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งานวิจัยนีเ้ป็นการศึกษาการฟ้ืนฟูและการพัฒนาท านองเพลงดนตรีลาวเดิม  ของประเทศ

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจุดมุ่งหมายของการศึกษาคน้ควา้วิจยั เพื่อรวบรวมและเรียบเรยีงบท
เพลงดนตรลีาวเดิม เพื่อฟ้ืนฟทู านองและบทเพลงดนตรลีาวเดิมโดยการบนัทกึเป็นโนต้สากล เพื่อการพฒันาและ
สรา้งสรรคท์ านองดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงของวงเครื่องสายสากล  ไดผ้ลสรุปดงันีด้นตรีลาวเดิมเป็นดนตรี
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น าท านองเพลงลาวเดิม จากจ านวน 2 เพลง ไดแ้ก่เพลงโอล้าว และเพลงปลาทอง ที่ในสภาพปัจจุบนัไม่มีการ
บรรเลงกนัแลว้ น ากลบัมาฟ้ืนฟู และพฒันาท านองเพลงลาวเดิม มีการประชมุสมัมนาโดยครูเพลงปัจจบุนั ไดแ้ก่ 
อาจารยบ์ุญเที่ยง สีสกัดา,อาจารยค์  าแสน พิลาวง,อาจารยบ์ณัฑิต สะนะสิด,อาจารยแ์สงทอง บุดชาดี และ
อาจารย  ์ดร.สมจิต ไสยสุวรรณ(ศิลปินแห่งชาติ) แลกเปลี่ยนเรียนรูจ้นสามารถแปรท านองเป็นทางเพลงใน
เครื่องมือระนาดเอก โดยอาจารย์บุญเที่ยง สีสักดา อาจารยอ์าวุโสโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ  ประเทศ
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ข้าพเจ้าได้พัฒนาต่อยอดโดยการเรียบเรียงเสียงประสานเพื่อการบรรเลงโดยวงเครื่องสายสากล  (String 
Orchestra) ตามหลกัทฤษฎีดนตรสีากล  การเรยีบเรยีงการประสานเสยีง และทฤษฎีทางมานษุยดรุยิางควิทยา 
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The aims of this study are as follows: (1) the revival of development of Lao classical 

music of the Lao People’s Democratic Republic (Lao PDR) through a string orchestra; (2) to compile 
and compose Lao classical music; and (3) to restore classical Lao melodies by recording them as 
international notes for the development and creation of classical Lao melodies through international 
stringed instruments. The results are summarized as follows: Lao classical music was originally played 
in the royal court of Laos. The Lao classical ensemble consists of two types of bands: Piphat and 
Mahori. At present, the Lao PDR is developing in terms of social advances, such as economy, politics, 
governance, national culture, trade and membership in the ASEAN Community. Therefore, the 
development of old Lao music may promote cultural strength and establish a stable sense of national 
identity. The researcher used the melody of two Lao classical songs, namely ‘Oh Lao’ and ‘Pla Thong’, 
which are no longer played, in order to restore and develop the original Lao melody. There was also a 
symposium among music teachers: Ajarn Bunthieng Sisakda, Ajarn Khamsaen Pilavong, Ajarn Bandit 
Sanasit, Ajarn Saengthong Butchadi and Dr. Somchit Saiyasuwan (National Artist). An exchange of 
knowledge allowed the opportunity to transform the melody into a song for the xylophone by Bunthieng 
Sisakda, Senior Lecturer of the National School of Music and Art of the Lao PDR, which may be 
considered important by music teachers and scholars. The researcher has developed this by creating 
harmonies for performance by the string orchestra in accordance with international music theories, 
and remix and anthropology theory. 
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บทที ่1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
วัฒนธรรมดนตรีของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพื ้นท่ีท่ีมีการบรรเลงดนตรี 

พิณพาทย ์โดยประกอบดว้ยประเทศไทย ลาว เขมร ซึ่งถือว่าเป็นศิลปวัฒนธรรมท่ีมีความเป็น
เอกลกัษณท์อ้งถ่ินภูมิภาคอษุาคเนยม์าชา้นาน วฒันธรรมดนตรีพิณพาทยมี์การบรรเลง บทเพลง 
ขนบแบบแผนการบรรเลง ศลิปินคีตกวี นกัดนตรี วฒันธรรมดนตรีจนถึงปัจจบุนั 

นบัแต่ยุคก่อนประวตัิศาสตรป์ระชาชนลาว ประกอบดว้ยประชากรหลายกลุ่มชาติพนัธุ ์
โดยในแตล่ะกลุม่ชาตพินัธุล์ว้นมีวฒันธรรมดนตรีเป็นของตนเองอยา่งโดดเดน่ แตภ่ายหลงัจากการ
วางรากฐานในระบอบการปกครอง ท่ีมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นองคป์ระมขุ ดนตรีพิณพาทยไ์ดเ้ขา้
มามีบทบาทท่ีส าคญัในฐานะดนตรีของราชส านกั 

ประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว หลังปี พ.ศ.2518(ค.ศ. 1975) มี
เปล่ียนแปลงการปกครอง จากการปกครอง โดยพระมหากษัตริยเ์จา้ชีวิต เปล่ียนเป็นระบอบสงัคม
นิยม โดยคณะปกครองทหาร ไดมี้การเปล่ียนแปลง ปฏิวตัสิงัคมใหม ่ วฒันธรรมดนตรีพิณพาทยก็์
เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ เครื่องดนตรี บทเพลงท านองลาวเดมิท่ีเคยบรรเลงกนัแตเ่ก่าก่อน ก็มี
การขาดหายทัง้ทางดา้นบทเพลง เทคนิคการบรรเลง การขบัรอ้ง ทกัษะการผลิตเครื่องดนตรี  มีการ
อพยพหนีออกนอกประเทศของประชาชนชาวลาวปีละเป็นจ านวนมาก จากการด าเนินนโนยาย
ตามอดุมการณแ์บบสงัคมนิยมแบบเขม้งวดท าให ้สปป.ลาว คบหาสมาคมเฉพาะกลุ่มประเทศท่ี
นิยมระบอบสงัคมนิยมดว้ยกนั ประชาชนท่ีเป็นชนชัน้กลาง และปัญญาชนท่ีไมเ่ห็นดว้ยกบัแนวคิด
แบบสังคมนิยม ต่างละทิง้บา้นเกิดเมืองนอนอพยพไปสู่ประเทศท่ีสาม ท าให้ สปป.ลาว ขาด
ปัญญาชนชัน้กลาง นกัธุรกิจ และนกับวชในการรว่มพฒันาประเทศ นกัดนตรีลาวเดิมจ านวนหนึ่ง
ท่ีเคยปฏิบตัิหนา้ท่ีเก่ียวราชส านกั หรือส่วนงานเดิมในรฐับาลแห่งราชอาณาจกัรลาวถือเป็นส่วน
หนึ่งของสญัลกัษณท่ี์อยู่ตรงขา้มกับระบอบสงัคมนิยมคอมมิวนิสต ์ดงันัน้นกัดนตรีลาวเดิมส่วน
หนึ่ง จงึเป็นกลุม่ของผูอ้พยพออกนอกประเทศในชว่งระยะเวลาดงักลา่ว สว่นนกัดนตรีท่ีเหลืออยู่ใน
ประเทศพรอ้มกบัขา้ราชการและปัญญาชนส่วนอ่ืนๆ รฐับาลคอมมิวนิสตล์าวในขณะนัน้ ไดส้่งไป
อบรมสัมมนาท่ีเมืองเวียงไชย แขวงหัวพัน เพ่ือไม่ใหป้ระเพณีปฏิบตัิดา้นดนตรีอันเก่ียวขอ้งกับ
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ระบอบศกัดินาด ารงอยู่ต่อไป ดนตรีถูกมองว่าเป็นดนตรีแห่งศกัดินา ดนตรีเพ่ือความสุขของชน
ชัน้สูงท่ีไม่เอือ้ต่อมวลชนหมู่มาก พิธีไหวค้รูดนตรีถือเป็นพิธีงมงาย ท่ีไม่อาจจดัไดอ้ย่างเอิกเกริก 
นกัดนตรีท่ียงัยึดมั่นในประเพณีแบบเดิมตอ้งแอบจดัอย่างเงียบๆ ส าหรบัการรบันกัดนตรีใหม่ เพ่ือ
มาปฏิบตัิหนา้ท่ีตามโครงสรา้งใหมข่องรฐับาลคอมมิวนิสตล์าว คณะผูน้  าประเทศ จะเนน้ใหค้วาม
ส าคญับคุลากรท่ีมีอุดมการณป์ฏิวตัิ มากกว่าท่ีผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิเชิงดนตรี
แต่เพียงอย่างเดียว และเม่ือระบอบกษัตริยไ์ดถู้กขจัดสิ ้นในแผ่นดินลาว จึงท าใหศ้นูยก์ลางของ
ศิลปะชัน้สงูหลากหลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดนตรีและละคร เกิดช่องว่างในการสืบเน่ือง 
และสญูหายไปกบักาลเวลา เฉลิมศกัดิ ์ พิกลุศรี (2550, pp. 152-153) 

ดนตรีท านองเพลงลาวเดิมของดนตรีพิณพาทย ์มีการสืบทอดรกัษาบทเพลงจากการต่อ
เพลง   จากผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ครูเพลง เม่ือเวลาผา่นไปผูเ้ฒา่ผูแ้ก่ครูเพลงตายไปเพลงก็หายไปหมด เพลงท่ี
เคยตีๆมาตอนนีไ้ม่มีใครตีไดแ้ล้ว เช่นเพลงตน้เพลงฉ่ิง เพลงแปดบท ส่ีบท เพลงแขกใบ แขก
สาหร่าย ไม่มีใครตีไดแ้ลว้ เพลงแขกตาเสือยังตีไดอ้ยู่ เป็นเพลงเถา กลุ่มเพลงตบัท่ีเรียกกันอยู่ 
เพลงบวัหลนั เพลงแขกลพบรุี เพลงคล่ืนกระทบฝ่ัง ก็ไมมี่ใครตีไดแ้ลว้ เพลงแขกลพบรุีคณุครูวนัดีท่ี
พ านกัอยู่ท่ีหลวงพระบางเคยตี เม่ือตอนท่านอาย ุ80 ปีท่านก็ยงัตีไดอ้ยู่  แตต่อนนีท้่านครูเสียชีวิต
แลว้บทเพลงแขกลพบุรี ก็ไม่มีใครตีไดอี้ก  ครูวันดีเป็นนักดนตรีสมัยเปล่ียนแปลงการปกครอง 
(ค.ศ.1975) ชว่งเวลานัน้ก็เป็นกลุม่นกัดนตรีท่ีโดนเรียกไปสมัมนาเป็นเวลา 8 ปี แลว้คอ่ยกบัมาเสพ
ดนตรีใหม่ ครูวันดีท่านเสียชีวิตตอนอายุ 80 ปี เม่ือปี พ.ศ. 2550(ค.ศ.2007) ช่วงมีชีวิตอยู่ก็
พยายามรือ้ฟ้ืนฟ้อนนางแกว้ พ.ศ.2523 (ค.ศ.1980) สดุทา้ยฟ้อนนางแกว้ฟ้ืนฟูขึน้ใหม่โดยลกูศิษย์
ท่ีช่ือบญุเดช(หลวงพระบาง) ปัจจบุนัเป็นอาจารยส์อนอยู่ท่ีโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติลาว เป็น
คนฝึกซอ้มฟ้อนนางแกว้ พะลกัพะลามใหฟ้ื้นขึน้มา คณุพ่อของครูบญุเดชเป็นนกัเสพดนตรีจากใน
วงัเหมือนกนั โดยคณุพอ่สืบทอดดนตรีมาจากเขมร (ทา้ววนัทอน เพ็ดมงุคนุ. 2560 , สมัภาษณ)์ 

 ครูพนัเป็นนกัดนตรีเฮือนพวงจ าปาท่ีสืบทอดตามมาจากบรรพบรุุษ เคยเป็นนกัดนตรีใน
วงัก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครอง (1975) ถือไดว้่าเป็นครูเพลงคนส าคญัในปัจจุบนัของหลวง
พระบางท่ียงัมีชีวิตอยูอี่กทา่นหนึ่ง ปัจจบุนัเป็นนกัดนตรีอาชีพเลน่ดนตรีประจ าอยูท่ี่เฮือนพวงจ าปา  
มีการรวบรวมตวันกัดนตรีรุ่นใหม่ๆเพ่ือประกอบดนตรีเป็นอาชีพ มีการรวมตวักันมาไหวค้รู เล่น
เพลงตับ เพลงเถา ครูพันเล่าว่า ค.ศ. 1975 -1981 การสอนดนตรีลาวเดิมมีการสอนกันแบบ
ถ่ายทอดจากครูสู่ลูกศิษยแ์บบปากต่อปาก ปากต่อเพลง(มุขปาฐะในค าเรียกแบบไทย)ไม่มีการ
บนัทึกโนต้เพลง หลังการเปล่ียนแปลงการปกครอง (1975)นักดนตรีรุ่นหลงัๆไดไ้ปเรียนดนตรีท่ี
ฝรั่ งเศส เวียดนาม จึงจะมีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีผ่านการอ่านโน้ต ทั้งแบบโน้ต
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มาตรฐานสากล และโนต้ตวัเลข(ระบบเชอเวร)์ ก่อนการเปล่ียนแปลงการปกครองนกัดนตรีในหลวง
พระบางถือได้ว่าเป็นนักดนตรี ท่ีมี ช่ือเสียงและฝีมือดีท่ีสุดในประเทศลาว แต่มาภายหลัง
เปล่ียนแปลงการปกครองประชาชนตอ้งท างานหาเลีย้งชีพเพ่ือความอยู่รอด ปัจจบุนัยงัมีนกัดนตรี
อาวโุสตอ่เพลงใหน้กัดนตรีหนา้ใหม่ๆ ท่ีสนใจการแสดงดนตรีตา่งๆจะเนน้การบรรเลงเพลงพืน้เมือง 
และการแสดงในต่างประเทศ  การแสดงฟ้อนนางแกว้ ฟ้อนศกัดิ์สิทธ์ิถวายพระบาง ขบัทุม้หลวง
พระบาง ฟ้อนนางแกว้ตอ้งมีงานเฉพาะถึงจะฟ้อนไดจ้ะไม่ฟ้อนโดยทั่วไป   นกัดนตรีท่ีรว่มสมยักบั
ครูพัน(ปัจจุบันอายุ 65 ปี)  จากยุคเปล่ียนแปลงการปกครอง(ค.ศ.1975) นักดนตรีในวังเก่งๆ
ปัจจุบนัก็น่าจะอายุประมาณ 60 - 80 ปี ได ้ซึ่งครูเพลงเหล่านัน้ในปัจจบุนัเหลือนอ้ยมาก เพราะ
เสียชีวิตไปหมดก่อนหนา้นี ้ท่ีหลวงพระบางก็มีอยูอี่ก 2 ทา่น  ตอนนีก็้เหลือครูพนับา้นเชียงแมน  ครู
วนัทอน เพ็ดมุงคณุ(ครูแอรน์อ้ย) วงพิณพาทยส่ี์แยกคอกววั ท่ียงัเป็นนกัดนตรี นกัฟ้อนในวงัร่วม
สมยัก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง (ครูพนับา้นเซียงแมน.2559 , สมัภาษณ.์) 

 ดนตรีลาวเดมิ บทเพลงท่ีใชส้  าหรบับรรเลงโดยวงป่ีพาทยเ์ป็นบทเพลงท่ีมีความเช่ือมโยง
กับราชส านกัมากท่ีสุด เม่ือประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดป้ระกาศนโยบาย
จินตนาการใหม่ และการขึน้ทะเบียนมรดกโลกของเมืองหลวงพระบาง จึงท าใหว้ฒันธรรมท่ีเป็น 
อตัลกัษณห์ลวงพระบางถูกหยิบยกขึน้มาดแูลอีกครัง้หนึ่ง มีการส่งเสริมใหมี้การรือ้ฟ้ืนการแสดง 
พระลกั – พระลาม ขึน้มาใหม ่จงึเทา่กบัเป็นการฟ้ืนฟดูนตรีลาวเดมิกลบัขึน้มาใหม่ดว้ยเช่นกนั การ
พฒันาประเทศท่ีเนน้ใหเ้ป็นเมืองสมยัใหม ่แตไ่มใ่หค้วามส าคญัในภูมิปัญญาชาวบา้น หรือความรู้
ดัง้เดิมของสังคมนั้น เป็นเพียงการน าเอาความรูจ้ากต่างประเทศเขา้มาเป็นสูตรส าเร็จในการ
พฒันาประเทศโดยไม่ค  านึงถึงสภาพความเป็นจรงิของทอ้งถ่ินสงัคม หรือภมูิปัญญาชาวบา้นก็เป็น
การทอดทิง้สิ่งท่ีมีคณุคา่และมีความส าคญัท่ีมีการสืบทอดมายาวนานเหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้ม
และบริบทของท้องถ่ินนั้นไปอย่างน่าเสียดาย การรือ้ฟ้ืนภูมิปัญญาชาวบา้นสามารถน าไปใช้
ประโยชน์การพัฒนาสังคม และสร้างความเป็นเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ประจ าท้องถ่ินนั้นได้              
สรุสวสัดิ ์ สขุสวสัดิ ์(2544, pp. 90-110) 

การรือ้ฟ้ืนวฒันธรรมชาติในประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นผลจากการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของลาว จากนโยบายการพัฒนาประเทศแบบใหม่ ท่ีท าให้
วัฒนธรรมทุนนิยมและอิทธิพลวัฒนธรรมต่างชาติเข้าไปในสังคมลาว กระทบต่อเอกลักษณ์
วัฒนธรรมของชาติท่ีเคยมีมาในอดีต รฐับาลสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาวไดมี้บทบาท
ส าคญัในการเป็นผูน้  าในการรือ้ฟ้ืนวฒันธรรมของชาติลาวท่ีเคยมีมาในอดีต ซึ่งถกูลดความส าคญั
ลงในช่วงของการปฏิวตัิสงัคมนิยม (ค.ศ. 1975 -1985 ) ใหก้ลบัมามีความส าคญัขึน้มาใหม่ การ 
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รือ้ฟ้ืนวัฒนธรรมของลาวในช่วงระยะเวลาดงักล่าวท่ีส าคญัคือ โครงการอนุรกัษ์และบูรณาการ
โบราณสถานส าคญัของชาติ การจดัพิมพว์รรณกรรมประวตัิศาสตร ์การรือ้ฟ้ืนวฒันธรรมของชาติ
ในทางศาสนา และการรือ้ฟ้ืนวฒันธรรมทางภาษา สิ่งตา่งๆเหลา่นีเ้ป็นตวัอย่างการด าเนินนโยบาย
ทางวฒันธรรมของประเทศสงัคมนิยมในกระแสทนุนิยมและโลกาภิวฒัน ์ท่ีเลือกใชย้ทุธศาสตรท์าง
วฒันธรรมเพ่ือตอบสนองเปา้หมายของอดุมการณช์าติในยคุปัจจบุนั (สีหบณัฑ ์กิติรตัน.์2550 ,น. 
30-45) 

ปัจจุบนัประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็เป็นประเทศท่ีมีการพัฒนา 
ความกา้วหนา้ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วฒันธรรมชาติ การติดต่อคา้ขาย การ
เป็นประเทศเข้าร่วมสู่ประชาคมอาเซียน การฟ้ืนฟูและพัฒนาท านองเพลงลาวเดิม  จะท าให้
ส่งเสริมความเขม้แข็งทางวฒันธรรม และสรา้งฐานความมั่นคงทางเอกลกัษณ ์อตัลกัษณป์ระจ า
ชาตไิดเ้ป็นอยา่งดี 

จุดมุ่งหมายในการค้นคว้าวิจัย 
1.พ่ือรวบรวม และเรียบเรียงท านองดนตรีลาวเดมิ ของประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 
2.เพ่ือฟ้ืนฟทู านองดนตรีลาวเดมิ โดยการบนัทกึเป็นโนต้สากล  
3.เพ่ือการพฒันาและสรา้งสรรคท์  านองดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงของวงเครื่องสาย

สากล  
 

ความส าคัญของการศึกษาวิจัย 
ดนตรีลาวเดิม  ดนตรีในราชส านักของลาวในอดีต ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบสงัคมนิยม ดนตรีลาวเดิม
มีการเปล่ียนแปลงตามกรอบแนวคิดระบอบการปกครอง ประชาชนมุ่งเนน้เรื่องวิถีความอยู่รอด
การด ารงชีวิตประจ าวนั 

การด ารงวิถีชีวิตในโลกปัจจบุนั โลกมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก การส่ือสารใน
โลกปัจจุบนัท่ีเรียกว่า “โลกาภิวฒัน”์  โลกไรพ้รมแดน การแพร่กระจายการส่ือสารในปัจจุบนัทัน
ดว่น ไรเ้ขตแดนและการกีดกันขอ้มลูการส่ือสารใดๆได ้การส่ือสารท่ีสามารถเขา้ถึงกัน ไดแ้ก่ การ
ชมดนตรี และวัฒนธรรม ผ่านทางอินเตอรเ์นตในโปรแกรมยูทูปส์(Youtube)  การชมทีวีจาก
ดาวเทียมในรายการทีวี เมืองไทย  โลกของโทรศพัทมื์อถือสมยัใหม่ท่ีมีทุกอย่าง การซือ้ การขาย 



  5 

การถ่ายเท ท าใหก้ารเผยแพร ่ถ่ายโอน การลอกเลียนทางวฒันธรรมเป็นไปไดโ้ดยง่ายจนทา้ยสุด
การคน้หาเจา้ของผลงานแทจ้ริงอาจไม่ใช่เรื่องง่าย  ตอ้งมีการแสดง อา้งอิงขอ้มูลหลักฐานเพ่ือ
แสดงความเป็นเจ้าของ เช่นเดียวกันการค้นหาความเป็นตัวตน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรม การแสดงความเป็นเจา้ของเอกลักษณ ์อตัลกัษณว์ฒันธรรมของตน เจา้ของลิขสิทธ์ิ 
สิทธ์ิบตัร ตอ้งมีขอ้มลูอา้งอิงบง่ชดัท่ีชดัเจนเพ่ือสามารถแสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

ท านองเพลงดนตรีลาวเดิมในปัจจุบนั ยงัใชร้ะบบการถ่ายทอดบทเพลงทางดนตรีแบบ   
มุขปาฐะ คือการต่อเพลงจากครูเพลงปากต่อปาก ซึ่งปัจจุบนัครูเพลงในราชส านักยุคสมัยก่อน
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) แทบจะเสียชีวิตเกือบหมดแลว้ ท าใหท้  านอง
เพลงดนตรีลาวจ านวนไม่นอ้ยขาดการถ่ายทอด ตอ่เพลง จนเกิดการขาดหายและไม่มีการบรรเลง
ในบทเพลงนัน้ๆไดอี้กในปัจจุบนั  เป็นเหตผุลใหท้  านองดนตรีลาวเดิมควรมีการฟ้ืนฟูเพ่ือเก็บเป็น
มรดก รกัษาสืบเน่ืองพฒันากนัตอ่ไป ผูว้ิจยัคาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้ เพ่ือ
รวบรวมท านองเพลงดนตรีลาวเดิม ท่ีจะขาดหายน ามาศกึษา แปรท านองเพลงในเครื่องมือต่างๆ 
ไดแ้ก่ ระนาดเอก ขิม ซออู ้และแคน  จนสามารถบรรเลงเป็นวงมโหรี และวงเครื่องสายสากล 
(String Orchestra) 

ขอบเขตของการศึกษาวิจัย 
1.รวบรวมท านองดนตรีลาวเดิม ในแขวงนครหลวงเวียงจันทร ์ประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
2.บนัทกึแนวท านองระนาดเอก เป็นโนต้ดนตรีสากล 
3.พฒันาสรา้งสรรคท์  านองเพลงลาวเดิม ดว้ยวงเครื่องสายสากล ประกอบดว้ยเครื่อง

ดนตรี ไดแ้ก่ ไวโอลิน วิโอลา่ เชลโล ่และดบัเบิล้เบส 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
ขออนุโลมถ่ายเสียงขอ้มูลจากการสมัภาษณด์ว้ยภาษาไทย โดยไดใ้หไ้กลเ้คียง และไม่

สอดคลอ้งถึงหลกัสทัศาสตรส์ากล 

นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
การฟ้ืนฟูดนตรีลาวเดิม หมายถึง การฟ้ืนฟูท านองเพลงดนตรีลาวเดิม  ประเทศ

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ใหก้ลบัมาบรรเลงไดใ้หม ่ 
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การพฒันาดนตรีลาวเดิม หมายถึง การคน้หารายช่ือบทเพลงลาวเดิมท่ีไม่มีการบรรเลง
แลว้ ช่วงหลังเปล่ียนแปลงการปกครอง และด าเนินการสืบคน้ คน้หาท านองเพลง โนต้เพลง ท่ี
บนัทึกไว ้แลว้น ากลบัมาพฒันา โดยการบรรเลงดนตรีในรูปแบบวงมโหรี และวงดนตรีเครื่องสาย
สากล 

ดนตรีลาวเดิม หมายถึง ดนตรีในราชส านกัของลาวในอดีต ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลง
ตามกรอบแนวคดิระบอบสงัคมนิยม 

ท านองหลัก หมายถึง การด าเนินท านองของเครื่องดนตรีเฉพาะแต่ละเครื่อง และการ
ด าเนินท านองทางซอ จากหนงัสือคูมื่อลาวเดมิ ส าลบัมโหรี ของรงัสี สตุทมัมา 

วงป่ีพาทย ์หมายถึง วงพินพาทย ์เป็นค าเรียกวงดนตรีในเวียงจนัทร ์สว่นท่ีหลวงพระบาง
จะเรียกว่า วงเสพใหญ่ ประกอบดว้ย นางนาดเอก นางนาดทุม้ ฆอ้งวงใหญ่ ฆอ้งวงนอ้ย กลอง ฉ่ิง 
และฉาบ 

วงมโหรี หมายถึง วงมโหรี ของโรงเรียนศลิปะดนตรีแหง่ชาต ินครหลวงเวียงจนัทร ์ท่ีใชใ้น
การเรียนการสอน และการแสดงตา่งๆของโรงเรียน ตามปกติจะประกอบดว้ยเครื่องด าเนินท านอง 
เชน่ ระนาดเอก  ซอ  ขิม จะเข ้และแคน โดยมีเครื่องประกอบจงัหวะตามสมควร  

 วงดนตรีเครื่องสายสากล หมายถึง วงดนตรีเครื่องสายหลกั ในวฒันธรรมดนตรีตะวนัตก
ประกอบดว้ยดว้ยเครื่องไวโอลิน วิโอลา่ เชลโล ่และดบัเบิล้เบส 

 ทฤษฎีซ่อนแพร หมายถึง การเรียนเก่ียวกับทฤษฎีต่างๆ ไดแ้ก่ การรอ้ง การฟัง 
อา่น เขียนโนต้ดนตรี และเรียนเก่ียวกบัทฤษฎีทั่วไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจยั 

เพื่อรวบรวม และเรียบ
เรียงท านองดนตรีลาว
เดิม ของประเทศสาธาณ
รั ฐ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย
ประชาชนลาว 

- การสบืคน้ คน้หาช่ือ
บทเพลงและท านอง
เพลงลาวเดมิสภาพ
ปัจจบุนั 

- ศกึษาท านองเพลงลาว
เดิม เพื่อการแปร
ท านอง ในเครือ่งดนตรี
ตา่งๆเพื่อการบรรเลง
ไดแ้ก่ระนาดเอก  

- การฟ้ืนฟทู านองเพลง
ลาวเดิมเพื่อเป็นแนว
ทางการบรรเลงเป็นวง
มโหร ี

การพัฒนาท านองเพลง
และสร้างสรรคท์ านอง
ดนตรีลาวเดิม โดยการ
บรรเลงของวงเคร่ืองสาย
สากล 

- เรยีบเรยีงเสยีง
ประสานและการ
พฒันาท านองดนตรี
ลาวเดิมเพื่อการ
บรรเลงดว้ยวงดนตรี
เครือ่งสายสากล

(String 
Orchestra) 

- กิจกรรมดนตรี
สรา้งสรรคเ์พื่อการ
บรรเลงท านองเพลง
ลาวเดิม ในรูปแบบวง
ดนตรเีครือ่งสายสากล 

(String 

Orchestra) 
 

เพื่อฟ้ืนฟูท านองและ
บทเพลงดนตรีลาวเดิม 
โดยการบนัทกึเป็นโน้ต
สากล 

 - การสมัมนากลุม่ยอ่ย

เพื่อฟ้ืนฟทู านองเพลงลาว

เดิมและการบนัทกึเป็น

โนต้สากล 

 

ทฤษฎทีี่เกี่ยวขอ้ง 

ทฤษฎีทางมานษุยดรุิ

ยางควิทยา 

ทฤษฎีการท าตาม

ตน้แบบ การ

ลอกเลยีนแบบ 

-ทฤษฎีดนตรสีากลดา้น

การประพนัธเ์พลง 

การฟ้ืนฟูและพัฒนาท านองเพลงลาวเดมิ 
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บทที ่2  
เอกสารและงานวิจัยทีเ่กีย่วข้อง 

ในงานวิจัยครัง้นี ้ผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้  าเสนอตาม
หวัขอ้ตอ่ไปนี ้

1. เอกสารต าราวิชาการ 
1.1 บรบิทพืน้ท่ีประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
1.2 เครื่องดนตรีลาวเดมิ 
1.3 การจดัวงดนตรีลาวเดมิ 
1.4 รายช่ือบทเพลงลาวเดมิ 

2. แนวคดิทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.1 แนวคดิทฤษฎีทางมานษุยดรุยิางควิทยา 
2.2 ทฤษฎีการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม 
2.3 ทฤษฎีการท าตามตน้แบบ การลอกเลียนแบบ (Mimesis – Imitation ) 
2.4 ทฤษฎีภาวะทนัสมยั 
2.5 ทฤษฎีดนตรีสากลดา้นการประพนัธเ์พลง 

3. งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

1. เอกสารต าราวิชาการ 
1.1 บริบทพืน้ทีป่ระเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สิลา วีรวงศ ์(2539, pp. 20-100)สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) 

อาณาเขตตัง้อยู่ระหว่างเสน้ละติจูด 14 ถึง 23 องศาเหนือ ครอบคลุมพืน้ท่ีกว่า 235,000 ตาราง
กิโลเมตร มีแม่น า้โขงยาวเป็นอนัดบัท่ีสิบสองของโลกท่ีไหลผ่านทิศเหนือกบัทิศตะวนัออกตกเฉียง
เหนือติดกับจีนและพม่า ทิศตะวนัตกติดกับไทย ทิศตะวนัออกติดกับเวียดนาม และทิศใตต้ิดกับ
กมัพชูา 

ลกัษณะภูมิศาสตร ์ในอดีตท่ีผ่านมาประเทศลาวมีอาณาเขตกวา้งใหญ่ไพศาลมาก แต่
ตอ่มาภายหลงัมาเสียดินแดนบางส่วนใหก้บัสยาม จนกระทั่งเขา้สู่ยคุปลดปล่อยจากการปกครอง
ของฝรั่งเศส ท าใหป้ระเทศลาวมีเนือ้ท่ีเหลือเพียง 236,800 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยูท่า่มกลางวงลอ้ม
ของแผ่นดิน มีพรมแดนติดกบัจีน พม่า ไทย กมัพชูา และเวียดนาม  พืน้ท่ีส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็น
เทือกเขาสลบัซับซอ้น อนัเป็นตน้ก าเนิดของแม่น า้ส  าคญั 13 สาย ไดแ้ก่ น า้คาน น า้งึม น า้ซบั น า้
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แบง ฯลฯ แม่น า้ท่ีส  าคญัท่ีสดุของลาวและเป็นแม่น า้นานาชาติคือแม่น า้โขง หรือท่ีคนลาวเรียกกัน
ว่า “แม่น า้ของ” ซึ่งบางส่วนของแม่น า้โขงทางตอนใตข้องประเทศลาวในแขวงจ าปาศกัดิ์มีความ
กวา้งถึงหนึ่งกิโลเมตร เกิดเป็นน า้ตกขนาดใหญ่ขวางกลางแม่น า้โขงคือ น า้ตกคอนตะเพ็ง จากนัน้
กระแสน า้จึงไหลเขา้สู่ประเทศกัมพูชาต่อไปจากเขตแดนลาวมีความยาวทัง้สิน้ 4,500 กิโลเมตร 
ชายแดนท่ีติดกับประเทศไทยมีความยาว 1,730 กิโลเมตร ส่วนใหญ่มีแม่น า้โขงเป็นเสน้แบ่งเขต
แดนทัง้สองประเทศ มีความยาวทัง้สิน้ 1,400 กิโลเมตร มีเทือกเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศไทย ใน
แขวงเชียงขวาง   

ลกัษณะภมูิอากาศ ประเทศลาวตัง้อยู่ในเขตรอ้นชืน้ ลกัษณะภมูิศาสตร ์ตัง้แตภ่าคกลาง
จนถึงภาคเหนือในแขวงพงสาลีท่ีมีเขตแดนอยู่ติดกับประเทศจีน ภูมิประเทศส่วนใหญ่มีลกัษณะ
เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนและท่ีราบสูงอากาศข่อนข้างหนาวถึงหนาวจัด  ทิศตะวันออกมี
ลักษณะเป็นเทือกเขาและท่ีราบติดกับประเทศเวียดนาม ส าหรบัทางตอนใตสุ้ดมีลักษณะเป็น
เทือกเขาตดิกบักมัพชูา ประกอบกบัท่ีไดร้บัอิทธิพลจากลมมรสมุในทะเลจีนใต ้ท าใหป้ระเทศลาวมี
ลกัษณะทางภมูิอากาศแบง่ออกเป็น 3 ฤด ูคือ ฤดรูอ้น ฤดฝูน และฤดหูนาว 

จ าปา  แกว้มณี (2539, p. 60)การแบง่เขตปกครอง ออกเป็น 17 แขวง(จงัหวดั) และอีก
เขตปกครองพิเศษ นครหลวงเวียงจนัทรเ์ป็นเขตปกครองพิเศษ เวียงจนัทร ์หลวงพระบาง หลวงน า้
ทา อดุมไชย บอ่แกว้ พงสาลี หวัฝัน เชียงขวาง ไชยบรุี บอลิค  าไซ ค าม่วน สะหวนันะเขต สาละวนั 
เซกอง จ าปาศกัดิ ์อตัปือ และเขตปกครองพิเศษ คือไชยสมบรูณ ์

โซนเวลา เวลาลาวตรงกับเวลาประเทศไทย ระบบไฟฟ้า ลาวใชไ้ฟฟ้า 220 โวลต ์วงจร
กระแสสลบั สว่นใหญ่จะใชป้ลั๊กสองขาทัง้แบบขาแบนและขากลม กระแสไฟฟ้าดบัเกิดขึน้บอ่ย แม้
ในนครหลวงเวียงจันทร ์ทอ้งท่ีชนบทบางแห่งจะมีกระแสไฟฟ้าในช่วงเวลา ท่ีทางการก าหนดไว้
เท่านัน้ และหมู่บา้นบางแห่งก็ไม่มีไฟฟ้าใช ้สกลุเงินลาว การท่องเท่ียวในประเทศลาวนัน้สามารถ
ใชเ้งินไทยและเงินกีบ ลาวมีธนบตัรใบละ 50,000 /20,000/  10,000/ 5,000 /1,000 และ500 กีบ 
แต่ไม่มีเงินกษาปณ ์อตัราแลกเปล่ียนเงินลาวประมาณ 1 ดอลล่าร ์เท่ากับ 10,000 กีบ  1 บาท 
เทา่กบั 250 กีบ โดยประมาณ 

ระบบโทรคมนาคม  การโทรทางไกลในประเทศตอ้งกด 0 ตามดว้ยรหสัทางไกล และเลข
หมายท่ีตอ้งการ ส่วนการโทรทางไกลไปตา่งประเทศ  00 ตามดว้ยรหสัประเทศ รหสัทางไกลพืน้ท่ี 
และเลขหมายท่ีตอ้งการติดต่อ การโทรจากประเทศไทยแบบราคาถูกท าไดโ้ดยการกด 008 แลว้
ตามดว้ยรหสั (856) + รหสัพืน้ท่ี แลว้ตามดว้ยหมายเลขโทรศพัท ์
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ศาสนา ประชาชนลาวมากกว่ารอ้ยละ 90 นบัถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท เหมือนกับ
ประชาชนชาวไทย ท่ีเหลือนบัถือศาสนาคริสตแ์ละอิสลาม โดยเฉพาะศาสนาคริสต ์ฝรั่งเศสเจา้
อาณานิคมเขา้มาเผยแพรใ่นชว่งท่ีเขา้มาปกครองประเทศลาว 

ภาษา ประจ าชาติคือ ภาษาลาว มีลักษณะใกล้กับภาษาไทย ภาคอีสานของไทย 
นอกจากนีค้นลาวบางสว่นยงัสามรถใชภ้าษาองักฤษ และภาษาฝรั่งเศสไดดี้ ส าหรบัประชาชนชาว
ลาวทางตอนเหนือของประเทศส าเนียงการพดู และความหมายของค าเหมือนกบัภาษาพืน้เมืองใน
จงัหวดัเชียงใหม ่เชียงราย และเลย ทางตองเหนือของประเทศไทย 

ประชากร เมืองใหญ่ท่ีสุด ไดแ้ก่ เวียงจันทรก์ับสุวรรณเขต ซึ่งเป็นศูนยก์ลางดา้นการ
บริหารและเป็นเขตท่ีมีประชากรอาศยัมากท่ีสดุในประเทศ จากการส ารวจจ านวนประชากรในปีท่ี
ผ่านมา ประ เทศลาวมีจ านวนประชากร  5 .6  ล้านคน ประกอบด้วย  3  ชนชาติใหญ่   
68 เผา่ ไดแ้ก่ 

ลาวลุ่ม  ชนเผ่าท่ีอาศยัอยู่ตามท่ีราบลุ่มใกลแ้ม่น า้โขง คิดเป็นรอ้ยละ 70 ของประชา
กรทัง้หมด เชน่ ไทลาว ไทเหนือ ไทแดง ไทขาว ผูไ้ท ลาวพรวน ไทลือ้ เป็นตน้ 

ลาวเทิง  เป็นกลุ่มชนเผ่าท่ีอาศยัอยู่ในพืน้ท่ีท่ีมีความสงูไม่เกิน 1,000 เมตร คิดเป็น
ประชากรรอ้ยละ 20 ของประเทศ เชน่ สีดา บา่แวะ ละแนต ฯลฯ 

ลาวสงู เป็นประชากรส่วนนอ้ยอาศยัอยู่บนเทือกเขาสงู ส่วนใหญ่เป็นชาวมง้และเผ่า
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ มเูซอ ก่อ กยุ เป็นตน้ 

ดอกไมป้ระจ าชาติ ดอกจ าปา หรือคนไทยเรียกว่าดอกลั่นทม เป็นตน้ไมท่ี้สามารถปลกู
ขึน้ไดเ้องตามธรรมชาต ิ แมน่  า้โขง เทือกเขาสลบัซบัซอ้นของลาว  ทัง้ยงัไมเ่หมาะแก่การเพาะปลกู
เพ่ือเพิ่มผลผลิตหรือเพ่ือการคา้ ชาวลาวจึงอาศยัอยู่กนัการหนาแน่นเป็นพิเศษในเขตลุ่มแม่น า้โขง 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีราบลุ่มน า้ท่วมถึง แม่น า้โขงมีความยาวทัง้สิน้ 4,350 กิโลเมตร โดยมีตน้น า้อยู่
ในเขตท่ีราบสงูทิเบต ผ่านประเทศจีนเป็นระยะทางกึ่งหนึ่งของความยาวทัง้หมด แม่น า้โขงจึงเป็น
เสน้ทางขนสง่สินคา้และคมนาคมท่ีส าคญัและทรงประสิทธิภาพท่ีสดุ  
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ทางบก ทางน า้ ประเทศสปป.ลาว มีจุดผ่านด่านสากลเช่ือมถึงกัน ใน  6 จังหวัดคือ 
จงัหวดัน่าน ด่านหว้ยโก๋น- เมืองเงิน เดินทางโดยเรือ จงัหวดัเชียงราย ด่านเชียงของ-หว้ยทราย 
แขวงปอแก้ว เดินทางโดยเรือ จังหวัดหนองคาย สะพานมิตรภาพไทย – ลาว – ออสเตรเลีย – 
ก าแพงนครเวียงจันทร ์จังหวัดนครพนม ด่านท่าเรือ – ท่าแขก แขวงค าม่วน จังหวัดมุกดาหาร 
สะพานมิตรภาพไทย – สปป.ลาว ดา่นมกุดาหาร-สะหวนันะเขต และจงัหวดัอบุลราชธานี ดา่นชอ่ง
เม็ก-วงัเตา่ แขวงจ าปาสกั 
 

ประวตัศิาสตรล์าว 
ในแง่ประวตัิศาสตรย์ุคสรา้งชาติลาวเริ่มขึน้ตัง้แต่ในปี พ.ศ. 1896 พระเจา้ฟ้างุม้ทรงท า

สงครามตีเอานครเวียงจนัทรห์ลวงพระบาง หวัเมืองพวนทัง้หมด ตลอดจนหวัเมืองอีกหลายแห่งใน
ท่ีราบสูงโคราชเขา้มารวมเป็นอาณาจกัรเดียวกัน ก่อตัง้เป็นอาณาจกัรลา้นชา้ง มีศนูยก์ลางอยู่ท่ี
เมืองเชียงดง – เชียงทอง เป็นอาณาจกัรท่ีรุง่เรืองในทกุดา้น หลงัจากสถาปนาเมืองเชียงดง – เชียง
ทอง แลว้ พระเจา้ฟ้างุม้ทรงรบัพระพทุธศาสนาลทัธิลงักาวงศ ์(นิกายเถรวาท) จากราชส านกัเขมร
มาเป็นศาสนาประจ าชาต ิและไดอ้ญัเชิญพระบาง เป็นพระพทุธรูปศลิปะสิงหลจากราชส านกัเขมร
มายงัลา้นชา้ง และเปล่ียนช่ือเป็น “เมืองหลวงพระบาง” (บญุชว่ย ศรีสวสัดิ.์2557,น.22-25) 

ยุคอาณาจกัรลา้นชา้ง เจริญสูงสุดในรชักาลพระเจา้สุริยวงศาธรรมิกราช ถือว่าเป็นยุค
ทองแหง่อาณาจกัรลา้นชา้ง พระองคท์รงเป็นกษัตรยิท่ี์ตัง้มั่นอยู่ในทศพิศราชธรรมและเป็นท่ีนบัถือ 
หลังสมเด็จพระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราชสวรรคตแล้ว ล้านช้างแตกออกเป็น 3 อาณาจักร คือ 
อาณาจกัรลา้นชา้งหลวงพระบาง อาณาจกัรลา้นชา้งเวียงจนัทร ์และอาณาจกัรลา้นชา้งจ าปาศกัดิ ์
โดยตกอยู่ภายใตข้องประเทศเพ่ือนบา้น รวมทั้งจีน เวียดนาม และสยามพิชิตหัวเมืองลาวตอน
เหนือลงได ้จึงไดผ้นวกหลวงพระบางเขา้เป็นดินแดนส่วนหนึ่งของตน กองทพัสยามเขา้ยึดครอง
แผ่นดินลา้นชา้งท่ีแตกออกเป็น 3 อาณาจกัรไดท้ัง้หมด ครัน้ถึงปี พ.ศ. 2365 เจา้อนวุงศแ์ห่งเวียง
จนัทรท์รงวางแผนก่อกบฏเพ่ือกอบกูเ้อกราช แตไ่ม่ส  าเร็จถกูตดัสินโทษประหารชีวิต กองทพัสยาม
ในรชักาลท่ี 3 ยกมาตีนครเวียงจนัทรไ์ดร้ือ้ท าลายก าแพงเมือง เอาไฟเผาราบทัง้เมือง ทรพัยส์ินถกู
ปลน้สะดม ผูค้นถกูกวาดตอ้น วดัในนครเวียงจนัทร ์(สรุสวสัดิ ์สขุสวสัดิ,์ม.ล.2544,น.40-50) 

ตลอดเวลาท่ีลาวตกเป็นเมืองขึน้นัน้ฝรั่งเศสไม่รกัษาโบราณสถาน โบราณวตัถุ โดยรือ้
สรา้งเป็นถนนไมไ่ดส้นใจกบัประเทศลาวเท่าไหรน่กั เพราะถือวา่เป็นดนิแดนบา้นป่าลา้หลังไม่มีคา่
เชิงเศรษฐกิจ  ต่อมาในสงครามโลกครัง้ที 2 เยอรมนันีมีชยัเหนือประเทศฝรั่งเศสและก่อตัง้คณะ
รฐับาลขึน้ท่ีเมืองวิซี คณะขา้หลวงฝรั่งเศสในอินโดจีนใหก้ารหนนุหลงั รฐับาลวิชี  หลงัสงครามยตุิ
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ไดไ้ม่นาน ลาวหันมาปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช โดยมีรัฐธรรมเป็นกฏหมายสูงสุด
ภายใตก้ารควบคมุดแูลของฝรั่งเศส พ.ศ. 2495 เริ่มก่อการจลาจลตอ่ตา้นการปกครองของฝรั่งเศส
ภายใตก้ารสนันสนุนจากรฐับาลฮานอย กองก าลงัอเมริกาเริ่มเขา้มาปฏิบตัิการลับในลาว พ.ศ. 
2516 สหรฐัอเมริกาถอนตวัออกจากสงครามเวียดนาม “การท าสงครามหลงัฉาก” ในประเทศลาว
จงึตอ้งเลิกราไปดว้ย (จิราภรณ ์วิญญรตัน.์2556,น.110-130) 

หลงัจากรฐับาลมีชยัชนะเหนือเวียดนามทัง้ประเทศไดไ้ม่นาน ขบวนการประเทศลาวยึด
อ านาจไดใ้นเดือนธันวาคม เจา้มหาชีวิตศรีสว่างวฒันาถูกปลดออกจากราชบลัลงัก ์ตามมาดว้ย
การสถาปนาประเทศใหม่ช่ือว่า “สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” หรือ สปป.ลาว 
วฒันธรรมดนตรีในยคุการปกครองพระมหากษัตรยิท์รงเป็นพระประมขุ ดนตรีพิณพาทยไ์ดเ้ขา้มามี
บทบาทท่ีส าคญัในฐานะดนตรีราชส านกั โดยดนตรีพิณพาทยไ์ดร้บัการดแูลเป็นอย่างดียิ่งจากราช
ส านกัในทกุยคุสมยั แตพ่อภายหลงัจากการเปล่ียนแปลงทางการเมืองในปี พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) 
จากระบอบปกครองท่ีมีพระมหากษัตริยเ์ป็นองคพ์ระประมขุของประเทศ มาเป็นระบอบสงัคมนิยม 
ดนตรีท่ีเคยบรรเลงอยูใ่นราชส านกัไดร้บัการเรียกวา่ “ดนตรีลาวเดมิ” ในฐานะท่ีเป็นสญัลกัษณส์ว่น
หนึ่งของระบอบการปกครองท่ีมีพระมหากษัตริยเ์ป็นองคพ์ระประมุข ดนตรีลาวเดิมได้ถูกลด
บทบาทและมีการปรบัเปล่ียนภาระกิจ ใหส้อดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงทางสงัคม และอดุมการณ์
ทางการเมืองการปกครองในระบอบสงัคมนิยม (ดารารตัน ์ เมตตารกิานนท.์2555,น.140-154) 

 
1.2 เคร่ืองดนตรีลาวเดมิ 
บญุเท่ียง สีสกัดา (2560) ,สมัภาษณ)์  วงมโหรี   คือการน าเอาวงดนตรีสองวงมาผสมกนั 

โดยน าเอาวงเครื่องสายมาผสมกับวงป่ีพาทยข์นาดนอ้ย วงมโหรีผสมแคนวงหนึ่งประกอบดว้ย
เครื่องดนตรีดงันี ้ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวงใหญ่ฆอ้งวงนอ้ย ซอดว้ง ซออู ้ขลุย่เพียงออ     ขลุย่ห
ลิบ แคน กะจบัป่ี กลอง ฉ่ิง ฉาบ กรบั และโหมง่ 

ก่อนผูฝึ้กจะไดเ้ริ่มตน้จับเครื่องมือเราขอแนะน าใหไ้ดรู้จ้กักับเครื่องมือเหล่านีเ้สียก่อน
เพ่ือใหผู้ฝึ้กไดเ้ลือกเอาเครื่องมือไดต้ามใจชอบ 

