเพลงเรือง ผูเ้ รียนจะก้าวเข้าสู่มติ ิใหม่ของ
การเรียนดนตรีไทยอีกแบบฉบับหนึง การเรียนเพลงเรืองในเบืองต้นเมือพิจารณาจากรูปร่าง
ของเพลงเรืองจะพบว่า เป็ นเพลงหลาย ๆ เพลงมาเรียงต่อกัน ในขันต้นนีผู้เรียนจําต้องมีความ
ฉับไวในความจําเนือหาสาระของเพลง แม่นยําในการผลัด จากเพลงหนึ งไปสู่อกี เพลงหนึง
ตามลําดับเพลงอย่างไม่คลาดเคลือนและมิตทิ สํี าคัญ คือ เพลงเรืองมีสํานวนเพลงสลับซับซ้อน
ยักเยืองบ้าง มีสํานวนยืดบ้าง มีสาํ นวนกระชันบ้าง ซึงจะขัดกับธรรมชาติของนักดนตรีทแบ่
ี ง
สัดส่วนทํานองอย่างเพลงเถา หรือเพลงอืนๆ สัดส่วนทํานองทีกล่าวมานีเองเป็ นเอกลักษณ์ของ
เพลงเรือง ผูบ้ รรเลงต้องมีความจดจ่อกับทํานองเพลงอย่างทีเรียกได้ว่ามีสติรแู้ ละเข้าใจสํานวน
ของเพลงเรืองอย่างตามทันไม่หลงสํานวน
ดังนันเพลงเรืองจึงถูกออกแบบมาให้เป็ นเพลงสําหรับผูท้ ปลงใจเป็
ี
นนักดนตรีไทยใช้
ฝึ กปรือทักษะหลายประการ โดยทักษะหลายทักษะสามารถนําไปประยุกต์ใช้กบั การบรรเลงเพลง
ประเภทอืนได้เป็ นอย่างดี โบราณาจารย์ได้ใช้เพลงเรืองเป็ นบันไดในการก้าวสู่ความเป็ นผูม้ ภี ูมริ ู้
และภูมทิ กั ษะทีดีบรรจุไว้ในเพลงเรืองต่างๆ โครงสร้างของเพลงเรือง ระบบเสียงของเพลงเรือง
ลักษณะของประเภทเพลงเรือง จึงเป็ นตัวแปรสําคัญในการหยิบเพลงเรืองต่าง ๆ มาใช้ในการ
พัฒนาทักษะการปฏิบตั ดิ า้ นต่างๆ กล่าวคือ การฝึกฝนจังหวะ การฝึกทักษะด้านกําลัง การฝึก
ทักษะด้านความคิด การบรรเลงเพลงเรืองจึงมิใช่เพียงการบรรเลงเพลงในโอกาสต่างๆ อย่างเดียว
แต่เพลงเรืองยังถูกยกมาใช้เป็ นเครืองมือพัฒนาศักยภาพทางดนตรีของนักดนตรีดว้ ย
3.1 การฝึ กทักษะด้านกําลัง
ประตูด่านแรกของนักดนตรีไทยโดยเฉพาะกลุ่มปี พาทย์ ทังฆ้อง ระนาด ปี เป็ นต้น
สิงทีต้องสํารวจเป็ นประการแรกในการบรรเลงเพลงเรือง คือ ทักษะปฏิบตั ิเรืองกําลัง เพราะ
เพลงเรืองได้ชือว่ าเป็ นเพลงทีมีความยาวของทํานองอันเนื องจากการนํา เพลงหลายเพลง
ผูกร้อยเข้าด้วยกัน ความสามารถของผู้บรรเลงจึงต้องมีกาํ ลังในการบรรเลงได้เป็ นเวลานาน
ควบคุมแนวการบรรเลง ควบคุมคุณภาพเสียง ซึงเป็ นเรืองสําคัญของระเบียบวิธกี ารบรรเลง
โดยการพัฒนาทักษะดังกล่าวได้ถูกแฝงเอาไว้ในเพลงไทยประกอบด้วยกลุ่มเพลงทีใช้เพือ
จุดประสงค์ในการพัฒนาทักษะด้านกําลัง
เพลงเรืองแขกมัดตีนหมู ลักษณะเพลงมีท่วงทํานองเป็ นทางพืนโดยตลอดสํารับเพลง
และมือฆ้องเป็ นทํานองทีผันแปรให้มลี กั ษณะเก็บในตัวมือฆ้องเองแล้ว คุณสมบัตพิ เิ ศษของ
เพลงเรืองแขกมัดตีนหมู คือ คู่เสียงของมือฆ้อง กล่าวคือ ใช้ค่เู สียงคู่สี คู่แปด คู่เก้า และคู่สบิ
ระคนกันไปทังชุดเพลง ในส่วนของจังหวะมีความหลากหลาย เช่น มีสาํ นวนทํานองลักจังหวะ
สํานวนทํานองขยี สํานวนทํานองหน่วงหรือยืดจังหวะ ใช้ในการฝึ กฝนความสามารถเรืองจังหวะ