เครื่องดนตรีขลุ่ยเพียงออ  เป็นเครื่องเป่าชนิดหนึ่งท่ีมีเสียงทุ้มต ่า จัดเป็นเครื่องเป่า
มาตรฐาน ท่ีใชเ้ทียบเสียงเครื่องดนตรีทั่วไป หนา้ท่ีของขลุ่ยเพียงออไดถู้กบญัญัติใหเ้ป็นผูมี้ลีลา 
โหยหวน อ่อนโยน และเยือกเย็น ใหค้วามกลมกลืน ความอ่อนช้อย น่าฟังไปในทางก่อให้เกิด
อารมณฝั์น เฉพาะเครื่องสายจะก าหนดเอาเสียงท่ี 1 หมวดเสียงปานกลาง และหมวดเสียงท่ี 5 
หมวดเสียงปานกลาง(ขึน้ดบิ) ของขลุย่เพียงออเป็นเสียงหลกั นกัดนตรีมกัเรียนการบรรเลงน่ีว่าเล่น
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ทางเพียงออ ค าว่า ทาง นีก็้คือกญุแจเสียงท่ีชีบ้อกหมวดโนต้เพลง แนวของการเล่นและการจัดวง
ใหไ้ดรู้น้ัน้เอง ขลุ่ยเพียงออมี 7 เสียง มีหนึ่งระดบัเสียงครึ่ง นบัจากเสียงท่ี 1 หมวดเสียงปานกลาง
ไปจนถึงหมวดเสียงท่ี 7 หมวดเสียงปานกลาง (ขึน้ดิบ) และเสียงท่ี 1 หมวดเสียงสงู เป็นหนึ่งระดบั
เสียงของหมวดเสียงปานกลาง ส่วนอีกครึ่งระดบันัน้คือหมวดเสียงต ่า ท่ีนบัหรือไล่ตัง้แต่เสียงท่ี 7 
ลงไปตามล าดบันิว้ และเสียงจนถึงเสียงท่ี 4  หนา้ท่ีของนิว้ จะก าหนดเอาการปิดรู เป็นการไลเ่สียง
หรือออกเสียง ตวัอยา่งเชน่วา่ เม่ือเราไลเ่สียงปิดรูทัง้หมดของขลุย่เพียงออก็จะไดเ้สียงท่ี 4 (ต ่าปาน
กลาง) ซึ่งมีคา่เท่ากบัปิดนิว้ชีข้า้งบนไวเ้พียงนิว้เดียว แตส่  าหรบัเสียงอ่ืนๆนัน้ใหปิ้ดเอาแตรู่ขา้งบน
ลงมาจนถึงเสียงท่ีเราตอ้งการ เป็นตน้ว่า เราตอ้งการเสียงท่ี 1 ก็ใหปิ้ดตัง้แต่เสียงท่ี 4 ขา้งบนลง
มาถึงเสียงท่ี 1 ตามล าดบันิว้ ไม่ใช่จะปิดเอาแตเ่สียงท่ี 1 รูเดียว วิธีไล่ท่องเสียง ใหเ้ริ่มตน้ไล่นิว้แต่
เสียงท่ี 4 หมวดเสียงปานกลาง (นิว้ชีข้า้งบนลง)จึงไล่นิว้มือลงไปท่ีละนิว้ท่ีละเสียงจนถึงเสียงท่ี  4 
หมวดเสียงต ่า (นิว้กอ้ยขา้งลา่ง) แลว้จงึไลข่ึน้ไปเหมือนเดมิ เม่ือถึงเสียงท่ี 4 หมวดเสียงกลาง (นิว้ชี ้
มือขา้งบน) ใหไ้ล่ตอ่ไปอีกดว้ยเสียงขึน้จากเสียงท่ี 4 หมวดเสียงปานกลาง นิว้กอ้ยมือขา้งล่าง จน
ไปสดุอยูเ่สียงท่ี 1 หมวดเสียงสงู เป็นอนัจบการไลน่ิว้ทอ่งเสียง การใชล้มเป่า ถา้เราเป่าแรง หรือ ใช้
เสียงขึน้ดิบกบัเสียงท่ี 4-5-6-7-I เสียงเหล่านี ้จะจดัอยู่ในระดบัของหมวดเสียงปานกลาง พรอ้มกนั
นีถ้า้เราผ่อนลมเป่าลง ก็เป่าใหเ้บาเสียงค่อยๆ เสียงเหล่านีก็้จะกลบัไปเป็นหมวดเสียงต ่า ยกเวน้ 
แตห่มวดเสียงท่ี 1 หมวดเสียงปานกลาง และหมวดเสียงสงูการจบัขลุ่ย  การจบัขลุ่ยไม่ไดจ้  ากดัวา่
จะใหเ้อานิว้ขา้งใดขา้งหนึ่งจะจบัขา้งล่างหรือขา้งบนขลุ่ย ใหจ้บัเอาตามความถนดัของผูฝึ้ก การ
วางนิว้ ก็ตอ้งวางปิดรูใหส้นิท หรือ วา่หากตอ้งเปิดออก ก็จงเปิดใหห้า่งจากรู จงึจะไดเ้สียงถกูตอ้งดี 
การวางนิว้ปิดใหปิ้ดตามล าดบันิว้ และเสียง  

เครื่องดนตรีขลุ่ยหลิบ เป็นเครื่องเป่าอีกชนิดหนึ่ง ท่ีมีเสียงนอ้ยแหลม หรือสงู จดัว่าเป็น
เครื่องเอกในบนัดาเครื่องเป่าดว้ยกนัได ้ไมว่า่จะเป็นในวงเครื่องสาย หรือวงมโหรีก็ตามเรามกัจะได้
ฟังไดย้ินเสียงขลุย่หลิบหยอกลอ้ ลว้งลบั เลน่พิสดาร ปลกุอารมณใ์หไ้ดค้วามครกึครืน้ อยูก่บัเครื่อง
ดนตรีท่ีมีเสียงทุม้ต  ่าอ่ืนๆ ตลอดเวลา  ขลุ่ยหลิบเลาหนึ่งมี 7 เสียง มีหนึ่งระดบัเสียงครึ่ง นบัจาก
เสียงท่ี 7 หมวดเสียงต ่า (นิว้กอ้ยมือขา้งล่าง) ไปถึงเสียงท่ี 7 หมวดเสียงปานกลาง (นิว้ชีเ้บือ้งบน) 
เป็นหนึ่งระดบัเสียงของหมวดเสียงปานกลาง และอีกครึ่งระดบันัน้เป็นระดบัของหมวดเสียงสงู ซึ่ง
จะนบัเอาแตเ่สียงท่ี 1 หมวดเสียงสงู (ขึน้ดบิ) ซึ่งจบัเสียงดว้ยนิว้นางขา้งล่างขึน้ไปถึงเสียงท่ี 4 ของ
หมวดเสียงเดียวกัน ระหว่างขลุ่ยเพียงออ กับขลุ่ยหลิบนัน้ หนา้ท่ีปฎิบตัิของนิว้มือ วิธีไล่นิว้ท่อง
เสียง การใชป้ากเป่า การจบัขลุ่ยและการวางนิว้ เกือบจะถือไดว้่าเหมือนกนัหมด จะต่างกันก็แต่
ต  าแหน่งหรือท่ีอยู่ของเสียงเท่านัน้เอง (ใหส้งัเกตดรููปของขลุ่ยลิบเป็นส าคญั) อีกประการหนึ่งก็คือ
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การใชล้มเป่าเสียงขึน้ดิบ ของขลุ่ยหลิบ ไม่อยู่ในระดบัของหมวดเสียงปานกลางเหมือนกนักบัขลุย่
เพียงออ แตจ่ะเป็นเสียงสงูตัง้แตเ่สียงท่ี 1 ไปถึงเสียงท่ี 4 เลย 

บณัฑิต สะนะสิด (2560)  , สมัภาษณ)์ เครื่องดนตรีซอดว้ง เป็นเครื่องสีชนิดหนึ่ง ซึ่งมี
เสียงนอ้ยแหลมและสงู เหมือนพวกเครื่องเอกทัง้หลายและยงัเป็นผูน้  าวงของบรรดาเครื่องสายของ
กันอีกดว้ย หากจะพิจารณามาฟังตามส านวนเสียงอันแจ่มใสของซอดว้งท่ีมีเสียง “อี หรือแอ” 
คล้ายกับเสียงน้อยหัดพูดหยอกล้อกับผู้ใหญ่ยามมีอารมณ์เบิกบานคึกคลืน้ ก็จะมีความรูส้ึก
อารมณค์กึคลืน้เบิกบานไปดว้ย แต่บางโอกาสก็จะไดย้ินเหมือนเสียงอวดควน เศรา้โศกเสียใจจาก
สติ ท่ีสูญเสียความหวังหมด อาลัยกับทุกสิ่งทุกอย่างแลว้ มโนภาพเหล่านี ้เป็นอนุภาพอันลีล้บั
ลึกซึง้ของเสียงซอด้วง  ซอด้วงมีสองสาย ระหว่างสายน้อยกับสายใหญ่จะมีหางม้าหนึ่งใน 
ประมาณ 150 เสน้ สอดผ่านกลางเพ่ือใช้สีกับสายทัง้สองหางมา้เหล่านี ้ทัง้หวัและทา้ยไดค้ลึงให้
คา้งไวก้บัคนัสีท่ีผูสี้พรอ้มจะจบัขึน้มาสีไดพ้รอ้มทุกโอกาส  ซอดว้งหรือซอในท่ีนีไ้ม่มีท่ีรองส าหรบั
วางนิว้ ซึ่งเรียกวา่ ราวนม หรือท่ีจบั เหมือนกบัพิณ หรือกระจบัป่ี ดงันัน้จงึรูส้กึจะยากแก่กบัการฝึก
ท่ีหาเสียงเพ่ือวางนิว้ไล่เสียง ทัง้นีจ้ะตอ้งอาศยัการท่องจ าอย่างเป็นส าคญั  การสีซอ ผูสี้จะตอ้งตัง้
คนัซอใหต้รงไวบ้นหนา้ตกั หนา้ขาขา้งซา้ย และจะใชน้ิว้มือซา้ยเป็นมือไล่เสียง ส่วนมือขา้งขวาจะ
ท าหนา้ท่ีสีไปพรอ้มกนั การก าหนดเสียง เสียงใหญ่ (เป่า) ของซอดว้งตอ้งขึน้สายเทียบใหไ้ดเ้สียงท่ี 
1 หมวดเสียงปานกลาง(เพียงออ) ส่วยสายนอ้ยก็ตอ้งเทียบใหไ้ดก้ับเสียงท่ี 5 ของหมวดเสียง
เดียวกันเสียก่อน การเทียบเสียงก็จะขึน้สายหรือหย่อนสายไดด้ว้ยลูกบิดท่ีติดอยู่ขา้งบนคนัทวน 
เม่ือการเทียบเสียงไดท่ี้ดีแลว้ ใหว้างระหว่างมือ (ระหว่างนิว้โป้งกับนิ ้วชีซ้า้ย)คาบใส่คนัทวน (ลุน
สายลดัอกประมาณสองนิว้มือ)โดยคดนิว้โปง้เขา้หนีบส าทบัอีกครัง้หนึ่ง ส  าหรบันิว้ท่ีเหลือทัง้ส่ีนิว้
นัน้ใหค้อ่ยไลล่  าดบัของสายทัง้สองตอ่ไป 

เม่ือนบัเอา สายใหญ่ เป่าเป็นเสียงท่ี 1 หมวดเสียงปานกลางแลว้ใหว้างนิว้ชีล้งจบัออกหา
ล าดบัท่ี 2 ก็จะไดเ้สียง 2 นิว้กลางเป็นเสียงท่ี 3 นิว้นางเป็นเสียงท่ี 4 นิว้กอ้ยเป็นเสียงท่ี 5 สายนอ้ย 
(เป่า) ก็เป็นเสียงท่ี 5 (ในระดบัหมวดเสียงเดียวกนัและมีคา่เท่ากนักบันิว้กอ้ยสายใหญ่) ใหว้างนิว้ชี ้
ลงจบัอีกครัง้หนึ่งก็จะไดเ้สียงท่ี 6 นิว้กลางเป็นเสียงท่ี 7 นิว้นางเป็นเสียงท่ี 1 ของหมวดเสียงสงูและ
นิว้กอ้ยเป็นเสียงท่ี 2 ของหมวดเสียงสงูอีกเช่นกนั  ซอดว้งคนัหนึ่งมีอยู่ 7 เสียง สีตามปกติไดห้นึ่ง
ระดบัเสียงปาย แต่ถ้าผูมี้ความสามารถเป็นเลิศในทางสีซอ อาจสีเป็นเสียงแบบเพีย้นเป็นทาง
สากล และขึน้สงูไดอี้กถึงสาม หรือ ส่ีระดบัเสียง  วิธีไล่นิว้ท่องเสียง ในตอนตน้นี ้ใหผู้ฝึ้กสีเอาเสียง
ของสายซอ เป่าทัง้สองสาย ท่ีขึน้สายเทียบเสียงแลว้ใหด้งึเสียง และการสีเสียก่อน เม่ือสีไดเ้สียงดี
แลว้จึงคอ่ยไล่ (การไล่เสียงขอซอนัน้นิว้มือจะจบัสายไล่แตข่า้งบนของซอลงไปหาเสียง จะไดเ้สียง
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เป็นเสียงสูงขึน้ไปเล่ือยๆ ตัง้แต่เสียงท่ี 1 หมวดเสียงปานกลางเป็นตน้ไปจนถึงหมวดเสียงท่ี 2 
หมวดเสียงสงูตามล าดบันิว้ละเสียง ดงัไดก้ล่าวอธิบายใหท้ราบ และจงดตูามรูปของซอท่ีมีบอกไว้
แลว้นัน้ประกอบไปดว้ย 

วิธีสีซอดว้ง  การจบัคนัสีใหเ้อานิว้กลาง หรือ นิว้นางก็ไดต้ามถนดั สอดเขา้ใส่ระหว่าง
ช่องท่ีกกหางมา้ระหว่างคนัสีขา้งมือจบัแลว้จึงจบัขึน้สี เพ่ือจะก าหนดการสีเขา้ออก ใหเ้ป็นไปโดย
ถกูตอ้ง ตามระเบียบของการเรียนท่ีอาสยัโนต้ ผูฝึ้กตอ้งเขา้ใจและจดจ าไปตามสตูรขา้งลา่งนี ้

ตามปกติหอ้งโนต้ 1 หอ้ง จะบนัจุตวัโนต้ไว ้4 ตวั  ใหสี้ตวัท่ีหนึ่ง ท่ีสอง ท่ีสาม และท่ีส่ี 
ดว้ยการใชค้นัสีดงันี ้

- โนต้ตวัท่ีหนึ่งของหอ้ง ใหด้งึคนัสีออก สีใส่เสียงนัน้ๆพรอ้มกบัดงึคนัสีออกไปทาง
ดา้นขวา 

- โนต้ตวัท่ีสองของหอ้ง ใหค้กุคนัสีเขา้ สีใส่เสียงนัน้ๆพรอ้มกบัคกุคนัสีไปทางดา้น
ซา้ย 

- โนต้ตวัท่ีสามของหอ้ง ใหด้งึคนัสีออก ปฏิบตัดิงัโนต้ตวัท่ีหนึ่งของหอ้ง 
- โนต้ตวัท่ีส่ีของหอ้ง ใหค้กุคนัสีเขา้  ปฏิบตัดิงัโนต้ตวัท่ีสองของหอ้ง 

นอกนีก็้จะมรกรณีพิเศษเช่นว่า ในหอ้งโนต้หนึ่งหอ้ง ซึ่งบางเพลงอาจจะบนัจโุนต้ไวพี้ยง
ตวัเดียว สองตวั สามตวัหรือ หลายกวา่หา้ตวัขึน้ไป การสีก็จ  าเป็นตอ้งเปล่ียนแปลงไปตาม  เฉพาะ
การสีพิสดาร หรือการเปล่ียนแปลงวิธีสีนี ้ไม่ไดข้ึน้อยู่กับการเรียงล าดับการสีท่ีตอ้งสีเข้าออก
สลบักันไป หรือ สีตามแบบในตวัอย่าง ของการสีพิสดาร ท่ีใหไ้วแ้ต่ประการใดเลย แต่โดยกับกัน
แลว้ การสีมกัจะใชเ้ทคนิคเปล่ียนแปลงไปตามโนต้ หรือ พดูอีกอยา่งหนึ่ง ก็สีไปตามกลอน ตามอตั
เพลงของเพลงแต่ละเพลงเป็นส าคญั ทัง้หมดนีผู้ฝึ้กจะไม่เกิดมีปัญหาแต่อย่างใด ถา้ตัง้ใจศึกษา
อยา่งแทจ้รงิ ในอนาคตอนัใกลนี้ก็้จะไดร้บัผลของความกา้วหนา้ไมรู่จ้กัสิน้สดุนีไ้ดด้ว้ยตนเอง 

เครื่องดนตรีซออู ้ก็เป็นเครื่องสีอีกอย่างหนึ่งท่ีมีเสียงทุม้ต  ่า เป็นผูมี้หนา้ท่ียืนเพลงใหต้รง
ต่อจงัหวะของวงเครื่องสาย และวงมโหรี ชีวิตการบรรเลงตามแนวทางบรรเลงของซออูน้ัน้ มกัจะ
สร้างจินตนาการ และโน้มน้าวอารมณ์ผู้ฟังให้เกิดมโนภาพไปได้ หลายทัศนะ บางครั้งจะมี
ความรูส้ึกไปคลา้ยกบัว่าไดย้ินเป็นเสียงสะอืน้โอดควนรอ้งไหล้  าพนัเหมือนกบัว่าโดนตอ่ว่าจากคน
แก่ ผูใ้ดผูห้นึ่ง ท่ีไดร้บัความโศกเศรา้ทกุระทมขมข่ืนใจ ระหวา่งซออูก้บัเครื่องดนตรีอ่ืนๆ บางเพลงก็
จะให้ความคึกคลืน้ สร้างอารมณ์ให้ต่ืนเต้นไปกับการหยอกล้อกันอย่างสนุกสนาน อารมณ์
ทัง้หลายเหลา่นี ้จะเกิดมีขึน้ไดก็้อยู่ท่ีความสามารถของผูสี้ ซึ่งจะใหเ้ทคนิคในการสี หรือ ใหชี้วิตแก่
บทเพลงไดดี้เพียงใด 
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 ซออูมี้สองสายใชห้างมา้ติดคนัสีสอดไวเ้พ่ือสี ผา่นระหวา่งกลางสายซอทัง้สองคือ
เหมือนกันกับซอดว้ง องคป์ระกอบท่ีเรียกช่ือต่างไปจากซอดว้งมีเพียงอนัเดียวก็คือกะโหลก ซึ่งมี
รูปลกัษณะคลา้ยกบัลกัษณะกะโหลกหวัคน และก็ใหญ่กวา่กระบอกของซอดว้งสว่นการจบัซอ การ
วางนิว้จบัขอดเสียง การสี หรือวิธีสี ก็จะปฏิบตัิเช่นเดียวกนั จะตา่งกนัก็แตท่ี่อยู่ของเสียง และการ
ก าเนิดเสียง เพราะวา่สายใหญ่ (เป่า) ของซออูคื้อเสียงท่ี 4 ของหมวดสียงต ่า สายนอ้ย (เป่า) ก็เป็น
เสียงที 1 หมวดเสียงปานกลาง ถา้นบัจากเสียงท่ี 4 หมวดเสียงต ่าขึน้ไปขึน้ไปหาเสียงสงูของซออู้
ตามขอดเสียงธรรมดา (ขอดท่ีใชมื้อจบัคนัทวนห่างสายรดัอกสองนิว้ และไม่เล่ือนลงไปจบัเสียงให้
สงูขึน้เพิ่มอีก) ขอดเสียงท่ี 5 หมวดเสียงปานกลาง ซึ่งจบัเสียงอยู่สายนอ้ยดว้ยนิว้กอ้ยก็จะไดเ้สียง
หมวดเสียงต ่าประมาณครึ่งระดบั และหมวดเสียงปานกลางอีกครึง่ระดบั แตส่  าหรบัวิธีไลเ่สียงท่อง
เสียง นอกจากจะตัง้ตน้ไล่จากเสียงท่ี 4 หมวดเสียงต ่าขึน้ไปจนถึงหมวดเสียงท่ี 5 หมวดเสียงปาน
กลางแลว้ แบบอ่ืนๆก็คงปฏิบตัใิหเ้ป็นไปตามแบบอย่างของซอดว้งทกุประการ 

 รงัสี สตุทมัมา (2518)  ,น. 1 – 7) เครื่องดนตรีระนาดเอก ระนาดเอกเป็นเครื่องตี
ชนิดหนึ่ง ซึ่งมีหนา้ท่ีเป็นประธาน และผูน้  าวงของวงมโหรีป่ีพาทยท์ัง้หลาย ใชท้างเก็บเป็นหลักใน
การบรรเลง ระนาดเอกหนึ่งรางประกอบไปดว้ย ราง ผืน และไมตี้ มี 21 ลูก 7 เสียง นบัจากหวด
เสียงต ่าสดุไปหาเสียงสงูสดุ (จากซา้ยไปขวา) สามระดบัเสียง คือ 

1. หมวดเสียงต ่าสุด (หลุดจาดเสียงต ่าของหมวดเสียงเพียงออลงไปอีกหนึ่งระดบั 
ถา้เป็นตวัโนต้จะเขียนดงันี ้1 – 7 ) 

2. หมวดเสียงต ่า (เทียบเทา่ระดบัหมวดเสียงต ่าของเพียงออ) 
3. หมวดเสียงปานกลาง (เทียบเทา่ระดบัหมวดเสียงปานกลางของเพียงออ) 

การตี  โดยปกติแลว้การตีระนาดเราจะตีเป็นคู่ๆไป ทีละคู ่ทีละเสียง (นบัระยะห่างกนั 8 
ลกู เป็นหนึ่งคู)่ สมมตุวิา่ เม่ือมือซา้ยตีใสเ่ลข 1 หรือเสียงท่ี 1 หมวดเสียงต ่าสดุของระนาดมือขวาก็
จะตีลงใส่เสียงท่ี 1 หมวดเสียงต ่าพรอ้มกนั การตีท่ีอาศยัโนต้เป็นบรรทดัฐานนี ้ผูตี้จะตอ้งยึดหลกั
ของการตีไวเ้ป็นหนา้ท่ีปฎิบตัิดงันี ้คือ ใหย้ึดเอามือขา้งขวาเป็นมือตีตามโนต้ แลว้มือซา้ยก็จะจบัคู่
คงไว ้ตีตามกนัไป  วิธีไล่มือท่องเสียง ใหเ้ริ่มตน้ฝึกตีเป็นคูใ่หถ้กูคู ่จนหมดทกุคูเ่สียก่อน การตีใหตี้
ดว้ยก าลงัของล าแขน คือใหแ้ข็งขอ้มือไว ้ไม่ใหตี้แรงหรือคอ่ยเกินไป ตอ้งตีใหไ้มตี้ทัง้สองลงสมัผสั
ลกูพรอ้มกนัจนดงัเป็นเสียงเดียว เม่ือตีไดด้งันีแ้ลว้ใหไ้ลจ่ากเสียงท่ี 1 หมวดเสียงต ่าขึน้ไปท่ีละเสียง 
(ไปถึงเสียงสงูของระนาด) จนถึงลกูยอดของระนาด คือลกูท่ี 21 เสียงท่ี 7 ของหมวดเสียงปานกลาง 
แลว้จึงค่อยไล่กับคืนมาหาหมวดเสียงต ่าอย่างเดิมอีก ใหฝึ้กดงันีจ้นเกิดความแม่นย า กับลูกและ
เสียงจนมือมีความวอ่งไว คลอ่งตวั ทนตอ่ความอิดเม่ือยไดแ้ลว้จงึเขา้สูก่ารตีตามโนต้ 
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เครื่องดนตรีแคน  นอกจากแคนจะเป็นเคร่ืองเป่าอนัเก่าแก่อยา่งยิ่งของลาว ท่ีใชเ้ป่าเด่ียว 
หรือเป่าประกอบการขบัล า และการฟ้อนตา่งๆ ตามความนิยมของแตล่ะทอ้งถ่ินท่ีทางพืน้บา้นเรามี
เป็นสมบตัิมาแตโ่บราณ แลว้แคนยงัสามารถน ามาจดับรรเลงรว่มกนัเป็นหมวดเป็นหมู่  หรือคณะ
ตามแบบแผนของวงดนตรีท่ีใชแ้นวทางการบรรเลงเป็นแบบลาวเดิม หรือลาวสมยัท่ีไดร้บัความ
สนใจจากผูฟั้งในปัจจุบนัโดยทั่วไปไดเ้ป็นอย่างดีอีกดว้ย แตท่ัง้นีต้อ้งจ าเป็นจดัดดัแปลงแบ่งแคน
ออกไวเ้ป็นสองประเภทเสียก่อน  เพ่ือจะไดเ้ป็นการง่ายตอ่การเขา้ใจ คือ 1. หมวดแคนล า 2. หมวด
แคนสงัคีต ท่ีจ  าเป็นตอ้งจดัแบ่งแคนขึน้ไวเ้ป็นสองประเภทนัน้ ก็เพราะว่าแนวทางของการเล่นไม่
เหมือนกัน อีกประการหนึ่งล าดบัเสียงของแคนล า จะมีลางเสียงเพีย้นไปจากทางและเสียงของ
ดนตรีลาวเดิม ตามหลักการท่ีกล่าวมานีไ้ม่ได้หมายความว่าจะเปล่ียนแปลงหรือ ไม่ท าตาม
วัฒนธรรมทางดนตรีใหสู้ญสิน้ไปจากรูปแบบเดิมแต่ประการใด โยทางตรงกันขา้มกับมีแต่การ
สรา้งสรรคป์รบัปรุงใหถ้ึงภาพของแคนไดเ้ผยแพร่ขยายกว้างออกไปอย่างกวา้งขวาง จนเป็นท่ี
ยอมรบัของสงัคมทุกชนชัน้เท่านัน้เอง ดงันัน้ในโอกาสนีข้ออธิบายเรื่องราวของแคนสงัคีต ซึ่งเป็น
แคนประเภทท่ีสองท่ีมีความส าคญัอยูก่บับทเพลงลาวเดมิ และการเขียนโนต้ใหเ้ขา้ใจดงันี ้ 

 แคนสงัคีตในท่ีนี ้เป็นแคนนอ้ยเป็นแคนเอกท่ีมี 7 เสียง เรียกว่าแคนเจ็ด มี 14 ลกู 
แตล่ะลกูจะมีเสียงอยู่ 1 เสียง การไล่เสียงจะไล่เป็นคู่ๆ ไปดว้ยการก าหนดเอาการปิดรูการไล่เสียง
ของแคนเป็นการออกเสียง แคนสงัคีตมีหนึ่งระดบัเสียงเป็นเสียงของหมวดเสียงระดบัปานกลาง จะ
เป่าลมเขา้ หรือดดูลมออก เม่ือไล่นิว้ท่องเสียงเสียงท่ีจบัอยู่ก็จะไม่เปล่ียนแปลง  วิธีไล่นิว้ท่องเสียง 
ใหต้ัง้ตน้ไล่เสียงเอาแต่เสียงของคู่ท่ี 1 เป็นตน้ไปจนถึงคู่ท่ี 7 และจงไล่กลบัคืนไปมาใหไ้ดห้ลายๆ
เท่ียวตอ่หนึ่งเวลา ส าหรบัผูฝึ้กหดัใหม่ใหค้อ่ยไล่เสียงทีละสองสามคูเ่ป็นอย่างมาก เพ่ือจะไดเ้สียง
ของรากฐานการไล่นิว้ใหม้ั่นคง ขณะเวลาท่ีท าการไลน่ัน้ สายตาจะตอ้งจบัอยู่ท่ีนิว้มือ และลกูแคน 
เพ่ือสงัเกตดวู่าการไล่เสียงนัน้จะเกิดการผิดพลาดหรือไม่ เพราะว่าบางโอกาสผูฝึ้กจะปิดรูไล่เสียง
ถกูตอ้งดี แตจ่ะผิดตอ่หนา้ท่ีของนิว้ก็มี ดว้ยเหตนีุใ้หล้ะลกึไดอ้ยูเ่สมอวา่ถกูหรือผิดอยู่ตรงไหน 

 ปฏิบตัิการท่องกบัการไล่นิว้ท่องเสียงก็มีความจ าเป็นอยู่สามประการคือ ใหแ้ม่น
มือ ใหแ้ม่นลกู และแม่นเสีย  หนา้ท่ีของนิว้มือ ท่ีมีตอ่การไล่เสียงนัน้มีอยู่ว่า ก่อนจะเป่าใหว้างนิว้
ใหถ้กูลกัษณะเสียก่อน จึงจะไม่เป็นการชกัชา้ตอ่การฝึกหดั นิว้ทัง้สามของนิว้มือทัง้สองขา้งอนันีมี้
นิว้ชี ้นิว้กลางและนิว้นาง นัน้ใหเ้ปิดออกจากรูไล่เสียง (ดา้นล่างของแคน) ตัง้ไวร้ะหว่างกลาง ลกู
แคนสองลูกนบัจากดา้นหลงัมาทางดา้นหนา้ ส่วนนิว้โป้งของมือทัง้สองท่ีมีหนา้ท่ีไล่เสียงไดเ้พียง
นิว้ละเสียงนัน้ (ดา้นหนา้ของแคน) ก็ใหป้ฏิบตัิเช่นกนั ส าหรบันิว้กอ้ยและอุง้มือ ใหใ้ชอุ้ม้เตา้กอด
แคนอุม้ใสป่าก 
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ระดบันิว้และเสียงของแคนมีดงันี ้
เสียงท่ี 1 จบัเสียงดว้ยนิว้โปง้มือขา้งซา้ย และนิว้ชีมื้อขา้งขวา 
เสียงท่ี 2 จบัเสียงดว้ยนิว้ชีมื้อขา้งซา้ย และนิว้นางมือขา้งขวา 
เสียงท่ี 3 จบัเสียงดว้ยนิว้กลางมือขา้งซา้ย และนิว้นางมือขา้งขวา 
เสียงท่ี 4 จบัเสียงดว้ยนิว้นางมือขา้งซา้ย และนิว้กลางมือขา้งขวา 
เสียงท่ี 5 จบัเสียงดว้ยนิว้นางมือขา้งซา้ย และนิว้ชีมื้อขา้งขวา 
เสียงท่ี 6 จบัเสียงดว้ยนิว้โปง้มือขา้งขวา และนิว้กลางมือขา้งขวา 
เสียงท่ี 7 จบัเสียงดว้ยนิว้ชีมื้อขา้งซา้ย และนิว้กลางมือขา้งขวา 

ข้อสังเกต  รูปนี ้ได้แบ่งแคนออกเป็นส่ีด้านด้วยการหนีบ คือ ด้านซ้ายมือ ขวามือ 
ดา้นหนา้อยูท่างขา้งนิว้โปง้ ดา้นหลงัจะอยูท่างขา้งนิว้นางทัง้สอง  

เครื่องดนตรีกลองคู่ กลองคูมี่ช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กลองแขก (คงจะเรียกตามรูปร่าง
ลกัษณะของกลองท่ีมีอยู่ในประเทศแขก) เป็นเครื่องดนตรีประเภทหนึ่งท่ีจดัไวใ้นหมวดของเครื่อง
หนงั ใชตี้ (คือตีดว้ยฝ่ามือ) ประกอบการบรรเลงขบัรอ้ง ฟ้อนร  า และอ่ืนๆตามโอกาสอนัเหมาะสม 
กลองคูห่นึ่งชดุมีสองหน่วย หน่วยหนึ่งมีสองหนา้ คือหนา้นอ้ย และหนา้ใหญ่ กลองทัง้สองหน่วยนี ้
เรียกกนัตามส านวนนกัดนตรีวา่ ตวัผู ้และตวัเมีย 

ลกัษณะของตวัผู ้ตวัผูมี้รูปร่างนอ้ย และผอมกว่าตวัเมีย มีเสียง “โจ่ง และเสียงติง หรือ
ตริง” เป็นประธาน เสียงโจ่งอยู่ทางขา้งหนา้นอ้ย ส่วนเสียงติงหรือตริง อยู่ทางขา้งหนา้ใหญ่ (การตี
ไมจ่  ากกัมือใดตอ้งตีใสห่นา้ใดหนา้หนึ่ง คือใหตี้ตามสบาย ตามความถนดัของแตล่ะคน ) 

ลกัษณะของตวัเมีย ตวัเมียมีรูปร่างใหญ่ และอว้นกว่าตวัผู ้มีเสียง “จะ และเสียง ทั่ง “ 
เป็นประธาน เสียงจะอยู่ทางขา้งหนา้นอ้ย ส่วนเสียงทั่ง จะอยู่ทางขา้งหนา้ใหญ่ (การใชมื้อตีก็
เป็นไปตามเช่นกนักบัตวัผู ้คือไม่จ  ากดัมือ)  ความส าคญัของจงัหวะ  จงัหวะมีความส าคญัตอ่การ
บรรเลง การฟ้อน การละคร ตลอดจนถึงชีวิตปกติของมนุษยอ์ยู่ไม่นอ้ย เป็นศูนยร์วมของความ
สามคัคีของการสงัคีต ท่ีจะขาดไม่ได ้โดยเฉพาะการบรรเลง จงัหวะจะคอ่ยเป็นเครื่องปรบัอารมณ์
ของดนตรีใหรู้จ้กัชา้ รูจ้กัสม ่าเสมอ รูจ้กัว่องไว รูส้ึกเศรา้โศก ต่ืนเตน้ ดีใจ อนัก่อใหเ้กิดรสชาติของ
ความประทบัใจแก่ผูฟั้ง และผูบ้รรเลงไดเ้ป็นอยา่งดี 

หนา้ทับของกลองคู่ มีอยู่สามจังหวะ คือ จังหวะชา้ จังหวะปานกลาง และจังหวะเร็ว 
จงัหวะชา้ไดแ้ก่จงัหวะของเพลงสามชัน้ จงัหวะปานกลางไดแ้ก่จงัหวะของเพลงสองชัน้ สว่นจงัหวะ
เรว็ไดแ้ก่จงัหวะของเพลงชัน้เดียว แตจ่ะมีความพิเศษอยา่งหนึ่ง ส  าหรบัจงัหวะของพวกเพลงภาษา 
ซึ่งยึดเอาตามความหมายตามท านองเพลงเป็นส่วนประกอบของจงัหวะ เป็นตน้ว่า เพลงท่ีท านอง
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แบบลาวๆ จะตอ้งประกอบจงัหวะดว้ยหนา้ทบัท านองลาว เช่นหนา้ทบัสองไม ้และถา้ว่าเป็นเพลง
ภาษาอ่ืนๆ จะเป็นท านองฝรั่ง ท านองจีน ท านองเวียดนาม หรือพมา่ มอญก็ตาม การใหจ้งัหวะก็จะ
กระท าไปตามท านองเพลง (ไมว่า่ท านองเพลงนัน้ๆ จะเป็นเพลงสามชัน้ สองชัน้ หรือชัน้เดียวก็ตาม 
จงัหวะของภาษาจะใชห้ลกัสาสะเพราะแตแ่นวท านองเพลงเท่านัน้เอง) หนา้ทบักลองคู่ท่ีใชตี้เป็น
พืน้ฐานประกอบการบรรเลงเพลงทั่วไป จะมีส านวนก่อนใหผู้ฝึ้กใหห้ดัท่องจ า เพ่ือการปฏิบตัิดงันี ้ 
กลองคูห่นึ่งชดุใชผู้ตี้สองคน คือตีกนัคนละหนว่ย ผูห้นึ่งตีตวัผูท่ี้มีเสียงโจง่ และเสียงตงิ อีกผูห้นึ่งจะ
ตีตวัเมียท่ีมีเสียง จ๊ะ และทั่ง ก่อนผูตี้จะไดตี้กลอง ใหท้่องกลอนของกลองพรอ้มกบัปรบจงัหวะลง
หนา้ตกัของตนเอง ใหไ้ดถ้กูตอ้งเสียก่อน 

เครื่องดนตรีฉ่ิง,ฉาบ  ฉ่ิง เป็นเครื่องตีท่ีใชค้วบคมุจงัหวะอีกแบบหนึ่ง ท่ีมีเสียง ฉ่ิง และ
เสียง ฉับ เป็นเครื่องสงัเกตจุงัหวะท าใหผู้บ้รรเลงและ ผูฟั้งเขา้ใจจงัหวะของดนตรีเป็นอย่างดี การ
ก าหนดจงัหวะจะยึดเอาสองหอ้งโนต้เป็นหนึ่งจงัหวะของเพลงสามชัน้ โดยจงัหวะตกใส่ตวัท่ีส่ีของ
โนต้ปกตใินหอ้งท่ีสอง จงัหวะสองชัน้ ในหอ้งโนต้หนึ่งๆ จะมีหนึ่งจงัหวะ โดยจงัหวะจะตกใสโ่นต้ตวั
ท่ี ส่ีของโนต้ปกติในทกุๆหอ้ง ส าหรบัจงัหวะชัน้เดียว ก าหนดเอาหนึ่งหอ้งโนต้เป็นสองจงัหวะ โดย
จังหวะตกใส่ตวัท่ีสอง และตวัท่ีส่ีของโนต้ปกติทุกๆหอ้ง และอีกสิ่งหนึ่งท่ีไม่ควรลืมก็คือ การนับ
จงัหวะนี ้ใหน้บัเอาโนต้ทกุหอ้งเป็นจงัหวะ คือว่าหอ้งโนต้นัน้ๆ จะไม่ไดบ้รรจลุงใส่ตวัโนต้ก็ตาม ให้
นบัจงัหวะเป็นปกตไิวอ้ยา่งเดมิไมใ่หเ้วน้หอ้ง 
  

1.3 การจัดวงดนตรีลาว 
ดนตรีลาวเดิม หมายถึง ดนตรีในราชส านกัลาวในอดีต ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงตาม

กรอบแนวคิดระบอบสงัคมนิยม ดนตรีลาวเดิมไดร้บัอิทธิพลมาจากดนตรีราชส านกัเขมร ตัง้แต่
สมยัเจา้ฟ้างุม้ (พ.ศ. 1896 – 1916) โดยไดมี้พฒันาการและหลอมรวมเขา้กบัวฒันธรรมดนตรีของ
กลุ่มชาติพนัธท่ี์มีมาก่อนแลว้เป็นล าดบั โดยเฉพาะวฒันธรรมดนตรีของลาว เช่น การน าแคนมา
บรรเลงร่วมในวงดนตรีประเภทต่างๆ ปัจจุบนัวงดนตรีลาวเดิมมีในหัวเมืองใหญ่ เช่น นครหลวง
เวียงจนัทร ์เมืองหลวงพระบาง โดยแยกออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่วงดนตรีของรฐั และกลุม่วงดนตรี
ของเอกชน 

 (เจนจิรา เบญจพงศ,์ 2555, pp. 84 - 87) ไดก้ล่าวถึงวงดนตรีลาวเดิมประกอบดว้ยวง
ดนตรี 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1.วงป่ีพาด 2. วงมโหรี 

วงป่ีพาทย ์หมายถึง วงดนตรีหลักในราชส านักลาว ในปัจจุบนัทางภาคเหนือของลาว
เรียกว่าพินพาด(พิณพาทย)์ ทางภาคใตข้องลาวเรียกว่า ป่ีพาด(ป่ีพาทย)์ สมยัเจา้อนุวงศ ์(พ.ศ.
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2347 – 2371)มีการน าเครื่องดนตรีมาบรรเลงรวมวงในลกัษณะวงพินพาด ท่ีจะเป็นพืน้ฐานพฒันา
ต่อมาเป็นวงพินพาดหรือป่ีพาดของลาวเดิมในปัจจุบนั มี 2 อย่างคือ วงป่ีพาทยไ์มแ้ข็ง กับวงป่ี
พาทยไ์มน้วม 

วงป่ีพาทย์ไม้แข็ง ใช้บรรเลงในพิธีกรรมและประกอบการแสดงพะลัก – พะลาม มี
ศนูยก์ลางของการพฒันาอยูท่ี่ราชส านกัหลวงพระบาง เมืองเวียงจนัทร ์และจ าปาสกั เป็นวงดนตรี
หลกัก่อนจะพฒันาไปเป็นดนตรีลาวเดิมประเภทอ่ืนๆ วงป่ีพาทยไ์มแ้ข็ง มี 3 ขนาด ไดแ้ก่ ป่ีพาทย์
เครื่องหา้ ป่ีพาทยเ์ครื่องคู่ และป่ีพาทยเ์ครื่องใหญ่ เครื่องดนตรีท่ีน ามาบรรเลงรวมวงมีลักษณะ
เชน่เดียวกบัวงป่ีพาทยข์องไทย แตกตา่งเฉพาะวงป่ีพาทยเ์ครื่องใหญ่ท่ีมีระนาดเหล็กเพียงรางเดียว 

วงมโหรี หมายถึง วงดนตรีลาวท่ีเกิดขึน้ใหม่ หลังการเปล่ียนแปลงทางการเมือง พ.ศ. 
2518 เพ่ือสรา้งความเป็นเอกภาพและความเท่าเทียม ลดช่องว่างระหว่าง ราชส านกั กบัชาวบา้น 
ใหเ้ป็นของมวลชนตามกรอบแนวคิดระบอบสงัคมนิยม มีการเอาเครื่องดนตรีพืน้เมืองของลาวท่ี
ไดร้บัความนิยม หรือเป็นสญัลักษณข์องคนลาว เช่น แคน กระจบัป่ี(พิณ) เขา้มาผสมร่วมในวง
ดนตรีลาวเดมิหรือดนตรีราชส านกัท่ีมีมาแตเ่ดมิ และเรียกวงดนตรีชนิดนีว้า่ วงมโหรี 

วงมโหรี ใชบ้รรเลงขับกล่อมหรือเพ่ือคงความบนัเทิง เครื่องดนตรีประกอบดว้ย ซอโอ ้   
ซออี ้ซอแหบ นางนาดเอก นางนาดทุม้ นางนาดเหล็ก ฆอ้งวงใหญ่ ฆอ้งวงนอ้ย กระจบัป่ี ขลุย่ แคน 
กลองปิง(วางบนตกั ตีทัง้ 2 หนา้) และฉ่ิง  
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1.4 รายชื่อบทเพลงลาวเดิม 
รงัสี สตุทมัมา. (2517 ,น. 3 – 8) ในสภาพปัจจบุนัของการบรรเลงท านองดนตรีลาวเดมิ 

ตาราง 1  รายช่ือบทเพลงหนงัสือคูมื่อเพลงลาวเดมิ ส าลบัมโหรี ของ รงัสี สตุทมัมา ค.ศ.1974 

ล าดบั                ช่ือเพลง                   
ครู
บญุ
เท่ียง 

                 
ครู
บณั
ฑิต 

            
ครู
เดช 

เพลงท่ี ไมมี่
การบรรเลง
แลว้ 

1 ตน้เพลงฉ่ิง เพลงโหมโรง X / /  

2 แขห่างยาว เพลงเถา / / /  

3 แปะ เพลงเถา / / /  

4 ส่ีบท เพลงเถา X X X 1 

5 หกบท เพลงเถา X X X 2 

6 แปดบท เพลงเถา X X X 3 

7 ประถมดสุิต เพลงโหมโรง X / X  

8 แขกบรเชศ เพลงเถา / / /  

9 อกทะเล เพลงเถา X / /  

10 ไบค้ั่ง เพลงเถา / X /  

11 ลาวเส่ียงเทียน เพลงเถา X / /  

12 สาลิกาชมเดือน เพลงเถา X / X  

13 เขมรโพธ์ิสตัว ์ เพลงเถา / X /  
14 เยี่ยมวิมาน เพลงโหมโรง X / /  

15 พมา่เห ่ เพลงเถา / / X  

16 เขมรพวง เพลงเถา / / /  

17 แขกตอ้ยหมอ้ เพลงเถา / / /  

18 โสมสอ่มแสง เพลงเถา / / X  
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ล าดบั                ช่ือเพลง                   
ครู
บญุ
เท่ียง 

                 
ครู
บณั
ฑิต 

            
ครู
เดช 

เพลงท่ี ไมมี่
การบรรเลง
แลว้ 

19 ปลาทอง เพลงเถา x x x 4 

20 สรอ้ยมะยรุา เพลงเถา x x x 5 

21 ถอนสมอ เพลงเถา X / X  

22 อยัราทรวง เพลงโหมโรง X / X  

23 พามดีดน า้เตา้ เพลงเถา X / /  

24 เขมรปากท่อ เพลงเถา / / /  

25 เทพบรรทม เพลงเถา X / /  

26 โอล้าว เพลงเถา X X X 6 

27 ตะลุม้โปง เพลงเถา X X /  

28 หงสท์อง เพลงเถา X X /  

29 สทุากนัแสง เพลงเถา X X X 7 

30 นกจาก เพลงเถา / / X  

31 ทยอยนอก เพลงโหมโรง X / X  

32 สขุเกษม เพลงเถา X / X  

33 การเวก เพลงเถา X / X  

34 แขกไทร เพลงเถา / / /  

35 บงัใบ เพลงเถา / / /  

36 เขมรพระนคร เพลงเถา / X X  
37 แขกขาว เพลงเถา / / /  
38 นกกระจาบทอง เพลงเถา / / /  
39 สรุนิทราห ู เพลงเถา X / /  
40 คลืน่กระทบฝ่ัง เพลงโหมโรง / / X  
41 เขมรลอออง เพลงเถา X / X  
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ตาราง 1 (ตอ่) 

ล าดบั ช่ือเพลง  ครู
บญุ
เท่ียง 

ครู
บณั
ฑิต 

ครู
เดช 

เพลงท่ี ไมมี่
การบรรเลง
แลว้ 

42 แขกดสุิต เพลงเถา x / /  

43 สาวนอ้ยเลน่น า้ เพลงเถา x / /  

44 เทพนิมิต เพลงเถา X / X  

45 สิงโตเลน่หาง เพลงเถา X / X  

46 ลนัถนั เพลงเถา X / X  

47 เหราเลน่น า้ เพลงเถา X / X  

48 ตอ้ยรูป เพลงเถา X / X  

49 แขกโอด เพลงโหมโรง / X /  

50 แขกมอญบางขนุพรหม เพลงเถา / / /  

51 บหุรนั เพลงเถา X / X  

52 อาถรรพ ์ เพลงเถา X / X  

53 นกเขาแขมร  เพลงเถา / / /  

54 พิรุนสา่งฟ้า เพลงเถา X / /  

55 ราตรีประดบัดาว เพลงเถา x / /  

56 แสนค านงึ เพลงเถา / / /  

57 ขอมเงิน เพลงเถา / / /  

58 ทยอยใน เพลงเถา X / /  

59 ทองยอ่น เพลงเถา X / /  

60 อยัเรศ เพลงโหมโรง / / /  

61 สาระถี เพลงเถา / / /  

62 เชิดจีน เพลงโหมโรง X / /  

63 สดุสงวน เพลงเถา / / /  

64 นางครวญ เพลงเถา / / /  
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หมายเหต ุท านองเพลงดนตรีลาวเดมิจากหนงัสือคูมื่อเพลงลาวเดมิ ส าลบัมโหรี ของ รงัสี 
สตุทมัมา ค.ศ.1974 จ านวนทัง้หมด 64 เพลง 

2. แนวคิดและทฤษฎีทีเ่กี่ยวข้อง 
2.1 แนวคิดทางมานุษยดุริยางควิทยา 
ผูว้ิจยัไดศ้กึษาเอกสารเพ่ือเป็นแนวทาง ทางมานษุยดนตรีวิทยา จากเอกสาร และผลงาน

ทางวิชาการท่ีเก่ียวขอ้ง โดยแบง่เป็นความหมายและท่ีมามานษุยดนตรีวิทยา ดงันี ้ 
วาสิษฐ์ จรณัยานนนท ์(2538, น. 90 – 146 ) ดนตรีวิทยาเปรียบเทียบ (Comparative 

musicology) คือ การศึกษาดนตรี และเครื่องดนตรีของชนท่ีไม่ใช่ชาวยุโรป  ชาวตะวนัออกท่ีมี 
ดนตรีวิทยาเปรียบเทียบนีโ้ดยธรรมชาติมกัถูกน าไปใชใ้นการศึกษาดนตรีตะวนัตกบ่อยครัง้ แต่ก็
เป็นการศึกษาทางออ้มเท่านัน้ ช่ือค าว่า “ดนตรีวิทยาเปรียบเทียบ” ไม่ไดบ้่งบอกอะไรเด่นชัดนัก
เพราะไม่ได ้“เปรียบเทียบ” อะไรๆ มากกว่าทางวิทยาศาสตร ์แขนงอ่ืน ช่ือท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ 
“มานุษยดนตรีวิทยา” “Musicology” ใชส่ื้อความในกรณีท่ีชาวตะวนัตกท าการศึกษาวฒันธรรม
ของตนเอง โดยใช้ภาษาท่ีตนเองใช้ส่ือสารในชีวิตประจ าวันในทาง ตรงกันข้าม ค าว่า 
“Ethnomusicology” ใชส่ื้อความในกรณีท่ีชาวตะวันตกท ากรศึกษาวิจัยวัฒนธรรม ดนตรีอ่ืน ท่ี
ไมใ่ชภ่าษาของตนเอง 

ดนตรเีปรียบเทียบ (Comparative Musicology) ตอ่มาในปี ค.ศ. 1950 ยาพ คนุท ์(Jaap 
Kunst) ตัง้ช่ือเรียกใหม่ว่า “Ethnomusicology” ซึ่งปัจจุบนัแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ลักษณะ
ดว้ยกนั 

1.เป็นการศกึษาดนตรีใดๆ ก็ตามท่ีไมใ่ชด่นตรีตะวนัตก (Non – Western Art Music) 
ซึ่งรวมทัง้ดนตรียโุรปโบราณ และท่ีอ่ืนๆ ท่ียงัคงเหลืออยู่ 

2.เป็นการศกึษาดนตรีทกุรูปแบบในทอ้งถ่ินใดทอ้งถ่ินหนึ่ง ดนตรีพืน้เมือง ดนตรีของ
ชนกลุม่ 

ปัญญา  รุ่งเรือง (2546, p. น. 120)  กล่าวไว้ว่ามนุษยเ์ราจ าเป็นตอ้งมีความรู้เรื่อง 
“ดนตรี” ก่อน แลว้จึงจะเขา้ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าดนตรีกับวฒันธรรม ทัง้นีเ้ป็นเพราะว่าดนตรี
เป็นผลผลิตท่ีมีลกัษณะเฉพาะเป็นผลงานของมนษุยท่ี์มีความเป็นเอกภาพ (Unique) ซึ่งสามารถ
ด ารงอยูไ่ดก็้ตอ่เม่ือมีการรว่มกนัของผูค้นในสงัคม ไมใ่ชอ่ยูโ่ดดเดียวเฉพาะตวัดนตรีเอง  
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สว่นของหลกัส าคญัท่ีสดุของงานภาคสนาม และเปา้หมายงานภาคสนาม ไดค้น้ควา้โดย 
งามพิศ สตัยส์งวน (2542, น.63) หลกัการส าคญัท่ีสดุของงานวิจยัสนามของมานษุยวิทยา ไดแ้ก่ 
การสงัเกตแบบมีสว่นรว่ม (Participant observation)  

งานภาคสนามเป็นสิ่งส าคญัในงานสังคมวิทยา และมานุษยดนตรีวิทยา น าไปสู่การ
ยอมรบัทางการศกึษารูปแบบทั่วไปของการลงภาคสนามมีดงันี ้

1.ผูใ้หข้อ้มูล (Informer) เป็นบุคคลท่ีสนบัสนุนเรื่องราวต่างๆ ท่ีเขาอยากรู ้ค  าบอก
เลา่ตา่งๆ  

2.งานภาคสนามท่ีต้องมีผู้เ ช่ียวชาญทางด้านดนตรี และวัฒนธรรม (พิธีกรรม 
ประเพณี และความเป็นอยู่) และบคุคลเช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง เช่น การสมัภาษณ ์การสนทนา การ
บนัทกึ  

3.จดบันทึกในรูปแบบของการบันทึกภาคสนาม มีการบันทึกเสียงดนตรี การ
สมัภาษณล์งเทป การถ่ายภาพนิ่ง  

ธรรมนูญ จิตตรีบุตร . (2543, น. 3) ดนตรีเผ่าพันธุ์ (Ethnic Music) ถือได้ว่าเป็น
วัฒนธรรมอย่างหนึ่งของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเป็นศิลปะอันทรงคุณค่า มีความงาม มีความเป็น
สนุทรียศาสตร ์ภายในตวัเอง ในแบบท่ีเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะของกลุม่ชนนัน้ๆ  

วาสิษฐ์ จรัณยานนท.์(2538, น. 29) เครื่องดนตรีเป็นอุปกรณ์ท่ีสามารถสรา้งความ
สั่นสะเทือนใหเ้กิดขึน้แก่บรรยากาศใกลเ้คียง เป็นอปุกรณ ์ท่ีประกอบดว้ยตวัสรา้งความสั่นสะเทือน 
(Vibrator)   

การจ าแนกขา้งตน้นีล้  าดบัตามความนา่จะเกิดก่อนหรือหลงัขึน้อยู่กบัประวตัเิครื่องดนตรี 
และประวตัิการดนตรีก่อนประวตัิศาสตร ์การแบง่เครื่องดนตรีของจีน แบง่เครื่องดนตรีออกเป็น 8 
กลุม่ ดงันี ้