ของนักดนตรีได้ ด้วยคุณสมบัตพิ เิ ศษทีกล่าวมาเพลงเรืองแขกมัดตีนหมู จึงเป็ นเพลงแม่บท
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สําหรับใช้ฝึกทักษะในการไล่มอื ได้ นอกจากนันยังมีเพลงเรืองเพลงฉิงมุล่ง ทีสามารถหยิบยก
มาใช้ในการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ดิ า้ นกําลังได้ดว้ ย
ข้อสังเกตทางสังคีตลักษณ์ของเพลงเรืองประเภทเพลงฉิง เนืองจากเพลงประเภทนีไม่ม ี
หน้ าทับกํากับสํานวนเพลงจึงมีความอิสระในรูปแบบการสร้างสํานวนทีอาศัย วางโครงสร้าง
ทํานองบนจังหวะฉิงเป็ นหลัก กล่าวคือ แนวการบรรเลงในการบรรเลงจําพวกเพลงฉิง ผนวก
กับกระสวนทํานองทีส่งเสริมให้การบรรเลงมุ่งไปสู่การเร่งแนวการบรรเลงได้ง่าย เนืองจาก
จังหวะทีคอยกํากับทํานองมีลกั ษณะหลวมๆ และเป็ นจังหวะสมําเสมอกระชับ ผูบ้ รรเลงเพลงฉิง
จําเป็ นต้องรูจ้ กั การควบคุมอัตราของการบรรเลงให้เป็ นไปตามระเบียบวิธกี ารบรรเลง การควบคุม
การบรรเลงจึงจําเป็ นต้องรักษาแนวการบรรเลงคํานึงถึงสํานวนทํานองทีมีลกั ษณะเร่งแนวในตัว
และระยะเวลาความยาวของเพลง หากผู้บรรเลงฝึ กฝนเพลงฉิงจนมีความชํานาญจะสามารถ
บริหารกําลังและแนวการบรรเลงได้อย่างลงตัว ถูกต้องตามขนบการบรรเลง
3.2 ฝึ กทักษะด้านความคิ ด
ประตูด่านทีสองถือเป็ นการนําความคิดของการแปรทํานองซึงถือเป็ นศาสตร์ข นสู
ั ง
ของดนตรีไทย เป็ นการร้อยเรียงสํานวนทํานองตามคุณสมบัตขิ องเครืองดนตรีแต่ละชิน กล่าวคือ
เครืองดนตรีไทยมีการแบ่งหมวดหมู่จากกิรยิ าการเกิดของเสียงประจําเครืองดนตรีนันๆ อาทิ ระนาดเอก
เป็ นเครืองดนตรีสงั กัด ประเภทเครืองตี การผลิตเสียงเกิดจากการตีไ ม้ลงไปบนผืน ระนาด
ลักษณะการตี คือ ตีสองมือพร้อมกันเป็ นหลักในเสียงเดียวกันแต่ห่างกันตามระดับเสียงหนึง
ช่วงเสียง (คู่แปด) การแปรทํานองของระนาดเอกจึงต้องวางอยู่บนฐานความคิดสําคัญทีว่าด้วย
เงือนไขของลักษณะการบรรเลงระนาดเอก องค์ประกอบอืนทีส่งผลต่อการประดิษฐ์ทางแปร
ของระนาดเอก หรือเครืองดนตรีอนื ๆ เช่น ขอบเขตเสียง ย่านเสียง ลักษณะวิธกี ารบรรเลง
บทบาทหน้าทีในวงดนตรีไทย ฯลฯ ล้วนมีความสําคัญใช้เป็ นเครืองยึดโยงกับความคิดในการ
แปรทํานองด้วยกันทังสิน
เมือนักดนตรีเรียนดนตรีจนถึงขันสามารถจําแนกบทบาทการบรรเลงตามคุณสมบัติ
การแปรทํานองของเครืองดนตรีแต่ละชนิดได้ ขันต่อไป คือ การเรียนเพลงและการพัฒนาทักษะ
ในการแปรทํานองเพลง เพลงเรืองมีลกั ษณะทีอํานวยต่อการใช้เป็ นเพลงแม่บทในการพัฒนา
ทักษะการแปรทํานองของเครืองดนตรี ยกตัวอย่างเพลงเรืองทะแย เป็ นเพลงเรืองทีเหมาะสม
กับการใช้เป็ นเพลงแม่บทสําหรับใช้ฝึกคิดและพัฒนาความคิดเกียวกับการแปรทํานอง โดย
เพลงเรืองทะแยมีคุณสมบัตพิ ิเศษ คือ มีการเปลียนบันไดเสียง มีทํานองซําท้ายวรรค (สร้อย)
มีความยาวของทํานอง โดยคุณสมบัตทิ กล่
ี าวมานีเป็ นส่วนสําคัญในการใช้เป็ นโจทย์พนฐานใน