1. โลหะ       
2. หิน 
3. ท าจากดนิ เชน่ตวัเครื่องท าจากดนิเหนียว  
4. ไหม 
5. หนงั       
6. เปลือกไม ้ 
7. ไมไ้ผ ่       
8. ไม ้
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จากการศึกษาคน้ควา้ Hood. Mantle ไดท้  าการแบ่งเครื่องดนตรีของอินเดีย ซึ่งไดแ้บ่ง
ประเภทเคร่ืองบรรเลงตา่งๆ ของอินเดียนัน้  

ปัญจวาทยะนัน้ เป็นแตจ่  าแนกใหเ้ห็นองคข์องดรุยิะวา่มีเครื่องดนตรีบรรเลงดว้ยกนั 5 สิ่ง 
ซึ่งเป็นท่ีมาของค าวา่ “ ดรุยิางค”์ เทา่นัน้ 

ปัญจดรุยิางค ์ไดแ้ก่ สสุิระ , อาตต , วิตต , อาตตวิตต และฆนะ 
สงัคีต  ไดแ้ก่ ตตะ , สษิุระ , อวนทัธะ , และฆนะ รวมเป็น 4 ประเภท 
เฉลิมศกัดิ์ พิกุลศรี. (2536, น. 68 – 82) เสียงประเภทอาหตะเกิดจากองคป์ระกอบ 3 

ประการ คือ ความเขม้ของเสียง (Intensity) ขัน้คู ่(Interval) และคณุลกัษณะของเสียง (Timbre) 
ส าหรบัคณุลกัษณะหรือแหล่งของเสียงประเภท อาหตะ นัน้ ต  าราสงัคีตมกะรนัทะ ซึ่งเป็นต ารา
ดนตรีท่ีประพนัธข์ึน้ในสมยัครสิตศ์ตวรรษท่ี 17 ไดก้ลา่ววา่เสียงสามารถเกิดไดใ้น 5 ลกัษณะวิธีคือ 

1. เกิดจากการสั่นสะเทือนของสาย 
2. เกิดจากใชล้มเป่า 
3. เกิดจากวตัถเุป็นกอ้นท่ีกระทบกนั 
4. เกิดจากการสั่นสะเทือนของหนงั 
5. เกิดจากเสียงรอ้งของมนษุย ์
 

2.2 ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ( Culturai Diffustion) 
ความหลากลายทางวฒันธรรม สอดคลอ้งกับส านกัวิวฒันาการและส านกัแพร่กระจาย

ทางวฒันธรรม ความแตกต่างของมนุษยก์ลุ่มต่างๆอาจแยกเป็นความแตกต่างทางชีวภาพและ
ความแตกตา่งทางวฒันธรรม   ความแตกตา่งทางวฒันธรรมมีความหมายตอ่การใชชี้วิตประจ าวนั
และการใหค้วามหมายตอ่การใชชี้วิตและสงัคมมากกว่า นกัมานษุยวิทยาใชค้  าว่า “กลุม่ชาตพินัธ”์
(ethnic group) เพ่ือแยกขอ้แตกตา่งทางวฒันธรรมระหว่างสงัคมมนษุยท่ี์ตา่งกนั โดยไม่พิจารณา
เรื่องเชือ้ชาต ิ(race) ตวัอยา่ง ของกลุม่ชาตพินัธคื์อ คนไทย คนพมา่ คนกะเหรี่ยง คนจีน คนอินเดีย 
เป็นตน้ นกัวิชาการสาขาอ่ืนมกัใชค้  าว่า “ชนชาติ” ในความหมายท่ีนกัมานษุยวิทยาใชค้  าว่า “กลุ่ม
ชาตพินัธ”์ ปัจจยัทางวฒันธรรมท่ีใชพ้ิจารณาความแตกตา่งของกลุม่ชาตพินัธมี์หลายองคป์ระกอบ 
การศึกษาเรื่องกลุ่มชาติพันธ์ และวัฒนธรรมเป็นเรื่องซับซ้อน การเปรียบเทียบวัฒนธรรมโดย
พิจารณาองคป์ระกอบตา่งๆ จงึเป็นศาสตรท่ี์ตอ้งใชเ้วลายาวนานในการศกึษาและท าความเขา้ใจ 

อมรา พงศาพิชญ์ (2549, pp. 10 - 13)   แนวคิดการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม
สอดคลอ้งกับส านกัประวตัิศาสตรเ์ฉพาะ และการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม ภายใตก้ารน าของ



  27 

ศาสตราจารย ์ฟรานซ ์โบแอส (Franz Boas) ท่ีมหาวิทยาลยัโคลมัเบีย ลกูศษิยข์อง Boas อาจแยก
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มท่ีสนใจเรื่องวัฒนธรรม มุ่งหาความหมายและค าอธิบายเก่ียวกับ
วฒันธรรม และกลุม่ท่ีเช่ือวา่ปรากฏการณท์างวฒันธรรมเก่ียวพนัอยา่งใกลช้ิดกบัระบบการคดิของ
มนษุย ์(human mind) และสภาพจิตใจของมนษุย ์(human psyche) ความคดิพืน้ฐานของโบแอส 
สงัคมอาจมีจดุเริ่มตน้ท่ีเป็นอิสระและไม่เก่ียวกนั (independent invention) เขาเช่ือในความเป็น
หนึ่งเดียวของเผ่าพนัธม์นุษยชาติ และการท่ีสงัคมหลายๆสงัคมมีวฒันธรรมเหมือนกนัเป็นเพราะ
การแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (cultural diffusion) การยอมรบัวัฒนธรรมใหม่ท าให้สังคมมี
วฒันธรรมเหมือนกนัไดโ้ดยไม่จ  าเป็นว่าเพราะมีจุดก าเนิดรว่มกัน การศึกษาประวตัิความเป็นมา
ของวฒันธรรมทัง้หมดทกุดา้นหรือองคป์ระกอบของวฒันธรรมเฉพาะส่วนจะสามารถไดภ้าพของ
การแพรก่ระจายทางวฒันธรรม  

การศึกษาเพ่ือดชูุดวฒันธรรม รวมทัง้ศนูยก์ลางและการแพร่กระจายขององคป์ระกอบ
ตา่งๆนี ้อาจท าไดโ้ดยการท ารายช่ือขององคป์ระกอบแตล่ะส่วน (culture trail list) แลว้ส ารวจดวู่า
มีปรากฏอยู่ท่ีใดบา้งเพ่ือเปรียบเทียบกบัสงัคมขา้งเคียงและศกึษาการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม
ชดุตา่งๆ อยา่งไรก็ดีการศกึษาเรื่องเขตวฒันธรรมและการแพรก่ระจายทางวฒันธรรมมีปัญหาคือ 

1. เขตวฒันธรรมและศนูยก์ลางวฒันธรรมอาจเปล่ียนแปลงได ้
2. องคป์ระกอบของวฒันธรรมในแตล่ะเขตอาจเปล่ียนแปลงเม่ือไดร้บัอิทธิพลจากท่ี

อ่ืน 
3. ในเขตวฒันธรรมหนึ่งอาจมีองคป์ระกอบของวฒันธรรมท่ีตา่งกนั 
 

เน่ืองจากปัญหาท่ีกล่าวถึงนีเ้กิดจากการเปล่ียนแปลงการศึกษาทางประวัติศาสตร์
เฉพาะถ่ินหรือประวตัศิาสตรท์อ้งถ่ินจะชว่ยใหค้วามกระจา่งในปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ แตก่ารศกึษา
เรื่องเขตวฒันธรรมนีเ้หมาะส าหรบัสงัคมท่ีไดร้บัอิทธิพลจากสงัคมเคียงขา้งไม่มาก ในสงัคมยุค
โลกาภิวฒันท่ี์ไดร้บัอิทธิพลจากวฒันธรรมภายนอกมากการศกึษาจะซบัซอ้นมาก 

การพิจารณาปฏิสมัพนัธท์างวฒันธรรม (cultural interaction) มีลกัษณะท่ีสอดคลอ้ง
และขัดแย้งและมีรายละเอียดท่ีแตกต่างกัน  ในการอธิบายกระบวนการท่ีเกิดขึน้นีมี้ศัพทท่ี์ใช้
ต่างกันอยู่หลายค า  เช่นการปรับตัว  (adapta t ion  )  การสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
(acculturation)การผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรม (cultural assimilation) บูรณาการทาง
วฒันธรรม (cultural integration) และความขดัแยง้ทางวฒันธรรม (cultural conflict) 
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เกรียงศกัดิ ์ปัทมเรขา (2540) ,น.1 – 19) ไดก้ล่าวถึงความสมัพนัธท์างวฒันธรรม ตอ้งมี
การปรบัตวั (adaptation) การศกึษาเรื่องการปรบัตวันีอ้าจศกึษาจากดา้นการปรบัตวัทางชีวภาพ
และการปรบัตวัทางวฒันธรรม ผูท่ี้ใชค้  าว่าการปรบัตวัมกัจะใชใ้นความหมายของความสมัพันธ์
ระหวา่งสิ่งท่ีศกึษาซึ่งอาจเป็นมนษุยแ์ละสตัวก์บัสภาพแวดลอ้มรอบตวัและแหลง่ท่ีอยู ่ (habitat)  

ถ้าจะพิจารณาเรื่องการปรับตัวทางวัฒนธรรมย่อมหมายความว่าวัฒนธรรมท่ีใช้ใน
ความหมายท่ีรวมทัง้วฒันธรรมในรูปวตัถแุละวฒันธรรมท่ีไมช่าวตัถซุึ่งรวมถึงระบบความคดิ ความ
เช่ือ วิถีชีวิต และพฤติกรรมของสมาชิกในสงัคม ในการพิจารณาเรื่องการปรบัตวัทางวฒันธรรมนี ้
Cohen :1968 เสนอขอ้คดิวา่ 

1. การศึกษาเรื่องการปรับตัวควรพิจารณาองค์ประกอบด้านศิลปวัฒนธรรม 
(วรรณคดี ดนตรี การแสดง และศิลปกรรม อ่ืนๆ) และสงัคมวฒันธรรมท่ีเป็นวิถี
ชีวิต ความเช่ือ ฯลฯ 

2. องค์ประกอบต่างๆของวัฒนธรรมเรียงร้อยประสานเข้าเป็นวัฒนธรรมทีมี
ลกัษณะเป็นองคร์วม มีลกัษณะเฉพาะของแตล่ะสงัคมวฒันธรรม 

3. การปฏิสมัพนัธก์บัสงัคมขา้งเคียง หรือการคน้พบสิ่งใหม่ภายในสงัคมตนเองจะ
ท าใหเ้กิดการปรบัเปล่ียนเพ่ือการคงอยูข่องสงัคมวฒันธรรมนัน้ๆ 

4. วัฒนธรรมคือระบบสัญลักษณ ์องคป์ระกอบแต่ละส่วนมีความหมายและส่ือ
ความหมายท่ีลึกซึง้และกวา้งขวางกว่าขอ้เท็จจริง เช่น ธงมีความหมายมากกว่า
ผา้ผืนหนึ่ง 

5. การด าเนินชีวิตมนษุยต์อ้งด าเนินเป็นกลุม่  
6. พฤติกรรมของมนุษยยื์ดหยุ่นและปรบัเล่ียนได ้ไม่มีพฤติกรรมใดท่ีไม่สามารถ

ปรบัเปล่ียนไดเ้ลย 
7. การถ่ายทอดวฒันธรรมจากรุน่หนึ่งไปสูอี่กรุน่หนึ่งมรกระบวนการและขัน้ตอน 

ขอ้คิดทัง้7 ขอ้ท่ีกล่าวถึงนี ้หมายถึงการปรบัตวัท่ีนอกเหนือจากการปรบัตวัทางชีวภาพ
เพ่ือความอยู่รอดของเผ่าพนัธม์นุษยห์รือสตัว ์แต่เป็นการปรบัเปล่ียนทางวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้เม่ือ
เกิดปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมหรือกลุ่มคนอ่ืน ในอดีตมีการตัง้ค  าถามว่าการปรับตวันีเ้ป็น
ปรากฏการณท่ี์เกิดขึน้ทางธรรมชาติโดยสิน้เชิง หรือเป็นสิ่งท่ีมนษุยส์ามารถก าหนดได ้ควบคมุและ
บังคับทิศทางได ้ ปัจจุบันคงจะตอ้งยอมรับว่าการปรับตัวนีเ้ป็นสิ่งท่ีจ  าเป็นแต่มนุษยส์ามารถ
ควบคมุได ้ 
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นฤพนธ์  ดว้งวิเศษ (2544, pp. 13 - 17)  ไดก้ล่าวสอดคล้องเรื่องความสัมพันธ์ทาง
วฒันธรรม คือการสงัสรรคท์างวฒันธรรมหรือการผสมผสานทางวฒันธรรม(acculturation)หรือ
การผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม(assimilation) การแพรก่ระจายวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธน์ัน้
ไมเ่ป็นปัญหาในชว่งเวลาท่ีจ านวนประชากรมีไมม่ากและความหนาแนน่ของประชากรต ่า พืน้ท่ีบน
ผิวโลกมีอยู่มากพอท่ีจะตอบสนองการขยายตวัได ้แต่ต่อมาเม่ือมีจ านวนประชากรท่ีเพิ่มมากขึน้
การแพรก่ระจายทางวฒันธรรมและชาตพินัธ ์

ค าวา่ การสงัสรรคท์างวฒันธรรมหรือการผสมผสานทางวฒันธรรม (acculturation) นีใ้ช้
เม่ือมีปฏิสมัพนัธท์างสงัคมวฒันธรรมระหว่าง 2 กลุ่มคนท่ีมีสงัคมวฒันธรรมตา่งกนั และมีการรบั
วฒันธรรมซึ่งกันและกันแต่ในกรณีท่ีสงัคมวฒันธรรมท่ีมีปฏิสมัพนัธ์กันมีพลงัไม่เท่ากัน คนกลุ่ม
หนึ่งจะมีแนวโนม้ท่ีจะยอมรบัวฒันธรรมอีกกลุ่มหนึ่ง เราพบว่ากลุ่มท่ีมีวฒันธรรมมีพลงันอ้ยจะถกู
ผสมกลมกลืนเขา้ไปเป็นสว่นหนึ่งของกลุม่ท่ีพลงัมากกวา่ ในขณะเดียวกนัอาจมีการแลกเปล่ียนกนั
ก็ได ้สดุทา้ยถา้วฒันธรรม 2 ชดุถกูผสมกลมกลืนทางวฒันธรรม (assimilation) ท่ีเกิดการยอมรบั
ซึ่งกนัและกนั ในสภาพปัจจบุนัส่วนใหญ่แลว้พบว่าวฒันธรรมอินเดียแดงและวฒันธรรมตะวนัตก
ในสหรฐัอเมริกาไดมี้การผสมกลมกลืนกนัเกือบหมดแลว้โดยท่ีคนผิวขาวรบัการปลกูขา้วโพดจาก
อินเดียนแดงและคนอินเดียนแดงรบัวฒันธรรมหลายๆอยา่งของคนผิวขาว  

อานันท ์กาญจนพันธ์ (2528) ,น.30 – 64)  ไดก้ล่าวถึงการบูรณาการทางวัฒนธรรม 
(cultural integration) และทวิลกัษณท์างวฒันธรรม (double ethinic identity) ความคิดเรื่อง
บูรณาการทางวัฒนธรรม คือการยอมรบัความหลากหลายวัฒนธรรมและเอกลักษณข์องแต่ละ
วัฒนธรรมดว้ย ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมคือ การมีวัฒนธรรมท่ีหลากหลายร่วมกัน และ
ไมไ่ดมี้การพยายามครอบง าซึ่งกนัและกนั ในสงัคมปัจจบุนัเม่ือเกิดรฐัประเทศและพบวา่มีกลุ่มชาติ
พนัธห์ลายกลุ่มตัง้ถ่ินฐานอยูภ่ายในอาณาเขตของรฐัประเทศ ถา้ปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งกลุม่ชาติพนัธ์
ในสงัคมสมยัใหม่มีลกัษณะยอมรบัซึ่งกนัและกนัย่อมหมายความว่าเกิดบรูณาการทางวฒันธรรม 
บางครัง้ใชค้  าพดูวา่พหวุฒันธรรม (cultural pluralism) คือรฐัประเทศท่ีมีหลายวฒันธรรม ประเทศ
ท่ีเกิดขึน้ใหม่มักจะเป็นรัฐพหุวัฒนธรรม เพราะประเทศเหล่านี ้เกิดขึน้มาภายหลังการอพยพ
เคล่ือนยา้ยของกลุ่มชาติพนัธ ์ประเทศสหรฐัอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด ์คือตวัอย่างรฐั
ประเทศท่ียอมรบัความหลากหลายทางวฒันธรรม และประเทศสิงคโปรแ์ละมาเลเซียก็ประกาศ
ตวัเองเป็นประเทศพหุวฒันธรรม เพราะหลงัจากไดร้บัเอกราชจากองักฤษไดมี้การยอมรบัความ
แตกตา่งของกลุม่ชาตพินัธแ์ละไดก้ าหนดนโยบายท่ีชดัเจนเก่ียวกบัเรื่องนี ้



  30 

การยอมรบัพหวุฒันธรรม หมายความวา่ กฎหมายและกฎระเบียบท่ีใชใ้นการบรหิารหรือ
การจดัการมีลกัษณะไม่เครง่ครดั เปิดโอกาสใหมี้ทางเลือกในการปฏิบตัิการโดยไม่มีวฒันธรรมใด
วัฒนธรรมหนึ่งครอบง า (dominant culture) และวัฒนธรรมอ่ืนถูกครอบง า ( subordinate 
culture)  

วลยัลกัษณ ์ทรงศิริ (2556) ,น.117 – 213) ไดก้ล่าวถึงเรื่องความขดัแยง้ทางวฒันธรรม 
(cultural conflict)การแพร่กระจายและการสังสรรคท์างวัฒนธรรมอาจสรา้งความขัดแยง้ ถ้า
สมาชิกในกลุม่ไมย่อมซึ่งกนัและกนั ความขดัแยง้ทางวฒันธรรมเกิดขึน้เม่ือมีการปะทะสงัสรรคข์อง
วฒันธรรมท่ีตา่งกนั การปะทะสงัสรรคท์างวฒันธรรมท่ีเกิดขึน้จากการแพรก่ระจายทางวฒันธรรม 

1. การอพยพยา้ยถ่ินของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเขา้มาสู่อาณาบริเวณท่ีมีกลุ่มชาติพันธ์
หรือวฒันธรรมอ่ืนอยูแ่ลว้  

2. การขยายดินแดนของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพ่ือเสริมอาณาเขตของตนซึ่งมีผลในการ
รุกรานกลุม่ท่ีตัง้ถ่ินฐานอยูก่่อน 

3. การล่าอาณานิคมของสงัคมตะวนัตก โดยกลุ่มอ านาจสามารถเขา้ไปครอบครอง
และเผยแพรว่ฒันธรรมของตนดว้ย 

4. ความขดัแยง้ทางวฒันธรรมอาจเกิดการแพร่กระจายวฒันธรรมโดยการส่ือสาร 
ถ่ายทอดผา่นส่ือมวลชน ระบบการศกึษา และเทคโนโลย่ีตา่งๆ 

  อย่างไรก็ตาม กรณีท่ีความแตกตา่งระหว่างกลุ่มชาติพนัธมี์สงู เพราะสงัคมวฒันธรรม
ขดัแยง้กัน การปรบัรบัวฒันธรรมซึ่งกันและกันไม่เกิดขึน้ ปัญหาเรื่องความขัดแยง้ของกลุ่มชาติ
พันธ์เกิดจากการท่ีแต่ละฝ่ายพยายามรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตน และไม่ยอมรับ
วฒันธรรมของสงัคมขา้งเคียง หรือความขดัแยง้เกิดจากกรณีของการช่วงชิงอ านาจ ความสมัพนัธ์
จะอยู่ในลกัษณะศตัรูหรือคูป่รบั เกิดสงครามช่วงชิงพืน้ท่ีหรือผูค้น ขอ้มลูในประวตัิศาสตรชี์ใ้หเ้ห็น
ตวัอย่างของความขัดแยง้ของกลุ่มชาติพันธท่ี์มีสงัคมวฒันธรรมภาษาพูดต่างกันเป็นประจ า ใน
กรณีท่ีมีความขดัแยง้ทางวฒันธรรมรุนแรง อาจเกิดขบวนการต่อตา้น เช่นขบวนการแยกดินแดน
หรือขบวนการก่อการรา้ย  
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2.3 ทฤษฎีการท าตามต้นแบบ การลอกเลียนแบบ (Mimesis - Imitation) 
สุนีย ์ประสงคบ์ณัฑิต (2553, pp. 164 - 173)  ในยุคฟ้ืนฟูวิทยาการ (Renaissance) 

ทฤษฎีการเลียนแบบเป็นทฤษฎีพืน้ฐานของศิลปะ คือการผลิตซ า้ประสบการณ์หรืออารมณ์
ความรูส้ึกท่ีอยู่ภายในโดยผ่านการแสดงออก (expression) ทางการเตน้ร  า การขบัขาน และการ
บรรเลงดนตรี มิเมซิส (mimesis) เป็นค าศัพท์ท่ีใช้ในลัทธิพิธีกรรมไปสู่ปรัชญา เดโมคริตุส 
(Democritus,460-370 BC) ใหค้วามหมายว่าเป็นการเลียนแบบวิธีการท างานของธรรมชาติเขา
บรรยายวา่ ในการถกัทอและจกัสาน เราเลียนแบบการชกัใยของแมงมมุ การก่อสรา้งเราเลียนแบบ
การท ารงัของนกนางแอ่น การขับรอ้งเราเลียนแบบการรอ้งเพลงของหงสห์รือนกไนติงเกล การ
เลียนแบบเป็นหน้าท่ีเบือ้งตน้ของศิลปะ เพลโตและอริสโตเติลไดพ้ัฒนาทฤษฎีต่อมาโดยแยก
ออกเป็นคนละแนวคดิ 

ในศตวรรษท่ี 20 มีการน าค าวา่มิเมซิสของสมยักรีกกลบัมาใชใ้หม่อีกครัง้ บรูด์เิยอมองว่า
มิเมซิสเป็นการอุปมาหรือการเปรียบเทียบ เป็นการสรา้งภาพแทนความจริง (Representation) 
อย่างหนึ่ง การสรา้งภาพแทนความจริงไม่ใช่การสรา้งความจริง แตเ่ป็นการย่อส่วนของความจริง
ลงมาเป็นการปฏิบตัิในพิธีกรรม พิธีกรรมจึงเป็นการปฏิบตัิท่ีเป็นโลกย่อส่วนของการปฏิบตัิจริงใน
ชีวิตประจ าวนั 

ส าหรบัความรูแ้บบโมดสุ โอเปอแรนดี ก็อาศยัการท าตามตน้แบบ ซึ่งมิใช่การท าส าเนา
หรือการลอกเลียนมาโดยสิน้เชิง (Imitation) ตัวอย่างเช่น การท่ีเด็กท าตามสิ่งท่ีผู้ใหญ่ท าใน
ชีวิตประจ าวนั สิ่งท่ีไดจ้ากการท าตามชีวิตประจ าวนัก็มิไดเ้หมือนกบัของผูใ้หญ่เสียทีเดียว หรือการ
เรียนรูก้ารปฏิบตัิของคนหนึ่งจากอีกคนหนึ่ง ก็มิไดท้  าใหก้ารปฏิบตัิของทัง้สองคนเหมือนกนัทีเดียว 
การเรียนรูด้ว้ยการท าตามตน้แบบ จึงมิใช่การท าส าเนา และมิใช่การสรา้งความจริงขึน้มาใหม่ 
เพราะความจริงทางการปฏิบตัิของคนๆหนึ่ง ไม่อาจสรา้งขึน้มาไดใ้นการปฏิบตัิของคนอีกคนหนึ่ง
ได ้แตอ่าจเป็นการสรา้งภาพแทนความจรงิได ้กลา่วคือ การท่ีคนๆหนึ่งจะท าการปฏิบตัขิองคนอ่ืนๆ 
รวมถึงการเรียนรูโ้ลกรอบตวัภายนอก ก็คือการย่อส่วนความรูภ้ายนอกเขา้มาอยู่ในตวั การปฏิบตัิ
และการรบัรูท่ี้ไดจ้งึเป็นลกัษณะเฉพาะตวัของคนๆนัน้ เชน่ การเตน้ร  า แมผู้เ้ลน่จะท าตามผูส้อนทกุ
อิรยิาบถทกุขัน้ตอน แตผู่เ้รียนแตล่ะคนมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีไมมี่ใครแทนใครได ้ดงันัน้ การท าตาม
ตน้แบบในแง่หนึ่งจึงเป็นการท าใหเ้หมือนกัน แต่ในท่ีสุดผลท่ีไดก็้จะมีลักษณะเฉพาะตัวของผู้
ปฏิบัติอยู่ในนั้น ต่างจากการลอกเลียนแบบหรือการท าส าเนาท่ีเหมือนกันเสียจนไม่อาจแยก
ลกัษณะเฉพาะตวัออกมาได ้เช่น การลอกเลียนแบบสินคา้โดยอาศยัเครื่องจกัรอุตสาหกรรม เป็น
ตน้  
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2.4 ทฤษฎีภาวะทันสมัย (Modernization Theory) 
ทฤษฎีนีเ้กิดขึน้หลงัสงครามโลกครัง้ท่ีสอง เป็นการศึกษาการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึน้ใน

สงัคมท่ีก าลงัพฒันาท่ีจะกา้วสู่ความทนัสมยั โดยทฤษฎีนี ้มองเนน้ประเด็นท่ีว่าสงัคมทัง้หลายยอ่ม
พัฒนามาจากสภาพท่ีล้าหลังไปสู่สภาพสังคมท่ีทันสมัยก้าวหน้า ส่วนมากจะอิงเกณฑส์ังคม
ตะวันตกอย่างเช่น ยุโรป อเมริกา เป็นตน้ ฉะนั้นความทันสมัย (Modernization) จึงมีความ
คลา้ยคลงึกบัค าวา่ ความเป็นตะวนัตก (Westernization) 

ฉัตรทิพย ์นาถสภุา. (2541,น.30 – 35)  ทฤษฎีภาวะความทนัสมยัเกิดจากความส าเร็จ
อย่างรวดเร็วของ  นักวิชาการได้ประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ โดยนัก
เศรษฐศาสตรพ์ยายามหาแนวคิดมาอธิบายสภาพการณพ์ฒันาประเทศดอ้ยพฒันาท่ีตกอยูภ่ายใต้
การครอบง าของแนวคิดความทันสมัย นักเศรษฐศาสตรใ์ห้ความส าคัญต่อการแก้ปัญหาการ
รกัษาการเตบิโตทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว และการระดมทนุในรูปแบบตา่งๆ โดยน าประสบการณ์
ท่ีประเทศตะวันตกไปใช้กับประเทศดอ้ยพัฒนา และพบว่าแนวทางพัฒนานีไ้ม่เหมาะสมกับ
ประเทศดอ้ยพฒันาท่ีมีความแตกตา่ง และมีตน้เหตขุองปัญหาท่ีซบัซอ้นมาก 

 
ลกัษณะของภาวะทนัสมยั 
แสวง รตันมงคลมาศ. (2534 ,น.11) แนวความคิดส าคญัของทฤษฎีภาวะทนัสมยั สงัคม

ลา้หลงัทกุสงัคมสามารถพฒันาและเปล่ียนแปลงไปสู่ความทนัสมยัได ้จดุมุ่งหมายของการพฒันา
แนวคดิทฤษฎีภาวะทนัสมยั สาระส าคญัของทฤษฎีภาวะทนัสมยั มีดงันี ้

1. การพัฒนาให้มีความทันสมัยเป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงจากสังคมท่ียังไม่
เจรญิกา้วหนา้ มีระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสงัคมลา้หลงั   

2. ภาวะเก่าแก่โบราณท่ีลา้หลังกับภาวะท่ีทันสมยัมีความเจริญก้าวหนา้ตอ้งสรา้ง
ความทนัสมยัแทนท่ีความลา้หลงั 

3. ประเทศท่ีพฒันาแลว้สามารถกา้วสูภ่าวะทนัสมยัไดด้ว้ยตนเอง  
4. ภาวะความทนัสมยัของประเทศดอ้ยพฒันาตอ้งเป็นไปเช่นเดียวกับลักษณะการ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจ 
 5. การสรา้งชุมชนเมืองใหเ้กิดขึน้ การกลายเป็นอุตสาหกรรม (Industrialization) 

และกลายเป็นเมือง (Urbanization) 
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6. การน าการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีตัวแทน (Representative 
Democracy) ตามกลุม่ประเทศยโุรปตะวนัตก และอเมรกิาเหนือมาใช ้

7. ภาวะความทนัสมยัทางวฒันธรรม คือ การใชแ้นวความคิดแบบสมเหตสุมผลเป็น
บรรทดัฐานในการตดัสินระบบคา่นิยม บรรทดัฐาน ทศันคต ิและเปา้หมายของสงัคม  

8. มีระบบคา่นิยมและการเรียนรูเ้ก่ียวกบัการเขา้มีส่วนรว่มตลอดจนการมีสว่นรว่มใน
กิจกรรมตา่งๆ ของสงัคมอยา่งมีประสิทธิภาพ (Effective Participation) 

9. ผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญในการสร้างภาวะทันสมัย คือ ผู้เช่ียวชาญทางเทคโนโลยี
สมยัใหม ่ 

10. จดัตัง้องคก์รตา่งๆขึน้ด  าเนินการอยา่งจรงิจงั ขอความชว่ยเหลือจากประชาชนใน
ประเทศ และความร่วมมือกับรฐับาลต่างประเทศ ทัง้ในดา้นเงินทุน เทคโนโลยีการตลาด และ
ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาตา่งๆ 

 
2.5 ทฤษฎีดนตรีสากลด้านการประพันธเ์พลง 
          ณัชชา  โสคติยานุรักษ์ (2548, p. 1)ลีลาสอดประสานแนวท านอง หรือลีลา

สมัพนัธ ์(Countterpoint) เป็นการแตง่ท านองหลายแนวท่ีเป็นอิสระในแนวนอน แตส่ามารถสอด
ประสานในลีลาท่ีสัมพันธ์กันไดเ้ป็นอย่างดีในแนวตัง้ ค  าว่า  Countterpoint อ่านว่า เคานเ์ตอร์
พอยนท์ มาจากภาษาละตินว่า Contrapunctum อ่านว่า คอนตราปงุคต์มุ แปลว่า Against note 
หรือ Against point ศัพท์ค  ารีพ้บเป็นครั้งแรกในคริสต์ศตวรรษท่ี 14 ในบทเพลง ดิสคานต์ 
(Discant) ซึ่งเริ่มใขเ้ทคนิคการแต่งท านองรองใหก้ับท านองท่ีมีอยู่แลว้ แนวใหม่ท่ีเกิดขึน้เรียกว่า 
แนวท านองสอดประสาน ส าหรบัค าว่า ดิสคานต ์ในเวลาต่อมาเป็นลีลาอย่างหนึ่ง หมายถึงลีลา
เพลงรอ้งท่ีมีการประสานเสียงแบบโนต้ 1 ตวัตอ่เนือ้รอ้ง 1 พยางค ์

 นพพร  ด่านสกุล (2548, p. 14)บนัไดเสียงเพนตาโทนิก ในรูปแบบธรรมชาติ
ธรรมดาอนัเป็นพืน้เสียงท่ีปรากฏอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก เช่นบทเพลงอนัไพเราะงดงามของ
ชาวสก๊อตท่ีมีอยู่มากมาย เป็นพืน้เสียงในบทเพลงชาวจีน ญ่ีปุ่ น กลุ่มชนอินเดียโบราณท่ีอาศยัอยู่
บนภูเขา กลุ่มชนอฟัริกนัหลายกลุ่ม และกลุ่มชนอเมริกนัอินเดียบางกลุ่ม เป็นตน้ จึงกล่าวสรุปได้
ว่า บนัไดเสียง 5 โนต้ หรือท่ีมกัเรียกกนัว่าบนัไดเสียงเพนตาโทนิก เป็นสมบตัิรว่มกนัของกลามชน
หลากหลายชาตพินัธ ์ตา่งกบั โหมด ท่ีเช่ือวา่เป็นพืน้เสียงในวฒันธรรมดนตรีกรีก 

 วาเลรี รีซาเยฟ and อรรถกร  ศุขแจง้ (2562, p. 7)การเรียบเรียงเครื่องดนตรี
ส  าหรบัวงออเคสตราไม่เป็นเพียงแค่การเลือกสีสันใหก้ับตวัดนตรี แต่เป็นหนึ่งในองคป์ระกอบ 
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เช่นเดียวกับท านอง เสียงประสาน การพฒันาท านอง และอ่ืนๆ ของโครงสรา้งดนตรี นั่นจึงเป็น
เหตผุลว่าท าไมเม่ือประพนัธเ์พลงใหว้งออเคสตรา ผูป้ระพนัธต์อ้งสามารถจินตนาการไดด้ว้ยว่า 
texture ของเพลง ท านอง และเสียงประสาน จะใหอ้อกมาเป็นอยา่งไร 

 บรรจง  ชลวิโรจน ์(2545, p. 7)นกัเรียบเรียงเสียงประสานไม่นิยมใชเ้สียงสงูสดุ
หรือต ่าสุดของขอบเขตเสียง แต่จะเลือกใชข้อบเขตเสียงท่ีสามารถขับรอ้งหรือบรรเลงไดส้ะดวก 
และไพเราะเหมาะสมกบัคณุลกัษณะของเสียงแตล่ะแนว เช่น แนวเสียงโซปราโน เป็นแนวเสียงสงู 
นกัเรียบเรียงเสียงประสานสามารถใชร้ะดบัเสียงสงูสดุของขอบเสียงได ้เพ่ือแสดงคณุลกัษณะของ
แนวเสียงโซปราโน แตจ่ะไม่ใชเ้สียงต ่าสดุของแนวเสียง เพราะระดบัเสียงดงักล่าวเป็นคณุลกัษณะ
ของเสียงอลัโต ดงันัน้การเลือกใชช้ว่งเสียงท่ีเหมาะสมแตล่ะแนวเสียงจงึเป็นสิ่งส  าคญัอีกประการท่ี
นกัเรียบเรียงเสียงประสานตอ้งตระหนกั 

 ณชัชา  โสคติยานรุกัษ์ (2546, p. 215) การวางคอรด์ (Harmonization) เป็นการ
เลือกใช้คอรด์ส าหรับท านองท่ีก าหนดให้ซึ่งมักปรากฎอยู่ในแนวโซปราโน เม่ือเลือกคอรด์ท่ี
เหมาะสมไดแ้ลว้จึงเขียนเสียงประสานใหค้รบส่ีแนว การวางคอรด์เป็นขัน้ตอนท่ีส าคญัท่ีสดุในการ
เขียนเสียงประสานส่ีแนว ขัน้ตอนของการเขียนเสียงประสานอาจพบปัญหาท่ีไมส่ามารถแกไ้ขไดซ้ึ่ง
น าไปสู่การปรบัเปล่ียนคอรด์ท่ีวางไวแ้ลว้ในท่ีสุด กระบวนการวางคอรด์เป็นขบวนการซบัซอ้นจน
ยากท่ีจะล าดบัขัน้ตอนควรเป็นอยา่งไร และเม่ือเกิดปัญหาก็ยากท่ีจะชีช้ดัลงไปตายตวัว่าควรแกไ้ข
ปัญหาในจดุใดก่อนและควรแกอ้ยา่งไร   
 

3. งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
สีหบัณฑ์ กิติรัตน์ (2550, p. 33) . ได้ท าการวิจัยเรื่องการรือ้ฟ้ืนวัฒนธรรมชาติใน

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจยัพบวา่ตัง้แต ่ค.ศ. 1986 เป็นตน้มา ผลจากการ
เปล่ียนแปลงทางสังคมวัฒนธรรมของลาว จากนโยบายการพัฒนาประเทศแบบใหม่ ท่ีท าให้
วฒันธรรมทนุนิยมและอิทธิพลวฒันธรรมตา่งชาตไิหลบา่เขา้ไปในสงัคมลาว กระทบตอ่เอกลกัษณ์
วฒันธรรมของชาติท่ีเคยมีมาในอดีตแบบไม่เคยมีมาก่อน พรรคประชาชนปฏิวตัิลาว และรฐับาล
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ไดมี้บทบาทส าคญัในการเป็นผูน้  าในการรือ้ฟ้ืนวฒันธรรม
ของชาติลาวท่ีเคยมีมาในอดีต ซึ่งถูกลดความส าคญัลงในช่วงของการปฏิวัติสังคมนิยม (ค.ศ. 
1975- 1985) ให้กลับมามีความส าคัญขึน้มาใหม่ การรือ้ฟ้ืนวัฒนธรรมของลาวท่ีส าคัญ คือ 
โครงการอนุรกัษ์และบูรณะโบราณสถานส าคญัของชาติ การจดัพิมพว์รรณกรรมประวัติศาสตร ์
การรือ้ฟ้ืนวฒันธรรมธรรมชาตใินทางศาสนา และการรือ้ฟ้ืนวฒันธรรมชาตใินทางภาษา  
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เฉลิมศกัดิ์ พิกุลศรี (2551, pp. 144 - 145).  ไดท้  าวิจยัเรื่องดนตรีลาวเดิมจินตนาการ
ใหมต่ัง้แตปี่คริสตศ์กัราช 1986 ผลการวิจยัพบว่าบทเพลงลาวเดมิมีลกัษณะคลา้ยคลงึกบับทเพลง
ไทย กล่าวคือ ใช้เวลาในการขับรอ้งบรรเลงท่ียาวนาน ดังนั้นหลังจากมีการเปล่ียนแปลงการ
ปกครองเสรจ็สมบรูณแ์ลว้ บทเพลงท่ีตอ้งใชเ้วลาการบรรเลงท่ีนานๆไดถ้กูตดัทอนลง เชน่ เพลงเถา 
จะไม่นิยมมีบทขบัรอ้ง คงเฉพาะส่วนท่ีเป็นบทบรรเลงไว ้สาเหตสุ  าคญัอีกประการหนึ่งท่ีท าใหไ้ม่
นิยมการขบัรอ้ง เพราะเนือ้หาของค ารอ้งในเพลงลาวเดิม มกัจะเก่ียวขอ้งกับเรื่องราวของระบบ
ศกัดินาราชส านกัและไม่เอือ้ตอ่คนชัน้กรรมาชีพ ท่ีเป็นส่วนใหญ่ของสงัคม นอกจากการถกูปฏิเสธ
ในการน าเสนอเนือ้หาค ารอ้งเพลงลาวเดมิท่ีมกัมีค ารอ้งไม่สอดคลอ้งตามแนวคิดของระบอบสงัคม
นิยมแลว้ ยังไดส้นับสนุนให้น าเพลงปฏิวัติมาบรรเลงเผยแพร่อย่างกวา้งขวางในดนตรีลาวทุก
ประเภท รวมถึงดนตรีลาวเดิมท่ีตอ้งมีหนา้ท่ีรบัใชส้งัคมตามนโยบายของรฐั เครื่องดนตรีและการ
ประสมวง เพ่ือใหว้งดนตรีลาวเดิมไม่เป็นสญัลกัษณข์องระบอบศกัดินาราชส านกัอีกตอ่ไป และให้
เป็นดนตรีของประชาชนท่ีมีหลายเผ่าอย่างสมบรูณ ์ดงันัน้หลงัจากการเปล่ียนแปลงทางการเมือง
เสร็จสิน้ จึงไดมี้การน าเครื่องดนตรีของบรรดาชนเผ่าท่ีมีอยู่จ  านวนมากสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มาผสมกบัวงดนตรีราชส านกัเดมิเกิดเป็นวงมโหรีท่ีมีการผสมผสานเครื่องดนตรีของ
บรรดาชนเผา่ เชน่ แคน พิณ คนลาวเรียกวา่กระจบัป่ี ทัง้นีเ้พ่ือใหเ้กิดเป็นวงดนตรีของมหาชนอย่าง
แทจ้รงิ  

ธีระยทุธ ์บวัจนัทร ์(2557, p. 161) ไดท้  าวิจยัเรื่องรฐัสงัคมนิยมกบัการท ามรดกศกัดินา
กลายเป็นสินคา้ : กรณีศึกษาช่างเงินเมืองหลวงพระบาง  ผลการวิจยัพบว่าเครื่องเงินหลวงพระ
บางมีฐานะเป็นของท่ีระลกึท่ีโดดเดน่ในการท่องเท่ียวเมืองหลวงพระบาง มีเง่ือนไขมาจากการเป็น
งานหัตถกรรมท่ีเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมราชส านักก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง และถูก
ท าลายไปพรอ้มกับการลม้ลา้งสถาบนัพระมหากษัตริยเ์ม่ือปฏิวตัิเปล่ียนแปลงการปกครองในปี 
ค.ศ. 1975 ภายหลงัการเปิดประเทศรบัทนุนิยม หรือนโยบายจินตนาการใหมต่ัง้แตปี่ ค.ศ.1986 ซึ่ง
เป็นปัจจัยท่ีท าให้รัฐสังคมนิยมยอมรับการมีตัวตนในวัฒนธรรมจากระบบเก่า กระทั่ งน ามา
ประกอบสรา้งใหมใ่หเ้ป็นสว่นหนึ่งของวฒันธรรมแหง่ชาต ิท าใหอ้ดีตชา่งเงินแหง่ราชส านักถกูฟ้ืนฟู
ขึน้มาอีกครัง้ ดว้ยกระบวนการประดิษฐ์สรา้งวฒันธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวเมืองหลวงพระบาง และ
การเป็นองคป์ระกอบหนึ่งของหลวงพระบางในการไดร้บัยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งวฒันธรรมท่ียงัมี
ชีวิตในบรบิทการเป็นมรดกโลกดา้นวฒันธรรม  
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อนินทร ์พุฒิโชติ. (2557 ,น.22 – 23) ไดท้  าการวิจยัเรื่องจากวีรชนปฏิวตัิสู่การเชิดชูวีร
กษัตริย ์: ศึกษากรณีการเชิดชูเจ้าฟ้างุ้มของรัฐบาลสังคมนิยมลาวในช่วงหลังทศวรรษ 1990 
ผลการวิจัยพบว่าการปรบัมโนทัศนแ์ละสัญลักษณใ์นการสรา้งส านึกความเป็นชาติของ รฐับาล
สงัคมนิยมลาว จากเดิมท่ีมีพรรคประชาชนปฏิวตัิเป็นเสาหลกั เนน้การเชิดชผููน้  าของพรรคและวีร
ชนปฏิวตัิเป็นสญัลกัษณส์ าคญัของชาติ สู่การหวนกลบัมาใชแ้นวคิดการเชิดชูอดีตวีรกษัตริยเ์ป็น
ศนูยร์วมจิตใจเป็นสญัลกัษณใ์นการปลุกจิตส านึกชาตินิยมในหมู่ประชาชนภายในชาติ ดงักรณี
การเชิดชูเจ้าฟ้างุ้มซึ่งเริ่มตน้ขึน้ในช่วงปลายศตวรรษ 1990 สะท้อนความพยายามของพรรค
ประชาชนปฏิวตัลิาวท่ีตอ้งการปรบัเปล่ียนกระบวนทศันท์างการเมืองของตนเสียใหม ่ภายหลงัจาก
การประสบความลม้เหลวในการสรา้งวฒันธรรมทางการเมืองแบบสงัคมนิยมและการผลกัดนัให้
ผูน้  าของพรรคเป็นศนูยร์วมจิตใจแตเ่พียงหนึ่งเดียวของชาต ิภายใตบ้รบิทของกระแสโลกาภิวฒันท่ี์
รัฐบาลสังคมนิยมลาวต้องเผชิญกับการไหลบ่าของแนวคิดทุนนิยมเสรีนิยมประชาธิปไตย 
ขณะเดียวกันบริบทของสถานการณท์างการเมืองภายในประเทศ ความมั่นคงทางอ านาจของ
รฐับาลสงัคมนิยมลาวก าลงัถกูทา้ทาย ทัง้จากกลุม่อ านาจภายในประเทศและภายนอกประเทศ ทัง้
โดยสนัติวิธีและการก่อความรุนแรงอนัเป็นอนัตารายต่ออ านาจและความมั่นคงของการเมืองใน
ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ์การรณรงคเ์ร่งเรา้การเชิดชูสดุดีเจา้ฟ้างุ้มจึงกลายเป็นเวทีหรือ
เครื่องมือในการเร่งเรา้ส านึกชาตินิยม และการส่งผ่านความคิดเรื่องเอกภาพของชาติ ท่ีไม่เพียง
หมายความถึงเอกภาพในยุคสมยัของเจา้ฟ้างุม้ แต่คือการเนน้ย า้ความส าคญัของเอกภาพหนึ่ง
เดียวของรฐั – ชาติลาวในปัจจบุนั ความสามคัคีและความปรองดองของชาวลาวทัง้ “ลาวใน” และ 
“ลาวนอก” และชาวลาวบรรดาเผ่า โดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ท่ีสรา้งความชอบธรรมในการครอง
อ านาจทางการเมืองของพรรคประชาชนปฏิวตัลิาว  

ไมสิง  จันบุดดี (2559, pp. 90 - 92) ไดท้  าวิจัยเรื่องอนุสาวรีย ์: ภาพสะทอ้นดา้นอัต
ลกัษณ ์การเมืองและความสมัพนัธใ์น สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจยัพบว่า
อนุสาวรียใ์นสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว สรา้งขึน้มานานนบัตัง้แต่ยุคสมยัเก่า  เป็น
อนุสรณ ์อนุสาวรียมี์ส่วนสะทอ้นภาพดา้นอตัลักษณ ์ประวตัิศาสตร์ การเมือง สงัคม วฒันธรรม
และความสมัพนัธใ์นสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาวตัง้แต่อดีตจนมาถึงปัจจุบนัไดเ้ป็น
อย่างดี ท าใหส้มาชิกในสงัคมมีกิจกรรมรว่มกนัก่อใหเ้กิดโครงสรา้งหนา้ท่ีของสงัคมลาวท่ีดีเกิดขึน้ 
และยังกระตุน้ให้ประชาชนไดเ้กิดแรงบันดาลใจในการสรา้งและการแสดงความเคารพ ความ
ศรทัธา จึงถือไดว้่าอนุสาวรียเ์ป็นเครื่องมือหนึ่งของการปกครองเพ่ือเหน่ียวรัง้ใหค้นในชุมชนอยู่
รว่มกนัอยา่งสนัตสิขุตลอดไป    
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กันหา สีกุนวง (2559, pp. 75 - 76) ไดท้  าการวิจัยเรื่องฮางฮดสรง : ส่ือสัญลักษณ์ 

สุนทรียภาพ พิธีกรรม และความเช่ือในแขวงหลวงพระบาง นครเวียงจันทร ์และแขวงจ าปาสัก 
ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลการวิจยัพบวา่ฮางฮดสรงเป็นงานพทุธศิลป์ท่ีมี
คณุคา่ความงามท่ีส่งผลทัง้ทางดา้นกายภาพ และจิตใจ รูปแบบและความงามอาจแตกตา่งกันไป
ตามฝีมือใชเ้ชิงช่างในแต่ละทอ้งถ่ิน แต่คณุค่าภายใน และสญัญะยงัใชค้งส่ือใหเ้ห็นคนในสงัคม
พุทธไดร้บัรู ้และใชใ้นการประกอบพิธีกรรมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบนั แต่การเปล่ียนแปลงทางดา้น
การเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจตลอดจน การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมนัน้มีอิทธิพล
สง่ผลตอ่คา่นิยม ความเช่ือ ความศรทัธา รูปแบบ ความงาม ความสนุทรียภาพ ของฮางฮดสรงและ
ความสมัพนัธก์ับวิถีชีวิตของคนในประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ในดา้นต่างๆ
เป็นอย่างมาก ดงันัน้จึงจ  าเป็นตอ้งมีการพลวตัิตวัอยู่ตลอดเวลาเพ่ือใหส้อดคลอ้งและการด ารงอยู่
ท่ีคนกับบริบทของสงัคมท่ีเปล่ียนไป ควรจะมีการพฒันาโดยอาจน าเอาสญัลกัษณแ์ฝงอยู่ในฮาง
ฮดสรงไปเป็นแนวทางในการสรา้งสรรคเ์ป็นงานศลิปกรรมประเภทอ่ืนๆ ใหมี้รูปแบบอนัหลากหลาย 
ทัง้ในดา้นทศันศิลป์และพาณิชยศ์ิลป์ อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์ส่ือผสม ตลอดจน
น าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑอ่ื์นๆใหมี้คุณภาพ เพ่ือสอดรบักับความตอ้งการของตลาดในสังคม
โลกาภิวฒันต์อ่ไป เพ่ือถ่ายทอดตอ่สงัคมทั่วโลกใหร้บัรูว้่าเป็นการแสดงออกในดา้นศลิปวฒันธรรม
ของชาตท่ีิทรงคณุคา่ ซึ่งถือเป็นแนวทางหนึ่งในการปลกูจิตส านกึใหรู้จ้กัหวงแหนและอนรุกัษม์รดก
ทางวฒันธรรม นอกจากนีส้ถาบนัท่ีเก่ียวกบัการศกึษาควรน าฮางฮดสรงซึ่งเป็นงานประติมากรรม
การแกะสลกัไมอี้กรูปแบบหนึ่งไปบรูณาการใหเ้ขา้กบัหลกัสตูรสถานศกึษา   

 
ค าสุข  แกว้วงสาย (2559, pp. 56 - 57) ไดท้  าวิจยัเรื่องสิมเวียง : รูปแบบ สุนทรียภาพ 