ื
การประดิษฐ์ลู่ทางการดําเนินกลอน (แปรทํานอง) ของเครืองดนตรีต่าง ๆ สามารถอธิบายให้
ละเอียดได้ดงั นี
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3.2.1 บันไดเสียง มีความสําคัญต่อการคิดประดิษฐ์ทาํ นองแปร กล่าวคือ เพลงทีมีการ
ใช้บนั ไดเสียงมากกว่าหนึงบันไดเสียง จุดสําคัญอยู่ตรงทีการเปลียนบันไดเสีย งหนึงไปสู่อกี
บันไดเสียงหนึง ผู้บรรเลงจําเป็ นต้องประดิษฐ์การดําเนินกลอนให้เหมาะสมราบรืน การผลัด
บันไดเสียงจึงเป็ นสิงทีใช้ฝึกความคิดให้สร้างกลอนของเครืองดนตรีร้อยเรียง ไม่สะดุดหู ผู้ท ี
สามารถสร้างกลอนเพลงได้แยบคาบถือว่าเป็ นผูม้ คี วามรูด้ ี มีทกั ษะทางความคิดละเอียด
3.2.2 ทํานองซําท้ายวรรค (สร้อย) ซึงคุณสมบัติของสร้อยคือ เป็ นท่ว งทํานองซํา
ระคนไปทัวทังชุดเพลง หรือต่ อท้ายท่อนเพลง ผู้บรรเลงต้องรู้จกั คิดประดิษฐ์ทาํ นองแปรทีมี
รากฐานจากทํานองซําเดียวกันให้แตกแขนงเป็ นการดําเนินกลอนทีไม่ซํากัน แต่อยู่ในขอบเขต
โครงสร้างทํานองทีมาจากต้นทางเดียวกัน ผูบ้ รรเลงทีสามารถคิดประดิษฐ์ทางแปรได้แตกต่าง
หลากหลายในทํานองแม่บททีซําๆ กันออกไปเป็ นทํานองแปรหลายๆ สํานวน นับได้ว่ามีความ
แตกฉานทางความคิดสูง
3.2.3 ความยาวของทํานอง มีส่วนช่วยให้ผบู้ รรเลงใช้เวลากับบทเพลงได้เป็ นเวลานาน
ทํานองเพลงเรืองจึงเหมาะสมกับการใช้เป็ นต้นทางในการสะสมประสบการณ์ทํานองเพลงและ
การแปรทํานอง ทํานองเพลงทียาวให้ทงการส่
ั
งเสริมการพัฒนาทักษาด้านกําลังและเป็ นโครงสร้าง
ทางความคิดให้ผบู้ รรเลงเผชิญหน้ากับทํานองทีหลากหลาย
4. สรุปผล
ในวัฒนธรรมดนตรีไทย มีมติ ทิ างความรูซ้ บั ซ้อนและมีความเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ของวัฒนธรรม การเข้าถึงรูปแบบทางมโนทัศน์ดนตรีไทยต้องอาศัยการศึกษาผ่านแก่นสารสาระ
วัฒนธรรมดนตรีไทย อนึง เพลงไทยมีบทบาทสําคัญในการธํารงเอกลักษณ์ทางดุรยิ างคศาสตร์
เป็ นเสมือนร่องรอยทางประวัตศิ าสตร์และเป็ นสือกลางในการทําความเข้าใจกระบวนการทํางาน
ของเพลง บทบาทของเพลง และความรูค้ วามคิดของผูป้ ระพันธ์เพลง กระทังรูปแบบของค่านิยม
ของคนในวัฒนธรรม บทความนีมุ่งประเด็นไปในการตีความเพลงไทยในมิติคุณค่านิยมของ
บทเพลง โดยยกประเด็นเพลงเรือง มาเป็ นวัตถุศกึ ษาและชีให้เห็นว่าในมิตทิ างดุรยิ างคศิลป์
ไทย เพลงเรืองมีบทบาทและมีอทิ ธิพลต่อพัฒนาการทางดนตรีไทยสูง เพลงเรืองเป็ นเพลงทีมี
สถานะแฝงไปด้วยหลักการและวิธกี ารอันสอดประสานกับขนบดนตรีไทย หลักการวิเคราะห์หา
คุณสมบัตขิ องเพลงเรืองทีนอกเหนือจากการวิเคราะห์ทางสังคีตลักษณ์จะเป็ นต้นทางความคิด
ให้พเิ คราะห์เพลงเรืองในมิตเิ พลงแม่บทของดนตรีไทย
เพลงเรืองจึงได้รบั การวิเคราะห์และพิจารณาให้เป็ นประเด็นศึกษาของความเป็ นแม่บท
ของเพลงไทยอืน ๆ อาทิ แม่บทของเพลงเถา แม่บทของเพลงตับ และเพลงเรือง แม่บทของ