และคติสญัลกัษณผ์ลการวิจยัพบว่าสิมเวียงจนัทรส์าธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นิยม
ปลกูสรา้งไวใ้นบริเวณของวดัมีประวตัิการปลกูสรา้งมานานตัง้แตไ่ดร้บัพทุธศาสนาเขา้มาครัง้แรก 
โดยเริ่มในยคุลา้นชา้งตอนตน้ซึ่งมีสิมอยูใ่นเวียงจนัทร(์เมืองสีสตันาค) และเมืองจนัทะบลีูสว่นใหญ่
เป็นสิมแม่ (ผูห้ญิง) สิม เรียกว่าโบสถ ์หรืออุโบสถ ท่ีมาจากค าว่า สีมาหรือเสมา หมายถึงหลัก
แสดงขอบเขตของสงฆ ์สิมเป็นอาคารศาสนสถานท่ีมีบทบาทมีความส าคญักบัพิธีกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง
ในกิจของสงฆ ์ถือไดว้า่เป็นงานสถาปัตยกรรมท่ีวา่เป็นหลกัส าคญัท่ีสดุของวดั สิมมีองคป์ระกอบ 3 
ส่วน  ทุกส่วนไดมี้ลวดลายประดบัเป็นประติมากรรมนูนต ่า นูนสูง และลอยตวัสรา้งสรรคด์้วย
เทคนิคและวิธีการป้ัน หล่อ แกะสลัก มีการระบายสีหรือการประดบักระจกสีในบางส่วนดว้ย มี
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สภาพท่ีตัง้ของสิมทัง้หมดตัง้อยูท่า่มกลางของชมุชน สว่นใหญ่หนัไปทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้และ
หนัดา้นขา้งไปตามแนวของล าน า้โขง สญัลกัษณช์่างสิมเวียงจนัทรไ์ดส้รา้งผลงานออกมา ทัง้หมด 
38 วดั ช่างไดส้รา้งรูปแบบและลวดลายประดบัส่วนต่างๆมาจากธรรมชาติสภาพแวดลอ้มสตัวท่ี์
เป็นโลกจรงิ จินตนาการและรูปเรขาคณิต ซึ่งมาจากพทุธประวตั ิชาดกหรือทศชาต ิวรรณกรรมและ
จินตนาการของช่างโบราณ เช่น เป็นรูปในพุทธประวตัิ พญานาค กินรี หงส ์ครุฑ เรียกว่าสัตวห์ิม
พานต ์มีรูปรา่งแปลกใหมเ่ป็นการผสมผสานระหวา่งสตัวบ์นโลกกบัจินตนาการ และความสามารถ
ทางเชิงช่างท่ีไดส้รา้งออกมา ดงันัน้จึงมีรูปแบบท่ีแปลก แตกต่างกันออกไปตามความคิดของตน
และจึงคอ่ยๆพฒันารูปแบบท่ีเป็นอตัลกัษณข์องตนเองจนไดร้ับการยอมรบัจากสงัคมและพฒันา
เป็นตระกูลช่างของตนเอง และไดร้บัใช้สังคมท่ีกว้างออกไป เม่ือพิจารณาถึงรูปแบบผลงานท่ี
ออกมาประกอบดว้ยงานประตมิากรรม การป้ัน และแกะสลกัไม ้แบบนนูต ่า นนูสงู แฃะลอยตวั ทัง้
ส่วนท่ีเป็นเสน้ตรง เสน้โคง้ การใชสี้ท่ีหลากหลายรูปรา่ง รูปทรง และลวดลายประกอบมีความเป็น
อิสระซึ่งช่างไดส่ื้อใหเ้ห็นถึงแนวคิด แนวปฏิบตัิในวิถีพทุธ และคติธรรมตา่งๆเพ่ือใหผู้ช้มไดเ้ป็นคติ
เตือนใจเป็นสญัลกัษณห์นึ่ง ท่ีครอบคลมุสงัคม ในลกัษณะท่ีกวา้งมากทัง้ในรูปธรรม เป็นความรูส้ึก
ท่ีเป็นนามธรรม โดยเป็นสัญลักษณ์ท่ีไม่สามารถมองเห็นดว้ยตา แต่สิ่งนั้นมีอยู่จริงและเป็นท่ี
ยอมรบัโดยทั่วกนั และน ามาใหเ้ห็นเป็นรูปธรรม มีแบบแผนการปฏิบตัิท่ีท  าใหเ้กิดการยอมรบั เห็น
คลอ้ยตามและเกิดศรทัธา แบบแผน ความโดดเดน่ท่ีคนในสงัคมจะยอมรบัความเช่ืออยา่งใดอย่าง
หนึ่งนัน้ มกัจะไมใช่การไตร่ตรองดว้ยเหตผุล แตเ่ป็นการสรา้งการยอมรบัในเบือ้งแรกของช่างสิม
เวียงจนัทร ์  

 ทัศนไ์ท  พลมณี (2560, p. 60) ไดท้  าวิจัยเรื่องความเช่ือและพิธีกรรมของชุมชนต่อ
ปราสาทวัดพู แขวงจ าปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผลวิจัยพบว่า
ปราสาทวัดพูมีความเป็นมาท่ียาวนาน ตัง้แต่ยุคก่อนการก่อสรา้งปราสาทจนถึงการเขา้มาของ
ศาสนาพราหมฮ์ินดลูทัธิไศวะนิกายจงึไดท้  าการก่อสรา้งปราสาทตามความเช่ือศาสนาพราหมฮ์ินดู
และไดล้ดบทบาทส าคญัลงก็น าไปสูก่ารเขา้มาพทุธศาสนาของอาณาจกัรลา้นชา้งในฐานะศาสนา
ประจ าชาตเิขา้มามีบทบาทก็ไดมี้การปรบัเปล่ียนการใชง้านเป็นพทุธ   ศาสนสถาน จวบจนปัจจบุนั
ท่ียงัคงอยู่ในฐานะโบราณสถานท่ีถูกขึน้ทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคก์าร UNESCO ท่ียงัมีการ
ใชง้านจากประชาชนผูเ้ข้าเย่ียมชมทัง้ในมิติของศาสนาทางพทุธศาสนาในการประกอบพิธีกรรม
และทางโบราณสถานท่ีมีค่าทางประวตัิศาสตรเ์ป็นศนูยก์ลางทางความเช่ือท่ียึดเหน่ียวจิตใจของ
ชาวลาวมาจนถึงปัจจบุนันี ้ 
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เฉลิมศกัดิ ์ พิกลุศรี (2550, pp. 152-153)ไดท้  าวิจยัเรื่องดนตรีลาวเดมิ ผลการวิจยัพบว่า 
ตัง้แต่ปี ค.ศ. 1975 เป็นตน้มา มีการอพยพหนีออกนอกประเทศของประชาชนชาวลาวปีละเป็น
จ านวนมาก นกัดนตรีลาวเดมิจ านวนหนึ่งท่ีเคยปฏิบตัหินา้ท่ีเก่ียวกบัราชส านกั หรือสว่นงานเดมิใน
รฐับาลแห่งราชอาณาจกัรลาวถือเป็นส่วนหนึ่งของสญัลกัษณท่ี์อยู่ตรงขา้มกับระบอบสงัคมนิยม
คอมมิวนิสต ์ดงันัน้นักดนตรีลาวเดิมส่วนหนึ่ง จึงเป็นกลุ่มของผูอ้พยพออกนอกประเทศในช่วง
ระยะเวลาดงักล่าว สว่นนกัดนตรีท่ีเหลืออยู่ในประเทศพรอ้มกบัขา้ราชการและปัญญาชนสว่นอ่ืนๆ 
รฐับาลคอมมิวนิสตล์าวในขณะนัน้ ไดส้่งไปอบรมสมัมนาท่ีเมืองเวียงไชย แขวงหวัพนั เพ่ือไม่ให้
ประเพณีปฏิบตัิดา้นดนตรีอันเก่ียวขอ้งกับระบอบศกัดินาด ารงอยู่ต่อไป ส าหรบัการรบันกัดนตรี
ใหม ่เพ่ือมาปฏิบตัิหนา้ท่ีตามโครงสรา้งใหม่ของรฐับาลคอมมิวนิสตล์าว คณะผู้น  าประเทศ จะเนน้
ใหค้วามส าคญับคุลากรท่ีมีอดุมการณป์ฏิวตั ิมากกวา่ท่ีผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัิเชิง
ดนตรีแตเ่พียงอยา่งเดียว และเม่ือระบอบกษัตรยิไ์ดถ้ขูจดัสิน้ในแผน่ดนิลาว จงึท าใหศ้นูยก์ลางของ
ศิลปะชัน้สงูหลากหลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดนตรีและละคร เกิดช่องว่างในการสืบเน่ือง 
และสญูหายไปกบักาลเวลา ดงันัน้ความพยายามของรฐัท่ีพยายามจะฟ้ืนฟูศลิปะดนตรีลาวเดิมให้
กลบัมาสูส่งัคมนัน้ จะตอ้งเรง่ท าอยา่งรดักมุ เรง่รีบ หมายถึง ก่อนท่ีทรพัยากรบคุคลท่ีอยูใ่นยุคก่อน
การเปล่ียนแปลงท่ีมีทกัษะจะลม้หายตายจากไปจากสงัคม รัดกมุ หมายถึง ไม่ขดัแยง้กบัแนวทาง
ของระบอบสังคมนิยม อีกทัง้สามารถคดัแยกความแตกต่างในดนตรีไทย ดนตรีเขมรไม่ใหก้ลืน
ความเป็นดนตรีลาว  

อมรมาศ  มุกดาม่วง (2561, pp. 50-61)ไดท้  าการวิจัยเรื่องศาสตรแ์ละศิลป์แห่งการ
ประพนัธเ์พลง ผลการวิจยัพบวา่งานประพนัธด์นตรี ถือเป็นศาสตรท์างเสียงท่ีเกิดจาการสรา้งสรรค์
ผลงานขึน้ดว้ยหลกัการโครงสรา้ง และองคป์ระกอบทางดนตรีท่ีผูป้ระพนัธเ์ป็นผูก้  าหนด นอกจากนี้
ยังเป็นศาสตรห์นึ่งทางดนตรีท่ีผู้เรียนจ าเป็นต้องได้รับการเรียนทางทฤษฎีดนตรีหลายด้าน 
ประกอบกับเทคนิคเฉพาะส าหรบัการประพนัธซ์ึ่งตอ้งไดร้บัการฝึกหัดอย่างต่อเน่ือง การปฏิบตัิ
ดนตรี เพ่ือสามารถพฒันาชิน้งานไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ ถือเป็นส่วนประกอบส าคญัหนึ่งท่ีส  าคญั
ส าหรบักิจกรรมทางสงัคม เกิดประโยชนต์อ่การพฒันาศกัยภาพมนษุย ์การพฒันากลุม่คนไปสู่การ
พฒันาชาตใินแตร่ะดบัอยา่งกวา้งขวางตอ่ไป 

 กานต ์ สรุยิาศศนิ (2562, pp. 16-30)ไดท้  าวิจยัเรื่องบทประพนัธเ์พลงดษุฎีนิพนธ์
ประสานเสียงดรุิยะส าเนียง ส าหรบัวงดรุิยางคเ์ครื่องลม ผลการวิจยัพบว่าแนวคิดและกลวิธีการ
ประพนัธบ์ทเพลงร่วมสมยั ท่ีผสมผสานอตัลกัษณข์องดนตรีไทยเขา้กับกลวิธีการประพนัธเ์พลง
ตามแบบแผนตะวนัตก บทประพนัธแ์บ่งเป็น 4 กระบวน ใชเ้วลาบรรเลง 30 นาที โดยศึกษาและ
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วิเคราะหอ์งคป์ระกอบทางดนตรีของดนตรีไทยทัง้ในระดบัโครงสรา้งและอัตลักษณเ์ฉพาะทาง
บรรเลงเครื่องมือประเภท เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า และน าองคค์วามรูท่ี้ไดม้าใชเ้ป็น
วัตถุดิบในการประพันธ์บทเพลง นอกจากนีผู้้ประพันธ์ยังน าความรูด้า้นดนตรีแจ๊สมาเป็นแรง
บนัดาลใจรว่มในการประพนัธอี์กดว้ย กลวิธีประพนัธท์  านองและเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง
ประสานดรุิยะส าเนียง ไดร้บัแรงบนัดาลใจจากโครงสรา้งดนตรีตามอย่างดนตรีไทย รว่มกบักลวิธี
ประพนัธเ์พลงรว่มสมยั ท าใหเ้กิดบทเพลงท่ีสะท้อนอตัลกัษณข์องดนตรีไทยโดยไม่ใชเ้ครื่องดนตรี
ไทยร่วมบรรเลงประกอบเป็นกลวิธีการประพันธ์เพลงร่วมสมัยท่ีเป็นของไทย ช่ือประสานดุริยะ
ส าเนียง และสามารถตอ่ยอดไปสูก่ารพฒันาผลงานดนตรีสรา้งสรรคช์ิน้อ่ืนๆตอ่ไป 

นวเทพ  นพสุวรรณ (2562, pp. 82-83)ไดท้  าวิจยัเรื่องการสรา้งสรรคบ์ทเพลงร่วมสมยั
จากบทเพลงทยอยและฟิวก ์ผลการวิจัยพบว่าบทเพลงประเภททยอยและฟิวกเ์ป็นบทเพลงท่ีมี
ความสลบัซบัซอ้น แสดงถึงความสามารถในการบรรเลงของนกัดนตรีและการสรา้งสรรคบ์ทเพลง
ของผูป้ระพนัธ ์ถือไดว้า่เป็นบทเพลงชัน้สงูของทัง้สองวฒันธรรม ควรคา่แก่การอนรุกัษแ์ละสืบสาน  
การสรา้งสรรคบ์ทเพลงโดยใชล้กัษณะทางดนตรีของเพลงประเภททยอยและฟิวก ์บรรเลงดว้ย
เครื่องสาย เพ่ือใหเ้ห็นถึงลกัษณะตา่งๆของการตัง้กระทู(้ท  านองเอก) และกระบวนการเลียนท านอง
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นบทเพลงท่ีผสมผสานและหลอมรวมองคค์วามรูท้างดา้นดนตรีทัง้สอง
วฒันธรรม น าเสนอในรูปแบบท่ีเป็นสากล มีการบนัทึกเป็นโนต้เพลงสากล ซึ่งสามารถส่ือสารได้
เขา้ใจและสามารถน าบทเพลงไปบรรเลงในเวทีสากล 

  

สรุป 
ดนตรีลาวเดิมเป็นดนตรีในราชส านกัลาวในอดีต ปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงตามกรอบ

แนวคิดระบอบสงัคมนิยม ดนตรีลาวเดิมไดร้บัอิทธิพลมาจากดนตรีราชส านกัเขมร ตัง้แตส่มยัเจา้
ฟ้างุม้ (พ.ศ. 1896 – 1916) โดยไดมี้พฒันาการและหลอมรวมเขา้กบัวฒันธรรมดนตรีของกลุ่มชาติ
พนัธท่ี์มีมาก่อนแลว้เป็นล าดบั โดยเฉพาะวฒันธรรมดนตรีของลาว เชน่ การน าแคนมาบรรเลงรว่ม
ในวงดนตรีประเภทต่างๆ ปัจจุบนัวงดนตรีลาวเดิมมีในหวัเมืองใหญ่ เช่น นครหลวงเวียงจนัทร ์
เมืองหลวงพระบาง โดยแยกออกเป็น 2 กลุม่ คือ กลุม่วงดนตรีของรฐั และกลุม่วงดนตรีของเอกชน 
วงดนตรีลาวเดมิประกอบดว้ยวงดนตรี 2 ประเภท ไดแ้ก่ วงป่ีพาด วงมโหรี 

วงป่ีพาทย ์หมายถึง วงดนตรีหลักในราชส านักลาว ในปัจจุบนัทางภาคเหนือของลาว
เรียกว่าพินพาด(พิณพาทย)์ ทางภาคใตข้องลาวเรียกว่า ป่ีพาด(ป่ีพาทย)์ สมยัเจา้อนุวงศ ์(พ.ศ.
2347 – 2371)มีการน าเครื่องดนตรีมาบรรเลงรวมวงในลกัษณะวงพินพาด ท่ีจะเป็นพืน้ฐานพฒันา
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ต่อมาเป็นวงพินพาดหรือป่ีพาดของลาวเดิมในปัจจุบนั มี 2 อย่างคือ วงป่ีพาทยไ์มแ้ข็ง กับวงป่ี
พาทยไ์มน้วม 

นกัดนตรีลาวเดิมส่วนหนึ่งในช่วงระยะการเปล่ียนผ่านและเปล่ียนแปลงการปกครอง จึง
เป็นกลุ่มของผู้อพยพออกนอกประเทศในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ส่วนนักดนตรีท่ีเหลืออยู่ใน
ประเทศพรอ้มกบัขา้ราชการและปัญญาชนส่วนอ่ืนๆ รฐับาลคอมมิวนิสตล์าวในขณะนัน้ ไดส้่งไป
อบรมสัมมนาท่ีเมืองเวียงไชย แขวงหัวพัน เพ่ือไม่ใหป้ระเพณีปฏิบตัิดา้นดนตรีอันเก่ียวขอ้งกับ
ระบอบศกัดินาด ารงอยู่ต่อไป ส าหรบัการรบันกัดนตรีใหม่ เพ่ือมาปฏิบตัิหนา้ท่ีตามโครงสรา้งใหม่
ของรฐับาลคอมมิวนิสตล์าว คณะผูน้  าประเทศ จะเนน้ใหค้วามส าคญับคุลากรท่ีมีอดุมการณป์ฏิวตัิ 
มากกวา่ท่ีผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบตัเิชิงดนตรีแตเ่พียงอยา่งเดียว  จงึท าใหศ้นูยก์ลาง
ของศิลปะชัน้สูงหลากหลายแขนง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดนตรีและละคร เกิดช่องว่างในการ
สืบเน่ือง และสญูหายไปกบักาลเวลา 

ปัจจุบันประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว ก็เป็นประเทศท่ีมีการพัฒนา 
ความกา้วหนา้ทางสงัคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง วฒันธรรมชาติ การติดต่อคา้ขาย การ
เป็นประเทศเขา้รว่มสู่ประชาคมอาเซียน การฟ้ืนฟแูละพฒันาท านองเพลงลาวเดมิ โดยการบรรเลง
ของวงเครื่องสายสากล จะท าใหส้่งเสริมความเข็มแข็งทางวฒันธรรม และสรา้งฐานความมั่นคง
ทางเอกลกัษณ ์อตัลกัษณป์ระจ าชาตไิดเ้ป็นอยา่งดี 

ขา้พเจา้ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิด โดยการน าท านองเพลงลาวเดิม จากจ านวน 2 เพลง ไดแ้ก่
เพลงโอล้าว และเพลงปลาทอง ท่ีในสภาพปัจจบุนัท่ีไม่มีการบรรเลงกนัแลว้ น ากลบัมาฟ้ืนฟู และ
พฒันา ท านองเพลงลาวเดิม โดยการประชุมสมัมนาโดยครูเพลงปัจจุบนั แลกเปล่ียนแนวคิดจน
สามารถแปรท านองเป็นทางเพลงในเครื่องมือดนตรี ไดแ้ก่ ทางระนาดเอก  อีกทัง้ผลจากการแปร
ท านองแลว้ บนัทึกทางเพลงเป็นโน้ตสากล ขา้พเจา้จะฟ้ืนฟูต่อโดยการจดัการแสดงเพ่ือบรรเลง
ท านองดนตรีลาวเดิม ดว้ยการบรรเลงเป็นวงมโหรี และสามารถพฒันาตอ่ยอดโดยการเรียบเรียง
เสียงประสานเพ่ือการบรรเลงโดยวงเครื่องสายสากล (String Orchestra) 
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บทที ่3  
วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 

การศกึษาคน้ควา้เรื่อง การฟ้ืนฟแูละพฒันาท านองเพลงดนตรีลาวเดิม   ผูว้ิจยัไดเ้ริ่มเก็บ
ขอ้มูลจากเอกสารต ารา  งานวิจัยท่ีเก่ียวขอ้ง และเก็บขอ้มูลภาคสนามเพ่ือรวบรวมขอ้มูลจาก
แหล่งขอ้มลูจริง  จากนัน้จึงน าขอ้มูลท่ีไดท้ัง้หมดมาเรียบเรียงเป็นรายงานการวิจยัในรูปแบบของ
การบรรยายเชิงพรรณนาวิเคราะห ์ผูว้ิจยัไดก้ าหนดแนวทาง และขัน้ตอนในการด าเนินงานดงันี ้

1. ขัน้คน้ควา้รวบรวมขอ้มลู 
2. ขัน้ศกึษาขอ้มลู 
3. เครื่องมือและอปุกรณ ์
4. ขัน้วิเคราะหข์อ้มลู 
5. ขัน้น าเสนอขอ้มลู สรุป อภิปราย และขอ้เสนอแนะ 

1.ข้ันค้นคว้ารวบรวมข้อมูล 
1.1 ข้อมูลจากเอกสาร และต าราวิชาการ จากแหล่งข้อมูลดังนี ้

-  ส  านกัหอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
-  ส  านกัวิทยาบรกิารจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
-  หอสมดุมหาวิทยาลยัมหิดล 
- หอสมดุแหง่ชาติ 
- มลูนิธิเทพรตันส์ดุา 
- หอสมดุแหง่ชาต ิสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.2 ข้อมูลจากการลงพืน้ที่เก็บข้อมูลภาคสนาม 
1.2.1 การสัมภาษณแ์บบเป็นทางการ  โดยผูว้ิจัยไดน้ัดหมายประเด็นสัมภาษณ ์ตาม

วิธีด  าเนินการศกึษา กลุม่บคุคลส าคญั ไดแ้ก่  
1. อาจารยบ์ุญเท่ียง สีสกัดา อาจารยโ์รงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว เครื่องดนตรีถนดั

ไดแ้ก่ ระนาดเอก ฆอ้งวงใหญ่ ระนาดทุม้  
2. อาจารยบ์ณัฑิต สะนะสิด  อาจารยโ์รงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว เครื่องดนตรีถนดั 

ไดแ้ก่ ขิม  
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3. อาจารยเ์ดช เหมือนสนิท อาจารยส์อนโรงเรียนเอกชนและเป็นช่างท าผืนระนาด 
เครื่องดนตรีถนดั ไดแ้ก่ ระนาดเอก  

4. สัมภาษณค์รูพันบา้นเซียงแมน ศิลปินอาวุโสเฮือนพวงจ าปา เครื่องดนตรีถนัด 
ไดแ้ก่ ระนาดเอก  

5. สมัภาษณค์รูวนัทอน เพ็ดมงุคณุ(ครูแอรน์อ้ย) ครูเพลงวงส่ีแยกคอกววั เมืองหลวง
พระบาง ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.2.2 การสัมภาษณแ์บบไม่เป็นทางการ ไดแ้ก่ เป็นการพูดคุยสรา้งสรรคย์รรยากาศ
ความคุน้เคย โดยไมไ่ดน้ดัหมาย และเตรียมการลว่งหนา้ 

1.2.3 การสงัเกตแบบมีส่วนร่วม รว่มสงัเกตการณก์ารน าท านองเพลงจากโนต้เพลง มา
ปฏิบตัิตามเครื่องมือตา่งๆ และการแปรท านองเพลงในเครื่องดนตรีตา่ง ไดแ้ก่ ระนาดเอก และการ
ฝึกซอ้มวงดนตรีเครื่องสายสากล ในการพฒันาท านองเพลงดนตรีลาวเดมิในรูปแบบการบรรเลงวง
เครื่องสายสากล 

1.2.4 การสงัเกตแบบไมมี่สว่นรว่ม การฝึกซอ้มรวมวงดนตรีมโหรี ในท านองเพลงลาวเดิม 
เพ่ือการบรรเลงในรูปแบบวงดนตรีมโหรี 

2. ข้ันศึกษาข้อมูล 
ผู้วิจัยไดจ้ัดท าข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับการฟ้ืนฟูดนตรีลาวเดิม ทั้งเอกสารต าราวิชาการ 

งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง สภาพดนตรีปัจจบุนัของดนตรีลาวเดมิ จากการเก็บขอ้มลูภาคสนามเป็นขอ้มลู
หลัก โดยการสังเกตแบบมีส่วนร่วม และไม่มีส่วนร่วม ทัง้การสัมภาษณจ์ากบุคลากรในทอ้งถ่ิน 
คณาจารยท์างดนตรีลาวเดิมในปัจจุบัน  คณะคณาจารยโ์รงเรียนศิลปะแห่งชาติ สาขาดนตรี
พืน้เมือง และดนตรีคลาสสิก เรียบเรียงเสียงประสานเพ่ือการพฒันาและสรา้งสรรคท์  านองเพลง
ดนตรีลาวเดิมเพ่ือการบรรเลง โดยการบรรเลงของวงดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra) 
โรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว นครหลวงเวียงจนัทร ์ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
ตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

2.1 การฟ้ืนฟูท านองเพลง และบทเพลงดนตรีลาวเดมิ 
      2.1.1 สืบคน้ คน้หาช่ือบทเพลงและท านองเพลงลาวเดมิสภาพปัจจบุนั 
      2.1.2 ศกึษาท านองเพลงลาวเดิมเพ่ือการแปรท านองในเครื่องดนตรี ระนาดเอก เพ่ือ

การบรรเลงเป็นวงดนตรี  
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      2.1.3 การจดัการสมัมนากลุ่มย่อยเพ่ือฟ้ืนฟูท านองเพลงลาวเดิมและการบนัทึกเป็น
โนต้สากล  

      2.1.4 การฟ้ืนฟทู านองดนตรีลาวเดมิ เพ่ือเป็นแนวทางในการบรรเลงเป็นวงมโหรี   
2.2 การพัฒนาและสร้างสรรคท์ านองดนตรีลาวเดมิ โดยการบรรเลงของวง

เคร่ืองสายสากล (String Orchestra) 
     2.2.1 การแปรท านองทางดนตรีของเครื่องดนตรีลาวเดิม เพ่ือการเรียบเรียงเสียง

ประสาน การสรา้งแนวท านอง การเขียนเสียงประสานบทเพลงดนตรีลาวเดมิ 
     2.2.2 การสรา้งสรรคผ์ลงานโดยการเรียบเรียงเสียงประสาน เพ่ือการพฒันาท านอง

ดนตรีลาวเดิม  น ามาเรียบเรียงดว้ยวิธีการ และทฤษฎีทางดนตรีสากล เพ่ือการบรรเลงดว้ยวง
เครื่องสายสากล (String Orchestra) 

     2.2.3 การเผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรค ์โดยจดักิจกรรมการแสดงดนตรีสรา้งสรรค ์เพ่ือ
การบรรเลงท านองดนตรีลาวเดมิ ในรูปแบบวงดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra) 

3.เคร่ืองมือและอุปกรณ ์
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 

- แบบสงัเกต การน าท านองเพลงจากโนต้เพลง มาปฏิบตัิตามเครื่องมือต่างๆ และ
การแปรท านองเพลงในเครื่องดนตรี ไดแ้ก่ ระนาดเอก  

- แบบสมัภาษณ ์ สภาพปัจจุบนัของดนตรีลาวเดิม บทเพลง การบรรเลง วงดนตรี 
เครื่องดนตรีลาวเดมิ ในสถานการณปั์จจบุนั 

อุปกรณท์ีใ่ช้การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
- อปุกรณบ์นัทกึโนต้ดนตรี และสมดุจดบนัทกึ 
- เครื่องบนัทกึเสียง 
- กลอ้งบนัทกึภาพนิ่ง 
- กลอ้งบนัทกึภาพเคล่ือนไหว 
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4.ข้ันวิเคราะหข้์อมูล 
เม่ือผูว้ิจัยไดศ้ึกษาเรียบเรียง และจัดกระท าข้อมูลแลว้ไดท้  าการวิเคราะหข์้อมูลตาม

วตัถปุระสงคด์งันี ้
4.1 การฟ้ืนฟูท านอง และบทเพลงดนตรีลาวเดมิ 

4.1.1 สืบคน้ คน้หาช่ือบทเพลงและท านองเพลงลาวเดิมสภาพปัจจบุนั จากบทเพลง
ในหลกัสตูรการเรียนการสอนโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ สาขาดนตรีพืน้เมือง จ านวน 63 เพลง 
และจากบทเพลงในหนงัสือคูมื่อลาวเดมิ ของรงัสี สตุทมัมา ปี ค.ศ.1974 จ านวน 64 เพลง  

4.1.2 ศกึษาท านองเพลงลาวเดมิเพ่ือการแปรท านองในเครื่องดนตรีไดแ้ก่ ระนาดเอก 
โดยหวัหนา้สาขาดนตรีพืน้เมือง อาจารยบ์ญุเท่ียง  สีสกัดา 

4.1.3 จดัการสมัมนากลุ่มย่อยเพ่ือฟ้ืนฟูท านองเพลงลาวเดิมและการบนัทึกเป็นโนต้
สากล โดยอาจารยโ์รงเรียนศลิปะดนตรีแหง่ชาต ิไดแ้ก่ อาจารยบ์ญุเท่ียง  สีสกัดา  อาจารยค์  าแสน  
พิลาวง  อาจารยบ์ณัฑิต  สะนะสิต และอาจารย ์ดร.สมจิต ไสยสวุรรณ (ศลิปินแหง่ชาต ิสปป.ลาว) 

4.1.4การฟ้ืนฟูท านองเพลง และบทเพลงดนตรีลาวเดิม เพ่ือเป็นแนวทางในการ
บรรเลงเป็นวงมโหรี ไดแ้ก่ อาจารยค์  าแสน  พิลาวง เครื่องดนตรีแคน,อาจารยว์ิไซย  ปานเุดช เครื่อง
ดนตรีแคน,อาจารยเ์ม็คค า   แสนค า เครื่องดนตรีซออู ้อาจารยป์นูา    ขนัที เครื่องดนตรีขิม อาจารย์
จนัทะสี  แกว้บญุธรรม เครื่องดนตรีขิม อาจารยเ์จดสะนา   เพ็ดไพลิน เครื่องดนตรีจเข ้อาจารยบ์ญุ
เท่ียง  สีสักดา เครืองดนตรีระนาดเอก และแปรทางดนตรีเพลงโอ้ลาว เพลงปลาทอง นายศรี
สวุรรณ  เย่ียงกง เครื่องดนตรีระนาดเอกอาจารยบ์ณัฑิต สะนะสิด ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเครื่องสาย
ลาว ไดแ้ก่ ขิม จะเข ้ซออู ้

 
4.2 การพัฒนาและสร้างสรรคท์ านองดนตรีลาวเดมิ โดยการบรรเลงของวง

เคร่ืองสายสากล 
4.2.1 การแปรท านองทางดนตรีของเครื่องดนตรีลาวเดิมเพ่ือการเรียบเรียงเสียง

ประสานการสรา้งแนวท านอง การเขียนเสียงประสานบทเพลงดนตรีลาวเดิม จ านวน 2 บทเพลง 
ไดแ้ก่ บทเพลงโอล้าว และบทเพลงปลาทอง 

4.2.2 การสรา้งสรรคผ์ลงานโดยการเรียบเรียงเสียงประสานเพ่ือการพฒันาท านอง
เพลงดนตรีลาวเดิม มาเรียบเรียงดว้ยวิธีการ และทฤษฎีทางดนตรีสากล  เพ่ือการบรรเลงดว้ยวง
ลกัษณะเครื่องสายสากล (String Orchestra) จ านวน 2 บทเพลง ไดแ้ก่ บทเพลงโอล้าว และบท
เพลงปลาทอง 
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5. ข้ันน าเสนอข้อมูล 
5.1 เอกสารรายงานการวิจัย ได้แก่  

5.1.1 เอกสารน าส่งเสนอผลงานสร้างสรรค์ บทเพลงโอ้ลาว ส าหรับวงดนตรี
เครื่องสายสากล(String Orchrstra) ในงานเสนอผลงานสรา้งสรรคท์างดา้นศิลปกรรมระดบัชาติ 
“มหกรรมวฒันธรรมทอ้งถ่ินรว่มสมยั” ครัง้ท่ี 2 ( The 2nd  National Creative Work Prresentation 
of Fine Arts VRU Contemporary Folk Festival 2020) วนัท่ี 26 -27 พฤศจิกายน 2563 ณ ลาน
วฒันธรรม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยลงกรณ ์ในพระบรม
ราชปูถมัภ ์จงัหวดัปทมุธานี 

5.1.2 เอกสารน าส่งเสนอผลงานสรา้งสรรคน์านาชาติ บทเพลงปลาทอง ส าหรบัวง
ดนตรีเครื่องสายสากล(String Orchrstra) ในงานเสนอผลงานสรา้งสรรคท์างดา้นศิลปกรรมระดบั
นานาชาติ  ครัง้ท่ี 1 ( The International Symposium on Creative  Fine Art)  วนัท่ี 16 ธันวาคม  
2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี ศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา ผ่านการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
สรา้งสรรคท์างดา้นดรุยิางคศลิป์  

5.2 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค ์โดยจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสร้างสรรค ์
เพือ่การบรรเลงท านองดนตรีเพลงลาวเดมิ ในรูปแบบวงดนตรีเคร่ืองสายสากล (String 
Orchestra)  

5.2.1 โครงการแสดงดนตรีเพ่ือการฟ้ืนฟู และพฒันาท านองดนตรีลาวเดิม ไดมี้การ
เผยแพรผ่ลงานดนตรีสรา้งสรรค ์โดยการแสดงวงเครื่องสายสากลโรงเรียนศลิปะแหง่ชาติ เม่ือวนัท่ี 
10  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ณ หอประชมุโรงเรียนศิลปะดนตรีแหง่ชาติเพ่ือการศกึษาดงูานจาก
คณะคณาจารย ์รองศาสตราจารย ์ดร.สุพรรณี เหลือบุญชู และอาจารย ์ดร.บ ารุง พาทยกุล น า
คณะนิสิตหลกัสตูรศิลปดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาดรุิยางคศลิป์ สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ จ  านวน 18 
คน เขา้ศกึษาดงูานโรงเรียนศลิปะแหง่ชาต ิสปป.ลาว เพ่ือรบัฟังการแสดงวงดนตรีเครื่องสายสากล 
ในบทเพลงโอล้าว และบทเพลงปลาทอง 

5.2.2 ไดมี้การเผยแพรบ่ทเพลงท านองดนตรีลาวเดมิ บทเพลงโอล้าว ส าหรบัวงดนตรี
เครื่องสายสากล(String Orchrstra) ในงานเสนอผลงานสรา้งสรรคท์างดา้นศิลปกรรมระดบัชาติ 
“มหกรรมวฒันธรรมทอ้งถ่ินรว่มสมยั” ครัง้ท่ี 2 ( The 2nd  National Creative Work Prresentation 
of Fine Arts VRU Contemporary Folk Festival 2020) วนัท่ี 26 -27 พฤศจิกายน 2563 ณ ลาน
วฒันธรรม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี ผ่านการประเมินจากคณะผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลงานสรา้งสรรค์



  47 

ทางดา้นดรุิยาคศิลป์ ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์ดร.วีรชาติ เปรมานนท ์รองศาสตราจารย ์ดร.โกวิทย ์
ขนัธศริ ิและรองศาสตราจารย ์ดร.วิบลูย ์ตระกลูฮุน้ 

5.2.3 ไดมี้การเผยแพร่บทเพลงท านองดนตรีลาวเดิม บทเพลงปลาทอง ส าหรบัวง
ดนตรีเครื่องสายสากล(String Orchrstra) ในงานเสนอผลงานสรา้งสรรคท์างดา้นศิลปกรรมระดบั
นานาชาติ  ครัง้ท่ี 1 ( The International Symposium on Creative  Fine Art)  วนัท่ี 16 ธันวาคม  
2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี ศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา ผ่านการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
สรา้งสรรคท์างดา้นดรุยิางคศลิป์  

6. สรุปและอภปิรายผล 
- สรุปผลวิจัยการศึกษา 
- น าเสนอผลงานวิจัย 
- อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
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บทที ่4  
ผลการวิเคราะหข้์อมูล 

                                                                                         

การฟ้ืนฟูท านองเพลง และบทเพลงดนตรีลาวเดมิ 
งานวิจัยการฟ้ืนฟู และพัฒนาท านองเพลงดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงของวง

เครื่องสายสากล ผูว้ิจยัไดเ้ลือกพืน้ท่ีโรงเรียนดนตรีศิลปะแห่งชาติ นครหลวงเวียงจนัทร ์ประเทศ
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว เน่ืองดว้ยเป็นแหล่งสถานศึกษาท่ีเป็นอนาคตของชาติมี
ทรัพยากรบุคคลได้แก่นักเรียนทางด้านดนตรีทั้งกลุ่มดนตรีลาวเดิม และนักเรียนดนตรีกลุ่ม
เครื่องสายสากล อีกทัง้มีคณะอาจารย ์ท่ีถือไดว้่าเป็นนักวิชาการท่ีมีหนา้ท่ีหลักในการเผยแพร่
วัฒนธรรมของชาติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีความรู้ความเช่ียวชาญพอท่ีจะเป็นท่ียอมรับทาง
วิชาการระดบัประเทศ และการยอมรบัระดบันานาชาติ ในการสรา้งสรรคง์านวิชาการทัง้การฟ้ืนฟู 
และการพัฒนาท านองดนตรีลาวเดิม และการบรรเลงท านองพืน้เมืองดว้ยวงเครื่องสายสากล 
(String Orchestra) 

1.1 สืบค้น ค้นหาชื่อบทเพลงและท านองเพลงลาวเดิมสภาพปัจจุบัน  
การสืบคน้ คน้หาช่ือบทเพลงและท านองเพลงลาวเดิมสภาพปัจจุบัน ผู้วิจัยไดเ้ลือก

โรงเรียนศลิปะแหง่ชาต ิประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว นครหลวงเวียงจนัทร ์เป็น
แหล่งศึกษาขอ้มูลเพราะเป็นโรงเรียนท่ีมีหนา้ท่ีสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม และเป็นแหล่งรวม
นกัวิชาการ ศิลปินครูเพลงดนตรีท่ีมีคณุวุฒิของวงการดนตรีเพลงลาวเดิมในประเทศสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจบุนั 

การน าเอาแนวทางของพรรคปลุกระดมขบวนการ เป็นการปฏิบตัิเม่ือสภาพการมีการ
เรียกรอ้งตอ้งการศนูยก์ารงานวฒันธรรม พรรคตอ้งการใหมี้เทคนิคอนัใหมเ่พ่ือการปรบัใชใ้นหนา้ท่ี
การเมืองนัน้ ศนูยก์ลางแนวลาวรกัชาต ิจงึไดส้รา้งโรงเรียนศลิปะดนตรีไวใ้นเขตท่ีมั่นของตน ดงันัน้ 
โรงเรียนศิลปะแห่งชาติ ในปัจจุบนัเกิดจากการรวมของโรงเรียน 2 โรงเรียน ไดแ้ก่ โรงรี ยนนาฏ
ศลิปะและดรุยิางค ์ของรฐับาลประถมแหง่ชาต ิ และโรงเรียนศลิปะดนตรีจากศนูยแ์นวลาวรกัชาติ 

โรงเรียนนาฏศิลป์และดรุิยางคแ์หง่ชาติ ของรฐับาลประถมแห่งชาติ  โรงเรียนแห่งนีไ้ดร้บั
การตัง้ขึน้เม่ือปี คศ.1958 ท่ีบา้นเจา้อน ุเมืองจนัทะบรุี นครหลวงเวียงจนัทร ์โดยใชท้่านสะเถียร ณ 
จ าปาสกั เป็นหวัหนา้โรงเรียน อยู่ภายใตค้วามรบัผิดชอบของกระทรวงศึกษา กีฬาและกรรมการ 
ของรฐับาลประถมแหง่ชาติ 
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ภาระบทบาทของโรงเรียนคือ คน้ควา้ประดษิฐแตง่บทขบั บทล า เนือ้รอ้งท านองเสพ และ
แบบฟ้อนท่ีเป็นเอกลกัษณแ์ละวฒันธรรมของชาติ สรา้งประมวลหลกัสตูรการเรียนการสอน สรา้ง
นกัแสดงศลิปะอาชีพ และกึ่งอาชีพ ประกอบใหแ้ก่สงัคม ระบบการศกึษา ชัน้ตน้ 4 ปี และชัน้กลาง 
2 ปี รวมเป็น 6 ปี  

กิจกรรมหลกัสูตรท่ีน ามาสอน รวมกันมี ดงัต่อไปนี ้ฟ้อนนาฏศิลปะ เสพวงดรุิยางคล์าว 
รอ้งเพลงลาวเดมิ ความรูท้ั่วไปของหลกัสตูรดรุยิางคแ์ละนาฏศลิป์ลาว ละครเวที 

พนักงานราชการท่ีเป็นครูอาสา ไดม้าจาก ผู้มีพรสวรรค ์และประสบการณ์จริง จาก
พืน้ฐานของวัฒนธรรมลาว มาจากการฝึกอบรมวิชาศิลปะดนตรีภายในประเทศ มาจากการไป
ฝึกอบรมอยู่กบัประเทศเพ่ือนบา้น กิจกรรมของโรงเรียนมุ่งหวงัการสรา้งงาน การศกึษา การสรา้ง
นกัแสดง ความกา้วหนา้การแสดงรบัใชพ้ิธีต่างๆ  การแสดงตอ้นรบัจากต่างประเทศ และไปแสดง
อยูต่า่งประเทศจ านวนหนึ่ง สว่นบรบิทของการแสดงแตล่ะครัง้ เพ่ือหนา้ท่ีการเมืองของรฐับาลผสม 
เพ่ือการปรองดองของชาต ิและความสามคัคีภายใน และสรา้งสมัพนัธก์บัประเทศเพ่ือนบา้นในโลก 
เก็บองคค์วามรู ้รวบรวมศลิปวฒันธรรมของชนเผ่าตา่งๆ มาเป็นหวัขอ้ใหแ้ก่รายการแสดง และเป็น
หวัขอ้บทเรียนเพ่ือน าไปสอนใหแ้ก่นกัเรียนและนกัแสดง ศกึษาคน้ควา้ต าราพวกเครื่องดนตรีตา่งๆ
ของลาว ท่ีจะน ามารบัใชก้ารแสดง และการสอนนกัเรียน รวมประเภทเครื่องดนตรีประเภทดนตรี
ลาวเดมิ และเครื่องดนตรีชาวบา้น 

โรงเรียนศลิปะดนตรี ศนูยแ์นวรว่มลาวรกัชาต ิโรงเรียนแหง่นีไ้ดร้บัการสรา้งขึน้เม่ือปี ค.ศ. 
1970 ท่ีบา้นเชียงช่ือ เมืองเวียงไชย  แขวงหวัพนั โดยท่านประเสิด สีชานน เป็นหวัหนา้โรงเรียนอยู่
ภายใตค้วามรบัผิดชอบ ของงานโภชนาอบรมแผนกวฒันธรรม ศนูยก์ลางแนวลาวรกัชาต ิ 

ภาระบทบาทของโรงเรียน ฝึกอบรมวิชาการแสดง สรา้งนกัแสดงในกองแสดงอาชีพ และ
สมคัรเลน่เพ่ือเคล่ือนไหว  เพ่ือท าหนา้ท่ีขบวนการพลิกฟ้ืนปฎิบตั ิอยูภ่ายใตส้  านกังานองคก์าร กรม
กองทหาร ต ารวจ และพืน้ฐานประชาชน ตอ่ตา้นกบัสงครามท าลาย ของพวกจกัรพรรดิรุกราน ปก
ปักรกัษาไวใ้หม้ั่นคง ทัง้การปลกุจิตส านึก ทัง้พึ่งตนเอง กลุ่มตนเอง ดา้นเสบียงอาหารท าใหก้ าลงั
ปฏิบตัินบัวนัขยายตวัมากขึน้ ท าหนา้ท่ีเคล่ือนไหวแสดงรบัใชก้องทพั และประชาชนชนเผ่าอยู่เขต
แนวหนา้ของศตัรู แสดงรบัใชพ้ิธีทางการวนัประวตัิศาสาตรข์องชาต ิและวนับญุประเพณีตา่งๆตาม
แนวทางการเมืองของพรรค เพ่ือกา้วขึน้ปลดปล่อยประเทศชาติอย่างสมบรูณ ์ประดษิฐคดิแตง่ลาย
การแสดงต่างๆ เพ่ือปลุกขบวนการต่อสูต้า้นทุกถอ้ยท านองท่ีหวงัการท าลายลา้งการปฏิวตัิ ของ
พวกจกัรพรรดผิูรุ้กราน 
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ทางโรงเรียนไดมี้แผนการจดัตัง้โรงเรียนประดิษฐเป็นแตล่ะระยะอย่างถกูตอ้ง การศกึษา
สร้างศิลปิน ก็สามารถปฏิบัติได้เป็นจ านวนมาก ท าให้ทั่ วเขตปลดปล่อยในเวลานั้น มีก าลัง
นกัแสดงท าการเคล่ือนไหวท างานศลิปวฒันธรรมอยู่ทกุกรมกองทหาร ส านกังานกองการ และการ
ปฏิบัติของประชาชนทั้งแนวหน้า และแนวหลัง สามารถคิดค้นพื ้นฐานศิลปวัฒนธรรมของ
ประชาชนชนเผา่ มารบัใชห้นา้ท่ีการเมืองของพรรค และรฐับาล 

การรบังานการแสดงรบัใช ้สภาพบา้นเมืองมีการต่อสูก้ับพวกจกัรพรรดิ และปฏิบตัิตาม
ขอ้เรียกรอ้งของพรรคเวลานัน้ คือทุกก าลงัราชการ ก าลงัทอ้งถ่ิน ส านกังานกองการ และพ่อแม่
ประชาชนลาวบรรดาชนเผ่า จึงไดรุ้กขึน้ตอ่ตา้นกบัสงครามกบัพวกจกัรพรรดิผูรุ้กรานใหป้ราชยัไป
อย่างสิน้เชิง โรงเรียนศิลปะดนตรีศูนยก์ลางแนวลาวรักชาติ ก็คือหนึ่งในก าลังท่ีตอ้งท าหน้าท่ี
การเมืองของพรรค จะใช้พนักงานครูอาจารย ์ตลอดพวกนักเรียนท่ีก าลังเรียนอยู่นั้นก็ไดป้ลุก
จิตส านกึกนัออกเคล่ือนไหวแสดงรบัใชก้องทพั และประชาชน ตามค าเรียกรอ้งของพรรครฐับาล 

กิจกรรมหลกัสตูรท่ีน ามาสอน ไดแ้ก่การฟ้อนพืน้ฐาน พืน้เมืองชนชาตชินเผา่ลาว รอ้งและ
ขบัล า ทอ้งถ่ิน ดนตรีสากล(คลาสสิก) ดนตรีพืน้เมือง ทฤษฎีดนตรี และซ่อนแพร ประวตัิศาสตร์
ดนตรีสากล 

มาถึงปี ค.ศ. 1975 ประเทศชาติได้รับการปลดปล่อยสมบูรณ์ ก่อตั้งประเทศเป็น
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ศนูยก์ลางพรรคไดร้วมตวัเอาทุกส านักงาน องคก์รของ
ฝ่ายแนวลาวรกัชาติ และฝ่ายพระราชาอาณาจกัรลาวรวมเขา้กนั ดงันัน้โรงเรียนศิลปะดนตรีแนว
ลาวรกัชาติ และโรงเรียนนาฏศิลปและดรุิยางคแ์ห่งพระราชอาณาจกัรลาวลา้นชา้ง ก็ไดถ้กูโอนเขา้
กนั การน าพาในชว่งท่ีสอง ไดมี้     ทา่นสีจนั เป็นหวัหนา้โรงเรียน 

โรงเรียนศิลปะแห่งชาตใินปัจจุบัน 
ภายหลังประเทศชาติได้สิ ้นสุดสงคราม และได้รับการสถาปนาขึ ้นเป็นประเทศ

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวนัท่ี 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 มาถึงปี ค.ศ. 
1976 พรรครฐับาลไดร้วมเอาโรงเรียนสองแห่งดงักล่าว เขา้เป็นโรงเรียนเดียวกนั แลว้ตัง้ช่ือใหมว่า่ 
โรงเรียนศิลปะแห่งชาติ ท่ีบา้นของท่านอน ุเมืองจนัทะบรุี นครหลวงเวียงจนัทร ์โดยท่านบวัเงิน ชา
พวูง เป็นหวัหนา้โรงเรียน อยูภ่ายใตก้ารชีน้  าของกรมศลิปกรรม กระทรวงแถลงขา่วและวฒันธรรม 
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วตัถปุระสงคก์ารจดัตัง้โรงเรียนศลิปะแหง่ชาติ 
เพ่ือเป็นการสง่เสรมิ อนรุกัษร์กัษาศลิปวฒันธรรมลาว ใหย้ั่งยืนอยูคู่ก่บัคนลาว สงัคม

ลาวตลอดไป 
เพ่ือการฝึกฝนหล่อหลอมสรา้งนกัศิลปินรุน่สืบทอด กองการแสดงศิลปะอาชีพ และ

หนว่ยศลิปะ วรรณคดีทั่วประเทศ  
สรา้งก าลงัของเหลา่ศลิปินใหมี้การพฒันากา้วขึน้สูค่วามทนัสมยั 
ระบบการเรียนการสอน แตปี่ ค.ศ. 1976 – 1979 ใชเ้รียนอยูใ่นระบบชัน้ตน้ 4 ปี 
 

หลกัสตูรการเรียนการสอนมีสาขาวิชา ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ฟ้อนพืน้เมืองลาวเดมิ 
2. ฟ้อนพืน้ฐานชนชาต ิชนเผา่ 
3.ดนตรีพืน้เมืองลาวเดมิ 
4.ดนตรีสากล (คลาสสิก) 
5.ทฤษฎีซอ่นแพร และหดัอา่นซอ่นแพร 

ผลงานและกิจกรรมการด าเนินการของโรงเรียน ไดแ้ก่ การแสดงภายในประเทศทัง้หมด 
60 ครัง้ การแสดงตา่งประเทศทั้งหมด 4 ครัง้ ประดิษฐ์แตง่บทฟ้อนไดท้ัง้หมด 4 บท ประดิษฐ์แตง่
ดนตรีไดท้ัง้หมด 6 บทประดษิฐ์แตง่บทละคร ไดท้ัง้หมด 2 บท ประดษิฐ์แตง่บทเพลงรอ้งไดท้ัง้หมด 
4 บท 

ตัง้แตปี่ ค.ศ. 1980 – 1989 ทา่นค าผิว บวัพะจนั เป็นหวัหนา้อ านวยการโรงเรียน กิจกรรม
ปฏิบตัิแผนการเรียน การสอนตามค าสั่งกระทรวงแถลงข่าว และวฒันธรรม ระบบการศกึษาไดร้บั
การปรบัปรุงขึน้ใหม่  ไดแ้ก่ ระบบชัน้ตน้ 3 ปี และชัน้กลาง 3 ปี รวม 6 ปี จนมาถึงปี ค.ศ. 1989 
โรงเรียนจึงถกูโยกยา้ยจากบา้นคุม้เจา้อน ุเมืองจนัทะบรุีหลงัเก่า ไปตัง้อยู่บา้นโพนป่าเปา้ทุ่ง เมือง
สตันาก นครหลวงเวียงจนัทร ์หลงัใหม ่โดยใชท้นุของรฐับาลเป็นผูก้่อสรา้งให ้

นักดนตรี เคร่ืองดนตรี ที่ใช้ส าหรับงานวิจัยฟ้ืนฟูและพัฒนาท านองเพลงดนตรี
ลาวเดมิ โดยการบรรเลงของวงเคร่ืองสายสากล 

 นักดนตรี เครื่องดนตรี ท่ีใชส้  าหรบังานวิจัยฟ้ืนฟูและพัฒนาท านองเพลงดนตรี
ลาวเดิม โดยการบรรเลงของวงเครื่องสายสากล ผูว้ิจัยไดเ้ลือกนักดนตรี โรงเรียนดนตรีศิลปะ
แหง่ชาตลิาว ประกอบไปดว้ยคณาจารยเ์ครื่องดนตรีลาวเดมิ คณาจารยเ์ครื่องดนตรีสากล นกัเรียน
โรงเรียนดนตรีศิลปะแห่งชาติ  จ  านวน 7 ชัน้ปี ในแตล่ะชัน้ปี ประกอบไปดว้ยนกัเรียน 5 สาขาวิชา 
ไดแ้ก่ ฟ้อนพืน้เมืองลาวเดิม ฟ้อนพืน้เมืองชนเผ่า ดนตรีพืน้เมืองลาวเดิม ดนตรีสากล(คลาสสิก) 
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และทฤษฎีซ่อนแพร โดยแตล่ะชัน้ปีจะรบันกัเรียนเขา้เรียน โดยเฉล่ียไม่เกิน 100 คน ตอ่ชัน้ปี แลว้
แยกเรียนตาม 5 สาขาวิชา ตามความถนดัและการสอบเขา้ในการเรียน 

นกัดนตรีลาวเดมิ โรงเรียนศลิปะดนตรีแหง่ชาตลิาว ท่ีด  าเนินการฟ้ืนฟ ูและพฒันาท านอง
ดนตรีลาวเดมิ มีจ  านวน 9 คน ไดแ้ก่ คณะคณาจารย ์จ  านวน 8 คน และนกัเรียน จ านวน 1 คน 

วงดนตรีมโหรี มีนักดนตรีและเคร่ืองดนตรี ดังต่อไปนี ้
อาจารยค์  าแสน  พิลาวง เครื่องดนตรีแคน 
อาจารยว์ิไซย  ปานเุดช เครื่องดนตรีแคน 
อาจารยเ์ม็คค า   แสนค า เครื่องดนตรีซออู ้
อาจารยป์นูา    ขนัที เครื่องดนตรีขิม 
อาจารยจ์นัทะสี  แกว้บญุธรรม เครื่องดนตรีขิม 
อาจารยเ์จดสะนา   เพ็ดไพลิน เครื่องดนตรีจเข ้
อาจารยบ์ุญเท่ียง  สีสกัดา เครืองดนตรีระนาดเอก และแปรทางดนตรีเพลงโอล้าว 

เพลงปลาทอง 
นายศรีสวุรรณ  เย่ียงกง เครื่องดนตรีระนาดเอก 
อาจารยบ์ณัฑิต สะนะสิด ผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นเครื่องสายลาว ไดแ้ก่ ขิม จเข ้ซออู ้
ควบคมุวงและการฝึกซอ้ม โดยอาจารยบ์ุญเท่ียง  สีสกัดา,อาจารยค์  าแสน  พิลาวง

และอาจารยบ์ณัฑิต  สะนะสิด 
วงดนตรีเคร่ืองสายสากล(String Orchestra) 
นกัดนตรีเครื่องสายสากล โรงเรียนศลิปะแหง่ชาตลิาว ท่ีด  าเนินการพฒันาและสรา้งสรรค์

ท านองดนตรีลาวเดิม มีจ  านวน 18 คน ไดแ้ก่ คณะคณาจารย ์จ  านวน 10 คน และนกัเรียน จ านวน 
8 คน 

1.อาจารยอ์นสุร ปรานิกาย เครื่องดนตรีไวโอลิน แนวท่ี 1 
2. นางสาวสินสดุา  สิมมะนี เครื่องดนตรีไวโอลิน แนวท่ี 1 
3. นางสาวมโนลกั  ท ามะวงสา เครื่องดนตรีไวโอลิน แนวท่ี 1 
4. นายสมสกั  แกว้บนุยง เครื่องดนตรีไวโอลิน แนวท่ี 1 
5.นายตลีุ  กูจ้งตั๋ว เครื่องดนตรีไวโอลิน แนวท่ี 1 
6. อาจารยเ์พ็ดสะหมอน สดุทิมาด เครื่องดนตรีไวโอลิน แนวท่ี 2 
7. อาจารยพ์ดุ  สอสีนวน เครื่องดนตรีไวโอลิน แนวท่ี 2 
8. นางสาวปามี ้ สีดาวง เครื่องดนตรีไวโอลิน แนวท่ี 2 
9. นางสาวสอนมะนี  สอนพะจนั เครื่องดนตรีไวโอลิน แนวท่ี 2 
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10.นางสาวสพุาพอน  ไชยะสาน เครื่องดนตรีไวโอลิน แนวท่ี 2 
11.นายทิบมิ่งเมือง  แกว้วิไล เครื่องดนตรีไวโอลิน แนวท่ี 2 
12.อาจารยอ์า่งพะไท  ไสยสวุรรณ เครื่องดนตรีวิโอลา่ 
13.อาจารยส์ดุาลดั  ไชยะวง เครื่องดนตรีวิโอลา่ 
14.อาจารยน์ิพาพอน  ท ามะวง เครื่องดนตรีวิโอลา่ 
15.อาจารยแ์พด้ตี ้ กาวีค า เครื่องดนตรีเชลโล ่
16.อาจารยจ์นัสะหมอน  วงพะจนั เครื่องดนตรีดบัเบิล้เบส 
17.นายแสงทอง  บดุชาดี  ผูอ้  านวยเพลง (Conductor)   
18.อาจารย ์ดร.สมจิต  ไสยสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ สปป.ลาว) ท่ีปรึกษาและผู้

ประสานงาน 
การสืบทอดทางดนตรี โรงเรียนศิลปะแห่งชาตลิาว 
 การสืบทอดทางดนตรีวงพิณพาทย์ โรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ ประเทศ

สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว เกิดจากการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสายวิชาชีพ 
ทัง้หมด 7 ชัน้ปี โดยไดแ้บง่เป็นระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 3 ชัน้ปี ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย 4 
ชัน้ปี  มีการเรียนการสอนเครื่องดนตรี และบทเพลงตา่งๆในแตล่ะชัน้ปี ชัน้ปีละ 2 ภาคเรียน รวม
ทัง้หมด 7 ชัน้ปี เท่ากับ 14 ภาคเรียนการศึกษา ไดจ้ัดท าเป็นประมวลการสอนแต่ละภาคเรียน
การศกึษา ไวด้งัตอ่ไปนี ้

ภาคเรียนท่ี 1,2  ชัน้ปีท่ี 1  สาขาดนตรีพืน้เมือง 
ภาคเรียนท่ี 1,2  ชัน้ปีท่ี 2  สาขาดนตรีพืน้เมือง 
ภาคเรียนท่ี 1,2  ชัน้ปีท่ี 3  สาขาดนตรีพืน้เมือง 
ภาคเรียนท่ี 1,2  ชัน้ปีท่ี 4  สาขาดนตรีพืน้เมือง 
ภาคเรียนท่ี 1,2  ชัน้ปีท่ี 5  สาขาดนตรีพืน้เมือง 
ภาคเรียนท่ี 1,2  ชัน้ปีท่ี 6  สาขาดนตรีพืน้เมือง 
ภาคเรียนท่ี 1,2  ชัน้ปีท่ี 7  สาขาดนตรีพืน้เมือง 
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ตาราง 2  ประมวลการสอนรายวิชา สาขาดนตรีพืน้เมือง ชัน้ปีท่ี 1 

 

ภาคเรียนที ่1 นักเรียนเคร่ืองป่ีพาทย ์ช้ันปีที ่1 

เดอืนกันยายน เรียนรูเ้ก่ียวกบัดนตรี วิธีนั่ง วิธีการจบัมือฝึกตีไลเ่รียงเสียงตัง้แตเ่สียง
ต ่าหาเสียงสงู และการใชข้อ้มือ 

เพลงลาวกระแส 

เดอืนตุลาคม เพลงลาวพุง้ขา้ว 

เพลงลาวลวน 

เดอืนพฤศจิกายน เพลงฟ้อนผา้แพร 

เดอืนธันวาคม ทบทวนบทเพลง 

เตรียมสอบจบภาคเรียนท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 1 

ภาคเรียนที ่2 นกัเรียนป่ีพาทยช์ัน้ ปีท่ี 1 

เดอืนกุมภาพันธ ์ เพลงลาวเซิง้ 

เพลงฟ้อนนกเขา 

เดอืนมีนาคม เพลงลาวลอ่งนา่น 

เพลงลาวสมเดจ็ 

เดอืนเมษายน เพลงสรอ้ยสนตดั 

เพลงพายเรือ 

เดอืนพฤษภาคม ทวนคืนบทเพลง 

เตรียมสอบเพ่ือเล่ือนขัน้ปิดภาคเรียนท่ี 2  ชัน้ปีท่ี 1 
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ตาราง 3  ประมวลการสอนรายวิชา สาขาดนตรีพืน้เมือง ชัน้ปีท่ี 2 

 

ภาคเรียนที ่1 นักเรียนเคร่ืองป่ีพาทย ์ช้ันปีที ่2 

เดอืนกันยายน เพลงลาวเจรญิศรี 

เพลงลาวสามทอ่น 

เดอืนตุลาคม เพลงลาวเหนือ 

เพลงลาวกระตุ๊กกี ้

เดอืนพฤศจิกายน เพลงลาวเจา้ชู ้

เพลงลาวกระทบไม ้

เดอืนธันวาคม เพลงลาวกระทบไม ้

ทบทวนบทเพลง 

เตรียมสอบจบภาคเรียนท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 2 

ภาคเรียนที ่2 นกัเรียนเครื่องป่ีพาทย ์ชัน้ปีท่ี 2 

เดอืนกุมภาพันธ ์ เพลงลาวดวงเดือน 

เดอืนมีนาคม เพลงลาวค าหอม 

เดอืนเมษายน เพลงลาวด าเนินทราย 

เดอืนพฤษภาคม เพลงลาวเส่ียงเทียน 

ทวนคืนบทเพลง 

เตรียมสอบเพ่ือเล่ือนขัน้ปิดภาคเรียนท่ี 2  ชัน้ปีท่ี 2 
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ตาราง 4  ประมวลการสอนรายวิชา สาขาดนตรีพืน้เมือง  ชัน้ปีท่ี 3 

 

ภาคเรียนที ่1 นักเรียนเคร่ืองป่ีพาทย ์ช้ันปีที ่3 

เดอืนกันยายน เพลงดวงจ าปา 

เพลงแขกหนงั 

เพลงลาวชมดง 

เดอืนตุลาคม เพลงลาวแพนนอ้ย 

เพลงลาวรว่มสมัพนัธ ์

เดอืนพฤศจิกายน เพลงเขมรไทรโยก 

เดอืนธันวาคม เพลงลาวอมตกุ 

ทบทวนบทเพลง 

เตรียมสอบจบภาคเรียนท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 3 

ภาคเรียนที ่2 นกัเรียนเครื่องป่ีพาทย ์ชัน้ปีท่ี 3 

เดอืนกุมภาพันธ ์ เพลงขบัทุม้หลวงพระบาง 

เพลงสวา่งสามสา้ว 

เดอืนมีนาคม เพลงแปะ 

เดอืนเมษายน เพลงฟ้อนสาวลาวลา้นชา้ง 

เดอืนพฤษภาคม เพลงเขมรปากทอ่ 

ทบทวนบทเพลง 

เตรียมสอบเพ่ือเล่ือนขัน้ปิดภาคเรียนท่ี 2  ชัน้ปีท่ี 3 
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ตาราง 5  ประมวลการสอนรายวิชา สาขาดนตรีพืน้เมือง ชัน้ปีท่ี 4 

 

ภาคเรียนที ่1 นักเรียนเคร่ืองป่ีพาทย ์ช้ันปีที ่4 

เดอืนกันยายน เพลงลาวแพนใหญ่ 

เดอืนตุลาคม เพลงโสมสอ่งแสง 

เดอืนพฤศจิกายน เพลงนกเขาขแมร ์

เดอืนธันวาคม เพลงมอญล าดาบ 

ทบทวนบทเพลง 

เตรียมสอบจบภาคเรียนท่ี 1  ชัน้ปีท่ี 4 

ภาคเรียนที ่2 นกัเรียนเครื่องป่ีพาทย ์ชัน้ปีท่ี 4 

เดอืนกุมภาพันธ ์ เพลงแขกขาว 

เดอืนมีนาคม เพลงอ่ิมแส 

เดอืนเมษายน เพลงเทพบนัเทิง 

เดอืนพฤษภาคม เพลงออ้ยฟ้อนป่ีใหม่ 

ทบทวนบทเพลง 

เตรียมสอบเพ่ือเล่ือนขัน้ปิดภาคเรียนท่ี 2  ชัน้ปีท่ี 4 
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ตาราง 6  ประมวลการสอนรายวิชา สาขาดนตรีพืน้เมือง ชัน้ปีท่ี 5 

 

ภาคเรียนที ่1 นักเรียนเคร่ืองป่ีพาทย ์ช้ันปีที ่5 

เดอืนกันยายน เพลงสาธุการ 

เดอืนตุลาคม เพลงสาธุการ 

เดอืนพฤศจิกายน เพลงลวัสามลา 

 

เดอืนธันวาคม เพลงลวัสามลา 

ทบทวนบทเพลง 

เตรียมสอบจบภาคเรียนท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 5 

ภาคเรียนที ่2 นกัเรียนเครื่องป่ีพาทย ์ชัน้ปีท่ี 5 

เดอืนกุมภาพันธ ์ เพลงเขา้มา่น 

เดอืนมีนาคม เพลงจีนขิมเล็ก 

เดอืนเมษายน เพลงประถม 

เพลงลา 

เดอืนพฤษภาคม เพลงสะเหิม 

ทบทวนบทเพลง 

เตรียมสอบเพ่ือเล่ือนขัน้ปิดภาคเรียนท่ี 2  ชัน้ปีท่ี 5 

 

 



  59 

ตาราง 7  ประมวลการสอนรายวิชา สาขาดนตรีพืน้เมือง ชัน้ปีท่ี 6 

 

ภาคเรียนที ่1 นักเรียนเคร่ืองป่ีพาทย ์ช้ันปีที ่6 

เดอืนกันยายน เพลงลวัลาเดียว 

เพลงเชิดชา้ 

เพลงเชิดไว 

เดอืนตุลาคม เพลงกรม 

เดอืนพฤศจิกายน เพลงช านาญ 

เดอืนธันวาคม ทบทวนบทเพลง 

เตรียมสอบจบภาคเรียนท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 6 

ภาคเรียนที ่2 นกัเรียนเครื่องป่ีพาทย ์ชัน้ปีท่ี 6 

เดอืนกุมภาพันธ ์ เพลงกราวใน 

เดอืนมีนาคม เพลงกราวนอก 

เดอืนเมษายน ทบทวนบทเพลงทัง้หมด 

ชดุเพลงโหมโรง 

เดอืนพฤษภาคม ทบทวนบทเพลง 

เตรียมสอบเพ่ือเล่ือนขัน้ปิดภาคเรียนท่ี 2  ชัน้ปีท่ี 6 
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ตาราง 8  ประมวลการสอนรายวิชา สาขาดนตรีพืน้เมือง ชัน้ปีท่ี 7 

 

ภาคเรียนที ่1 นักเรียนเคร่ืองป่ีพาทย ์ช้ันปีที ่7 

เดอืนกันยายน เพลงชา้ 

เพลงไว 

เดอืนตุลาคม เพลงแมบ่ท 

เดอืนพฤศจิกายน เพลงแขกมอญใหญ่ 

เดอืนธันวาคม เพลงแขกมอญนอ้ย 

ทบทวนบทเพลง 

เตรียมสอบจบภาคเรียนท่ี 1 ชัน้ปีท่ี 7 

ภาคเรียนที ่2 นกัเรียนเครื่องป่ีพาทย ์ชัน้ปีท่ี 7 

เดอืนกุมภาพันธ ์ เพลงกิดดาพินิหาน(ฟ้อนเย่ียมพิมาน) 

เดอืนมีนาคม เพลงเขมรพวง 

เดอืนเมษายน เพลงเขมรป่ีแกว้ 

เดอืนพฤษภาคม เพลงมอญล าดาบ 

ทบทวนบทเพลง 

เตรียมสอบเพ่ือเล่ือนขัน้ปิดภาคเรียนท่ี 2  ชัน้ปีท่ี 7 
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 ในการสืบคน้ คน้หาช่ือบทเพลง และท านองเพลงลาวเดิมสภาพปัจจบุนั โรงเรียน
ศิลปะดนตรีแห่งชาติ นครหลวงเวียงจนัทร ์มีการสืบทอดบทเพลงจากประมวลรายวิชาการสอน 
สาขาวิชาดนตรีพืน้เมือง  นกัเรียนเครื่องป่ีพาทย ์ทัง้ 7 ชัน้ปี มีการตอ่เพลงในหลกัสตูรทัง้หมด 63 
เพลง แตไ่มมี่เพลงทัง้ 7 เพลง ในการสืบทอดของโรงเรียนศิลปะดนตรีแหง่ชาติ ซึ่งตรงกบัขอ้มลูการ
การสมัภาษณค์รูเพลง ไดแ้ก่ อาจารยบ์ณัฑิต สะนะสิต อาจารยเ์ดช เหมือนสนิท และอาจารยบ์ญุ
เท่ียง สีสกัดา ของรายช่ือบทเพลงหนงัสือคู่มือเพลงลาวเดิม ส าลบัมโหรี ของรงัสี สุตทมัมา ค.ศ. 
1974 จากท านองบทเพลงทัง้หมด 64 เพลง ครูเพลงทัง้ 3 ท่าน  ว่ามีท านองเพลงลาวเดิม จ านวน 
7 เพลง ไดแ้ก่ เพลงส่ีบท เพลงหกบท เพลงแปดบท เพลงปลาทอง เพลงสรอ้ยมะยรุา เพลงโอล้าว 
และเพลงสุทากันแสง ท่ีใหค้วามเห็นตรงกันว่าไม่มีการบรรเลงแลว้ในสภาพการบรรเลงวงดนตรี
ลาวเดิมในปัจจุบนั อีกทัง้ไม่มีบทเพลงเหล่านีใ้นหลกัสูตรการเรียนการสอนโรงเรียนศิลปะดนตรี
แหง่ชาต ิของนกัเรียนดนตรีสาขาวิชาดนตรีพืน้เมืองของทัง้  7 ชัน้ปี ท่ีเป็นโรงเรียนท่ีมีหนา้ท่ีในการ
สืบทอดและถ่ายทอด มรดกทางวฒันธรรมของชาติ เป็นโรงเรียนท่ีจะผลิตศิลปิน นกัวิชาการทาง
ศลิปะ ดนตรีสายวิชาชีพ 

ในการสืบคน้ คน้หาช่ือบทเพลง และท านองเพลงลาวเดิมสภาพปัจจบุนั ผูว้ิจยัไดจ้ดัการ
ประชุมสัมมนากลุ่มย่อย (Focus Group) โดยมีอาจารยผ์ู้สอนสาขาดนตรีพืน้เมือง อาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญของสาขาวิชาดนตรีพืน้เมือง ผลจากการสัมมนากลุ่มย่อยคณาจารยผ์ูมี้ความรูท้าง
ดนตรีทัง้หมด มีความคิดเป็นไปในแนวทางเดียวกนัและลงความเห็นชอบไดค้ดัเลือก บทเพลง โอ้
ลาว และบทเพลงปลาทอง เพ่ือการฟ้ืนฟ ูท านอง และบทเพลงดนตรีลาวเดมิ 

 

 

ภาพประกอบ 2  โรงเรียนศลิปะดนตรีแหง่ชาตปิระเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ท่ีมา :     ยงยทุธ  เอ่ียมสอาด, 2562 



  62 

1.2  ศึกษาท านองเพลงลาวเดมิเพือ่การแปรท านองในเคร่ืองดนตรี ระนาดเอก 
เพือ่การบรรเลงเป็นวงดนตรี  

 จากการลงพื ้นท่ีภาคสนาม ณ นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  ขา้พเจา้ไดส้มัภาษณค์รูเพลงดนตรีลาวเดมิ ในสภาพปัจจุบนัของการ
บรรเลงท านองดนตรีลาวเดิม โดยการอา้งอิงรายช่ือบทเพลงจากหนงัสือคูมื่อเพลงลาวเดิม ส าลบั
มโหรี ของ รงัสี  สตุทมัมา ค.ศ.1974 โดยสมัภาษณค์รูเพลงดนตรีลาวเดิม ไดแ้ก่ อาจารยบ์ญุเท่ียง 
สีสกัดา อาจารยโ์รงเรียนศิลปะแห่งชาติ เครื่องดนตรีถนดัระนาดเอก   อาจารยบณัฑิต สะนะสิด 
อาจารยโ์รงเรียนศิลปะแห่งชาติ เครื่องดนตรีถนดัขิม  และอาจารยเ์ดช  เหมือนสนิท อาจารยส์อน
โรงเรียนเอกชน และเป็นชา่งท าผืนระนาด เครื่องดนตรีถนดัระนาดเอก จากการสมัภาษณใ์นสภาพ
การบรรเลงดนตรีท านองดนตรีลาวเดิมในปัจจบุนั โดยอา้งอิงหนงัสือคูมื่อเพลงดนตรีลาวเดิม จาก
ท านองบทเพลงทัง้หมด 64 เพลง ครูเพลงทัง้ 3 ท่าน  ว่ามีท านองเพลงลาวเดิม จ านวน 7 เพลง 
ไดแ้ก่ เพลงส่ีบท หกบท แปดบท สรอ้ยมะยุรา ปลาทอง โอล้าว และสุทากันแสง  ท่ีใหค้วามเห็น
ตรงกนัว่าไม่มีการบรรเลงแลว้ในสภาพการบรรเลงวงดนตรีลาวเดิมในปัจจุบนั อีกทัง้ไม่มีครูเพลง
ทา่นใดท่ีจะตอ่เพลงลาวเดมิ ทัง้ 7 เพลงใหก้บัลกูศษิยก์นัอีกแลว้ 

 ในการลงพื ้นท่ีภาคสนาม ณ นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งใชท้ฤษฎีมานษุยดรุิยางควิทยา ความแม่นย า 
ความส าคัญของงานสนาม  ระเบียบวิธีวิจัยทางมานุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology 
research) มีเป้าหมายในการศึกษาพฤติกรรม และผลิตกรรมของมนุษย์โดยใช้วิธีการทาง
วิทยาศาสตรซ์ึ่งตอ้งพึ่งพาทัง้การศึกษางานภาคสนามและการด าเนินงานและการด าเนินการทัง้
กระบวนการ  

1.มีการบนัทึก และวิเคราะหข์อ้มูลทางดนตรี หรือเขา้ใจดนตรีในแง่ของพฤติกรรม
มนษุย ์

2.มีการศกึษาแบบเจาะลกึ หรือศกึษาโดยมีสว่นรว่ม (Particpant Observation) 
การภาคสนามสังคมวิทยา มานุษยวิทยา และมานุษยดนตรีวิทยา น าไปสู่การยอมรบั

ทางการศึกษาจากการท างานทางมานุษยวิทยาดนตรี มีการบนัทึกเสียง สมัภาษณ ์ถ่ายรูป การ
สังเกตตีความจากตัวโน้ต ในการรวบรวมข้อมูลต้องใช้ประสบการณ์ต่างๆ มากมายในงาน
ภาคสนาม ในอดีตงานส่วนใหญ่แคร่วบรวมเอกสารจากหอ้งสมดุ แตน่กัมานษุยดนตรีวิทยาในทกุ
วนันีต้อ้งรวบรวมวสัด ุขอ้มลู จากแหลง่ขอ้มลูจริงๆ ไดส้มัผสัจรงิๆ มีการบนัทึกโนต้ตามวิธีท่ีเช่ือถือ
ได ้มีการสอบสวนประวัติศาสตรโ์ดยการสัมภาษณ์ ล้วนแล้วแต่หาความจริงจากแหล่งขอ้มูล
โดยตรง ส าหรบันกัมานษุยดนตรีวิทยาการลงพืน้ท่ีภาคสนาม ตอ้งใชค้วามสามารถในภูมิศาสตร ์



  63 

และภาษาศาสตรด์ว้ย การลงภาคสนามแตล่ะครัง้นัน้ไมส่ามารถน ามาเปรียบเทียบกนัได ้สิ่งท่ีเป็น
รูปแบบของการลงภาคสนามมีดงันี ้

1.ผูใ้หข้อ้มูล (Informer) เป็นบุคคลท่ีสนบัสนุนเรื่องราวต่างๆ ท่ีเขาอยากรู ้ค  าบอก
เลา่ตา่งๆ อาจจะยากในการศกึษา 

2.งานภาคสนามท่ีตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญทางดา้นดนตรี และวฒันธรรม (เก่ียวกบัพิธีกรรม 
ประเพณี และความเป็นอยู่) และผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเรื่อง เช่น การสัมภาษณ ์การสนทนา การ
บนัทกึ  

3.การจดบนัทึกในรูปแบบของการบันทึกภาคสนาม มีการบนัทึกเสียงดนตรี การ
สมัภาษณล์งเทป การถ่ายภาพนิ่ง การบนัทกึวีดีทศัน ์ 

การแปรท านองเพือ่ประดษิฐก์ลอนระนาดเอก 
 กลอนระนาดเอกหมายถึง การบรรเลงดนตรี โดยเฉพาะการด าเนินท านองเพลง

ระนาดเอก โดยแปลทางจากท านองหลกั ทางซอของหนงัสือคู่มือเพลงลาวเดิม ส าลบัมโหรี ของ
รงัสี สตุทมัมา ไปเป็นวิธีการบรรเลงท านองของระนาดเอก การด าเนินท านองลกัษณะเช่นนีเ้รียกว่า 
“ทาง” ซึ่งค  าว่า “ทาง” เป็นศพัทส์งัคีตท่ีมีความหมายว่า เป็นการด าเนินท านองของเครื่องดนตรี
เฉพาะแต่ละเครื่อง การด าเนินท านองระนาดเอกก็เช่นเดียวกัน คือ ผูบ้รรเลงระนาดเอกจะตอ้ง
บรรเลงด าเนินกลอน บนส านวนของท านองหลกั 

 ในท่ีนีก้ลอนระนาดเอก จงึหมายถึง รูปแบบการด าเนินท านอง(กลอน) ของระนาด
เอกในกลอนระนาดเอกแต่ละประโยค ประกอบดว้ยส านวนสองส่วน คือ ส านวนถามกับส านวน
ตอบ ในการด าเนินกลอนระนาดเอก ผู้บรรเลงตอ้งใช้ปฏิภาณไหวพริบ สติปัญญา ในการคิด
ประดษิฐ์กลอนระนาดเอกในการบรรเลง 

 

ภาพประกอบ 3  การแปรท านองเป็นกลอนระนาดเอก โดยอาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดา  

ท่ีมา :  ยงยทุธ เอ่ียมสอาด,  2562 
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บทเพลงในการฟ้ืนฟูและพัฒนาท านองเพลงลาวเดิม ขา้พเจา้ไดเ้ลือกบทเพลงโอล้าว 
และปลาทองในการด าเนินการฟ้ืนฟแูละพฒันา โดยใชท้  านองหลกัจากหนงัสือคูมื่อลาวเดมิ ส าลบั
มโหรี ของรงัสี สุตทมัมา ค.ศ.1974  และแปรท านองเป็นทางระนาดเอก ก่อนท่ีจะขยายการแปร
ท านองเพ่ือเป็นการบรรเลงรวมเป็นวงดนตรีลาวเดิม ประเภทวงมโหรี ทั้งนีส้  าหรบัการแปรท านอง
เป็นทางระนาดเอกขา้พเจา้ไดร้บัความรว่มมือจากโรงเรียนศิลปะแหง่ชาต ิสปป.ลาว โดยมีอาจารย์
บุญเท่ียง สีสกัดา และอาจารยค์  าแสน พิลาวง ช่วยกันประชุมปรึกษาหารือ และประดิษฐ์ท านอง
เพลงออกมาเป็นทางระนาดเอก ดงัตอ่ไปนี ้

 
การบันทกึโน้ตเพลงแบบดุริยางคไ์ทยเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรังสี สุตทัม

มา กับทางระนาดเอกของ บุญเทีย่ง สีสักดา  
เพลงโอ้ลาว  3  ช้ัน ท่อน1    

หอ้งเพลงท่ี 1 

ซอ 2356 -1-2 -3-2 -1-6 -5-6 -5-3 -216 -5-1 
ระนาดเอก -456 -1-2- -352 3216 -5-6 -5-3 -216 -5-1 
 หอ้งเพลงท่ี  5 

ซอ 5615 6543 2123 2345 6543 2345 6545 1666 
ระนาดเอก 5615 6543 2123 2345 6543 2345 6545 1666 

 

หอ้งเพลงท่ี  9 

ซอ 6166 6166 1615 -6-1 -123 5321 5612 1615 
ระนาดเอก 6166 6166 1615 -6-1 3123 5321 5612 1615 
หอ้งเพลงท่ี  13 

ซอ : 2345 6543 2123 2345 -345 -216 -321 -532 
ระนาดเอก : 2345 6543 2123 2345 -356 -216 -321 -532 
หอ้งเพลงท่ี  17 *ทอ่นยอ้น 

ซอ : 6563 5222 6563 5222 3231 2666 3231 2666 
ระนาดเอก : 6563 52-- 6563 52-- 3231 26-- 3231 26-- 
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หอ้งเพลงท่ี  21 

ซอ 3565 365- -121 563- -565 365- -121 56-- 
ระนาดเอก 3565 36-- 6123 26-- 3565 36-- 6111 56-- 
หอ้งเพลงท่ี 25 

ซอ 4562 4562 4542 1245 6542 1245 6545 1666 
ระนาดเอก 4542 4542 4542 1245 6542 1245 6545 1666 
หอ้งเพลงท่ี  29 

ซอ 4562 4542 4542 1245 6542 1245 6545 1666 
ระนาดเอก 4542 4542 4542 1245 6542 1245 6545 1666 
หอ้งเพลงท่ี  33 

ซอ 46- 56-- 16-- 46-- 46-- 56-- 4564 42-- 
ระนาดเอก 46-- 56-- 16-- 46-- 46-- 56-- 4564 42-- 
หอ้งเพลงท่ี  37 

ซอ 46-- 56-- 16-- 46-- 46-- 56-- 4564 42-- 
ระนาดเอก 46-- 56-- 16-- 46-- 46-- 56-- 4564 42-- 
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การบนัทึกโนต้เพลงแบบดรุิยางคไ์ทยเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรงัสี สตุทมัมา กบั
ทางระนาดเอกของ บญุเท่ียง สีสกัดา (ตอ่) 
หอ้งเพลงท่ี   41 

ซอ 1242 16-- 5612 34-- 5612 34-- 5432 12-- 
ระนาดเอก 1242 16-- 5612 34-- 5612 34-- 5432 12-- 
หอ้งเพลงท่ี  45 

ซอ 1242 16-- 5612 34-- 5612 34-- 5432 12-- 
ระนาดเอก 1242 16-- 5612 34-- 5612 34-- 5432 12-- 
หอ้งเพลงท่ี   49 
ซอ 5612 34-- 5432 12-- 5612 34-- 5432 12-- 
ระนาดเอก 5432 14-- 5432 12-- 5432 14-- 5432 12-- 
หอ้งเพลงท่ี  53 

ซอ 5432 12-- 5432 12-- 5432 12-- 5432 12-- 

ระนาด
เอก 

5432 14-- 5432 12-- 5432 12-- 5432 12-- 

หอ้งเพลงท่ี  57 

ซอ 5432 1432 5422 1432 --32 3232 3232 3-2- 
ระนาดเอก 5432 1432 5432 1432 --32 3232 3232 3232 
หอ้งเพลงท่ี  61 

ซอ 5653 5321 5651 5123 2356 1653 5653 5321 
ระนาดเอก 5653 5321 5671 7123 2356 1643 5653 5321 
หอ้งเพลงท่ี  65 ประทนุ 1 

ซอ 1111 -5-6 1653 -5-6 1111 -5-6 1653 -5-6 
ระนาดเอก -111 -5-6 1653 2356 1111 -5-6 1653 2356 

 



  67 

การบนัทึกโนต้เพลงแบบดรุิยางคไ์ทยเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรงัสี สตุทมัมา กบั
ทางระนาดเอกของ บญุเท่ียง สีสกัดา (ตอ่) 
 

หอ้งเพลงท่ี   69 

ซอ 1215 1653 5123 2356 1555 1666 2111 5612    
ระนาดเอก 1216 1353 2123 2356 1555 1666 2111 5612     
                                                                                                                             *ยอ้นกลบั 

 *ยอ้นกลบัไปหอ้งเพลงท่ี 17 จนถึงหอ้งเพลงท่ี 64 เพ่ือขา้มมาหอ้งเพลงท่ี 73 และด าเนินท านอง

ตอ่ไป 

หอ้งเพลงท่ี   73  ประทนุ 2 

ซอ 6563 56-6 -563 52-3 -231 26-3 -231 26-6 
ระนาดเอก -444 14-1 -444 14-5 -444 14-5 -666 12-1 
หอ้งเพลงท่ี   77 

ซอ -4-4 -5-5 -6-6 -5-5 -4-4 -5-5 -6-6 -1-1 
ระนาดเอก -444 14-1 -444 14-5 -444 14-5 -666 12-1 
หอ้งเพลงท่ี   81 

ซอ 2356 -1-2 -3-2 -1-6 -5-6 -5-3 -236 -5-1 
ระนาดเอก 4444 -5--- 6666 15-- 4444 1245 -666 12-1 
หอ้งเพลงท่ี  85 

ซอ --17 6541 --12 5671 -5-6 -123 5-32 2352 
ระนาดเอก -456 1612 3352 3216 -5-6 -5-3 ---2 ---1 
หอ้งเพลงท่ี  89 

ซอ 2351 -6-2 -3-2 -1-6 ---5 ---6 -123 53-2 
ระนาดเอก ---7 6541 ---4 5671 ---5 ---6 ---1 23-2 
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การบนัทึกโนต้เพลงแบบดรุิยางคไ์ทยเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรงัสี สตุทมัมา กบั
ทางระนาดเอกของ บญุเท่ียง สีสกัดา (ตอ่) 
 

หอ้งเพลงท่ี  93 

ซอ ---- ---5 -765 -1-2 ---- ---2 -222 -2-2 
ระนาดเอก ---- ---5 --65 61-2 ---- ---2 -222 -2-2 
หอ้งเพลงท่ี  97 

ซอ 5612 3213 2532 3212 5612 3212 3532 3212 
ระนาดเอก 5612 3212 3532 3212 5612 3212 3532 3212 
หอ้งเพลงท่ี  101 

ซอ 3532 3212 3532 3212 3212 3212 3212 3212 
ระนาดเอก 3532 3212 3532 3212 3212 3212 3212 3212 

หอ้งเพลงท่ี  105 
ซอ ---3 -5-1 ---2 3253 ---- 5612 3252 3216 
ระนาดเอก ---3 5321 ---2 3253 ---- 5612 3212 3216 

 

การบันทกึโน้ตเพลงแบบดุริยางคไ์ทยเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรังสี สุตทัม
มา กับทางระนาดเอกของ บุญเทีย่ง สีสักดา  

เพลงโอ้ลาว  3 ช้ัน ท่อน 2 
หอ้งเพลงท่ี  109 

ซอ ---- ---1 --21 -5-6 ---- ---6 -666 -6-6 
ระนาดเอก ---- ---1 --21 -256 ---- ---6 -666 -6-6 

 หอ้งเพลงท่ี  113 *หอ้งยอ้น 

ซอ :5612 12-- 1245 45-- 1245 45-- 6545 16-- 
ระนาดเอก :5612 12-- 1214 45-- 1214 45-- 6545 6516 
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หอ้งเพลงท่ี  117 

ซอ 5612 12-- 1245 45-- 1245 45-- 6545 16-- 
ระนาดเอก 5612 12-- 1245 45-- 1245 45-- 6545 6516 
หอ้งเพลงท่ี   121 

ซอ 1232 12-- 1232 16-- 5612 1615 6535 651- 
ระนาดเอก 1232 13-- 1232 16-- 5612 1615 6545 6516 
หอ้งเพลงท่ี  129 

ซอ 1232 12-- 1232 16-- 5612 1615 6535 5616 
ระนาดเอก 1232 13-- 1232 16-- 6512 1615 6535 6516 
หอ้งเพลงท่ี   133 

ซอ 61-- 62-- 61-- 56-- 23-- 12-- 61-- 56-- 
ระนาดเอก 61-- 62-- 61-- 56-- 23-- 12-- 61-- 56-- 
 หอ้งเพลงท่ี 137 

ซอ 61-- 62-- 61-- 56-- 23-- 12-- 61-- 56-- 
ระนาดเอก 61-- 62-- 61-- 56-- 23-- 12-- 61-- 56-- 
หอ้งเพลงท่ี   141 

ซอ 1456 66-- 1245 55-- 4123 44-- 5612 22-- 
ระนาดเอก 1456 56-- 1245 45-- 4123 23-- 5612 12-- 
หอ้งเพลงท่ี  145 

ซอ 1466 66-- 1245 55-- 4124 44-- 5612 22-- 
ระนาดเอก 1456 56-- 1245 45-- 4123 23-- 5612 12-- 
หอ้งเพลงท่ี  149 

ซอ 4124 44-- 5612 22-- 4124 44-- 5612 22-- 
ระนาดเอก 4123 23-- 5612 12-- 4123 23-- 5612 12-- 
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การบนัทึกโนต้เพลงแบบดรุิยางคไ์ทยเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรงัสี สตุทมัมา กบั
ทางระนาดเอกของ บญุเท่ียง สีสกัดา  

เพลงโอล้าว  3 ชัน้ ทอ่น 2 
หอ้งเพลงท่ี   153 

ซอ 5612 22-- 5612 22 5612 22-- 5612 22-- 
ระนาดเอก 5612 22-- 5612 22-- 5612 22-- 5612 22-- 
หอ้งเพลงท่ี  157 

ซอ 3332 3332 3332 3332 --32 3232 3232 -3-2 
ระนาด
เอก 

3332 3332 3332 3332 --32 3232 3232 -3-2 

หอ้งเพลงท่ี   161 

ซอ 5653 5321 5651 5123 2356 1653 5613 5321 
ระนาด
เอก 

5653 5321 5671 7123 2356 1653 5653 5321 

หอ้งเพลงท่ี  165  ประทนุ1 

ซอ 1111 -5-6 1-13 -5-6 1111 -5-6 1-13 -5-6 
ระนาดเอก 1111 -5-6 1653 2356 1111 -5-6 1653 2356 
หอ้งเพลงท่ี  169 

ซอ 1216 1653 6122 3256 1555 1666 2111 5612 
ระนาดเอก 1216 1653 2123 2356 1555 1666 2111 5612 
หอ้งเพลงท่ี   173 

ซอ 6563 5222 6563 5222 2321 2666 3231 2666 
ระนาดเอก 6563 52-- 6563 52-- 3231 2666 3231 2666 
หอ้งเพลงท่ี   177 

ซอ 5612 3216 5612 1615 5612 1615 6535 6516 
ระนาดเอก 5612 3216 5612 1615 5612 1615 6535 6516 
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การบนัทึกโนต้เพลงแบบดรุิยางคไ์ทยเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรงัสี สตุทมัมา กบั

ทางระนาดเอกของ บญุเท่ียง สีสกัดา  
เพลงโอล้าว  3 ชัน้ ทอ่น 2 
 

หอ้งเพลงท่ี  181 

ซอ ---- -5-5 6536 6516 ---- -1-1 2161 6156    
ระนาดเอก ---- -5-5 6535 6516 ---- -1-1 6121 5616    
หอ้งเพลงท่ี  185 

ซอ ---- -5-5 6535 6516 ---- -1-1 2161 6151    
ระนาดเอก ---- -5-5 6535 6516 ---- -1-1 6121 5612   : 
                                                                                                                           *ยอ้นกลบั 

  *ยอ้นกลบัไปหอ้งเพลงท่ี 113 จนถึงหอ้งเพลงท่ี 164 เพ่ือขา้มมาหอ้งเพลงท่ี 189 และด าเนิน

ท านองตอ่ไป 

หอ้งเพลงท่ี  189  ประทนุ 2  รบัตอ่จากหอ้งเพลงท่ี 164 

ซอ -4-4 14-1 -4-4 14-5 -4-4 14-5 -6-6 12-1 
ระนาดเอก -4-4 13-1 -444 1245 -444 14-5 -6-6 12-1 
หอ้งเพลงท่ี   193 

ซอ -4-4 1-45 -6-6 12-1 -4-4 14-5 -6-6 12-1 
ระนาดเอก -444 1245 -666 12-1 -444 1245 -666 12-1 
หอ้งเพลงท่ี  197 

ซอ -4-4 -5-5 -6-6 -5-5 -4-4 -5-5 -6-6 -1-1 
ระนาดเอก 4444 -5-- 6666 -5-- 4444 -5-- 6666 -1-- 
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การบนัทึกโนต้เพลงแบบดรุิยางคไ์ทยเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรงัสี สตุทมัมา กบั
ทางระนาดเอกของ บญุเท่ียง สีสกัดา  

เพลงโอล้าว  3 ชัน้ ทอ่น 2 
 

หอ้งเพลงท่ี   201 

ซอ 5653 5321 3231 2323 ----5 ----6 -123 53-2 
ระนาดเอก 5456 5612 3352 3216 -5-6 -5-3 ---2 1312 

 
 

การบันทกึโน้ตเพลงแบบดุริยางคไ์ทยเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรังสี สุตทัม
มา กับทางระนาดเอกของ บุญเทีย่ง สีสักดา  

เพลงโอ้ลาว  2 ช้ัน  
 

หอ้งเพลงท่ี   204 

ซอ ---5 ---6 -123 53-2 ---- ---2 -222 -2-2 
ระนาดเอก ---- ---5 --65 61-2 ---- ---2 2222 -2-2 
หอ้งเพลงท่ี   208 

ซอ 5232 5432 1232 5432 5232 5432 1232 5432 
ระนาดเอก 5232 5432 1232 5432 5232 5432 1232 5432 
หอ้งเพลงท่ี   212 

ซอ 5432 1432 5432 1432 --32 3232 3232 -3-2 
ระนาดเอก 5432 1432 4532 1432 --32 3232 3232 -3-2 
หอ้งเพลงท่ี   216 

ซอ 3216 5612 3252 3216 -6-6 5321 -6-2 1111 
ระนาดเอก 3216 5612 3252 3216 ---- 5321 -6-2 1111 
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 หอ้งเพลงท่ี  220 

ซอ 3216 5612 3252 3216 -6-6 5321 -6-2 1111 
ระนาดเอก 3216 5612 3252 3216 ---- 5321 -6-2 1111 
หอ้งเพลงท่ี   224 

ซอ ---- --21 1111 ---- 5616 5612 3252 3216 
ระนาดเอก ---- ---1 1111 -1-1 5612 5612 3252 3216 

                  กวาดลง 

 หอ้งเพลงท่ี  228 

ซอ -5-3 -2-1 1111 -1-1 5612 5612 3252 3216 
ระนาดเอก ---- ---1 -111 -1-1 5612 5612 3252 3216 
                  กวาดขึน้ 

หอ้งเพลงท่ี   232 

ซอ ---3 ---6 -3-3 53-2 -1-1 2352 5321 3216 
ระนาดเอก ---3 ---6 -333 53-2 -111 2352 3216 15-6 
หอ้งเพลงท่ี  236 

ซอ ---3 ---6 -3-3 53-2 -1-1 2352 5321 3216 
ระนาดเอก ---3 ---6 -333 53-2 -111 2352 3216 15-6 
หอ้งเพลงท่ี   240 

ซอ -4-4 14-1 -4-4 14-5 6541 4145 6545 1666 
ระนาดเอก -4-4 14-1 -4-4 14-5 6541 3145 6545 1666 

 
หอ้งเพลงท่ี  244 

ซอ -4-4 -141 -4-4 14-5 6541 4145 6545 1666 
ระนาดเอก 1216 1654 2123 2356 ---5 ---6 ---1 23-2 
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การบนัทึกโนต้เพลงแบบดรุิยางคไ์ทยเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรงัสี สตุทมัมา กบั
ทางระนาดเอกของ บญุเท่ียง สีสกัดา  

เพลงโอล้าว  2 ชัน้  
 

หอ้งเพลงท่ี  248 

ซอ 1215 1653 5123 2356 ---5 ---6 -123 53-6 
ระนาดเอก -2-2 32-2 12-2 32-2 12-2 32-2 12-2 32-2 
หอ้งเพลงท่ี  252 

ซอ -4-4 -141 -4-4 14-5 6541 4145 6545 1666 
ระนาดเอก 16-2 -1-6 1656 1321 5653 5321 5612 1321 
หอ้งเพลงท่ี  256 

ซอ 1215 1653 5123 2356 ---5 ---6 -123 53-6 
ระนาดเอก ---2 1111 2162 -1-6 5653 5321 5612 3216 
หอ้งเพลงท่ี  260 

ซอ 1215 1653 5123 2356 ---5 ---6 -123 53-6 
ระนาดเอก ---3 53-2 3132 -1-6 -3-3 53-2 3132 -1-6 
หอ้งเพลงท่ี  264 

ซอ -4-4 14-1 -4-4 14-5 6541 4145 6545 1665 
ระนาดเอก -4-4 14-5 6545 1666 -4-4 14-5 6545 1666 
หอ้งเพลงท่ี  268 

ซอ 6541 4145 6545 1666     
ระนาดเอก 1653 -5-6 -321 23-2     
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การบันทกึโน้ตเพลงแบบดุริยางคไ์ทยเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรังสี สุตทัม
มา กับทางระนาดเอกของ บุญเทีย่ง สีสักดา  

เพลงโอ้ลาว ช้ันเดยีว  
 

ซอ -123 53-2 -2-2 32-2 32-2 32-2 32-2 32-2 
ระนาดเอก ---5 ---6 -321 23-2 -2-- 32-- 12-- 32-- 
หอ้งเพลงท่ี  274 

ซอ 32-2 32-2 -6-2 -1-6 1656 1321 5653 5321 
ระนาดเอก 12-- 32-- 12-- 32-- 16-2 -1-6 1656 1321 
หอ้งเพลงท่ี  278 

ซอ 5612 5123 -2-1 1111 2162 -1-6 5653 5321 
ระนาดเอก 5653 5321 5612 1321 ---2 1111 2162 -1-6 
หอ้งเพลงท่ี   282 

ซอ 5612 3216 -3-3 53-2 3122 -1-6 -3-3 53-2 
ระนาดเอก 5653 5321 5612 1321 -3-3 53-2 3123 -1-6 
หอ้งเพลงท่ี  286 

ซอ 3123 -1-6 -4-4 14-5 6545 6546 -4-4 14-5 
ระนาดเอก 3333 53-2 3132 -1-6 -4-4 24-5 6545 1666 
หอ้งเพลงท่ี   290 

ซอ 6545 6516 1653 -5-6 ---1 ---2 ---- ---- 
ระนาดเอก 4444 24-5 6545 1666 -123 -5-6 -321 23-2 

 
 

การแปรท านองไดโ้นต้หลกัจากหนงัสือคู่มือเพลงลาวเดิม ส ารบัมโหรี ของอาจารยร์งัสี 
สตุทมัมา จะเป็นทางหลกัท่ีใชเ้ครื่องดนตรีซออี ้พอมาใชร้ะนาดตีแลว้ อาจจะมีการเคล่ือนท านองท่ี
ยากส าหรบัระนาดเอก เพราะการเคล่ือนยา้ยท านองจากเสียงสงูมาหาเสียงต ่า โดยฉับพลนั เป็น
แบบทางซอ แต่พอมาเป็นทางระนาดไม่สามารถปฏิบตัิไดแ้บบทางซอ ท าใหต้อ้งคิดกลอนเพลง
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ใหมใ่หส้อดคลอ้งเพ่ือด าเนินท านองตอ่ไปได ้ โนต้เพลงของ อาจารยร์งัสี สตุทมัมา เป็นทางซอและ
เป็นท านองหลกัท่ีใชใ้นวงมโหรีอยู่แลว้ ระนาดเอก กบัฆอ้งวงนอ้ยจะเป็นทางเดียวกนั ส่วนฆอ้งวง
ใหญ่จะตีไม่เหมือนระนาดเอก ฆอ้งวงใหญ่จะมีเสียงคู่5 คู่6 การด าเนินท านองไปคนละทางกับ
ระนาดเอก  วงมโหรีลาวเดิมในปัจจบุนัมีการปรบัเปล่ียนตามบคุลากรทางดนตรี และยคุสมยั จะมี
เครื่องระนาดเอก แคน ซอ ส่วนเครื่องดนตรีลาวเดิมในปัจจบุนัสามารถปรบัเสียงใหเ้ขา้กับดนตรี
สากลได ้เพราะเสียงเครื่องดนตรีลาวเดิมไดจู้นเสียงเครื่องดนตรีปัจจุบนัเป็นเครื่องดนตรีท่ีเทียบ
เสียงกบัระบบดนตรีสากล 

วงมโหรีท่ีจะบรรเลงในการฟ้ืนฟูท านองเพลงลาวเดิม จะมีเครื่องดนตรีดงันี ้ระนาดเอก 
ระนาดทุม้  ขิม จะเข ้ซออี ้ซออู ้สิ่งท่ีขาดไม่ไดคื้อแคน ขลุ่ย และเครื่องประกอบจงัหวะตา่งๆ  การ
เทียบเสียงของดนตรี จะใชเ้สียง ฟา และเสียง โดเป็นเสียงหลกั เสียงโดของระนาดเอกจะเท่าๆกบั
เสียงของเปียโนเครื่องดนตรีสากล หากจะมีเสียงเหน่อ ก็จะไปเหน่อท่ีโนต้ตวั ซี(B) และโนต้ตวั มี
(E)   โนต้เพลงท่ีเป็นทางของทางซอ หากจะตีดว้ยระนาดตอ้งมาท าทางซอให้เป็นทางระนาด
โดยเฉพาะ เพราะว่าทางซอนัน้เวลาขึน้เสียงสงูสุดและสามารถโหนเสียงลงมาต ่าไดแ้ตพ่อมาเป็น
ทางระนาดไม่สามารถท าการด าเนินท านองแบบโหนเสียงโดยฉับพลันเหมือนทางซอจึงมีความ
จ าเป็นตอ้งประดษิฐ์ทางกลอนออกมาเป็นทางระนาดเอกเพ่ือการบรรเลง  

 

ภาพประกอบ 4  เขา้พบ ผูอ้  านวยการโรงเรียนและเย่ียมชมกิจกรรมวนัครูประจ าปี  

ท่ีมา :     ยงยทุธ  เอ่ียมสอาด, 2561 

เพลงโอล้าว เป็นเพลงเถา จะมีลกูลอ้ลกูขดัสง่ตอ่กนัระหวา่งเครื่อง เพลงโอล้าว ไดบ้นัทึก
โนต้ผ่านมาแลว้ 40 - 50 ปี  ปัจจบุนัก็ไม่มีใครบรรเลงกนัแลว้  การไดเ้พลงก็จะไดเ้พลงกนันอ้ยลง
ไปเรื่อยๆในแตล่ะรุน่ ตวัอย่าง เช่น การไดเ้พลงของรุน่ครู อาจารย ์ถา้ได ้ 10เพลง การไดเ้พลงของ
รุ่นลูกศิษฐ์ต่อๆมาก็จะไดน้้อยลง เป็น 9 เพลง เป็น 8 เพลง 7 เพลง 6 เพลง น้อยลงมาเรื่อยๆ     
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สภาพวงดนตรีลาวเดิมในปัจจุบนั นิยมท่ีจะเล่นเป็นเพลง 1ชัน้ เพลงเบ็ดเตล็ดกัน ในปัจจุบนัวง
ดนตรีลาวเดมิจะไมน่ิยมท่ีจะเลน่เพลงเถาหรือเพลงท่ีใชเ้วลาบรรเลงนานๆ  