เพลงประกอบพิธกี รรม แม่บทของเพลงประกอบการแสดง หากมองจากทัศนะดังกล่าวนีจะ
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พบว่า เพลงเรืองเปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรมเพลงไทยทีใช้เป็ นต้นทางในการ
ขยายองค์ความรูข้ องเพลงไทยให้แตกแขนงอย่างมาก นอกจากนัน เพลงเรืองยังสามารถได้รบั
การนิยามในฐานะเพลงทีเป็ นแม่บทในการฝึกทักษะ กล่าวคือ เพลงเรือง แม่บทเพลงพัฒนาทักษะ
การบรรเลง โดยในสังคมดนตรีไทยนับเพลงเรืองเป็ นเพลงในระดับขันของผูบ้ รรเลงทีเป็ นนักดนตรี
วิชาชีพ การพัฒนาทักษะทังสองด้าน คือ ทักษะด้านกําลัง และทักษะด้านความคิด ผ่านวัฒนธรรม
การใช้เพลงเรือง ดังนันเพลงเรืองจึงมิเพียงให้คุณค่าในฐานะเพลงประเภทหนึงทีมีมาแต่อดีต
กาล หรือเป็ นเพียงสิงตกทอดจากโบราณาจารย์เท่านัน แต่เพลงเรืองยังคงเป็ นปั จจัยสําคัญใน
การเป็ นเครืองมือสร้างและส่งเสริมดนตรีไทยในระดับกว้าง สอดแทรกบทบาทไปทังระบบโครงสร้าง
ของวัฒนธรรมดนตรี นับได้ว่าเพลงเรืองมิได้เพียงทําหน้าทีเชิงวัตถุวสิ ยั (Objectivity) แต่ยงั
ส่งผลโดยตรงต่อโครงสร้างของดนตรีไทยอย่างมีนยั สําคัญ
การใช้มุมมองของคนในวัฒนธรรมดนตรีไทย เพลงเรืองเป็ นเพลงทีอยู่ใ นระดับขัน
ระหว่างความศักดิสิทธิ (Sacred) และความเป็ นมนุษย์โลก (Secular) กล่าวคือ เป็ นเพลงพิธกี รรม
ของมนุ ษย์ทมีี สว่ นเกียวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาในบางกรณี เมือวิเคราะห์ทโครงสร้
ี
างเพลงเรือง
ถือได้ว่า เป็ นจุดกําเนิดของโครงสร้างเพลงไทยและโยงใยเป็ นพืนทีกว้าง การดํารงอยู่ของ
เพลงเรืองจึงเป็ นการรักษาไว้ (Maintain) ของระบบเพลงไทยอย่างมีเสถียรภาพ ด้วยความเป็ น
ต้นแบบทีแน่นหนาของเพลงเรืองทีส่งผลต่อบริบททางวัฒนธรรมอนุรกั ษ์นิยม เพลงเรืองเป็ นทัง
เครืองมือและตัวดําเนินการทีผูกความคิดคนในสังคมดนตรีไทยให้ยงั คงฉายเอกลักษณ์ท่ามกลาง
พลวัตความเป็ นสังคมร่วมสมัยของไทย กล่าวคือเมือบทเพลงมีระบบของตัว เองและยึดโยง
ระหว่างกัน นักดนตรีในฐานะผูใ้ ช้เพลงย่อมอยู่ภายใต้เกณฑ์ของเพลงด้วย ความแน่ นหนาใน
ระเบียบวิธีการบรรเลงเพลง การต่อเพลง และกฎเกณฑ์แห่งเพลงเป็ นส่วนหนึงในการหล่อหลอม
และแสดงอิทธิพลต่อรากความคิดของคนในวัฒนธรรมดนตรีไทย โดยเสนอภาพตัวแทนความ
เป็ นอนุ รกั ษ์นิย มโดยรากฐาน (Radical Conservative) ของคนดนตรีไทยอย่างมีทีมาทีไป
ดังนันภาพพจน์ของคนในวัฒนธรรมดนตรีไทยอาจได้รบั การมองว่ายึดติดกับสิงเก่า และยาก
ต่อการปรับเปลียนไปตามความทันสมัย (Modernity) เนือหาในบทความนีจึงเป็ นส่วนหนึงที
สามารถอธิบายระบบทางดนตรีวทิ ยา (Systematic Musicology) เป็ นข้อมูลปฐมภูมใิ นการนําไป
วิเคราะห์รปู แบบความคิดของประชาคมดนตรีไทยสืบไป
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