การบรรเลงระนาดเอกเวลาบรรเลงโน้ตทางซอ การด าเนินท านองก็จะมีบางลูกบาง
ท านอง ท่ีระนาดเอกไมส่ามารถตีแบบนัน้ได ้ตอ้งแกไ้ข หรือคดิลกูมือเป็นทางระนาดเสียก่อน เพลง
โอล้าว จะเป็นเพลงท่ีมีลกูลอ้ลกูขดัอยู่มาก เป็นเพลงกึ่งเพลงทยอย ตอ้งใชเ้ครื่องดนตรี 2 เครื่องใน
การบรรเลงดนตรีเพ่ือใหไ้ดย้ินเสียงลกูลอ้ลกูขดั 
ตวัอยา่ง ลกูลอ้ ลกูขดั 

61-- 62-- 61-- 56-- 23-- 12-- 61-- 56-- 
 

61-- 62-- 61-- 56-- 23-- 12-- 61-- 56-- 

 

เพลงโอล้าว ทัง้สามชัน้ สองชัน้ ชัน้เดียวจะลอ้กนัหมด ทัง้เพลง เป็นลกูลอ้ลกูขดักนั เพลง
นีใ้นปัจจุบนั จะไม่มีการขบัรอ้งจะเล่นบรรเลงดนตรีกันอย่างเดียว คนรอ้งเพลงไดไ้ม่มีปรากฏให้
เห็นแลว้ในปัจจบุนั (นา่จะรวมถึงกลอนเนือ้รอ้งเพลงท่ีหายไปตามครูเพลงพอ่แก่แมแ่ก่ไปดว้ย) 

แต่ก่อนเครื่องดนตรีและวงดนตรีสามารถระบุประเภทไดว้่าตอ้งการวงดนตรีแบบใด ป่ี
พาทยห์รือเครื่องสาย แต่ในปัจจุบนั เครื่องดนตรีและผูเ้ล่นไม่เพียงพอ ก็เลยตอ้งน าเครื่องดนตรี
และนกัดนตรีตา่งๆท่ีมีมาผสมกันใหส้ามารถเล่นออกงานได ้เช่นมีทัง้ใชข้ิม ซอ วงไหนมีระนาด มี
ขิม บางวงมีระนาดเอก มีซอ ปัจจุบนัวงดนตรีไม่มีแบบแยกประเภทแล้ว ใชท้ัง้วงป่ีพาทย์และ
เครื่องสายผสมกนัไปเลย 

โนต้ทางซอสามารถดิน้ไดเ้ป็นเครื่องดนตรีหลายอยา่ง ไดร้ะนาดเอก ไดท้างแคน เพียงแต่
พอเปล่ียนไปเป็นทางระนาดตอ้งมีการแปรท านอง เพราะทางซอมีลกูเอือ้น ลกูสะบดัท่ีทางระนาด
ท าไมไ่ด ้ตอ้งแปรทางเป็นทางระนาด 

 วิธีการตีระนาดเอก จากการแปรท านองเพลง โอล้าว  ทางของอาจารยบ์ญุเท่ียง สี
สกัดา  การตีระนาดเอกจะเป็นการตีฉาก คือเป็นการตีเก็บ การตีไมร้ะนาดในมือทัง้สองขา้งลงไป
กระทบระนาด 2 ลกูพรอ้มกนั โดยตีลงบนลูกระนาดซึ่งมีเสียงโนต้ตวัเดียวกันแต่อยู่ห่างกนัคนละ
ระดบัเสียง เช่นเสียง ซอล(ต ่า) กบัเสียง ซอล (สงู) และจากต าแหน่งของคูเ่สียงดังกล่าวอยู่ห่างกนั
เป็นแปดลกูจงึเรียกวิธีตีแบบนีว้า่ “ตีคูแ่ปด”   
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 การตีแบบลกูลอ้ ลกูขดั คนระนาดท่ีจะบรรเลงเพลงจะตอ้งมีประสบการณใ์นการ
บรรเลงเพลงประเภทอ่ืนๆเป็นอย่างดี มาก่อนแลว้ ตอ้งรูเ้รื่องของวรรคเพลง ประโยคเพลง เรื่อง
จงัหวะ การน า การตาม การถาม การตอบ ของท านองเนือ้เพลง เพราะลูกลอ้ ลูกขดั เป็นเพลงท่ี
ตอ้งบรรเลงเป็นพวกหนา้ พวกหลงั กลุ่มหรือเครื่องดนตรีท่ีบรรเลงเป็นพวกหนา้ เป็นกลุ่มเครื่อง
ดนตรีท่ีมีหนา้ท่ีบรรเลงน า เชน่ระนาดเอก ซอดว้ง เป็นตน้ กลุม่เครื่องดนตรีท่ีเป็นพวกหลงั เป็นกลุม่
เครื่องดนตรีท่ีมีหนา้ท่ีบรรเลงน า หรือบรรเลงตาม เชน่ จะเข ้ซออู ้ขิม เป็นตน้ 

 การบรรเลงลูกล้อ เครื่องดนตรีพวกหน้า บรรเลงท านองโดยประดิษฐ์เป็นลูก    
เป็นวรรค หรือเป็นประโยคหนา้ บรรเลงก่อน แลว้ใหเ้ครื่องดนตรีพวกหลงั บรรเลงท านองเหมือน
อย่างท านองน านัน้ทกุอย่าง แตบ่รรเลงท่ีหลงัของพวกหนา้ คือต้องใหพ้วกหนา้บรรเลงจบก่อนแลว้
พวกหลังจึงค่อยบรรเลงซ า้ตาม เปรียบเสมือนกับคนสองคนพูดลอ้เลียนกัน เป็นตน้ เรียกการ
บรรเลงท านองลกัษณะนีว้า่ “ลกูลอ้” 
 

 ส่วนการบรรเลงลูกขดั เป็นการบรรเลงท านองท่ีผูป้ระพนัธป์ระดิษฐเป็นลูกเป็น
วรรค เป็นประโยค ใหท้  านองพวกหนา้ กบัพวกหลงัเป็นคนละท านองกนั บรรเลงก่อนบรรเลงหลงั
คนละครัง้แตท่  านองไม่เหมือนกัน เปรียบเสมือนกบัคนสองคนพูดขดักนั เป็นตน้ เรียกการบรรเลง
ท านองลกัษณะนีว้า่ “ลกูขดั” 
ตวัอยา่ง ลกูลอ้ ลกูขดั 

61-- 62-- 61-- 56-- 23-- 12-- 61-- 56-- 
 

61-- 62-- 61-- 56-- 23-- 12-- 61-- 56-- 

 

 เพลงท่ีผูป้ระพนัธท์  านองลกัษณะอย่างท่ีกล่าวมานี ้ เป็นลกัษณะเฉพาะของเพลง 
จะเรียกเพลงประเภทนีว้่า เพลงทางลูกลอ้ ลูกขดัก็ได ้การบรรเลงระนาดเอกจะตอ้งบรรเลงเป็น
พวกหนา้ก่อน ทัง้ลกูลอ้และลกูขดั และจะตอ้งรอใหผู้บ้รรเลงพวกหลงั บรรเลงลอ้หรือขดัจบ จึงจะ
บรรเลงท านองเนือ้เพลงตอ่ไป คนระนาดเอกตอ้งมีความเขา้ใจและจงัหวะดี 

 การบรรเลงระนาดเอกเพลงทางลกูลอ้ ลูกขดั มีมากในเพลงประเภททยอย  เช่น
เพลงทยอยนอก ทยอยใน ทยอยเขมร เพลงเหล่านี ้สามารถเห็นฝีไมล้ายมือของคนระนาดเอกไดดี้
ท่ีสดุ 
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1.3 การจัดการสัมมนากลุ่มย่อยเพือ่ฟ้ืนฟูท านองเพลงลาวเดมิและการบันทกึเป็น
โน้ตสากล  

การจดัการสมัมนากลุม่ยอ่ย เพ่ือฟ้ืนฟทู านองเพลงดนตรีลาวเดมิ และการบรรเลงวงมโหรี 
ไดมี้การจดัขึน้ วนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2562 ณ หอ้งเรียนดนตรีพืน้เมือง โรงเรียนศิลปะแห่งชาติ นคร
หลวงเวียงจนัทร ์เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยมีหวัขอ้การสมัมนาดงันี ้ 

การแปรทางจากกลอนระนาดเอก เพ่ือบรรเลงเครื่องดนตรีตา่งๆ ในวงมโหรี ไดแ้ก่ เครื่อง
ดนตรีแคน  ซออู ้จเข ้ขิม และระนาดเอก  

การน ากลอนระนาดเอก ทางเพลงของอาจารยบ์ุญเท่ียง สีสักดา เพ่ือแปรทางในการ
บรรเลงเป็นวงมโหรี  

การบรรเลงวงมโหรี เพ่ือการแสดงดนตรีลาวเดมิ ในบทเพลง โอล้าว และเพลงปลาทอง 
นกัดนตรี อาจารย ์ผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา และเพ่ือฟ้ืนฟูท านองเพลงดนตรีลาวเดิม และการ

บรรเลงเป็นวงมโหรี ดงัตอ่ไปนี ้
อาจารยบ์ุญเท่ียง สีสกัดา,นายศรีสุวรรณ เย่ียงกาง ผูเ้ช่ียวชาญ และผูต้่อเพลงเพ่ือ

การบรรเลงในเครื่องดนตรีระนาดเอก 
อาจารยค์  าแสน พิลาวง, อาจารยว์ิไชย   ปานเุดช  ผูเ้ช่ียวชาญ และผูต้อ่เพลงเพ่ือการ

บรรเลงในเครื่องดนตรีแคน 
อาจารยเ์จดสนา  เพ็ดไพลิน  อาจารยแ์ละผูบ้รรเลงในเครื่องดนตรีจเข ้
อาจารยป์นูา  ขนัที  และอาจารยจ์นัทะลี  แกว้บญุธรรม อาจารยล์ะผูบ้รรเลงในเครื่อง

ดนตรีขิม 
อาจารยเ์ม็ดค า  แสนค า อาจารยแ์ละผูบ้รรเลงในเครื่องดนตรีซออู ้
อาจารยบ์ุญเท่ียง สีสกัดา  อาจารยค์  าแสน พิลาวง  และอาจารยบ์ณัฑิต  สะนะสิด 

อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ และควบคมุการสมัมนา การฝึกซอ้มการบรรเลงวงมโหรี  
นายยงยุทธ เอ่ียมสอาด ผู้วิจัยสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม เพ่ือบันทึกภาพ

เหตกุารณ ์
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ภาพประกอบ 5  การสมัมนากลุม่ยอ่ยการบรรเลงวงมโหรี 

ท่ีมา : ยงยทุธ เอ่ียมสอาด,  2562 

 

ภาพประกอบ 6  การสมัมนากลุม่ยอ่ย โดยอาจารยบ์ณัฑิต สะนะสิต 

ท่ีมา : ยงยทุธ เอ่ียมสอาด,   2562 
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ภาพประกอบ 7  สมันากลุม่ยอ่ยเพ่ือแปรทางในเครื่องมือระนาดเอก 

ท่ีมา :   ยงยทุธ  เอ่ียมสอาด,2562 

 

ภาพประกอบ 8  สมันากลุม่ยอ่ย เพ่ือแปรทางในเครื่องมือระนาดเอก 

ท่ีมา :   ยงยทุธ  เอ่ียมสอาด, 2562 
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ภาพประกอบ 9  การสมัมนากลุม่ยอ่ย เครื่องดนตรีซอ และจะเข ้

ท่ีมา :   ยงยทุธ เอ่ียมสอาด, 2562 

 

               ภาพประกอบ 10  การสมัมนากลุม่ย่อย เครื่องดนตรี ขิม  

ท่ีมา :   ยงยทุธ เอ่ียมสอาด, 2562 
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การบันทกึท านองเพลงดนตรีลาวเดมิทีฟ้ื่นฟู เป็นโน้ตดนตรีสากล 
หลงัจากการจดัการสมัมนากลุ่มย่อยเพ่ือฟ้ืนฟูท านองเพลงลาวเดิม เพ่ือการบรรเลงเป็น

วงมโหรี ไดแ้ก่ เครื่องดนตรี ระนาดเอก แคน ซออี ้จะเข ้ขิม โดยการควบคมุการสมัมนาและฝึกซอ้ม
โดยอาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดา  อาจารยค์  าแสน พิลาวง และอาจารยบ์ณัฑิต  สะนะสิด  จนสามารถ
ประดิษฐ์กลอนเพลงเป็นท านองหลกั  และสามารถบนัทึกเป็นโนต้สากล ในโปรแกรมโนต้เพลง 
Sebelius 7.5  ไดด้งัตอ่ไปนี ้
 

การบันทกึโน้ตสากล กุญแจประจ าหลักซอล บทเพลงโอ้ลาว ทางระนาดเอก โดย 
อาจารยบุ์ญเทีย่ง  สีสักดา 

 

 

ภาพประกอบ 11  โนต้สากลเพลงโอล้าว สามชัน้ 

ท่ีมา โดย : ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 
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ภาพประกอบ 12  โนต้สากลเพลงโอล้าว สามชัน้ 

ท่ีมา โดย  : ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 
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ภาพประกอบ 13  โนต้สากลเพลงโอล้าว สามชัน้  

ท่ีมา โดย  : ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 
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ภาพประกอบ 14  โนต้สากลเพลงโอล้าว สามชัน้  

ท่ีมา โดย : ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 
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ภาพประกอบ 15  โนต้สากลเพลงโอล้าว สามชัน้  

ท่ีมา โดย : ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 
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1.4 การฟ้ืนฟูท านองดนตรีลาวเดมิ เพือ่เป็นแนวทางในการบรรเลงเป็นวงมโหรี   
การฟ้ืนฟูท านองเพลงดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงเป็นวงมโหรี ได้มีการด าเนิน

ตามล าดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1.4.1 การลงพืน้ท่ีภาคสนามเพ่ือการสืบคน้สภาพปัจจบุนัของท านองเพลงดนตรีลาว

เดิม จากบทเพลงการสืบทอดของหลกัสูตรโรงเรียนศิลปะแห่งชาติ จ  านวน 63 เพลง และจากบท
เพลงจากหนงัสือคู่มือเพลงดนตรีลาวเดิม ของรงัสี สุตตทมัมา จ านวน 64 เพลง ไดข้อ้สรุปว่า มี
ท านองเพลงลาวเดิมจ านวน 7 เพลง ท่ีไม่มีการบรรเลงและการสืบทอดต่อใหก้ับนกัเรียนดนตรีใน
ปัจจบุนั ในงานวิจยัไดเ้ลือก จ านวน 2 เพลง เพ่ือการฟ้ืนฟู และพฒันาท านองเพลงดนตรีลาวเดิม 
ไดแ้ก่ เพลงโอล้าว และเพลงปลาทอง 

1.4.2 มีการแปรท านองเพลงโอล้าว และเพลงปลาทอง เป็นกลอนเพลงทางเครื่อง
ดนตรี ระนาดเอก เพ่ือเป็นท านองหลกัในการบรรเลงลกัษณะวงดนตรีมโหรีลาวเดมิ 

1.4.3 การจดัสมัมนากลุม่ยอ่ย เพ่ือขยายกลอนเพลงททางระนาดเอก เพ่ือการบรรเลง
ในเครื่องดนตรีอ่ืนๆในวงดนตรีมโหรีลาวเดมิ ไดแ้ก่ ขิม จเข ้แคน ซออู ้ 

1.4.4 การฝึกซอ้มเพ่ือการบรรเลงเป็นวงดนตรีมโหรีลาวเดิม โดยการควบคุมการ
ฝึกซอ้มจากผูท้รงคุณวฒุิจากโรงเรียนศิลปะแห่งชาติ ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  ไดแ้ก่ อาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดา เครื่องดนตรีระนาดเอก อาจารยค์  าแสน พิลาวง เครื่องดนตรี
แคน และอาจารยบ์ณัฑิต สะนะสิด เครื่องดนตรีเครื่องสายพืน้เมืองทัง้หมด 

การฟ้ืนฟูท านองเพลงดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงเป็นวงมโหรี ส  าหรบัการบรรเลงเป็น
วงมโหรีจากการฟ้ืนฟทู านองเพลงดนตรีลาวเดมิ ผูว้ิจยัไดน้  าท านองเพลงจากหนงัสือคูมื่อเพลงลาว
เดิม ส าลบัมโหรีของ รงัสี สุตทมัมา มาประดิษฐ์กลอนเพลงเป็นทางระนาดเอก โดยอาจารยบ์ุญ
เท่ียง สีสกัดา ส าหรบัการบรรเลงเป็นวงมโหรี ยงัตอ้งใชเ้ครื่องดนตรีเครื่องอ่ืนๆ เพ่ือบรรเลงรวมวง
เป็นวงดนตรี ไดแ้ก่ ซออู ้ขิม จเข ้และแคน ซึ่งในเครื่องดนตรีตา่งๆเหล่านี ้ก็จะมีวิธีการบรรเลง และ
ทางเพลงของแต่ละเครื่องมือตนเอง ส าหรบัการแปรท านองจากกลอนระนาดเอก เพ่ือขยายเป็น
ทางเพลงของเครื่องดนตรีชิน้อ่ืนๆ มีความสอดคล้องกับการใชท้ฤษฎีการท าตามตน้แบบ การ
ลอกเลียนแบบ (Mimesis -  Imitation ) ทฤษฎีการเลียนแบบเป็นทฤษฎีพืน้ฐานของศิลปะ คือการ
ผลิตซ า้ประสบการณห์รืออารมณค์วามรูส้ึกท่ีอยู่ภายในโดยผ่านการแสดงออก (expression) การ
บรรเลงดนตรี มิเมซิส (mimesis) ความหมายว่าเป็นการเลียนแบบวิธีการท างานของธรรมชาติเขา
บรรยายว่า การขับรอ้งเราเลียนแบบการรอ้งเพลงของหงสห์รือนกไนติงเกล การเลียนแบบเป็น
หนา้ท่ีเบือ้งตน้ของศลิปะ  
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การท าตามตน้แบบ ซึ่งมิใชก่ารท าส าเนาหรือการลอกเลียนมาโดยสิน้เชิง (Imitation) การ
เรียนรูด้ว้ยการท าตามตน้แบบ จึงมิใช่การท าส าเนา และมิใช่การสรา้งความจริงขึน้มาใหม่ เพราะ
ความจริงทางการปฏิบตัิของคนๆหนึ่ง ไม่อาจสรา้งขึน้มาไดใ้นการปฏิบตัิของคนอีกคนหนึ่งได ้แต่
อาจเป็นการสรา้งภาพแทนความจริงได ้เช่น การแปรทางดนตรีส  าหรบัเครื่องดนตรีอ่ืนๆ ในแตล่ะ
เครื่องมือ อาจารยผ์ูบ้รรเลงของเครื่องมือนัน้ๆ แมผู้เ้ลน่ตามท านองระนาดเอกเป็นหลกั แตผู่เ้ลน่แต่
ละคนมีลกัษณะเฉพาะตวั มีความช านาญหรือลูกเล่นเฉพาะท่ีไม่มีใครแทนใครได ้ดงันัน้ การท า
ตามตน้แบบในแง่หนึ่งจึงเป็นการท าใหเ้หมือนกนั แตใ่นท่ีสดุผลท่ีไดก็้จะมีลกัษณะเฉพาะตวัของผู้
ปฏิบตัอิยูใ่นนัน้  

ข้อสรุปจากอาจารยผู้์ร่วมฟ้ืนฟู และพัฒนาท านองดนตรีลาวเดมิ 
เพลงโอล้าวและเพลงปลาทอง เป็นบทเพลงท่ีไม่เคยตีมาก่อนหนา้นี ้ไม่มีใครเคยต่อ

เพลงนี ้ 
มีความยินดี ดีใจ ท่ีไดโ้อกาสในการรว่มฟ้ืนฟ ูและพฒันาท านองดนตรีลาวเดมิ 
มีการประดษิฐ์ทางกลอนเพลง เพ่ือการน ากลบัมาบรรเลงใหม่ 
เป็นเพลงท่ีไม่มีในหลกัสตูรการเรียนการสอนแบบเรียนของโรงเรียน และเพลงโอล้าว

เป็นเพลงท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์มีความยากในระดบัสงูหากเปรียบเทียบจากบทเพลงในหลกัสตูรการเรียน
การสอน 

 2. การพัฒนาและสร้างสรรคท์ านองดนตรีลาวเดมิ โดยการบรรเลงของวง
เคร่ืองสายสากล (String Orchestra) 

2.1 การแปรท านองทางดนตรีของเคร่ืองดนตรีลาวเดมิ เพือ่การเรียบเรียง
เสียงประสาน การสร้างแนวท านอง การเขียนเสียงประสานบทเพลงดนตรีลาวเดมิ 

 กลุ่มเครื่องดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra) ท่ีจะมาบรรเลงเพ่ือพฒันา
ท านองเพลงลาวเดิม ประกอบไปดว้ยเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสาย ไดแ้ก่ ไวโอลิน แนวท่ี 1  จ  านวน 
8  เครื่อง  ไวโอลิน แนวท่ี  2  จ านวน  8  เครื่อง  วิโอลา่จ านวน  6  เครื่อง  เชลโล ่จ  านวน  4  เครื่อง 
และดบัเบิล้เบส จ านวน  2  เครื่อง 
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 จ านวนเครื่องดนตรีในแตล่ะแนว (part) ท่ีกล่าวมาขา้งตน้นีใ้หเ้สียงท่ีสมดลุ  และ
ท าใหเ้สียงมีความเป็นเอกภาพ สามารถเขียนเพลงในโนต้เสียงสงูท่ีสามารถเล่นไดง้่ายของแต่ละ
เครื่อง เสียงของไวโอลิน 1 ใหเ้สียงท่ีชดัเจนกวา่เครื่องอ่ืนๆในกลุม่เครื่องสาย  ไวโอลิน 2 และวิโอลา่
มีเสียงค่อนขา้งใกลเ้คียงกัน  ดงันัน้โดยส่วนมากจะเล่นแนวเสียงดา้นใน ระหว่างแนวท านองกับ
แนวเบส  เชลโลก่บัดบัเบิล้เบส มกัจะเลน่หา่งกนั 1 ชว่งเสียง (Octave) ท าหนา้ท่ีเป็นแนวเสียงเบส 
และใหเ้สียงท่ีชดัเจนกว่าแนวเสียงดา้นใน ถึงแมว้่าแตล่ะเครื่องดนตรีจะมีคณุภาพเสียงท่ีแตกตา่ง 
แตเ่ม่ือทกุเครื่องบรรเลงพรอ้มกนัก็สามารถท าใหแ้นวเสียงมีความสมดลุและเอกภาพไดเ้ป็นอยา่งดี 

 การเรียบเรียงเสียงประสานเพ่ือการพฒันาดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงดว้ยวง
เครื่องสายสากล (String Orchestra) 

 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกท่ีจะพฒันาท านองเพลงลาวเดิม จากบทเพลงตน้ฉบบัหนงัสือคู่มือ
เพลงลาวเดมิ ส าลบัมโหรี ของ รงัสี สตุทมัมา ค.ศ.1974 โดยมีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

แปลงท านองจากส าเนาตน้ฉบบัท่ีเป็นโนต้เชอเวร ์แปลงท านองมาเป็นโนต้สากล 
การตีความ ถอดบทเรียนจากการสมัมนากลุม่ย่อย ของการฟ้ืนท านองดนตรีลาวเดิมจาก

วงมโหรี โดยอาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดา  อาจารยบ์ณัฑิต สะนะสิด และอาจารยค์  าแสน พิลาวงเพ่ือ
การเรียบเรียงเสียงประสาน 

การแปลงท านองจากส าเนาตน้ฉบบัท่ีเป็นโนต้เชอเวร ์แปลงท านองมาเป็นโนต้สากล เป็น
การน าโนต้ตน้ฉบบัท่ีเป็นลักษณะโนต้เชอเวร ์มาแกะเพ่ือเขียนใหม่เป็นลกัษณะโนต้สากล โดย
โปรแกรม sebelius 7.5  

 

ภาพประกอบ 16  โนต้ตน้ฉบบั โนต้เชอเวรจ์ากหนงัสือคูมื่อเพลงลาวเดมิ ส าลบัมโหรี 

ของ รงัสี สตุทมัมา 
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โนต้สากล บทเพลงโอล้าว และปลาทอง แปรทางจากโนต้เชอเวร ์หนงัสือคูมื่อเพลงลาว
เดมิ   

ตวัอยา่งโนต้เพลงโอล้าว 

 

ภาพประกอบ 17  ตวัอย่างโนต้สากลเพลงโอล้าว    

ท่ีมา :  ยงยทุธ   เอ่ียมสอาด 

ตวัอยา่งโนต้เพลงปลาทอง 

 

ภาพประกอบ 18  ตวัอย่างโนต้สากลเพลงปลาทอง    

ท่ีมา :  ยงยทุธ  เอ่ียมสอาด 
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การตีความ ถอดบทเรียนจากการสมัมนากลุม่ย่อย ของการฟ้ืนท านองดนตรีลาวเดิมจาก
วงมโหรี โดยอาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดา  อาจารยบ์ณัฑิต สะนะสิด และอาจารยค์  าแสน พิลาวง เพ่ือ
การเรียบเรียงเสียงประสาน โนต้ตน้ฉบบัจากหนงัส่ือคู่มือเพลงลาวเดิม ส าลบัมโหรี ของอาจารย์
รงัสี สุตทัมมา โนต้เพลงถูกบนัทึกไวใ้นรูปแบบโนต้เชอเวร์จะเป็นทางซอ พอมาใชร้ะนาดตีแลว้ 
อาจจะมีการเคล่ือนท านองท่ียากส าหรบัระนาดเอก เพราะการเคล่ือนยา้ยท านองจากเสียงสูงมา
หาเสียงต ่า โดยฉลับพลัน เป็นทางซอก็ท าไดแ้ต่พอมาเป็นทางระนาดมนัท าไดย้ากหรือตอ้งคิด
กลอนเพลงใหม่ใหส้อดคลอ้งเพ่ือด าเนินท านองตอ่ไปได้  โนต้ทางซอนัน้ก็ถือไดว้่าเป็นท านองหลกั
อยูแ่ลว้  

การแยกท านองเสียงประสานจะใชท้างของเครื่องดนตรีวงป่ีพาทยเ์ป็นหลักในการคิด
เสียงประสาน  เช่นระนาดเอก กบัฆอ้งวงนอ้ยจะเป็นทางเดียวกนั ส่วนฆอ้งวงใหญ่จะตีไม่เหมือน
ระนาดเอก ฆอ้งวงใหญ่จะมีเสียงคู5่ คู6่ แมมื่อไปคนละทางกบัระนาดเอก 

วงมโหรี จะมีเครื่องระนาดเอก แคน ซอ ส่วนเครื่องดนตรีท่ีน่ีสามารถปรบัเสียงใหเ้ขา้กับ
ดนตรีสากลไดเ้ลยเพราะเสียงไดจู้น เครื่องท่ีใชส้อนปัจจบุนัเป็นเครื่องดนตรีท่ีเทียบเสียงกับระบบ
ดนตรีสากล 

การเทียบเสียงของดนตรี จะใชเ้สียง ฟา และเสียง โดเป็นหลกั เสียงโดของระนาดเอกจะ
เทา่ๆกบัเสียงของเปียโนเครื่องดนตรีสากลเลย หากจะมีเสียงเหนอ่ ก็จะไปเหนอ่ท่ีโนต้ตวั ซี(B) และ
โนต้ตวั มี(E)  

โนต้ทางซอสามารถดิน้ไดเ้ป็นเครื่องดนตรีหลายอยา่ง ไดร้ะนาดเอก ไดท้างแคน เพียงแต่
พอเปล่ียนไปเป็นทางระนาดตอ้งมีการแปรท านอง เพราะทางซอมีลกูเอือ้น ลกูสะบดัท่ีทางระนาด
ท าไมไ่ด ้ตอ้งแปรทางเป็นทางระนาด 

 
2.2 การสร้างสรรคผ์ลงานโดยการเรียบเรียงเสียงประสาน เพือ่การพัฒนาท านอง

ดนตรีลาวเดมิ  น ามาเรียบเรียงด้วยวิธีการ และทฤษฎีทางดนตรีสากล เพือ่การบรรเลง
ด้วยวงเคร่ืองสายสากล (String Orchestra) 

การสรา้งสรรคผ์ลงานโดยการเรียบเรียงเสียงประสาน เพ่ือการพฒันาท านองดนตรีลาว
เดิม จากการลงพืน้ท่ีภาคสนาม และด าเนินการตามล าดบัขัน้ตอน ผูว้ิจยัไดเ้ลือกบทเพลงลาวเดิม 
จ านวน 2 บทเพลง น ามาเรียบเรียงเสียงประสานดว้ยวิธีการ และทฤษฎีทางดนตรีสากล เพ่ือการ
บรรเลงดว้ยวงเครื่องสายสากล (string orchestra) ไดแ้ก่ บทเพลงโอล้าว และบทเพลงปลาทอง 
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การพัฒนาและสร้างสรรคท์ านองเพลงลาวเดมิ บทเพลงโอ้ลาว 
การเรียบเรียงเสียงประสานเพ่ือการพัฒนาดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงด้วยวง

เครื่องสายสากล (String Orchestra) ผูว้ิจยัไดเ้ลือกท่ีจะพฒันาท านองเพลงลาวเดิม จากบทเพลง
ตน้ฉบบัหนงัสือคูมื่อเพลงลาวเดิม ส าลบัมโหรี ของ รงัสี สตุทมัมา ค.ศ.1974  โดยบทเพลงโอล้าว 
ลกัษณะเพลงเป็นเพลงเถา จะมีอตัราจงัหวะท่ีทอนลงมา จาก 3 ชัน้ 2 ชัน้ และชัน้เดียว ลกัษณะ
การด าเนินท านองคลา้ยวิธีการของบทเพลงทยอย จะมีลกูลอ้ ลกูขดั ไลล่อ้สลบักนัโตต้อบ ระหวา่ง
เครื่องดนตรีหลกั และเครื่องดนตรีรอง ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะใชว้ิธีการเรียบเรียงเสียงประสานโดย
ใชเ้ทคนิคการประพนัธด์งัตอ่ไปนี ้

1. Solo exposition 
2. Counterpoint 
3. Pizzcato and Arco 
4. Cannon 
5. Round 
6. Syncopation 
7. Slur 
8. Pizzcato 
9. Variation 

ตัวอย่างที ่1 เทคนิคการประพันธ ์แบบ Solo exposition  
ไดแ้ก่ การเสนอท านองหลกัโดยกลุ่มเครื่องดนตรีเดียว ไดแ้ก่ การขึน้ตน้ดว้ยแนวไวโอลิน 

ในหอ้งเพลงท่ี 1 - 6 

 

ภาพประกอบ 19  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 1 – 6  เทคนิค Solo exposition 
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ตัวอย่างที ่2  เทคนิคการประพันธแ์บบเคานเ์ทอรพ์อยนท์ (Counterpoint)  
คือการน าแนวท านองตัง้แต ่2 แนวขึน้ไปไลล่อ้กนั แตล่ะแนวท านองเป็นอิสระในแนวนอน 

(Melody) แต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงประสานตามแบบแผนท่ีเหมาะสมในแนวตัง้ (Harmony) 
เป็นเทคนิคการแต่งเพลงท่ีเฟ่ืองฟูท่ีสุดในยุคบาโรก เป็นการเขียนท านองสอดประสานให้เกิด
ความสมัพนัธก์นัอยา่งเหมาะสมในแง่ของท านอง จงัหวะ และเสียงประสาน 

จากภาพจะเห็นไดว้่า แนวท านองท่ี1 ด าเนินตามแนวนอนอย่างอิสระมาก่อน จ านวน 6 
หอ้งเพลงแลว้ถึงจะมีแนวท านองท่ี 2 ไดแ้ก่เครื่องดนตรี วิโอล่า ไล่ลอ้ตามมาในหอ้งเพลงท่ี 7 เป็น
ตน้ไป เพ่ือใหเ้กิดการไล่ลอ้กนัระหว่างท านองเพลง และการประสานเสียงกันในท านองเพลงดว้ย
เชน่กนั หลงัจากนัน้ในหอ้งเพลงท่ี 12 ก็มีแนวไวโอลิน 2 บรรเลงตามมาอีกในหอ้งเพลงท่ี 12 ซึ่งเป็น
การไลล่อ้กนัของแนวท่ี 3 และมีการประสานเสียงในแนวตัง้ (Harmony) ดว้ยเชน่กนั  

 

ภาพประกอบ 20  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 7 -12  เทคนิค Counterpoint 
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ภาพประกอบ 21  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 13 -17  เทคนิค Counterpoint 

ตัวอย่างที ่3 เทคนิคการประพันธแ์บบ Pizzcato and Arco  
เป็นเทคนิคเฉพาะส าหรับการบรรเลงโดยกลุ่มเครื่องสายสากล คือเป็นการบรรเลง

ระหว่างการดีด (Pizzcoto) สลบัเป็นการสี ( Arco) ในหอ้งเพลงตอ่ไปทนัที จะใหค้วามรูส้ึกท่ีชกัด
เจนส าหรบัการบรรเลงแบบลอ้กนั 

 

ภาพประกอบ 22  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 18 -  23 เทคนิค Pizzcato and Arco  
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ภาพประกอบ 23  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 30 -  35 เทคนิค Pizzcato and Arco  

ตัวอย่างที ่4 เทคนิคการประพันธแ์บบ Cannon  
ไดแ้ก่ บทเพลงไลเ่ลียน รูปแบบเพลงท่ีมีหลายแนวหรือ โพลิโฟน่ี (Polyphony) แตล่ะแนว

มีท านองเหมือนกนั แตเ่ริ่มไมพ่รอ้มกนั แตล่ะแนวจงึมีท านองท่ีไลเ่ลียนกนัไป  
ดงัตวัอยา่ง หอ้งเพลงท่ี 37 – 39 แนววิโอลา่ และเชลโล ่ด าเนินการบรรเลงแบบลกูลอ้ ลกู

รบั  ก็คือเพลงท านองวน เพลงท่ีประกอบดว้ยท านองอย่างนอ้ย 2 แนว ไลเ่ลียนท านองเดียวกนั แต่
ตา่งเวลาหรือจงัหวะ และเล่นไล่กนัไปมาไดอ้ย่างตอ่เน่ือง หรือวนท านองเดิมกลบัมาเริ่มตน้ใหมไ่ด้
อีก โดยแนวไวโอลิน 1และ ไวโอลิน 2 ด าเนินเป็นแนวจงัหวะพืน้ สอดรบั 

 

ภาพประกอบ 24  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี  42 -  47 เทคนิค Cannon 
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ภาพประกอบ 25  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 48  -  53 เทคนิค Cannon   

ตัวอย่างที ่5  เทคนิคการประพันธแ์บบ Round   
เป็นการบรรเลงแบบวนท านองไลเ่ลียน นัน้ก็เป็นเทคนิคการบรรเลงคลา้ยคลงึ ของดนตรี

คลาสิกท่ีเรียกวา่ ราวน ์(Round) ก็คือเพลงท านองวน เพลงท่ีประกอบดว้ยท านองอยา่งนอ้ย 2 แนว 
ไล่เลียนท านองเดียวกัน แต่ต่างเวลาหรือจังหวะ และเล่นไล่กันไปมาไดอ้ย่างต่อเน่ือง หรือวน
ท านองเดมิกลบัมาเริ่มตน้ใหมไ่ดอี้ก 

 

ภาพประกอบ 26  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 54  - 59  เทคนิค Round 
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จากภาพจะเห็นไดว้่า หอ้งเพลงท่ี 57 – 60  แนวไวโอลิน 1 ,2 จะด าเนินท านองมา  และ
ต่อมาในหอ้งพลงท่ี 58 แนววิโอล่า ก็ใชท้  านองเดียวกัน ไล่เลียนท านองตามมา ในรูปแบบการ
บรรเลงท่ีเรียกวา่ ราวน ์(Round) ดว้ยท านอง 2 แนว ลอ้กนัไปมา 

 

ภาพประกอบ 27  บทเพลงโอล้าว  หอ้งเพลงท่ี 60 – 65   เทคนิค Round 

 ตัวอย่างที ่6 เทคนิคการประพันธแ์บบ Syncopation  
เป็นเทคนิคการบรรเลงกลุ่มเครื่องสาย เป็นการบรเลงก่อนจังหวะตก หรือ ใช้ควบคู่

ประกอบ กบัเทคนิค การ Slur เป็นการเนน้จงัหวะรองซึ่งอาจท าไดห้ลายวิธี คือ  ใชเ้ครื่องหมายโยง
เสียงขา้มไปท่ีสว่นจงัหวะหลกั ใชเ้ครื่องหมายเนน้ท่ีจงัหวะรอง และระหวา่งจงัหวะ ใชต้วัหยดุ  ท่ีตวั

หยุดจงัหวะหลกั ใชโ้นต้ท่ีมีค่ายาวกว่าท่ีจงัหวะรอง โดยท่ีไม่เน้นเสียงแรกเร่ิมในวลีหรือบทเพลง
มกัจะอยูท่ี่จงัหวะสุดทา้ยของหอ้ง  

 หอ้งเพลงท่ี 74 – 80 แนวบรรเลงไวโอลิน 1 และไวโอลิน 2 เริ่มการบรรเลงแบบไล่
ลอ้ท านองหลกักนัไปมา แนววิโอลา่ เชลโล ่ดบัเบิล้เบส สอดรบัจงัหวะตก 
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                ภาพประกอบ 28  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 76  -  81 เทคนิค Syncopation 

 

      ภาพประกอบ 29  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 87  - 92 เทคนิค Syncopation 
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ภาพประกอบ 30  บทเพลงโอล้าว  หอ้งเพลงท่ี 93  - 98   เทคนิค Syncopation 

 

 

 

ภาพประกอบ 31  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 105  - 110  เทคนิค Syncopation 
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ตัวอย่างที ่7 เทคนิคการประพันธแ์บบ Pizzcato  
เป็นเทคนิคการบรรเลงเฉพาะของกลุม่เครื่องสาย คือการใชน้ิว้ดีด ใชก้บัเครื่องสาย ใหใ้ช้

นิว้ดีดสายแทนการใชค้นัชกัสี บางครัง้ใชคู้ก่บั Arco 
 หอ้งเพลงท่ี 118 – 122 แนววิโอล่า ไวโอลิน 2 และแนวเชลโล่ ด  าเนินท านองแบบ

ลกูลอ้ ลกูขดักนั โดยแนวไวโอลิน 1 จะด าเนินท านองเพลงหลกั เพ่ือพรรณนาท านองเพลง และแนว
เชลโล ่และเบส ใชเ้ทคนิคการบรรเลงแบบดีด (Pizzicato) เพ่ือลองรบัจงัหวะกบัการด าเนินท านอง 

 

ภาพประกอบ 32  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 123  - 129 เทคนิค Pizzcato     

 

ภาพประกอบ 33  บทเพลงโอล้าว  หอ้งเพลงท่ี 137  - 142 เทคนิค Pizzcato     
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              ภาพประกอบ 34  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 148  - 149 เทคนิค Pizzcato     

 หอ้งเพลงท่ี 148 – 149 แนววิโอล่า เริ่มด าเนินท านองหลัก และมาจบประโยค
เพลงโดยแนวเชลโลต่อบรบัท านองเพลง แนวไวโอลิน 1 และแนวไวโอลิน 2 ด าเนินท านองโดยการ
ประสานจงัหวะท านองเพลง และมีการใชเ้ทคนิค Arco and Pizzcato สลบักนั 
 

ตัวอย่างที ่8 เทคนิคการประพันธแ์บบ Slur  
เป็นเทคนิคเฉพาะการบรรเลงกลุ่มเครื่องสาย เป็นเทคนิคการเช่ือมเสียง เสน้โคง้ท่ีพาด

จากโนต้ตวัหนึ่งไปยงัอีกโนต้ตวัหนึ่ง มีผลท าใหโ้นต้มีเสียงตอ่กนัตัง้แตโ่นต้ตวัแรกถึงโนต้ตวัสดุทา้ย 
  

 

     ภาพประกอบ 35  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 161  - 167 เทคนิค Slur     
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ภาพประกอบ 36  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 168  - 173 เทคนิค Slur     

 

 

      ภาพประกอบ 37  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 174  - 179 เทคนิค Slur     
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            ภาพประกอบ 38  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 186  - 191  เทคนิค Slur     

   

 
 

   ภาพประกอบ 39  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 210  - 215  เทคนิค Slur     
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หอ้งเพลงท่ี 219 – 231  แนวไวโอลิน 1 และแนวไวโอลิน 2 เริ่มไล่ลอ้ท านองเพลงกันมา 
เป็นลกูลอ้ ลกูขดั โดยมีแนววิโอล่า เป็นแนวท่ีด าเนินโครงจงัหวะเป็นโนต้เสียงซ า้ๆ โดยใชเ้ทคนิด
การเช่ือมโนต้โดยใชโ้บวเ์ดียวในหนึ่งหอ้งเพลง (Slur)   แนวเชลโล่ และแนวดบัเบิล้เบส ด าเนิน
ท านองเป็นโครงจงัหวะ 

 

                 ภาพประกอบ 40  บทเพลงโอล้าว  หอ้งเพลงท่ี 232  - 237 เทคนิค Slur     

 

     ภาพประกอบ 41  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 238  - 243  เทคนิค Slur     

 หอ้งเพลงท่ี 234 – 253  แนวไวโอลิน 1 และแนวไวโอลิน 2  และแนววิโอล่า เริ่ม
ด าเนินท านองเพลงเป็น cannon ท านองเพลงกันมา  แนวเชลโล่ และแนวดบัเบิล้เบส ด าเนิน
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ท านองเป็นโครงจงัหวะเป็นโนต้เสียงซ า้ๆ โดยใชเ้ทคนิดการเช่ือมโนต้โดยใชโ้บวเ์ดียวในหนึ่งหอ้ง
เพลง (Slur)   

 

ภาพประกอบ 42  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 256  - 261 เทคนิค Slur 

 

 

      ภาพประกอบ 43  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 262  - 267 เทคนิค Slur     
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ตัวอย่างที ่ 9 เทคนิคการประพันธแ์บบ Variation    
คือการแปรท านอง เป็นการท าท านองใหแ้ปรเปล่ียนใหแ้ปลกออกไป การแปรอาจมีการ

เปล่ียนท านอง จงัหวะ เสียงประสาน หรือสีสนัเสียง  
ห้องเพลงท่ี 253 – 274  แนววิโอล่า ด  าเนินท านองหลักขึน้มา ห้องเพลงท่ี 257 แนว

ไวโอลิน 1 และแนวไวโอลิน 2 ด าเนินท านองหลกัตอบรบัท านองหลกัเดิม และแนววิโอล่า เปล่ียน
วิธีการด าเนินท านองเป็นการกระจายโนต้เพลงจากท านองหลกั (Variation) จนถึงหอ้งเพลงท่ี 261 
แนวไวโอลินเริ่มด าเนินท านองหลกั และมาจบัคูก่บัแนวไวโอลิน 1 ในหอ้งเพลงท่ี 264 เพ่ือด าเนิน
ท านองหลกั และไล่ล้อกับแนววิโอล่า แนวเชลโล่ และดบัเบิล้เบส ด าเนินท านองเป็นโครงจงัหวะ 
โดยเริ่มจากโน้ตตัวด าเพ่ือเป็นจังหวะหลัก จนขยายเปล่ียนมาเป็นโน้ตเสียงสั้น ในจังหวะยก 
(Upbeat) 

 

         ภาพประกอบ 44  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 275  - 280 เทคนิค Variation  
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ภาพประกอบ 45  บทเพลงโอล้าว  หอ้งเพลงท่ี 308 – 313 เทคนิค Variation      

  

 

 

               ภาพประกอบ 46  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 359 – 364   เทคนิค Variation   

 หอ้งเพลงท่ี 352 – 362 แนวไวโอลิน 1 และแนวไวโอลิน 2 ด าเนินท านองหลกั โดย
แนววิโอล่า ด  าเนินท านองเป็นโครงจงัหวะ  แนวเชลโล่ และดบัเบิล้เบส ด าเนินท านองเป็นโครง
จงัหวะ เป็นโนต้เสียงสัน้ ในจงัหวะหลกั และจงัหวะยก (Upbeat) 
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ภาพประกอบ 47  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 365 – 369   เทคนิค Variation    

 

ภาพประกอบ 48  บทเพลงโอล้าว หอ้งเพลงท่ี 370 – 375 เทคนิค Variation      

ห้องเพลงท่ี362 – 375  แนวไวโอลิน 1 และแนวไวโอลิน 2 ด าเนินท านองหลักตาม
ประโยคเพลง โดยมีแนววิโอล่า ขยายท านองหลักเพ่ือการบรรเลง (Variation) และเทคนิคการ
บรรเลงแบบบล็อดคอรด์  แนวเชลโล่ และแนวดบัเบิล้เบส ด าเนินท านองเป็นโครงจังหวะ โดย
การบล็อดคอรด์ และบรรเลงเป็นโนต้เสียงสัน้ ในจงัหวะหลกั และจงัหวะยก (Upbeat) จนจบเพลง
ดว้ยคอรด์ 



  110 

 ท านองในหอ้งเพลงท่ี 301 – 350 เป็นท านองเพลงสองชัน้ โดยเรียกวา่ท่อน B  และทอน
ลงมาเหลือบทเพลงชัน้เดียว ในหอ้งเพลงท่ี 351 –  375  โดยเรียกว่า ท่อน C โดยคงความเป็น
ลกัษณะเพลงเถาแบบดัง้เดิมคือการทอนอตัราจงัหวะ และความยาวของท านองลดหลั่นกนัลง จน
จบการด าเนินท านองหลกั ท านองตามไปมาจนจบเพลง 

 
การพัฒนาและสร้างสรรคท์ านองเพลงลาวเดมิ บทเพลงปลาทอง 
การเรียบเรียงเสียงประสานเพ่ือการพัฒนาดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงด้วยวง

เครื่องสายสากล (String Orchestra) ผูว้ิจยัไดเ้ลือกท่ีจะพฒันาท านองเพลงลาวเดิม จากบทเพลง
ตน้ฉบบัหนงัสือคู่มือเพลงลาวเดิม ส าลบัมโหรี ของ รงัสี สุตทมัมา ค.ศ.1974  โดยบทเพลง ปลา
ทอง ลกัษณะเพลงเป็นเพลงเถา จะมีอตัราจงัหวะท่ีทอนลงมา จาก 3 ชัน้ 2 ชัน้ และชัน้เดียว 
ลกัษณะการด าเนินท านองเป็นการบรรเลงเพ่ืออวดทางดนตรีกัน ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะใชว้ิธีการ
เรียบเรียงเสียงประสานโดยใชเ้ทคนิคการประพนัธแ์บบเคานเ์ทอรพ์อยนท์ (Counterpoint) โดย
การแบ่งท่อนบรรเลงท านองหลัก และจับคู่แนวเพลงดนตรีเพ่ือประสานเสียงระหว่างแนวดนตรี 
ท านองหลกั เครื่องดนตรีสลบักันบรรเลงเพ่ือการด าเนินท านอง  ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะใชว้ิธีการ
เรียบเรียงเสียงประสานโดยใชเ้ทคนิคการประพนัธด์งัตอ่ไปนี ้

1. Counterpoint 
2. Syncopation 
3.  Slur 
4. Variation 
5. Cannon 
6.  Conclusion 

 
ตัวอย่างที ่1  เทคนิคการประพันธแ์บบเคานเ์ทอรพ์อยนท์ (Counterpoint)  
คือการน าแนวท านองตัง้แต ่2 แนวขึน้ไปไลล่อ้กนั แตล่ะแนวท านองเป็นอิสระในแนวนอน 

(Melody) แต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงประสานตามแบบแผนท่ีเหมาะสมในแนวตัง้ (Harmony) 
เป็นเทคนิคการแต่งเพลงท่ีเฟ่ืองฟูท่ีสุดในยุคบาโรก เป็นการเขียนท านองสอดประสานให้เกิด
ความสมัพนัธก์นัอยา่งเหมาะสมในแง่ของท านอง จงัหวะ และเสียงประสาน 
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                      ภาพประกอบ 49  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 1 – 4  เทคนิค Counterpoint 

 

 

                ภาพประกอบ 50  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 5 – 8  เทคนิค Counterpoint 

เพลงปลาทองหอ้งเพลงท่ี 1 – 9 เริ่มตน้ด าเนินท านองหลกัโดยเครื่องดนตรีวิโอล่า หอ้ง
เพลงท่ี 1 – 5 แลว้ตอ่มาแนวไวโอลิน 1 ในหอ้งเพลงท่ี 6 – 7 ก็ผลดัมาท าหนา้ท่ีในการด าเนินท านอง
เพลงหลกั และในหอ้งเพลงท่ี 8 – 10 แนวไวโอลิน 2 ก็สลบัหนา้ท่ีมาด าเนินท านองหลกัตอ่จากแนว
ไวโอลิน 1  
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          ภาพประกอบ 51  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 9 – 12 เทคนิค Counterpoint 

 ตัวอย่างที ่2 เทคนิคการประพันธแ์บบ Syncopation  
เป็นเทคนิคการบรรเลงกลุ่มเครื่องสาย เป็นการบรเลงก่อนจังหวะตก หรือ ใช้ควบคู่

ประกอบ กับเทคนิค การ Slur เป็นการเนน้ในส่วนจังหวะรองซึ่งสามารถท าไดห้ลายวิธี คือ  ใช้
เครื่องหมายโยงเสียงขา้มไปท่ีส่วนจงัหวะหลกั ใชเ้ครื่องหมายเนน้ท่ีจงัหวะรองหรือระหว่างจงัหวะ 
ใชต้วัหยดุ ณ ท่ีตวัหยดุจงัหวะหลกั ใชโ้นต้ท่ีมีคา่ยาวกวา่ท่ีจงัหวะรอง จงัหวะท่ีไมเ่นน้เสียงแรกเริ่ม
ของวลีหรือบทเพลงมกัจะอยูท่ี่จงัหวะสดุทา้ยของหอ้ง  

 
 

 

      ภาพประกอบ 52  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 37  -  40  เทคนิค Syncopation 
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              ภาพประกอบ 53  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 41  -  44 เทคนิค Syncopation 

 

 

            ภาพประกอบ 54  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 45 – 48   เทคนิค Syncopation 
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ตัวอย่างที ่3 เทคนิคการประพันธแ์บบ Slur  
เป็นเทคนิคเฉพาะการบรรเลงกลุ่มเครื่องสาย เป็นเทคนิคการเช่ือมเสียง เสน้โคง้ท่ีพาด

จากโนต้ตวัหนึ่งไปยงัอีกโนต้ตวัหนึ่ง มีผลท าใหโ้นต้มีเสียงตอ่กนัตัง้แตโ่นต้ตวัแรกถึงโนต้ตวัสดุทา้ย 
 

 

            ภาพประกอบ 55  โนต้เพลงปลาทอง  หอ้งเพลงท่ี 53 – 56  เทคนิค Slur 

 

          ภาพประกอบ 56  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 57 – 60  เทคนิค Slur 
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            ภาพประกอบ 57  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 61 – 64  เทคนิค Slur 

 หอ้งเพลงท่ี 59 – 68  แนวเชลโล่ แนววิโอล่า แนวไวโอลิน 2 และแนวไวโอลิน 1 
ด าเนินท านองหลกั โดยตอ่รบัประโยคเพลงกนัแบบสัน้ๆ สลบักนัท าหนา้ท่ีด  าเนินท านองหลกัของ
เพลง แนวดบัเบิล้เบส ด าเนินท านองเป็นโครงจงัหวะ 

ลักษณะการเรียบเรียงเสียงประสานเพ่ือการบรรเลง โดยวงเครื่องสายสากล ยังคง
ลกัษณะความเป็นบทเพลงประเภทเพลงเถา หมายถึงบทเพลงเดียวกนัแตมี่อตัราจงัหวะและความ
ยาวของท านองลดหลั่นกันลงมา ผูว้ิจยัยงัคงลกัษณะการทอนอัตราจงัหวะแบบดัง้เดิมเพลงเถา 
ดงันี ้หอ้งเพลงท่ี 1 - 68 เป็นท านองเพลงสามชัน้ และหอ้งเพลงท่ี 69-104 ทอนอตัราจงัหวะลงมา
ในโนต้ตวัด ามีคา่ความเรว็ท่ี  55 เพ่ือใหเ้ป็นอตัราจงัหวะเพลงสองชัน้ 

 
 

 

           ภาพประกอบ 58  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 69 -72  เทคนิค slur 
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ตัวอย่างที ่ 4 เทคนิคการประพันธแ์บบ Variation    
คือการแปรท านอง เป็นการท าท านองใหแ้ปรเปล่ียนใหแ้ปลกออกไป การแปรอาจมีการ

เปล่ียนท านอง จงัหวะ เสียงประสาน หรือสีสนัเสียง  
 

 

           ภาพประกอบ 59  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 73 -76 เทคนิค Variation    

 ห้องเพลงท่ี 70 – 76 แนววิโอล่า ด  าเนินท านองหลัก ในห้องเพลงท่ี 73 แนว
ไวโอลิน 1 ก็สอดรบัมาเพ่ือด าเนินท านองหลกัแทนแนววิโอล่า และตอ่ดว้ยแนวไวโอลิน 2 มาตอบ
รบัท านองหลกั ในหอ้งเพลงท่ี 75 แนวเชลโล่ และแนวดบัเบิล้เบส ด าเนินท านองเป็นโครงจงัหวะ 
และคอรด์เสียงประสาน 
 

 

       ภาพประกอบ 60  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 77 -80  เทคนิค Variation    

     



  117 

 

      ภาพประกอบ 61  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 81 -84   เทคนิค Variation    

ตัวอย่างที ่5 เทคนิคการประพันธแ์บบ Cannon  
บทเพลงไล่เลียน รูปแบบเพลงท่ีมีหลายแนวหรือ โพลิโฟน่ี (Polyphony) แต่ละแนวมี

ท านองเหมือนกนั แตเ่ริ่มไมพ่รอ้มกนั แตล่ะแนวจงึมีท านองท่ีไลเ่ลียนกันไป  
หอ้งเพลงท่ี 77 – 86  แนวเชลโล่ แนววิโอล่า แนวไวโอลิน 2 และแนวไวโอลิน 1 ด าเนิน

ท านองหลกั โดยต่อรบัประโยคเพลงกันแบบสัน้ๆ สลบักันท าหนา้ท่ีด  าเนินท านองหลักของเพลง 
แนวดบัเบิล้เบส ด าเนินท านองเป็นโครงจงัหวะ 

 

 

         ภาพประกอบ 62  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 89 -92  เทคนิค Cannon     

หอ้งเพลงท่ี 87 – 95  แนวเชลโล่ แนววิโอล่า แนวไวโอลิน 2 และแนวไวโอลิน 1 ด าเนิน
ท านองหลกั โดยต่อรบัประโยคเพลงกันแบบสัน้ๆ สลบักันท าหนา้ท่ีด  าเนินท านองหลักของเพลง 
แนวดบัเบิล้เบส ด าเนินท านองเป็นโครงจงัหวะ 
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    ภาพประกอบ 63  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 97 -100    เทคนิค Cannon     

 

        ภาพประกอบ 64  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 101 -104    เทคนิค Cannon     

หอ้งเพลงท่ี 96 – 104  แนวไวโอลิน 1 ด าเนินท านองหลกัขึน้มาก่อน หลงัจากนัน้ แนว 
เชลโล ่แนววิโอลา่ แนวไวโอลิน 2  ด าเนินท านองหลกั โดยตอ่รบัประโยคเพลงกนัแบบสัน้ๆ สลบักนั
ท าหนา้ท่ีด  าเนินท านองหลกัของเพลง แนวดบัเบิล้เบส ด าเนินท านองเป็นโครงจงัหวะ 
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              ภาพประกอบ 65  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 105 – 108  เทคนิค Cannon     

หอ้งเพลงท่ี 106 – 114 แนววิโอล่า และแนวเชลโล่ จบัคูด่  าเนินท านองหลกั และเปล่ียน
มาเป็นแนววิโอล่า จบัคูก่บัแนวไวโอลิน 2 เพ่ือด าเนินท านองหลกัตอ่ และสดุทา้ยก็เปล่ียนมาเป็นว
แนวไวอลิน 2 จบัคูก่บัแนวไวโอลิน 1 เพ่ือด าเนินท านองหลกัตอ่ไป แนวดบัเบิล้เบส ด าเนินท านอง
โครงจงัหวะ 

 

     ภาพประกอบ 66  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 117 – 120  เทคนิค Cannon   
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ตัวอย่างที ่6 เทคนิคการประพันธแ์บบ Conclusion (ลูกหมด)    
บทเพลงท่อนสุดทา้ยเป็นท่อนเพลงสัน้ๆมีจงัหวะเร็ว เทียบเท่ากับจงัหวะหนา้ทบัสองไม้

ชัน้เดียว หรือครึง่ชัน้ เป็นทอ่นเพ่ือบรรเลงตอ่ทา้ยเพลงตา่งๆ  
 

 

                          ภาพประกอบ 67  โนต้เพลงปลาทอง หอ้งเพลงท่ี 125 -137  

หอ้งเพลงท่ี 125 -137 ด าเนินท านองลกูหมด บทเพลงท่อนสดุทา้ยเป็นท่อนเพลงสัน้ๆมี
จงัหวะเร็ว เทียบเท่ากับจงัหวะหนา้ทับสองไมช้ัน้เดียว หรือครึ่งชัน้ เป็นท่อนเพ่ือบรรเลงต่อท้าย
เพลงตา่งๆ เพ่ือแสดงวา่ จบเพลงปลาทอง 

 
2.3 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค ์โดยจัดกิจกรรมการแสดงดนตรีสร้างสรรค ์

เพือ่การบรรเลงท านองดนตรีลาวเดมิ ในรูปแบบวงดนตรีเคร่ืองสายสากล (String 
Orchestra) 

 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค ์ โดยกิจกรรมการแสดงดนตรี ผู้วิจัยได้จัดท า
โครงการแสดงดนตรีเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาท านองดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงของวงดนตรี
ลาวเดิม และวงดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra) ณ หอประชมุโรงเรียน โรงเรียนศิลปะ
แห่งชาติ นครหลวงเวียงจนัทร ์ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือการเผยแพร่
ผลงานสรา้งสรรค ์

โครงการแสดงดนตรีเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาท านองดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงของ
วงดนตรีลาวเดมิ และวงดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra)   

หลกัการและเหตผุล ดนตรีลาวเดิม  ดนตรีในราชส านกัของลาวในอดีต ปัจจบุนัประเทศ
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว มีการเปล่ียนแปลงการปกครองเป็นระบอบสังคมนิยม 
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ดนตรีลาวเดิมมีการเปล่ียนแปลงตามกรอบแนวคิดระบอบการปกครอง ประชานชนมุ่งเนน้ เรื่องวิถี
ความอยูร่อดการด ารงชีวิตประจ าวนั 

การด ารงวิถีชีวิตในโลกปัจจบุนั โลกมีการพฒันาเปล่ียนแปลงไปอยา่งมาก การส่ือสารใน
โลกปัจจุบนัท่ีเรียกว่า “โลกาภิวฒัน”์  โลกไรพ้รมแดน การแพร่กระจายการส่ือสารในปัจจุบนัทัน
ดว่น ไรเ้ขตแดนและการกีดกันขอ้มลูการส่ือสารใดๆได ้การส่ือสารท่ีสามารถเขา้ถึงกัน ไดแ้ก่ การ
ชมดนตรี และวัฒนธรรม ผ่านทางอินเตอรเ์นตในโปรแกรมยูทูปส์(Youtube)  การชมทีวีจาก
ดาวเทียมในรายการทีวี เมืองไทย  โลกของโทรศพัทมื์อถือสมยัใหม่ท่ีมีทุกอย่าง การซือ้ การขาย 
การถ่ายเท ท าใหก้ารเผยแพร ่ถ่ายโอน การลอกเลียนทางวฒันธรรมเป็นไปไดโ้ดยง่ายจนทา้ยสุด
การคน้หาเจา้ของผลงานแทจ้ริงอาจไม่ใช่เรื่องง่าย  ตอ้งมีการแสดง อา้งอิงขอ้มูลหลักฐานเพ่ือ
แสดงความเป็นเจ้าของ เช่นเดียวกันการค้นหาความเป็นตัวตน เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ทาง
วฒันธรรม การแสดงความเป็นเจา้ของเอกลักษณ ์อตัลกัษณว์ฒันธรรมของตน เจา้ของลิขสิทธ์ิ 
สิทธ์ิบตัร ตอ้งมีขอ้มลูอา้งอิงบง่ชดัท่ีชดัเจนเพ่ือสามารถแสดงความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ 

ท านองเพลงดนตรีลาวเดิมในปัจจุบนั ยงัใชร้ะบบการถ่ายทอดบทเพลงทางดนตรีแบบ   
มุขปาฐะ คือการต่อเพลงจากครูเพลงปากต่อปาก ซึ่งปัจจุบนัครูเพลงในราชส านักยุคสมัยก่อน
เปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2518 (ค.ศ.1975) แทบจะเสียชีวิตเกือบหมดแลว้ ท าใหท้  านอง
เพลงดนตรีลาวจ านวนไม่นอ้ยขาดการถ่ายทอด ตอ่เพลง จนเกิดการขาดหายและไม่มีการบรรเลง
ในบทเพลงนัน้ๆไดอี้กในปัจจุบนั  เป็นเหตผุลใหท้  านองดนตรีลาวเดิมควรมีการฟ้ืนฟูเพ่ือเก็บเป็น
มรดก รักษาสืบเน่ืองพัฒนากันต่อไป ผู้วิจัย     มุ่งหมายว่าจะไดร้ับประโยชนจ์ากการศึกษา
ดงัตอ่ไปนี ้เพ่ือรวบรวมท านองเพลงดนตรีลาวเดิม ท่ีจะขาดหายน ามาศึกษา แปรท านองเพลงใน
เครื่องมือตา่งๆ ไดแ้ก่ ระนาดเอก ขิม ซออู ้ จนสามารถบรรเลงเป็นวงมโหรี และวงเครื่องสายสากล 
(String Orchestra) 

วตัถปุระสงคโ์ครงการ เพ่ือฟ้ืนฟูท านองและบทเพลงดนตรีลาวเดิม  เพ่ือการพฒันาและ
สรา้งสรรคท์  านองดนตรีลาวเดมิ โดยการบรรเลงของวงเครื่องสายสากล  

สรุปผลการด าเนินงาน การก าหนดเป้าหมายในการด าเนินโครงการ ซึ่งระบุเป็นตวัเลข
ชดัเจน เชน่ จ านวนผูเ้ขา้รว่มโครงการ จ านวน 40 คน  

ระยะเวลาด าเนินการ เดือนมีนาคม 2562 ถึงเดือน กรกฏาคม 2563 เริ่มดว้ยการประชมุ
ประสานงานวิทยากร,นักดนตรีส่งมอบบทเพลงเพ่ือการฝึกซ้อมฝึกซ้อมวงดนตรีลาวเดิม,วง
เครื่องสายสากลจดัการแสดงฟ้ืนฟแูละพฒันาดนตรีลาวเดมิ 
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สถานท่ีด าเนินงาน  โรงเรียนศิลปะแหง่ชาติ ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว นครเวียงจนัทร ์

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ  กลุ่มเป้าหมาย จ านวนประมาณ  40  คน  ดร.สมจิต ไสย
สวุรรณ,อาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดา,อาจารยค์  าแสน พิลาวง,อาจารยบ์ณัฑิต สะนะสิด  ผูอ้  านวยการ
โรงเรียนศลิปะแหง่ชาตลิาวคณาจารยท่ี์จะรว่มบรรเลงวงดนตรีลาวเดมิและวงเครื่องสายสากล 

รายละเอียดกิจกรรม การฝึกซ้อมและปรับแนวเพลงวงดนตรีลาวเดิม และวงดนตรี
เครื่องสายสากล การแสดงเพ่ือฟ้ืนฟูและพฒันาท านองเพลงดนตรีลาวเดิม การแสดงวงดนตรีลาว
เดมิ ไดแ้ก่ เครื่องดนตรีระนาดเอก  ขิม ซออู ้ แคน และจะเข ้  ในบทเพลง โอล้าว และปลาทอง การ
แสดงวงดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra) ไดแ้ก่เครื่องดนตรีไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่และ
ดบัเบิล้เบส จ านวน 22 ชิน้ ดงันี ้ไวโอลิน 1  จ  านวน   6 ชิน้,ไวโอลิน 2  จ  านวน   6 ชิน้,วิโอล่า 
จ  านวน  4 ชิน้, เชลโล ่จ  านวน   4 ชิน้,ดบัเบิล้เบส จ านวน  2 ชิน้ 

งบประมาณโครงการ ค่าบ ารุงหอประชุมใหญ่โรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว ค่าท่ีพัก 
คา่อาหาร คา่การเดนิทาง ไป – กลบั คา่วิทยากรภายในและภายนอก เพ่ือการแสดงดนตรีดนตรี 

         การแสดงวงดนตรี  2 วง ไดแ้ก่ วงดนตรีมโหรีลาวเดิม และวงดนตรีเครื่องสาย
สากล (String Orchestra) สถานท่ีแสดง หอประชมุใหญ่โรงเรียนศลิปะแหง่ชาตลิาว 

 ผลท่ีคาดวา่จะไดร้บั  สามารถฟ้ืนฟทู านองเพลงลาวเดมิ โดยการประสานงานของ 
ดร.สมจิต ไสยสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติลาว และอาจารยโ์รงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว เวียงจนัทร์  
สามารถฟ้ืนฟแูละพฒันาท านองเพลงลาวเดมิ โดยการบรรเลงของวงเครื่องสายสากล 

 วงดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra) ท่ีจะใชใ้นการแสดงดนตรีเผยแพร่
ผลงานสรา้งสรรค ์ไดแ้ก่ วงดนตรีเครื่องสายสากล โรงเรียนศิลปะแหง่ชาติ และวงดนตรีเครื่องสาย
สากลเช่ือมสมัพนัธ ์

วงดนตรีเครื่องสายสากล โรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติลาว เกิดการจากการจดัการเรียน
การสอนสายวิชาชีพทางดนตรีของนักเรียน 7 ชัน้ปี โดยแต่ละชัน้ปีนัน้ก็จะมีนักเรียนเลือกเรียน
รายวิชาเครื่องสายสากล ไดแ้ก่ ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ และดบัเบิล้เบส  และคณาจารยท่ี์สอน
รายวิชาเครื่องสายสากล ซึ่งในขบวนการจดัการเรียนการสอนจะมีรายวิชาการบรรเลงรวมวงโดย
ในเฉพาะกลุ่มเครื่องสายสากล ก็จะมีการฝึกซอ้มในกลุ่มเครื่องสาย ไดแ้ก่ วงเครื่องสายสากล 
(String Orchestra) นอกเหนือจากการฝึกซ้อมในรายวิชาแลว้ยังมีการฝึกซ้อมในรูปแบบของ
กิจกรรมเสรอมหลกัสตูรท่ีเรียกว่าชมรมดนตรี  และการฝึกซอ้มงานราชการของโรงเรียนตามค าสั่ง
ราชการประจ าปีการศกึษา 
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ภาพประกอบ 68  วงดนตรีเครื่องสายสากลโรงเรียนดนตรีศลิปะแหง่ชาติ 

ท่ีมา :   ยงยทุธ เอ่ียมสอาด,2563 

วงดนตรีเครื่องสายสากลเช่ือมสัมพันธ์ 2 ประเทศ ระหว่างประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูก้่อตัง้วง โดย อาจารย ์ดร.สมจิต ไสยสุวรรณ(ศิลปิน
แหง่ชาตลิาว) และผศ.ดร.ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อินทร ์(เพ่ือนรว่มชัน้เรียนในประเทศไทย ของอาจารย์
สมจิต) โครงการวงดนตรีเครื่องสายสากลเช่ือมสัมพันธ์ เกิดขึน้เม่ือ ปี ค.ศ. 2000 เม่ือครัง้ท่ี 
อาจารยส์มจิต ไสยสวุรรณ ไดม้าศกึษาดนตรีศกึษามหาบณัฑิต มหาวิทยาลยัมหิดล ท่ีประเทศไทย 
เม่ือครัง้ท่ีปิดภาคเรียนการศึกษา และความร่วมมือต่อการท่ีจะพัฒนาวงการดนตรีของทั้ง 2  
ประเทศ ใหเ้กิดการเช่ือมโยงติดต่อสมัพนัธไ์ทย – ลาว จึงไดมี้การจดัตัง้วงดนตรีเครื่องสายสากล
เพ่ือเช่ือมสัมพันธ์ โดยมีการรวบรวมสมาชิกจากเพ่ือนๆนิสิตนักศึกษาท่ีร่วมเรียนดว้ยกัน และ
เพ่ือนๆกลุ่มนกัวิชาการดนตรีรุ่นใหม่ๆ  เพ่ือนๆอาจารยท่ี์สอนตามโรงเรียนดนตรีในประเทศไทย 
เชน่ ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธศ์กัดิ ์ พุม่อินทร ์อาจารยค์ณะศลิปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ศรีนครินทรวิโรฒ, อาจารย ์ดร.นวเทพ นพสุวรรณ อาจารยค์ณะศิลปะกรรมศาตร ์มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี,  อาจารยเ์พชรรตัน ์ วิเศษรกัษ์สกุล อาจารยว์ิทยาลัยดุริยางคศิลป์
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บคุคลทั่วไป มหาวิทยาลยัมหิดล,  อาจารยว์รชาต ิกิจเรณ ูอาจารยค์ณะมนษุศาสตร ์มหาวิทยาลยั
นเรศวร, อาจารยย์งยุทธ เอ่ียมสอาด อาจารยโ์รงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร(ฝ่ายมธัยม) 

 

 

ภาพประกอบ 69  ภาพการแสดงดนตรีเช่ือมสมัพนัธ ์ ปี ค.ศ. 2000 

ท่ีมา  :    สมจิต ไสยสวุรรณ 

 

ภาพประกอบ 70  ภาพการแสดงดนตรีวิทยาลยัครูศลิปะแหง่ชาต ิ ปี ค.ศ. 2000 

ท่ีมา : สมจิต  ไสยสวุรรณ 
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สรุปการเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค ์
สรุปการเผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรค ์โดยกิจกรรมการแสดงดนตรี ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าโครงการ

แสดงดนตรีเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาท านองดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงของวงดนตรีลาวเดิม 
และวงดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra) ดงันี ้

การด าเนินโครงการแสดงดนตรีเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาท านองดนตารีลาวเดิม โดยการ
บรรเลงของวงเครื่องสายสากล (String Orchestra) ไดมี้การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรบัการ
บรรเลงดว้ยวงเครื่องสายสากล และด าเนินการฝึกซอ้มวงเครื่องสายสากล ผ่านการสนบัสนนุดแูล
ใหค้  าปรึกษา ประชุมเสวนาทางดนตรี โดยคณะคณาจารยอ์าจารยบ์ุญเท่ียง สีสกัดา ผูแ้ปรทาง
ท านองเพลงดนตรีลาวเดิมเป็นทางระนาดเอก และพฒันาสูท่างบรรเลงเครื่องมือขิม จเข ้ซออู ้แคน 
เพ่ือการบรรเลงในรูปแบบวงมโหรี  ดร.สมจิต ไสยสุวรรณ และอาจารยแ์สงทอง บุดชาดี ควบคมุ
การฝึกซอ้มวงดนตรีเครื่องสายสากล  จนสามารถปรบัปรุงแกไ้ขจนสามาถแสดงเผยแพร่ผลงาน
สรา้งสรรค ์ในกิจกรรมดนตรีตา่งๆตอ่ไป 

 

 
 

                    ภาพประกอบ 71  โปสเตอรก์ารแสดงเผยแพรด่นตรีสรา้งสรรค ์

             ท่ีมา : ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 
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การด าเนินการโครงการแสดงดนตรีเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาท านองดนตารีลาวเดิม โดย
การบรรเลงของวงเครื่องสายสากล (String Orchestra) จากการฝึกซอ้มและปรบัแก ้เห็นชอบจาก
อาจารยบ์ุญเท่ียง สีสกัดา ,อาจารยแ์สงทอง บุดชาดี และอาจารย ์ดร.สมจิต ไสยสุวรรณ(ศิลปิน
แหง่ชาต)ิ ใหส้ามารถแสดงและเผยแพรผ่ลงานในบทเพลงปลาทอง และบทเพลงโอล้าว ไดส้ง่มอบ
การบนัทกึโนต้เพลงแบบสมบรูณ ์จ านวน 1 ชดุ มอบใหโ้รงเรียนศลิปะแหง่ชาต ิประเทศสาธารณรฐั
ประชาธิปไตย ประชาชนลาว เพ่ือการแสดงเผยแพรอ่ยา่งไมส่ิน้สดุ 

การเผยแพร่ผลงานดนตรีสรา้งสรรค ์โดยการแสดงวงเครื่องสายสากลโรงเรียนศิลปะ
แห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 10  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เพ่ือการศึกษาดงูานจากคณะคณาจารย ์รอง
ศาสตราจารย ์ดร.สพุรรณี เหลือบญุช ูและอาจารย ์ดร.บ ารุง พาทยกลุ น าคณะนิสิตหลกัสตูรศลิป
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ จ  านวน 18 คน เขา้ศึกษาดูงาน
โรงเรียนศิลปะแห่งชาติ สปป.ลาว เพ่ือรบัฟังการแสดงวงดนตรีเครื่องสายสากล ในบทเพลงโอล้าว 
และบทเพลงปลาทอง โดยการแนะน าโครงการวิจยัความรว่มมือระหว่างสองประเทศไทย – ลาว 
ผูท้  างานวิจยัโดยนายยงยทุธ เอ่ียมสอาด นิสิตศิลปศาสตรดษุฎีบฑัิต สาขามานษุยดรุิยาวควิทยา 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย ร่วมมือกับโรงเรียนศิลปะ
แหง่ชาตลิาว ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการฟ้ืนฟแูละพฒันาท านองดนตรี
ลาวเดิม โดยการบรรเลงของวงเครื่องสายสากล (String Orchestra) ในการประสานงานโดย 
อาจารย ์ดร.สมจิต ไสยสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และอาจารยบ์ุญเท่ียง  สีสกัดา  อาจารยบ์ณัฑิต สะนะสิด อาจารยค์  าแสน พิลาวง อาจารยแ์สง
ทอง บุดชาดี และคณะคณาจารย์จากสาขาวิชาดนตรีพื ้นเมือง และสาขาวิชาดนตรีสากล
(คลาสสิก) ของโรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว จนบทเพลงไดป้ระสบความส าเร็จ พรอ้มท่ีสามารถจะ
เผยแพรแ่ละแสดงตอ่สาธารณชนในโอกาสตา่งๆ 
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                     ภาพประกอบ 72  อาจารยบ์ณัฑิต สะนะสิตและผูบ้รหิารแนะน ารายการแสดง  

          ท่ีมา :  ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 

 

 

ภาพประกอบ 73  ผูอ้  านวยการโรงเรียน และอ.บณัฑิต สะนะสิต ใหข้อ้มลูการแสดง  

ท่ีมา :   ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 
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ภาพประกอบ 74  รว่มถ่ายภาพคณะผูบ้รหิาร คณะผูด้งูานและนกัแสดง  

ท่ีมา :    ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 

ได้มีการเผยแพร่บทเพลงท านองดนตรีลาวเดิม บทเพลงโอ้ลาว ส าหรับวงดนตรี
เครื่องสายสากล(String Orchrstra) ในงานเสนอผลงานสรา้งสรรคท์างดา้นศิลปกรรมระดบัชาติ 
“มหกรรมวฒันธรรมทอ้งถ่ินรว่มสมยั” ครัง้ท่ี 2 ( The 2nd  National Creative Work Prresentation 
of Fine Arts VRU Contemporary Folk Festival 2020) วนัท่ี 26 -27 พฤศจิกายน 2563 ณ ลาน
วฒันธรรม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี ผ่านการประเมินจากคณะผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลงานสรา้งสรรค์
ทางดา้นดรุิยาคศิลป์ ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์ดร.วีรชาติ เปรมานนท ์รองศาสตราจารย ์ดร.โกวิทย ์
ขนัธศริ ิและรองศาสตราจารย ์ดร.วิบลูย ์ตระกลูฮุน้ 
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ภาพประกอบ 75  รว่มถ่ายภาพคณะผูน้  าเสนอผลงานสรา้งสรรค ์และคณะผูท้รงฯ   

ท่ีมา :   ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 

  

 

ภาพประกอบ 76  วง Bangplee String Orchestra น าเสนอผลงานสรา้งสรรคฯ์   

ท่ีมา :   ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 
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ภาพประกอบ 77  เกียรตบิตัรการเผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรคท์างดา้นศลิปกรรมระดบัชาต ิ  

                                     ท่ีมา :  ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 

ได้มีการเผยแพร่บทเพลงท านองดนตรีลาวเดิม บทเพลงปลาทอง ส าหรับวงดนตรี
เครื่องสายสากล(String Orchrstra) ในงานเสนอผลงานสรา้งสรรคท์างดา้นศิลปกรรมระดบั
นานาชาติ  ครัง้ท่ี 1 ( The International Symposium on Creative  Fine Art)  วนัท่ี 16 ธันวาคม  
2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี ศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา ผ่านการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมิ นผลงาน
สรา้งสรรคท์างดา้นดรุยิางคศลิป์  
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         ภาพประกอบ 78  โปสเตอรแ์ละหนา้ปกสจูิบตัรงานสรา้งสรรคน์านาชาต ิครัง้ท่ี 1   

ท่ีมา :   ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 

 

 

ภาพประกอบ 79  รบัมอบเกียรติบตัร และคณะกรรมการผูท้รงฯ  

ท่ีมา  :  ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 
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ภาพประกอบ 80  เกียรตบิตัรการน าเสนองานสรา้งสรรคน์านาชาตฯิ ครัง้ท่ี1   

ท่ีมา :   ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 

 

ภาพประกอบ 81  กรรมการผูท้รงและผูเ้ขา้รว่มน าเสนอผลงานสรา้งสรรคฯ์   

ท่ีมา :   ยงยทุธ เอ่ียมสอาด 



  133 

บทที ่5  
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 จากการวิจยัในหวัขอ้เรื่อง “การฟ้ืนฟู และพฒันาท านองเพลงดนตรีลาวเดิม โดย
การบรรเลงของวงเครื่องสายสากล” ผูว้ิจยัขอสรุปผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะดงัตอ่ไปนี ้

สรุปผลการวิจัย 

การฟ้ืนฟูท านองเพลงลาวเดมิ และบทเพลงลาวเดมิ 
1.1  การสืบค้น ค้นหาชื่อบทเพลงและท านองเพลงลาวเดิมสภาพปัจจุบัน 
จากการศึกษาสภาพปัจจุบัน ของท านองเพลงดนตรีลาวเดิม โรงเรียนศิลปะดนตรี

แห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทร์ ประเทสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายหลัง
ประเทศชาติไดส้ิน้สุดสงคราม และไดร้บัการสถาปนาขึน้เป็นประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวนัท่ี 2 ธันวาคม ค.ศ. 1975 มาถึงปี ค.ศ. 1976 พรรครฐับาลไดร้วม
เอาโรงเรียนนาฏศิลป์และดรุิยางคแ์ห่งชาติ และโรงเรียนศิลปะดนตรีศนูยแ์นวร่วมลาวรกัชาติ ได้
น าโรงเรียนทัง้สองแห่งดงักล่าว เขา้เป็นโรงเรียนเดียวกัน แลว้ตัง้ช่ือใหม่ว่า โรงเรียนศิลปะดนตรี
แห่งชาติ ท่ีบา้นของท่านอนุ เมืองจนัทะบุรี นครหลวงเวียงจนัทร ์โดยใชท้่านบวัเงิน ชาพูวง เป็น
หวัหนา้โรงเรียน อยูภ่ายใตก้ารชีน้  าของกรมศลิปกรรม กระทรวงแถลงขา่วและวฒันธรรม 

โรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติ เป็นโรงเรียนสายวิชาชีพและสามัญศึกษา มีการจัดการ
เรียนการสอน 7 ชัน้ปี  ไดแ้ก่ ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนตน้ และระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนปลาย 
เม่ือจบการศกึษาแลว้สามารถศกึษาต่อในระดบัอุดมศึกษาหรือการศกึษาชัน้สงู วตัถปุระสงคก์าร
จดัการเรียนการสอนเพ่ือเป็นการส่งเสริม อนุรกัษ์รกัษาศิลปวฒันธรรมลาว ใหย้ั่งยืนอยู่คู่กับคน
ลาว สงัคมลาวตลอดไป เพ่ือการฝึกฝนหล่อหลอมสรา้งนกัศิลปินรุ่นสืบทอด ประกอบใหก้ับกอง
แสดงศลิปะอาชีพ และหนว่ยศลิปะ วรรณคดีทั่วประเทศ สรา้งก าลงัของเหลา่ศลิปินใหมี้การพฒันา
กา้วขึน้สูค่วามทนัสมยัทีละกา้ว ระบบการเรียนการสอนโรงเรียนศลิปะดนตรีแหง่ชาติ 
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สาขาวิชาตามหลกัสตูรการเรียนการสอนมี ดงัตอ่ไปนี ้ 
1. ฟ้อนพืน้เมืองลาวเดมิ 
2. ฟ้อนพืน้ฐานชนชาต ิชนเผา่ 
3. ดนตรีพืน้เมืองลาวเดมิ  
4. ดนตรีสากล (คลาสสิก) 
5. ทฤษฎีซอ่นแพร และหดัอา่นซอ่นแพร 

นกัดนตรี เครื่องดนตรี โรงเรียนศลิปะดนตรีแหง่ชาติ 
ในการฟ้ืนฟูและพฒันาท านองเพลงลาวเดิม จากการลงภาคสนามและคน้พบหนงัสือ

คูมื่อเพลงลาวเดิม ส าลบัมโหรี ของรงัสี สตุทมัมา ผูว้ิจยัจึงไดเ้ลือกฟ้ืนฟูและพฒันาท านองดนตรี
ลาวเดิมดว้ยวงดนตรีมโหรี ตามท่ีโรงเรียนศิลปะดนตรีแห่งชาติสามารถและบรรเลงอยู่ในปัจจุบนั 
ประกอบดว้ยเครื่องดนตรี ดงันี ้แคน ซอ ขิม จะเข ้ฉ่ิง กรบั และระนาดเอก  

นักดนตรีวงมโหรี โรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว ประกอบดว้ยคณาจารยท่ี์สอนรายวิชา 
เครื่องดนตรีพืน้เมือง มีรายช่ือตามเครื่องดนตรี ดงัต่อไปนี ้เครื่องแคนอาจารยค์  าแสน  พิลาวง,
อาจารยว์ิไซย  ปานเุดช  เครื่องซออาจารยเ์ม็คค า   แสนค า เครืองขิมอาจารยป์นูา    ขนัที,อาจารย์
จนัทะสี  แกว้บุญธรรม เครื่องจเขอ้าจารยเ์จดสะนา   เพ็ดไพลิน  เครื่องระนาดเอก  อาจารยบ์ุญ
เท่ียง  สีสกัดา,นายศรีสวุรรณ  เย่ียงกง 

การฝึกซอ้มวงดนตรีมโหรีเพ่ือพฒันาท านองเพลงลาวเดมิ ควบคมุวงและการฝึกซอ้ม โดย
อาจารยบ์ญุเท่ียง  สีสกัดา,อาจารยค์  าแสน  พิลาวงและอาจารยบ์ณัฑิต  สะนะสิด 

นกัดนตรีวงเครื่องสายสากล (String Orchestra) ประกอบดว้ยคณาจารยแ์ละนกัเรียน 
สาขาวิขาดนตรีสากล มีรายช่ือตามเครื่องดนตรีดงัต่อไปนี ้นักดนตรีแนวไวโอลิน 1 ไดแ้ก่ นาย
อนสุร ปรานิกาย,นางสินสดุา  สิมมะนี,นางมโนลกั  ท ามะวงสา,นายสมสกั  แกว้บนุยง,นายตลีุ  กู้
จงตั๋ว,นายสมจิต  ไสยสวุรรณ (นกัดนตรีรบัเชิญเช่ือมสมัพนัธ)์,นายประพนัธศ์กัดิ ์ พุ่มอินทร ์  (นกั
ดนตรีรบัเชิญเช่ือมสมัพนัธ์)  นกัดนตรีแนวไวโอลิน 2  ไดแ้ก่ นางเพ็ดสะหมอน สุดทิมาด,นางพดุ  
สอสีนวน,นางปามี ้ สีดาวง,นางสอนมะนี  สอนพะจนั,นางสุพาพอน  ไชยะสาน,นายทิบมิ่งเมือง  
แกว้วิไล นกัดนตรีวิโอลา่ ไดแ้ก่ นายอา่งพะไท  ไสยสวุรรณ,นางสดุาลดั  ไชยะวง,นางนิพาพอน  ท า
มะวง,นายนวเทพ  นพสุวรรณ (นกัดนตรีรบัเชิญเช่ือมสมัพนัธ)์ นกัดนตรีเชลโล่ ไดแ้ก่ นางแพด้ตี ้ 
กาวีค า,นายวรชาติ  กิตเรณู(นกัดนตรีรบัเชิญเช่ือมสมัพนัธ)์ นกัดนตรีดบัเบิล้เบส ไดแ้ก่ นายจนัสะ
หมอน  วงพะจนั อ านวยเพลง (Conductor)  โดย  นายแสงทอง  บดุชาดี  อ านวยการจดัการแสดง 
(Music Drirector) โดย  นายยงยทุธ   เอ่ียมสอาด ควบคมุวงและการฝึกซอ้มโดย อาจารย ์ดร.สม
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จิต  ไสยสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติ สปป.ลาว)  อาจารยแ์สงทอง  บุดชาดี(หวัหนา้งานดนตรีสากล
โรงเรียนศลิปะแหง่ชาต ิสปป.ลาว) 

การสืบทอดทางดนตรี โรงเรียนศิลปะแห่งชาติ สปป.ลาว เกิดจากการจดัขบวนการเรียน
การสอนนกัเรียนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ และนกัเรียนมธัยมศกึษาตอนปลาย ทัง้หมด 7 ชัน้ปี 
โดยไดแ้บง่เครื่องดนตรี และบทเพลงตา่งๆในแตล่ะชัน้ปี 14 ภาคเรียนการศกึษา เป็นประมวลการ
สอนแต่ละภาคเรียนการศึกษา ตามส าลับเพลงเรียงล าดบัตามความยากง่ายของแต่ชัน้ปี เช่น   
ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ชัน้ปีท่ี 1 – 4  ระดบัชัน้ปีท่ี 1 เรียนรูเ้ก่ียวกบัดนตรี วิธีนั่ง วิธีการจบัคว ่า
ฝึกตีไลเ่รียงเสียงตัง้แตเ่สียงต ่าหาเสียงสงู และการใชข้อ้มือ เรียนเพลงลาวกระแส เพลงลาวพุง้ขา้ว 
เพลงลาวลวน เพลงฟ้อนผา้แพร เพลงลาวเซิง้ เพลงฟ้อนนกเขา เพลงลาวล่องน่าน เพลงลาว
สมเด็จ เพลงสรอ้ยสน้ตดั เพลงพายเรือ ระดบัชัน้ปีท่ี 2 เรียนเพลงลาวเจริญศรี เพลงลาวสามท่อน 
เพลงลาวเหนือ เพลงลาวกระตุ๊กกี ้เพลงลาวเจา้ชู ้เพลงลาวกระทบไม ้เพลงลาวดวงเดือน เพลงลาว
ค าหอม เพลงลาวด าเนินทราย เพลงลาวเส่ียงเทียน ระดบัชัน้ปีท่ี 3  เรียนเพลงดวงจ าปา เพลงแขก
หนงั เพลงลาวชมดง เพลงลาวแพนนอ้ย เพลงลาวรว่มสมัพนัธ ์เพลงเขมรไทรโยก เพลงลาวอมตกุ 
เพลงขบัทุม้หลวงพระบาง เพลงสว่างสามสา้ว เพลงแปะ เพลงฟ้อนสาวลาวลา้นชา้ง เพลงเขมร
ปากทอ่ ระดบัชัน้ปีท่ี 4 เรียนเพลงลาวแผนใหญ่ เพลงโสมสอ่งแสง เพลงนกเขาขแมร ์เพลงมอญล า
ดาบ เพลงแขกขาว เพลงอ่ิมแส เพลงเทพบนัเทิง เพลงออ้ยฟ้อนปีใหม่ 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ชัน้ปีท่ี 5 – 7 ระดบัชัน้ปีท่ี 5 เรียนเพลงสาธุการ เพลงลวั
สามลา เพลงเขา้ม่าน เพลงจีนขิมเล็ก เพลงประถม เพลงลา เพลงสะเหิม ระดบัชัน้ปีท่ี 6 เรียน
เพลงลวัลาเดียว เพลงเชิดชา้ เพลงเชิดไว เพลงกรม เพลงช านาน เพลงกราวใน เพลงกราวนอก 
ระดบัชัน้ปีท่ี 7 เรียนเพลงชา้ เพลงไว เพลงแม่บท เพลงแขกมอญใหญ่ เพลงแขกมอญนอ้ย เพลง
กิดดาพินิหาน(ฟ้อนเย่ียมพิมาน) เพลงเขมรพวง เพลงเขมรป่ีแกว้ เพลงมอญล าดาบ 

1.2 การศึกษาท านองดนตรีลาวเดมิเพือ่การแปรท านอง เคร่ืองดนตรีระนาดเอก 
เพือ่การบรรเลง  

จากการลงพืน้ท่ีภาคสนาม ณ นครหลวงเวียงจนัทร ์ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  ข้าพเจ้าไดส้ัมภาษณ์ครูเพลงดนตรีลาวเดิม ในสภาพปัจจุบันของการบรรเลง
ท านองดนตรีลาวเดิม โดยการอา้งอิงรายช่ือบทเพลงจากหนงัสือคู่มือเพลงลาวเดิม ส าลบัมโหรี 
ของ รงัสี  สตุทมัมา ค.ศ.1974 โดยสมัภาษณค์รูเพลงดนตรีลาวเดิม ไดแ้ก่ อาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกั
ดา อาจารยโ์รงเรียนศิลปะแห่งชาติ เครื่องดนตรีถนัดระนาดเอก   อาจารยบัณฑิต สะนะสิด 
อาจารยโ์รงเรียนศิลปะแห่งชาติ เครื่องดนตรีถนดัขิม  และอาจารยเ์ดช  เหมือนสนิท อาจารยส์อน
โรงเรียนเอกชน และเป็นชา่งท าผืนระนาด เครื่องดนตรีถนดัระนาดเอก จากการสมัภาษณใ์นสภาพ
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การบรรเลงดนตรีท านองดนตรีลาวเดิมในปัจจบุนั โดยอา้งอิงหนงัสือคูมื่อเพลงดนตรีลาวเดิม จาก
ท านองบทเพลงทัง้หมด 64 เพลง ครูเพลงทัง้ 3 ท่าน  ว่ามีท านองเพลงลาวเดิม จ านวน 7 เพลง ท่ี
ใหค้วามเห็นตรงกนัว่าไม่มีการบรรเลงแลว้ในสภาพการบรรเลงวงดนตรีลาวเดิมในปัจจุบนั อีกทัง้
ไมมี่ครูเพลงทา่นใดท่ีจะตอ่เพลงลาวเดมิ ทัง้ 7 เพลงใหก้บัลกูศษิยก์นัอีกแลว้ 

 

 

                    ภาพประกอบ 82  สมัภาษณ ์อาจารยบ์ณัฑิต สะนะสิต และอาจารยเ์ดช เหมือนสนิท  

       ท่ีมา :  ยงยทุธ  เอ่ียมสอาด,2561 

บทเพลงในการฟ้ืนฟูและพัฒนาท านองเพลงลาวเดิม ขา้พเจา้ไดเ้ลือกบทเพลงโอล้าว 
และปลาทองในการด าเนินการฟ้ืนฟแูละพฒันา โดยใชท้  านองหลกัจากหนงัสือคูมื่อลาวเดมิ ส าลบั
มโหรี ของรงัสี สุตทมัมา ค.ศ.1974  และแปรท านองเป็นทางระนาดเอก ก่อนท่ีจะขยายการแปร
ท านองเพ่ือเป็นการบรรเลงรวมเป็นวงดนตรีลาวเดิม ประเภทวงมโหรี ทัง้นีส  าหรบัการแปรท านอง
เป็นทางระนาดเอกขา้พเจา้ไดร้บัความรว่มมือจากโรงเรียนศิลปะแหง่ชาต ิสปป.ลาว โดยมีอาจารย์
บุญเท่ียง สีสกัดา และอาจารยค์  าแสน พิลาวง ช่วยกันประชุมปรึกษาหารือ และประดิษฐ์ท านอง
เพลงออกมาเป็นทางระนาดเอก ดงัตอ่ไปนี ้
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การบันทกึแบบดุริยางคไ์ทยโน้ตเพลงเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรังสี สุตทัม
มา กับทางระนาดเอกของ บุญเทีย่ง สีสักดา  

เพลงโอ้ลาว  3  ช้ัน ท่อน1    
หอ้งเพลงท่ี 1 

ซอ 2356 -1-2 -3-2 -1-6 -5-6 -5-3 -216 -5-1 
ระนาดเอก -456 -1-2- -352 3216 -5-6 -5-3 -216 -5-1 
 หอ้งเพลงท่ี  5 

ซอ 5615 6543 2123 2345 6543 2345 6545 1666 
ระนาดเอก 5615 6543 2123 2345 6543 2345 6545 1666 
หอ้งเพลงท่ี  9 

ซอ 6166 6166 1615 -6-1 -123 5321 5612 1615 
ระนาดเอก 6166 6166 1615 -6-1 3123 5321 5612 1615 
หอ้งเพลงท่ี  13 

ซอ : 2345 6543 2123 2345 -345 -216 -321 -532 
ระนาดเอก : 2345 6543 2123 2345 -356 -216 -321 -532 
หอ้งเพลงท่ี  17 *ทอ่นยอ้น 

ซอ : 6563 5222 6563 5222 3231 2666 3231 2666 
ระนาดเอก : 6563 52-- 6563 52-- 3231 26-- 3231 26-- 
หอ้งเพลงท่ี  21 

ซอ 3565 365- -121 563- -565 365- -121 56-- 
ระนาดเอก 3565 36-- 6123 26-- 3565 36-- 6111 56-- 
หอ้งเพลงท่ี 25 

ซอ 4562 4562 4542 1245 6542 1245 6545 1666 
ระนาดเอก 4542 4542 4542 1245 6542 1245 6545 1666 
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การบันทกึแบบดุริยางคไ์ทยโน้ตเพลงเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรังสี สุตทัม
มา กับทางระนาดเอกของ บุญเทีย่ง สีสักดา (ต่อ) 
 

หอ้งเพลงท่ี  29 

ซอ 4562 4542 4542 1245 6542 1245 6545 1666 
ระนาดเอก 4542 4542 4542 1245 6542 1245 6545 1666 
หอ้งเพลงท่ี  33 

ซอ 46- 56-- 16-- 46-- 46-- 56-- 4564 42-- 
ระนาดเอก 46-- 56-- 16-- 46-- 46-- 56-- 4564 42-- 
หอ้งเพลงท่ี  37 

ซอ 46-- 56-- 16-- 46-- 46-- 56-- 4564 42-- 
ระนาดเอก 46-- 56-- 16-- 46-- 46-- 56-- 4564 42-- 
หอ้งเพลงท่ี   41 

ซอ 1242 16-- 5612 34-- 5612 34-- 5432 12-- 
ระนาดเอก 1242 16-- 5612 34-- 5612 34-- 5432 12-- 
หอ้งเพลงท่ี  45 

ซอ 1242 16-- 5612 34-- 5612 34-- 5432 12-- 
ระนาดเอก 1242 16-- 5612 34-- 5612 34-- 5432 12-- 
หอ้งเพลงท่ี   49 
ซอ 5612 34-- 5432 12-- 5612 34-- 5432 12-- 
ระนาดเอก 5432 14-- 5432 12-- 5432 14-- 5432 12-- 
หอ้งเพลงท่ี  53 

ซอ 5432 12-- 5432 12-- 5432 12-- 5432 12-- 

ระนาดเอก 5432 14-- 5432 12-- 5432 12-- 5432 12-- 
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การบันทกึแบบดุริยางคไ์ทยโน้ตเพลงเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรังสี สุตทัม
มา กับทางระนาดเอกของ บุญเทีย่ง สีสักดา (ต่อ) 
 
หอ้งเพลงท่ี  57 

ซอ 5432 1432 5422 1432 --32 3232 3232 3-2- 
ระนาดเอก 5432 1432 5432 1432 --32 3232 3232 3232 
หอ้งเพลงท่ี  61 

ซอ 5653 5321 5651 5123 2356 1653 5653 5321 
ระนาดเอก 5653 5321 5671 7123 2356 1643 5653 5321 
หอ้งเพลงท่ี  65 ประทนุ 1 

ซอ 1111 -5-6 1653 -5-6 1111 -5-6 1653 -5-6 
ระนาดเอก -111 -5-6 1653 2356 1111 -5-6 1653 2356 
หอ้งเพลงท่ี   69 

ซอ 1215 1653 5123 2356 1555 1666 2111 5612    
ระนาดเอก 1216 1353 2123 2356 1555 1666 2111 5612     
                                                                                                                             *ยอ้นกลบั 

 *ยอ้นกลบัไปหอ้งเพลงท่ี 17 จนถึงหอ้งเพลงท่ี 64 เพ่ือขา้มมาหอ้งเพลงท่ี 73 และด าเนินท านอง

ตอ่ไป 

หอ้งเพลงท่ี   73  ประทนุ 2 

ซอ 6563 56-6 -563 52-3 -231 26-3 -231 26-6 
ระนาดเอก -444 14-1 -444 14-5 -444 14-5 -666 12-1 
หอ้งเพลงท่ี   77 

ซอ -4-4 -5-5 -6-6 -5-5 -4-4 -5-5 -6-6 -1-1 
ระนาดเอก -444 14-1 -444 14-5 -444 14-5 -666 12-1 
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การบันทกึแบบดุริยางคไ์ทยโน้ตเพลงเปรียบเทียบระหว่างทางซอของรังสี สุตทัม
มา กับทางระนาดเอกของ บุญเทีย่ง สีสักดา (ต่อ) 
 

หอ้งเพลงท่ี   81 

ซอ 2356 -1-2 -3-2 -1-6 -5-6 -5-3 -236 -5-1 
ระนาดเอก 4444 -5--- 6666 15-- 4444 1245 -666 12-1 
หอ้งเพลงท่ี  85 

ซอ --17 6541 --12 5671 -5-6 -123 5-32 2352 
ระนาดเอก -456 1612 3352 3216 -5-6 -5-3 ---2 ---1 
หอ้งเพลงท่ี  89 

ซอ 2351 -6-2 -3-2 -1-6 ---5 ---6 -123 53-2 
ระนาดเอก ---7 6541 ---4 5671 ---5 ---6 ---1 23-2 
หอ้งเพลงท่ี  93 

ซอ ---- ---5 -765 -1-2 ---- ---2 -222 -2-2 
ระนาดเอก ---- ---5 --65 61-2 ---- ---2 -222 -2-2 
หอ้งเพลงท่ี  97 

ซอ 5612 3213 2532 3212 5612 3212 3532 3212 
ระนาดเอก 5612 3212 3532 3212 5612 3212 3532 3212 
หอ้งเพลงท่ี  101 

ซอ 3532 3212 3532 3212 3212 3212 3212 3212 
ระนาดเอก 3532 3212 3532 3212 3212 3212 3212 3212 

หอ้งเพลงท่ี  105 
ซอ ---3 -5-1 ---2 3253 ---- 5612 3252 3216 
ระนาดเอก ---3 5321 ---2 3253 ---- 5612 3212 3216 
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วิธีการตีระนาดเอก จากการแปรท านองเพลง โอล้าว  ทางของอาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดา 
และอาจารยค์  าแสน พิลาวง  การตีระนาดเอกจะเป็นการตีฉาก คือเป็นการตีเก็บ การตีในมือทัง้
สองขา้งลงไปกระทบระนาด 2 ลกูพรอ้มกนั โดยตีลงบนลกูระนาดซึ่งมีเสียงโนต้ตวัเดียวกันแต่อยู่
ห่างกันคนระละดับเสียง เช่นเสียง ซอล(ต ่า) กับเสียง ซอล (สูง) และจากต าแหน่งของคู่เสียง
ดงักลา่วอยูห่า่งกนัเป็นแปดลกูจงึเรียกวิธีตีแบบนีว้่า “ตีคูแ่ปด”   

การตีแบบลกูลอ้ ลกูขดั คนระนาดท่ีจะบรรเลงเพลงลกูลอ้ ลกูขดั จะตอ้งมีประสบการณ์
ในการบรรเลงเพลงประเภทอ่ืนๆเป็นอย่างดี มาก่อนแลว้ ตอ้งรูเ้รื่องของวรรคเพลง ประโยคเพลง 
เรื่องจงัหวะ การน า การตาม การถาม การตอบ ของท านองเนือ้เพลง เพราะลกูลอ้ ลกูขดั เป็นเพลง
ท่ีตอ้งบรรเลงเป็นพวกหนา้ พวกหลงั กลุ่มหรือเครื่องดนตรีท่ีบรรเลงเป็นพวกหนา้ เป็นกลุ่มเครื่อง
ดนตรีท่ีมีหนา้ท่ีบรรเลงน า เชน่ระนาดเอก ซอดว้ง เป็นตน้ กลุม่เครื่องดนตรีท่ีเป็นพวกหลงั เป็นกลุม่
เครื่องดนตรีท่ีมีหนา้ท่ีบรรเลงเนือ้เพลงหลกัหรือบรรเลงตาม เชน่ จเข ้ซออู ้ขิม เป็นตน้ 

 การบรรเลงลกูลอ้ เครื่องดนตรีพวกหนา้ บรรเลงท านองท่ีผูป้ระพนัธป์ระดิษฐ์เป็น
ลูก เป็นวรรค หรือเป็นประโยคหน้า บรรเลงก่อน แลว้ใหเ้ครื่องดนตรีพวกหลัง บรรเลงท านอง
เหมือนอย่างท านองน านัน้ทุกอย่าง แต่บรรเลงท่ีหลงัของพวกหนา้ พวกหนา้บรรเลงจบก่อนแลว้
พวกหลังจึงค่อยบรรเลงซ า้ตาม เปรียบเสมือนกับคนสองคนพูดลอ้เลียนกัน เป็นตน้ เรียกการ
บรรเลงท านองลกัษณะนีว้า่ “ลกูลอ้” 

 การบรรเลงลูกขดั เป็นการบรรเลงท านองท่ีผูป้ระพนัธป์ระดิษฐเป็นลูกเป็นวรรค 
และประโยค ใหท้  านองพวกหนา้ กบัพวกหลงัเป็นคนละท านองกนั บรรเลงก่อนบรรเลงหลงัคนละ
ครัง้แตท่  านองไม่เหมือนกนั เปรียบเสมือนกบัคนสองคนพดูขดักนั เป็นตน้ เรียกการบรรเลงท านอง
ลกัษณะนีว้า่ “ลกูขดั” 

 เพลงท่ีผูป้ระพนัธท์  านองลกัษณะอย่างท่ีกล่าวมานี ้มีอยู่ในเนือ้เพลงมากหลาย
แห่ง ลกัษณะเฉพาะของเพลง จะเรียกเพลงประเภทนีว้่า เพลงลูกลอ้ ลูกขดั คนระนาดเอกตอ้งมี
ความเขา้ใจและจงัหวะดี 

 การบรรเลงระนาดเอกเพลงทางลกูลอ้ ลกูขดั มีมากในเพลงประเภททยอย เพลง
เหลา่นีส้ามารถอวดฝีมือของคนระนาดเอกไดดี้ท่ีสดุ 
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1.3 การจัดการสัมมนากลุ่มย่อยเพือ่ฟ้ืนฟูท านองเพลงลาวเดมิ และบันทกึเป็น
โน้ตสากล  

 การจดัการสมัมนาเพ่ือฟ้ืนฟูท านองเพลงดนตรีลาวเดิม และการบรรเลงวงมโหรี 
ดงัตอ่ไปนี ้การแปรทางเพ่ือบรรเลงเครื่องดนตรีตา่งๆ ในวงมโหรี ไดแ้ก่ เครื่องดนตรีแคน  ซออี ้จเข ้
ขิม และระนาดเอก ผูค้วบคมุการฝึกซอ้มเพ่ือการบรรเลงวงมโหรี ไดแ้ก่ อาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดา 
ควบคมุเครื่องดนตรีนะนาดเอก  อาจารยค์  าแสน พิลาวง ควบคมุเครื่องดนตรีแคน  และอาจารย์
บณัฑิต สะนะสิด ควบคมุเครื่องดนตรีขิม จะเข ้

นักดนตรีผูร้่วมสัมมนา และฝึกซอ้มการบรรเลงวงดนตรีมโหรี ดงันี ้เครื่องระนาดเอก  
อาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดา,นายศรีสวุรรณ เย่ียงกาง เครื่องแคน อาจารยค์  าแสน พิลาวง, อาจารยว์ิ
ไชย   ปานเุดช เครื่องจเข ้  อาจารยเ์จดสนา  เพ็ดไพลิน เครื่องขิม อาจารยป์นูา  ขนัที  และอาจารย์
จนัทะลี  แกว้บุญธรรม เครื่องซออี ้ อาจารยเ์ม็ดค า  แสนค า ควบคมุการสมัมนาและฝึกซอ้มการ
บรรเลงวงมโหรี โดย อาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดา  อาจารยค์  าแสน พิลาวง  และอาจารยบ์ณัฑิต  สะ
นะสิด 

 

ภาพประกอบ 83  อาจารยค์  าแสน  พิลาวงและอาจารยแ์สงทอง บดุชาดี สมัมนากลุม่ยอ่ย 

ท่ีมา : ยงยทุธ  เอ่ียมสอาด,2562 

หลงัจากการจดัการสมัมนากลุ่มย่อยเพ่ือฟ้ืนฟูท านองเพลงลาวเดิม เพ่ือการบรรเลงเป็น
วงมโหรี ไดแ้ก่ เครื่องดนตรี ระนาดเอก แคน ซออี ้จะเข ้ขิม โดยการควบคมุการสมัมนาและฝึกซอ้ม
โดยอาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดา  อาจารยค์  าแสน พิลาวง และอาจารยบ์ณัฑิต  สะนะสิด  จนสามารถ
ประดิษฐ์กลอนเพลงเป็นท านองหลกั  และสามารถบนัทึกเป็นโนต้สากล ในโปรแกรมโนต้เพลง 
Sebelius 7.5  ไดด้งัตอ่ไปนี ้
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การบนัทกึโนต้สากล บทเพลงโอล้าว ทางท านองหลกั โดย อาจารยบ์ญุเท่ียง  สีสกัดา 
 

 

             ภาพประกอบ 84  โนต้สากลเพลงโอล้าว สามชัน้  

  1.4 การฟ้ืนฟูท านองดนตรีลาวเดมิ เพือ่เป็นแนวทางในการบรรเลงเป็นวงมโหรี   
การฟ้ืนฟูท านองเพลงดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงเป็นวงมโหรี ได้มีการด าเนิน

ตามล าดบัขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้
1.4.1 การลงพืน้ท่ีภาคสนามเพ่ือการสืบคน้สภาพปัจจบุนัของท านองเพลงดนตรีลาว

เดิม จากบทเพลงการสืบทอดของหลกัสูตรโรงเรียนศิลปะแห่งชาติ จ  านวน 63 เพลง และจากบท
เพลงจากหนงัสือคู่มือเพลงดนตรีลาวเดิม ของรงัสี สุตตทมัมา จ านวน 64 เพลง ไดข้อ้สรุปว่า มี
ท านองเพลงลาวเดิมจ านวน 7 เพลง ท่ีไม่มีการบรรเลงและการสืบทอดต่อใหก้ับนกัเรียนดนตรีใน
ปัจจบุนั ในงานวิจยัไดเ้ลือก จ านวน 2 เพลง เพ่ือการฟ้ืนฟู และพฒันาท านองเพลงดนตรีลาวเดิม 
ไดแ้ก่ เพลงโอล้าว และเพลงปลาทอง 

1.4.2 มีการแปรท านองเพลงโอล้าว และเพลงปลาทอง เป็นกลอนเพลงทางเครื่อง
ดนตรี ระนาดเอก เพ่ือเป็นท านองหลกัในการบรรเลงลกัษณะวงดนตรีมโหรีลาวเดมิ 

1.4.3 การจดัสมัมนากลุม่ยอ่ย เพ่ือขยายกลอนเพลงททางระนาดเอก เพ่ือการบรรเลง
ในเครื่องดนตรีอ่ืนๆในวงดนตรีมโหรีลาวเดมิ ไดแ้ก่ ขิม จะเข ้แคน ซออู ้ 
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1.4.4 การฝึกซอ้มเพ่ือการบรรเลงเป็นวงดนตรีมโหรีลาวเดิม โดยการควบคุมการ
ฝึกซอ้มจากผูท้รงคณุวฒุิจากโรงเรียนศิลปะแห่งชาติ ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  ไดแ้ก่ อาจารยบ์ุญเท่ียง สีสักดา ระนาดเอก อาจารยค์  าแสน พิลาวง แคน และอาจารย์
บณัฑิต สะนะสิด เครื่องสายพืน้เมืองทัง้หมด 

การฟ้ืนฟูท านองเพลงดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงเป็นวงมโหรี ส  าหรบัการบรรเลงเป็น
วงมโหรีจากการฟ้ืนฟทู านองเพลงดนตรีลาวเดมิ ผูว้ิจยัไดน้  าท านองเพลงจากหนงัสือคูมื่อเพลงลาว
เดิม ส าลบัมโหรีของ รงัสี สุตทมัมา มาประดิษฐ์กลอนเพลงเป็นทางระนาดเอก โดยอาจารยบ์ุญ
เท่ียง สีสกัดา ส าหรบัการบรรเลงเป็นวงมโหรี ยงัตอ้งใชเ้ครื่องดนตรีเครื่องอ่ืนๆ เพ่ือบรรเลงรวมวง
เป็นวงดนตรี ไดแ้ก่ ซออู ้ขิม จเข ้และแคน ซึ่งในเครื่องดนตรีตา่งๆเหล่านี ้ก็จะมีวิธีการบรรเลง และ
ทางเพลงของแต่ละเครื่องมือตนเอง ส าหรบัการแปรท านองจากกลอนระนาดเอก เพ่ือขยายเป็น
ทางเพลงของเครื่องดนตรีชิน้อ่ืนๆ มีความสอดคล้องกับการใชท้ฤษฎีการท าตามตน้แบบ การ
ลอกเลียนแบบ (Mimesis -  Imitation ) ทฤษฎีการเลียนแบบเป็นทฤษฎีพืน้ฐานของศิลปะ คือการ
ผลิตซ า้ประสบการณห์รืออารมณค์วามรูส้ึกท่ีอยูภ่ายในโดยผา่นการแสดงออก (expression) 

ข้อสรุปจากอาจารยผู้์ร่วมฟ้ืนฟู และพัฒนาท านองดนตรีลาวเดมิ 
เพลงโอล้าวและเพลงปลาทอง เป็นบทเพลงท่ีไม่เคยตีมาก่อนหนา้นี ้ไม่มีใครเคยต่อ

เพลงนี ้ 
มีความยินดี ดีใจ ท่ีไดโ้อกาสในการรว่มฟ้ืนฟ ูและพฒันาท านองดนตรีลาวเดมิ 
มีการประดษิฐ์ทางกลอนเพลง เพ่ือการน ากลบัมาบรรเลงใหม่ 
เป็นเพลงท่ีไม่มีในหลกัสตูรการเรียนการสอนแบบเรียนของโรงเรียน และบทเพลงโอ้

ลาวเป็นเพลงท่ีอยูใ่นเกณฑท่ี์มีความยากในระดบัสงู 
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การพัฒนาและสร้างสรรคท์ านองดนตรีลาวเดมิ โดยการบรรเลงด้วยวงดนตรีเคร่ืองสาย
สากล (String Orchestra) 

2.1 การแปรท านองทางเพลงระนาดเอกของเคร่ืองดนตรีลาวเดมิ เพือ่การเรียบ
เรียงเสียงประสาน การสร้างแนวท านองบทเพลงดนตรีลาวเดมิ 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกท่ีจะพฒันาท านองเพลงลาวเดิม จากบทเพลงตน้ฉบบัหนงัสือคู่มือเพลง
ลาวเดมิ ส าลบัมโหรี ของ รงัสี สตุทมัมา ค.ศ.1974 โดยมีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

- แปลงท านองจากส าเนาตน้ฉบบัท่ีเป็นโนต้เชอเวร ์แปลงท านองมาเป็นโนต้สากล  
โดยการน าโนต้ตน้ฉบบัระบบโนต้เชอเวร ์เพ่ือบนัทึกใหม่เป็นลกัษณะโนต้สากล กญุแจประจ าหลกั
ซอล ดว้ยโปรแกรม Seblius 7.5 

- การตีความ ถอดบทเรียนจากการสมัมนากลุ่มย่อย ของการฟ้ืนท านองดนตรีลาว
เดิมจากวงมโหรี โดยอาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดา  อาจารยบ์ณัฑิต สะนะสิด และอาจารยค์  าแสน พิ
ลาวงเพื่อการเรียบเรียงเสียงประสาน เป็นการเรียนรูท้  าความเขา้ใจถึงขนบ วิธีคดิการบรรเลงดนตรี
ลาวเดิม กฎ กติกาขอ้หา้ม แนวทางท่ีเป็นไปไดเ้พ่ือการรียบเรียงเสียงประสาน ในบทเพลง โอล้าว 
และบทเพลงปลาทอง เพ่ือการบรรเลงดว้ยวงเครื่องสายสากล 

 
2.2 การสร้างสรรคผ์ลงานโดยการเรียบเรียงเสียงประสานเพือ่พัฒนาท านอง

ดนตรีลาวเดมิ มาเรียบเรียงเสียงประสานด้วยวิธีการ และทฤษฎีทางดนตรีสากล เพือ่การ
บรรเลงด้วยวงดนตรีเคร่ืองสายสากล (string orchestra)  

 กลุ่มเครื่องดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra) ท่ีจะมาบรรเลงเพ่ือพฒันา
ท านองเพลงลาวเดิม ประกอบไปดว้ยเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องสาย ไดแ้ก่ ไวโอลิน แนวท่ี 1  จ  านวน 
8  เครื่อง  ไวโอลิน แนวท่ี  2  จ านวน  8  เครื่อง  วิโอลา่จ านวน  6  เครื่อง  เชลโล่ จ  านวน  4  เครื่อง 
และดบัเบิล้เบส จ านวน  2  เครื่อง 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกท่ีจะพฒันาท านองเพลงลาวเดิม จากบทเพลงตน้ฉบบัหนงัสือคู่มือเพลง
ลาวเดมิ ส าลบัมโหรี ของ รงัสี สตุทมัมา ค.ศ.1974 โดยมีวิธีการดงัตอ่ไปนี ้แปลงท านองจากส าเนา
ตน้ฉบับท่ีเป็นโน้ตเชอเวร ์แปลงท านองมาเป็นโน้ตสากล ศึกษาแนวคิด และการตีความ ถอด
บทเรียนจากการสมัมนากลุ่มย่อย ของการฟ้ืนท านองดนตรีลาวเดิมจากวงมโหรี โดยอาจารยบ์ุญ
เท่ียง สีสักดา  อาจารยบ์ัณฑิต สะนะสิด และอาจารยค์  าแสน พิลาวงเพ่ือการเรียบเรียงเสียง
ประสาน เรียบเรียงเสียงประสาน เพ่ือการบรรเลง ดว้ยวงเครื่องสายสากล (String Orchestra) 
ตามหลักทฤษฎีดนตรีสากล  ทฤษฎีทางมานุษยดุริยางควิทยา และการปรึกษาตรวจทาน จาก
อาจารย ์ดร.สมจิต ไสยสวุรรณ ศลิปินแหง่ชาต ิสปป.ลาว 
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ผูว้ิจยัไดเ้รียบเรียงเรียบเรียงเสียงประสานเพ่ือการพฒันาท านองดนตรีลาวเดิม โดยการ
บรรเลงดว้ยวงดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra)   แนวคดิและการเรียบเรียงเสียงประสาน
เพ่ือการพฒันาดนตรีลาวเดมิ ผูว้ิจยัจงึมีแนวคดิท่ีจะใชว้ิธีการเรียบเรียงเสียงประสานโดยใชเ้ทคนิค
การประพนัธด์งัตอ่ไปนี ้

1. Solo exposition 
2. Counterpoint 
3. Pizzcato and Arco 
4. Cannon 
5. Round 
6. Syncopation 
7. Pizzcato 
8. Slur 
9.  Variation 

1 เทคนิคการประพนัธ ์แบบ Solo exposition ไดแ้ก่ การเสนอท านองหลกัโดยกลุม่เครื่อง
ดนตรีเดียว ไดแ้ก่ การขึน้ตน้ดว้ยแนวไวโอลิน  

2  เทคนิคการประพนัธแ์บบเคานเ์ทอรพ์อยนท์ (Counterpoint) คือการน าแนวท านอง
ตัง้แต ่2 แนวขึน้ไปไล่ลอ้กนั แตล่ะแนวท านองเป็นอิสระในแนวนอน (Melody) แตใ่นขณะเดียวกนั
ก็มีเสียงประสานตามแบบแผนท่ีเหมาะสมในแนวตัง้ (Harmony) เป็นเทคนิคการแตง่เพลงท่ีเฟ่ือง
ฟท่ีูสดุในยคุบาโรก เป็นการเขียนท านองสอดประสานใหเ้กิดความสมัพนัธก์นัอย่างเหมาะสมในแง่
ของท านอง จงัหวะ และเสียงประสาน 

3.เทคนิคการประพนัแ์บบ Pizzcato and Arco เป็นเทคนิคเฉพาะส าหรบัการบรรเลงโดย
กลุม่เครื่องสายสากล คือเป็นการบรรเลงระหวา่งการดีด (Pizzcoto) สลบัเป็นการสี ( Arco) ในหอ้ง
เพลงตอ่ไปทนัที จะใหค้วามรูส้กึท่ีชกัดเจนส าหรบัการบรรเลงแบบลอ้กนั 

4 เทคนิคการประพนัธแ์บบ Cannon ไดแ้ก่ บทเพลงไล่เลียน รูปแบบเพลงท่ีมีหลายแนว
หรือ โพลิโฟน่ี (Polyphony) แต่ละแนวมีท านองเหมือนกัน แต่เริ่มไม่พรอ้มกัน แต่ละแนวจึงมี
ท านองท่ีไลเ่ลียนกนัไป  

5.เทคนิคการประพันธ์แบบ Round  เป็นการบรรเลงแบบวนท านองไล่เลียน นัน้ก็เป็น
เทคนิคการบรรเลงคลา้ยคลึง ของดนตรีคลาสิกท่ีเรียกว่า ราวน ์ (Round) ก็คือเพลงท านองวน 
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เพลงท่ีประกอบดว้ยท านองอย่างนอ้ย 2 แนว ไลเ่ลียนท านองเดียวกนั แตต่า่งเวลาหรือจงัหวะ และ
เลน่ไลก่นัไปมาไดอ้ยา่งตอ่เน่ือง หรือวนท านองเดมิกลบัมาเริ่มตน้ใหมไ่ดอี้ก 

6.เทคนิคการประพนัธแ์บบ Syncopation เป็นเทคนิคการบรรเลงกลุ่มเครื่องสาย เป็นกา
รบรเลงก่อนจงัหวะตก หรือ ใชค้วบคูป่ระกอบ กบัเทคนิค การ Slur 

7 เทคนิคการประพนัธแ์บบ Pizzcato เป็นเทคนิคการบรรเลงเฉพาะของกลุ่มเครื่องสาย 
คือการใชน้ิว้ดีด ใชก้บัเครื่องสาย ใหใ้ชน้ิว้ดีดสายแทนการใชค้นัชกัสี บางครัง้ใชคู้ก่บั Arco 

8 เทคนิคการประพันธ์แบบ Slur เป็นเทคนิคเฉพาะการบรรเลงกลุ่มเครื่องสาย เป็น
เทคนิคการเช่ือมเสียง เสน้โคง้ท่ีพาดจากโนต้ตวัหนึ่งไปยงัอีกโนต้ตวัหนึ่ง มีผลท าใหโ้นต้มีเสียงต่อ
กนัตัง้แตโ่นต้ตวัแรกถึงโนต้ตวัสดุทา้ย 

9 เทคนิคการประพันธ์แบบ Variation   คือการแปรท านอง เป็นการท าท านองให้
แปรเปล่ียนใหแ้ปลกออกไป การแปรอาจมีการเปล่ียนท านอง จงัหวะ เสียงประสาน หรือสีสนัเสียง  
 

การพัฒนาและสร้างสรรคท์ านองเพลงลาวเดมิ บทเพลงปลาทอง 
การเรียบเรียงเสียงประสานเพ่ือการพัฒนาดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงด้วยวง

เครื่องสายสากล (String Orchestra) ผูว้ิจยัไดเ้ลือกท่ีจะพฒันาท านองเพลงลาวเดิม จากบทเพลง
ตน้ฉบบัหนงัสือคู่มือเพลงลาวเดิม ส าลบัมโหรี ของ รงัสี สุตทมัมา ค.ศ.1974  โดยบทเพลง ปลา
ทอง ลกัษณะเพลงเป็นเพลงเถา จะมีอตัราจงัหวะท่ีทอนลงมา จาก 3 ชัน้ 2 ชัน้ และชัน้เดียว 
ลกัษณะการด าเนินท านองเป็นการบรรเลงเพ่ืออวดทางดนตรีกัน ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะใชว้ิธีการ
เรียบเรียงเสียงประสานโดยใชเ้ทคนิคการประพนัธแ์บบเคานเ์ทอรพ์อยนท์ (Counterpoint) โดย
การแบ่งท่อนบรรเลงท านองหลัก และจับคู่แนวเพลงดนตรีเพ่ือประสานเสียงระหว่างแนวดนตรี 
ท านองหลกั เครื่องดนตรีสลบักันบรรเลงเพ่ือการด าเนินท านอง  ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะใชว้ิธีการ
เรียบเรียงเสียงประสานโดยใชเ้ทคนิคการประพนัธด์งัตอ่ไปนี ้

1. Counterpoint 
2. Syncopation 
3.  Slur 
4. Variation 
5. Cannon 
6.  Conclusion 
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1  เทคนิคการประพนัธแ์บบเคานเ์ทอรพ์อยนท์ (Counterpoint) คือการน าแนวท านอง
ตัง้แต ่2 แนวขึน้ไปไล่ลอ้กนั แตล่ะแนวท านองเป็นอิสระในแนวนอน (Melody) แตใ่นขณะเดียวกนั
ก็มีเสียงประสานตามแบบแผนท่ีเหมาะสมในแนวตัง้ (Harmony) เป็นเทคนิคการแตง่เพลงท่ีเฟ่ือง
ฟท่ีูสดุในยคุบาโรก เป็นการเขียนท านองสอดประสานใหเ้กิดความสมัพนัธก์นัอย่างเหมาะสมในแง่
ของท านอง จงัหวะ และเสียงประสาน 

2 เทคนิคการประพนัธแ์บบ Syncopation เป็นเทคนิคการบรรเลงกลุ่มเครื่องสาย เป็น
การบรเลงก่อนจงัหวะตก หรือ ใชค้วบคูป่ระกอบ กบัเทคนิค การ Slur  

3 เทคนิคการประพันธ์แบบ Slur เป็นเทคนิคเฉพาะการบรรเลงกลุ่มเครื่องสาย เป็น
เทคนิคการเช่ือมเสียง เสน้โคง้ท่ีพาดจากโนต้ตวัหนึ่งไปยงัอีกโนต้ตวัหนึ่ง มีผลท าใหโ้นต้มีเสียงต่อ
กนัตัง้แตโ่นต้ตวัแรกถึงโนต้ตวัสดุทา้ย 

4 เทคนิคการประพันธ์แบบ Variation   คือการแปรท านอง เป็นการท าท านองให้
แปรเปล่ียนใหแ้ปลกออกไป การแปรอาจมีการเปล่ียนท านอง จงัหวะ เสียงประสาน หรือสีสนัเสียง  

5 เทคนิคแบบการประพนัธแ์บบ Cannon ไดแ้ก่ บทเพลงไล่เลียน รูปแบบเพลงท่ีมีหลาย
แนวหรือ โพลิโฟน่ี (Polyphony) แตล่ะแนวมีท านองเหมือนกัน แตเ่ริ่มไม่พรอ้มกนั แตล่ะแนวจึงมี
ท านองท่ีไลเ่ลียนกนัไป  

6 เทคนิคการประพนัธแ์บบ Conclusion (ลูกหมด) บทเพลงท่อนสุดทา้ยเป็นท่อนเพลง
สัน้ๆมีจังหวะเร็ว เทียบเท่ากับจังหวะหนา้ทับสองไมช้ัน้เดียว หรือครึ่งชัน้ เป็นท่อนเพ่ือบรรเลง
ตอ่ทา้ยเพลงตา่งๆ  

 

ภาพประกอบ 85  อาจารยแ์สงทอง บดุชาดี แสดงบทเพลงโอล้าว ใหค้ณะอาจารยแ์ละนิสิตดษุฏี
บณัฑิต สถาบนับณัฑิตพฒันศลิป์ กระทรวงวฒันธรรม    

ท่ีมา : ยงยทุธ เอ่ียมสอาด, 2562 
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2.3 การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค ์โดยจัดกิจกรรมดนตรีสร้างสรรค ์เพือ่การ

บรรเลงท านองดนตรีลาวเดมิ ในรูปแบบวงดนตรีเคร่ืองสายสากล (String Orchestra) 
การเผยแพร่ผลงานสรา้งสรรค ์โดยจากการแปรทางท านองเพลงลาวเดิมเพ่ือการเรียบ

เรียงเสียงประสาน โดยการมีการแปรท านองเพลงลาวเดิมเป็นทางระนาดเอก โดยอาจารยบ์ุญ
เท่ียง สีสกัดา อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญสาขาดนตรีพืน้เมือง โรงเรียนศลิปะแหง่ชาต ิประเทศสาธารณรฐั
ประชาธิปไตยประชาชนลาวและ มีการสรา้งสรรคผ์ลงานโดยการเรียบเรียงเสียงประสานเพ่ือ
พฒันาท านองเพลงดนตรีลาวเดมิ ไดแ้ก่เพลงโอล้าว และเพลงปลาทอง มาเรียบเรียงเสียงประสาน
เพ่ือการบรรเลงดว้ยวงเครื่องสายสากล (string Orchestra) และเผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรคโ์ดยการ
น าวงดนตรีเครื่องสายสากล โรงเรียนดนตรีศิลปะแห่งชาติลาว ท่ีควบคมุวงโดย อาจารยแ์สงทอง 
บุดชาดี  มาร่วมฝึกซอ้มกับวงดนตรีเช่ือมสมัพนัธ ์2 ประเทศ ท่ีควบคมุการฝึกซอ้ม โดย อาจารย ์
ดร.สมจิต ไสยสุวรรณ (ศิลปินแห่งชาติลาว) มาฝึกซอ้มร่วมกันเพ่ือจัดการแสดงดนตรีเพ่ือฟ้ืนฟู 
และพฒันาท านองเพลงดนตรีลาวเดมิ ในบทเพลง โอล้าว และเพลงปลาทอง โดยจะมีการแสดง ณ 
หอประชุมโรงเรียน โรงเรียนดนตรีศิลปะแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทร ์ เป็นกิจกรรมดนตรี
สรา้งสรรคเ์พ่ือเช่ือมสมัพนัธ ์ไทย – ลาว 

การแสดงดนตรีเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาท านองดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงของวง
ดนตรีลาวเดมิ และวงดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra) 

โครงการแสดงดนตรีเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาท านองดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงของ
วงดนตรีลาวเดิม และวงดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra) ท านองเพลงดนตรีลาวเดิมใน
ปัจจุบนั ยงัใชร้ะบบการถ่ายทอดบทเพลงทางดนตรีแบบ   มุขปาฐะ คือการต่อเพลงจากครูเพลง
ปากต่อปาก ซึ่งปัจจุบนัครูเพลงในราชส านักยุคสมัยก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ.2518 
(ค.ศ.1975) แทบจะเสียชีวิตเกือบหมดแลว้ ท าใหท้  านองเพลงดนตรีลาวจ านวนไม่นอ้ยขาดการ
ถ่ายทอด ตอ่เพลง จนเกิดการขาดหายและไม่มีการบรรเลงในบทเพลงนัน้ๆไดอี้กในปัจจุบนั  เป็น
เหตผุลใหท้  านองดนตรีลาวเดิมควรมีการฟ้ืนฟูเพ่ือเก็บเป็นมรดก รกัษาสืบเน่ืองพฒันากันต่อไป 
ผูว้ิจยัคาดว่าจะไดร้บัประโยชนจ์ากการศกึษาดงัตอ่ไปนี ้ เพ่ือรวบรวมท านองเพลงดนตรีลาวเดิม ท่ี
จะขาดหายน ามาศกึษา แปรท านองเพลงในเครื่องมือระนาดเอก  จนสามารถบรรเลงเป็นวงมโหรี 
และวงเครื่องสายสากล (String Orchestra) 

อาจารยบ์ุญเท่ียง สีสกัดา ไดป้ระดิษฐกลอนหรือแปรทางดนตรี จากหนงัสือคู่มือเพลง
ลาวเดิม ส าลับมโหรี ของรงัสี สุตทัมมา เป็นทางระนาดเอก และจัดการสัมมนากลุ่มย่อย เพ่ือ
ฝึกซอ้มจนสามารถบรรเลงเป็นวงดนตรีมโหรี  และส่งมอบทางกลอนระนาดเอก ในบทเพลงโอล้าว 
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และเพลงปลาทอง ใหก้บัอาจารยย์งยทุธ เอ่ียมสอาด พรอ้มใหแ้นวคิดเพ่ือเรียบเรียงเสียงประสาน
ส าหรบัการบรรเลงดว้ยวงเครื่องสายสากลจดัการแสดงฟ้ืนฟูและพฒันาดนตรีลาวเดิม ท่ีโรงเรียน
ดนตรีศลิปะแหง่ชาต ิประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว นครเวียงจนัทร ์

การแสดงฟ้ืนฟู และพฒันาท านองดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงเป็นวงดนตรีมโหรีลาว
เดิม และวงดนตรีเครื่องสายสากล ได้รับการอ านวยการฝึกซ้อม และแนะน าชีแ้นะ โดยทีม
คณาจารยผ์ู้ทรงคุณวุฒิจากโรงเรียนดนตรีศิลปะแห่งชาติลาว ไดแ้ก่ อาจารย ์ดร.สมจิต ไสย
สวุรรณ(ศลิปินแหง่ชาติ),อาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดา,อาจารยค์  าแสน พิลาวง,อาจารยบ์ณัฑิต สะนะ
สิด  และอ านวยความสะดวกโดยผู้อ  านวยการโรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาวคณาจารยท่ี์จะร่วม
บรรเลงวงดนตรีลาวเดมิและวงเครื่องสายสากล 

การแสดงฟ้ืนฟู และพฒันาท านองดนตรีลาวเดิม ประกอบไปดว้ยวงดนตรีวงดนตรีมโหรี 
และวงดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra) การแสดงวงดนตรีมโหรีลาวเดิม ไดแ้ก่ เครื่อง
ดนตรีระนาดเอก  ขิม ซออี ้แคน จะเข ้ กลอง ฉ่ิง และฉับ  ในบทเพลง โอล้าว และปลาทอง  การ
แสดงวงดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra) ไดแ้ก่เครื่องดนตรีไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่และ
ดบัเบิล้เบส จ านวน 22 ชิน้ ดงันี ้ไวโอลิน 1      จ  านวน 6 ชิน้,ไวโอลิน 2 จ านวน 6 ชิน้,วิโอลา่ จ านวน 
4 ชิน้, เชลโล ่จ านวน  4 ชิน้,ดบัเบิล้เบส จ านวน   2 ชิน้ 

        การแสดงดนตรี ฟ้ืนฟู และพัฒนาท านองเพลงดนตรีลาวเดิม  จะจัดขึน้ ณ  
หอประชมุใหญ่โรงเรียนดนตรศีลิปะแหง่ชาตลิาว นครหลวงเวียงจนัทร ์

สรุปการเผยแพรผ่ลงานสรา้งสรรค ์โดยกิจกรรมการแสดงดนตรี ผูว้ิจยัไดจ้ดัท าโครงการ
แสดงดนตรีเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาท านองดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงของวงดนตรีลาวเดิม 
และวงดนตรีเครื่องสายสากล (String Orchestra) ดงันี ้

การด าเนินโครงการแสดงดนตรีเพ่ือการฟ้ืนฟูและพฒันาท านองดนตรีลาวเดิม โดยการ
บรรเลงของวงเครื่องสายสากล (String Orchestra) ไดมี้การเรียบเรียงเสียงประสานส าหรบัการ
บรรเลงดว้ยวงเครื่องสายสากล และด าเนินการฝึกซอ้มวงเครื่องสายสากล ผ่านการสนบัสนุนดแูล
ใหค้  าปรึกษา ประชุมเสวนาทางดนตรี โดยคณะคณาจารยอ์าจารยบ์ุญเท่ียง สีสกัดา ผูแ้ปรทาง
ท านองเพลงดนตรีลาวเดิมเป็นทางระนาดเอก และพฒันาสูท่างบรรเลงเครื่องมือขิม จเข ้ซออู ้แคน 
เพ่ือการบรรเลงในรูปแบบวงมโหรี  ดร.สมจิต ไสยสุวรรณ และอาจารยแ์สงทอง บุดชาดี ควบคมุ
การฝึกซอ้มวงดนตรีเครื่องสายสากล  จนสามารถปรบัปรุงแกไ้ขจนสามาถแสดงเผยแพร่ผลงาน
สรา้งสรรค ์ในกิจกรรมดนตรีตา่งๆตอ่ไป 
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การเผยแพร่ผลงานดนตรีสรา้งสรรค ์โดยการแสดงวงเครื่องสายสากลโรงเรียนศิลปะ
แห่งชาติ เม่ือวนัท่ี 10  เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เพ่ือการศึกษาดงูานจากคณะคณาจารย ์รอง
ศาสตราจารย ์ดร.สพุรรณี เหลือบญุช ูและอาจารย ์ดร.บ ารุง พาทยกลุ น าคณะนิสิตหลกัสตูรศลิป
ดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ สถาบนับณัฑิตพัฒนศิลป์ จ  านวน 18 คน เขา้ศึกษาดูงาน
โรงเรียนศิลปะแห่งชาติ สปป.ลาว เพ่ือรบัฟังการแสดงวงดนตรีเครื่องสายสากล ในบทเพลงโอล้าว 
และบทเพลงปลาทอง โดยการแนะน าโครงการวิจยัความรว่มมือระหว่างสองประเทศไทย – ลาว 
ผูท้  างานวิจยัโดยนายยงยทุธ เอ่ียมสอาด นิสิตศิลปศาสตรดษุฎีบฑัิต สาขามานษุยดรุิยางควิทยา 
คณะศิลปกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประเทศไทย ร่วมมือกับโรงเรียนศิลปะ
แหง่ชาตลิาว ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว ในการฟ้ืนฟแูละพฒันาท านองดนตรี
ลาวเดิม โดยการบรรเลงของวงเครื่องสายสากล (String Orchestra) ในการประสานงานโดย 
อาจารย ์ดร.สมจิต ไสยสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว 
และอาจารยบ์ุญเท่ียง  สีสกัดา  อาจารย์บณัฑิต สะนะสิด อาจารยค์  าแสน พิลาวง อาจารยแ์สง
ทอง บุดชาดี และคณะคณาจารย์จากสาขาวิชาดนตรีพื ้นเมือง และสาขาวิชาดนตรีสากล
(คลาสสิก) ของโรงเรียนศิลปะแห่งชาติลาว จนบทเพลงไดป้ระสบความส าเร็จ พรอ้มท่ีสามารถจะ
เผยแพรแ่ละแสดงตอ่สาธารณชนในโอกาสตา่งๆ 

ได้มีการเผยแพร่บทเพลงท านองดนตรีลาวเดิม บทเพลงโอ้ลาว ส าหรับวงดนตรี
เครื่องสายสากล(String Orchrstra) ในงานเสนอผลงานสรา้งสรรคท์างดา้นศิลปกรรมระดบัชาติ 
“มหกรรมวฒันธรรมทอ้งถ่ินรว่มสมยั” ครัง้ท่ี 2 ( The 2nd  National Creative Work Prresentation 
of Fine Arts VRU Contemporary Folk Festival 2020) วนัท่ี 26 -27 พฤศจิกายน 2563 ณ ลาน
วฒันธรรม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภัฏวไลยลงกรณ ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ ์จังหวัดปทุมธานี ผ่านการประเมินจากคณะผูท้รงคุณวุฒิประเมินผลงานสรา้งสรรค์
ทางดา้นดรุิยาคศิลป์ ไดแ้ก่ ศาสตราจารย ์ดร.วีรชาติ เปรมานนท ์รองศาสตราจารย ์ดร.โกวิทย ์
ขนัธศริ ิและรองศาสตราจารย ์ดร.วิบลูย ์ตระกลูฮุน้ 

ได้มีการเผยแพร่บทเพลงท านองดนตรีลาวเดิม บทเพลงปลาทอง ส าหรับวงดนตรี
เครื่องสายสากล(String Orchrstra) ในงานเสนอผลงานสรา้งสรรคท์างดา้นศิลปกรรมระดบั
นานาชาติ  ครัง้ท่ี 1 ( The International Symposium on Creative  Fine Art)  วนัท่ี 16 ธันวาคม  
2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 100 ปี ศูนยภ์าษาและคอมพิวเตอร ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอยุธยา ผ่านการประเมินจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิประเมินผลงาน
สรา้งสรรคท์างดา้นดรุยิางคศลิป์ 
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อภปิรายผล 
การฟ้ืนฟูท านองและบทเพลงลาวเดิม ส่ือสญัลกัษณท์างดนตรีจากการบนัทึกโนต้ระบบ

เชอเวร ์หนังสือคู่มือเพลงลาวเดิม ส าลับมโหรี ของรังสี สุตทัมมา แม้จะประสบภาวะการณ์
เปล่ียนแปลงการปกครอง ดนตรีลาวเดิม ในฐานะท่ีเป็นสัญลักษณ์ส่วนหนึ่งของระบอบการ
ปกครองท่ีมีพระมหากษัตริยเ์ป็นองคพ์ระประมุข เม่ือดนตรีลาวเดิมไดถู้กลดบทบาทและมีการ
ปรบัเปล่ียนภาระกิจ ใหส้อดคลอ้งกับการเปล่ียนแปลงทางสังคม และอุดมการณท์างการเมือง
ปกครองในระบอบสังคมนิยม วัฒนธรรมดนตรีลาวเดิมก็เกิดการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่ เครื่อง
ดนตรี บทเพลงท านองลาวเดิมท่ีเคยบรรเลงก็มีการขาดหายทั้งทางดา้นบทเพลง เทคนิคการ
บรรเลง การขบัรอ้ง ทกัษะการผลิตเครื่องดนตรี แตไ่ดมี้การบนัทึกสญัลกัษณท์างดนตรีเป็นระบบ
โนต้เชอเวร ์จากหนงัสือคู่มือเพลงลาวเดิม ส าลบัมโหรี ของรงัสี สุตทมัมา ปี ค.ศ.1974 ก่อนเกิด
เหตกุารณก์ารเปล่ียนแปลงการปกครอง ท าใหปั้จจบุนัสามารถสืบคน้บทเพลงเพ่ือการฟ้ืนฟูท านอง
เพลงลาวเดิมท่ีไม่มีการบรรเลงแลว้ในปัจจุบนัได ้ ทัง้นีผู้ว้ิจยัสามารถบนัทึกทางระนาดเอก บท
เพลงโอล้าว และเพลงปลาทอง เป็นการบนัทกึโนต้สากลดว้ยโปรแกรมเพลง Sebelius 7.5 เพ่ือเป็น
ส่ือสญัลกัษณท์างดนตรีสืบตอ่ไป ซึ่งสอดคลอ้งกบั กนัหา สีกนุวง (2559, น. 75 – 76 ) ไดท้  าวิจยั
เรื่องฮางฮดสรง : ส่ือสญัลกัษณส์ุนทรียภาพ พิธีกรรม และความเช่ือในแขวงหลวงพระบาง นคร
หลวงเวียงจันทร ์และแขวงจ าปาสัก ฮาดฮดสรงเป็นงานพุทธศิลป์ท่ีมีคุณค่าความงาม และ
ความสมัพนัธก์บัวิถีชีวิตของคนในประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว จงึจ  าเป็นตอ้งมี
การพลวตัิตวัอยู่ตลอดเวลา เพ่ือใหส้อดคลอ้งและการด ารงอยู่ท่ีคนกบับริบทของสงัคมท่ีเปล่ียนไป 
การน าสญัลกัษณแ์ฝงอยู่ในฮางฮดสงไปเป็นแนวทางการสรา้งสรรคเ์ป็นงานศิลปกรรมประเภท
อ่ืนๆ ทัง้ในดา้นทศันศิลป์และพาณิชยศ์ิลป์ อาทิ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ ์ส่ือผสม และ
ผลิตภัณฑอ่ื์นๆใหมี้คุณภาพ เพ่ือสอดรบักับความตอ้งการของตลาดในสงัคมโลกาภิวฒันต์่อไป 
เพ่ือถ่ายทอดตอ่สงัคมทั่วโลกใหร้บัรูก้ารแสดงออกในดา้นศลิปวฒันธรรมของชาติท่ีทรงคณุคา่ 

การฟ้ืนฟแูละพฒันาท านองเพลงดนตรีลาวเดมิ จากการลงพืน้ท่ีภาคสนาม ณ นครหลวง
เวียงจนัทร ์ประเทศสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยไดร้บัความร่วมมือจากครูเพลง
ดนตรีลาวเดิม ไดแ้ก่ อาจารยบ์ุญเท่ียง สีสักดาและคณาจารย ์อาจารยโ์รงเรียนศิลปะแห่งชาติ 
อาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดาเป็นอาจารยอ์าวโุสสาขาวิชาดนตรีพืน้เมือง เครื่องดนตรีถนดัระนาดเอก   
ไดฟ้ื้นฟูเพลงดนตรีลาวเดิมจากการคน้พบเพลงดนตรีลาวเดิมท่ีในสภาพปัจจบุนัท่ีไม่มีการบรรเลง
แล้ว ไดน้  ากลับมาแปรท านองเพ่ือประดิษฐ์กลอนระนาดเอกและเพ่ือเป็นแนวทางในการท่ีจะ
บรรเลงเป็นวงมโหรีต่อไป การประดิษฐ์กลอนระนาดเอก ไดน้  าท านองหลกัจากหนงัสือคู่มือเพลง
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ลาวเดิม ส าลบัมโหรี ของ รงัสี  สตุทมัมา ค.ศ.1974 มาเพ่ือด าเนินการแปรท านอง วิธีการตีระนาด
เอก จากการแปรท านองเพลง โอล้าว  ทางของอาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกัดา  การตีระนาดเอกจะเป็น
การตีฉาก คือเป็นการตีเก็บ การตีไมร้ะนาดในมือทัง้สองขา้งลงไปกระทบระนาด 2 ลูกพรอ้มกัน 
โดยตีลงบนลกูระนาดซึ่งมีเสียงโนต้ตวัเดียวกนัแต่อยู่ห่างกันคนระละดบัเสียง เช่นเสียง ซอล(ต ่า) 
กบัเสียง ซอล (สงู) และจากต าแหน่งของคูเ่สียงดงักล่าวอยู่ห่างกนัเป็นแปดลกูจึงเรียกวิธีตีแบบนี้
ว่า “ตีคูแ่ปด”  การตีกวาด และการตีแบบลกูลอ้ลกูขดั การบรรเลงระนาดเอกโดยการตีแบบลูกลอ้ 
ลูกขัด มีมากในเพลงประเภททยอย เพลงเหล่านีส้ามารถท าใหเ้ห็นฝีมือของคนระนาดไดดี้ ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัอมรมาศ  มกุดาม่วง  )2561 ,น. 50 – 61  .( ไดท้  าการวิจยัเรื่องศาสตรแ์ละศิลป์แห่ง
การประพันธ์เพลง ผลการวิจัยพบว่าการประพันธ์ดนตรี ถือเป็นศาสตรท์างเสียงท่ีเกิดจาการ
สรา้งสรรคผ์ลงานขึน้ดว้ยหลกัการโครงสรา้ง และองคป์ระกอบทางดนตรีท่ีผูป้ระพนัธเ์ป็นผูก้  าหนด 
นอกจากนีย้งัเป็นศาสตรห์นึ่งทางดนตรีท่ีผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งไดร้บัการเรียนทางทฤษฎีดนตรีหลาย
ดา้น ประกอบกับเทคนิคเฉพาะส าหรบัการประพนัธซ์ึ่งตอ้งไดร้บัการฝึกหดัอย่างต่อเน่ืองร่วมกับ
ทกัษะพืน้ฐานดา้นการปฏิบตัิดนตรี เพ่ือสามารถพฒันาชิน้งานไดอ้ย่างเต็มศกัยภาพ ทกัษะดา้น
การประพันธ์ดนตรีและการสรา้งสรรคท์างดนตรี เป็นทักษะการปฏิบตัิชัน้สูงในดา้นการปฏิบัติ
ดนตรี การสรา้งสรรคห์รือทดลองทางดนตรีนี ้จะน าไปสู่การพฒันาและตอ่ยอดผลงานชิน้ใหม่ๆได้
อยา่งหลากหลาย ถือเป็นสว่นประกอบส าคญัหนึ่งท่ีส  าคญัส าหรบักิจกรรมทางสงัคม เกิดประโยชน์
ตอ่การพฒันาศกัยภาพมนษุย ์การพฒันากลุ่มคนไปสู่การพฒันาชาติในแตร่ะดบัอย่างกวา้งขวาง
ตอ่ไป 

การพฒันาและสรา้งสรรคท์  านองดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงของวงเครื่องสายสากล
(String Orchestra) ผูว้ิจยัไดเ้ลือกท่ีจะพฒันาท านองเพลงลาวเดิม จากบทเพลงตน้ฉบบัหนงัสือ
คู่มือเพลงลาวเดิม ส าลบัมโหรี ของ รงัสี สุตทมัมา ค.ศ.1974  โดยบทเพลงโอล้าว ลกัษณะเพลง
เป็นเพลงเถา จะมีอัตราจังหวะท่ีทอนลงมา จาก 3 ชัน้ 2 ชัน้ และชัน้เดียว ลักษณะการด าเนิน
ท านองคลา้ยวิธีการของบทเพลงทยอย จะมีลกูลอ้ ลกูขดั ไล่ลอ้สบักนัโตต้อบ ระหว่างเครื่องดนตรี
หลกั และเครื่องดนตรีรอง ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดท่ีจะใชว้ิธีการเรียบเรียงเสียงประสานโดยใชเ้ทคนิค
การประพนัธแ์บบเคานเ์ทอรพ์อยนท์ (Counterpoint) และแบบราวน ์(Round) ซึ่งสอดคลอ้งกบั นว
เทพ  นพสุวรรณ (2562, น.82-83). ไดท้  าวิจยัเรื่องการสรา้งสรรคบ์ทเพลงร่วมสมยัจากบทเพลง
ทยอยและฟิวก์ ผลการวิจัยพบว่าบทเพลงประเภททยอยและฟิวก์เป็นบทเพลงท่ีมีความ
สลบัซบัซอ้น แสดงถึงความสามารถในการบรรเลงของนกัดนตรีและการสรา้งสรรคบ์ทเพลงของ
ผูป้ระพันธ์ ถือไดว้่าเป็นบทเพลงชัน้สูงของทัง้สองวัฒนธรรม ควรค่าแก่การอนุรกัษ์และสืบสาน  
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การสรา้งสรรคบ์ทเพลงโดยใชล้กัษณะทางดนตรีของเพลงประเภททยอยและฟิวก ์บรรเลงดว้ย
เครื่องสาย เพ่ือใหเ้ห็นถึงลกัษณะตา่งๆของการตัง้กระทู(้ท  านองเอก) และกระบวนการเลียนท านอง
ในรูปแบบต่างๆ เพ่ือเป็นบทเพลงท่ีผสมผสานและหลอมรวมองคค์วามรูท้างดา้นดนตรีทัง้สอง
วฒันธรรม น าเสนอในรูปแบบท่ีเป็นสากล มีการบนัทึกเป็นโนต้เพลงสากล ซึ่งสามารถส่ือสารได้
เขา้ใจและสามารถน าบทเพลงไปบรรเลงในเวทีสากล 

การวิจัยเรื่องการฟ้ืนฟูและพัฒนาท านองเพลงดนตรีลาวเดิม โดยการบรรเลงของวง
เครื่องสายสากล (String Orchestra) เป็นการฟ้ืนฟแูละพฒันา ศลิปะดนตรีลาวเดิมใหก้ลบัสู่สงัคม 
ก่อนท่ีบุคคลากรทางดนตรีคนส าคญั และทกัษะการบรรเลงท านองดนตรีลาวเดิมจะลม้หายตาย
จากไปจากสงัคม อีกทัง้มีการบกัทกึเป็นโนต้เพลงสากล ทางระนาดเอก ของอาจารยบ์ญุเท่ียง สีสกั
ดา ในบทเพลงโอล้าว และปลาทอง เพ่ือเป็นหลกัฐานเชิงประจกัษ ์ในการพฒันาท านองดนตรีลาว
เดมิ 

ข้อเสนอแนะเพือ่การท าวิจัยคร้ังต่อไป 
1. จัดการฟ้ืนฟูและพัฒนาท านองดนตรีลาวเดิม จากหนังสือเพลงลาวเดิม ส ารบั

มโหรี ของรงัสี สตุทมัมา ท่ีเหลืออีก 5 เพลง 
2. จดัการพฒันาโครงการการแสดงรว่มกนัระหว่างวงดนตรีมโหรีลาวเดิม รว่มกบัวง

เครื่องสายสากล(String Orchestra) ในบทเพลงลาวเดิมทัง้ 7 เพลง ของหนังสือเพลงลาวเดิม 
ส ารบัมโหรี ของรงัสี สดุทมัมา 

3.  ศกึษาวิจยัเปรียบเทียบดนตรีลาวเดมิหลวงพระบาง เวียงจนัทร ์และจ าปาสกั 
4.  ศกึษาเปรียบเทียบดนตรีราชส านกัระหว่าง ลาว กมัพชูา และไทย 
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ภาคผนวก ก รูปภาพงานวิจัย 
 

 

ภาพประกอบ   ดร.สมจิต ไสยสสุรรณ (ศลิปินแหง่ชาต)ิน าลงพืน้ท่ีภาคสนามบา้น  

อาจารยบ์ญุเท่ียง  สีสกัดา 

 

ภาพประกอบ   หอ้งเรียนดนตรีโรงเรียนศลิปะดนตรีแหง่ชาติ 
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ภาพประกอบ   บรรยากาศภายในอาคารเรียนและแผนผงัคณะครูโรงเรียนศลิปะดนตรีแหง่ชาติ 

 

 

ภาพประกอบ   บรรยากาศภายนอกโรงเรียนศลิปะดนตรีแหง่ชาติ 
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ภาพประกอบ   บรรยากาศงานวนัครูแหง่ชาตโิรงเรียนศลิปะดนตรีแหง่ชาติ 
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ภาพประกอบ   อาจารยส์าขาดนตรีพืน้เมือง ผูเ้ขา้รว่มฟ้ืนฟบูทเพลงลาวเดมิงานวิจยั 
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ภาพประกอบ   บรรยากาศการฝึกซอ้มวงดนตรีเครื่องสายสากลโรงเรียนศลิปะดนตรีแหง่ชาติ 

 

 

ภาพประกอบ   อาจารยแ์สงทอง  บดุชาดี ผูค้วบคมุการฝึกซอ้มวงดนตรีเครื่องสายสากล 
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ภาคผนวก ข  โน้ตเพลงดนตรีลาวเดมิ 
 
โน้ตเพลงบทเพลงโอ้ลาว หนังสือคู่มือเพลงลาวเดมิ ส ารับมโหรีของรังสี สุตทัมมา 
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โน้ตเพลงสากล กุญแจประจ าหลักซอล บทเพลงโอ้ลาว ทางระนาดเอก โดย อาจารยบุ์ญ
เทีย่ง  สีสักดา 
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โน้ตเพลงบทเพลงปลาทอง หนังสือคู่มือเพลงลาวเดมิ ส ารับมโหรี  ของ รังสี สุตทัมมา 
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โน้ตเพลงบทเพลงปลาทอง ทางระนาดเอก  ของ อาจารยบุ์ญเทีย่ง สีสักดา 
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