
การศึกษาแตรวงชาวบาน ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ 
ของ 

จุฑามาส  หิรัญกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานษุยดุริยางควิทยา 

กุมภาพันธ  2554 



การศึกษาแตรวงชาวบาน ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริญญานิพนธ 
ของ 

จุฑามาส  หิรัญกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานษุยดุริยางควิทยา 

กุมภาพันธ  2554 
ลิขสิทธิ์เปนของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 



การศึกษาแตรวงชาวบาน ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทคัดยอ 
ของ 

จุฑามาส  หิรัญกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอตอบัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพ่ือเปนสวนหนึ่งของการศึกษา 
ตามหลักสูตรปริญญาศิลปกรรมศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชามานษุยดุริยางควิทยา 

กุมภาพันธ  2554 
 



จุฑามาส  หิรัญกูล. (2554). การศึกษาแตรวงชาวบานในจังหวัดสุพรรณบุรี. ปริญญานิพนธ ศป.ม.  
            (มานุษยดุริยางควิทยา). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. 
   คณะกรรมการควบคุม: รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา  อินทรสุนานนท, 
   รองศาสตราจารย ดร.มานพ  วิสุทธิแพทย. 
 
   การวิจัยฉบบัน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือการศกึษา 
     1. ศึกษาประวตัิความเปนมา สภาพและบทบาทของแตรวงชาวบาน ในจังหวัด
สุพรรณบุรี 
     2. ศึกษาบทเพลงของแตรวงชาวบาน ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
   การวิจัยนี้เปนการดําเนินการวิจัยตามหลักการทางมานุษยดุริยางควิทยา ใชขอมูลที่ไดจาก
การศึกษาภาคสนามเปนหลัก โดยนํามาศึกษาวิเคราะหเรียบเรียงและสรุปผลขอมูล ผลการวิจัย
พบวา 
   คณะแตรวงชาวบานที่มีอยูในจังหวัดสุพรรณบุรี มีนักดนตรีแตรวงจํานวนมากเปนนัก
ดนตรีที่เคยเลนอยูวงปพาทยมากอน เพลงที่เลนออกมาโดยสวนใหญแลวจะเปนเพลงไทย และเพลง
ลูกทุงสมัยนิยม ตามลําดับ ซึ่งจังหวัดสุพรรณบุรีจะมีศิลปนพื้นบาน คณะปพาทย คณะแตรวง รวม
ไปถึงคณะวงดนตรีลูกทุงยอนยุคนั้นมีมากมาย สําหรับคณะแตรวงที่ไดรับความนิยมจากชาวบานมี
อยู 12 วงดวยกันคือ แตรวงคณะนองแอมมิวสิค แตรวงคณะเพชรเมืองสุพรรณ แตรวงคณะขวัญใจ
ดอนหัวฝาย แตรวงคณะขวัญใจวัดปา แตรวงคณะขวัญใจคูบัว แตรวงคณะ ส.รวมมิตร แตรวงคณะ
หลานปู แตรวงคณะเท็นเซ็นต แตรวงคณะขวัญใจมดแดง แตรวงคณะขวัญใจโพธิ์นิมิตร แตรวงคณะ
ขันทอง และแตรวงคณะศรีสําอางค 
   สภาพความเปนอยูของสมาชิกนักดนตรีแตรวงชาวบานในจังหวัดสุพรรณบุรี อาชีพ
เกษตรกรเปนอาชีพหลักของนักดนตรีแตรวง โดยที่มีอาชีพเสริมคือการเปนนักดนตรีแตรวง ซึ่งก็
ไมไดทํารายไดใหมากมาย  ทั้งตองใชเวลาในการฝกซอมและตอเพลงอยูตลอดเวลา นักดนตรีแตรวง
ทุกคนจึงตองมีใจรักในการเลนดนตรี  และสืบทอดมรดกแตรวงจากรุนสูรุนไดอีกดวย 
   สําหรับบทบาทหนาที่ของคณะแตรวงชาวบานในจังหวัดสุพรรณบุรี เปนการรับใชสังคม
กอปรกับเปนสวนหน่ึงของพิธีกรรมทั้งในการสรางความบันเทิง และการรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่กระทําสืบตอกันมาจากอดีตจนถึงปจจุบัน 
   สวนของบทเพลงที่ใชสําหรับบรรเลงกับคณะแตรวงชาวบานในจังหวัดสุพรรณบุร ีสวนใหญ
ใชเพลงไทยไมนิยมนําเพลงสากลมาบรรเลง เพราะพฤติกรรมการฟงของคนไทยนั้น เคยชินและ
เขาใจถึงเพลงไทยมากกวาเพลงสากล เร่ืองของจังหวะที่บรรเลงโดยมากตองเปนจังหวะที่ฟงแลว
รูสึกสนุกสนานครึกครื้น เพ่ือดึงดูดความสนใจของผูรวมงาน แบงตามลักษณะของงานเปน   
2  ลักษณะ ไดแก งานมงคลและงานอวมงคล  โดยมีการแบงประเภทของเพลงไวอยางชัดเจน       
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The objectives of this research is following; 
  1. To study origin, condition and role of local brass band in Suphanburi province. 
  2. To study lyrics of local brass band in Suphanburi province. 

Ethnomusicological  methodology  is  used  in  the  research  

  There are many musicians in the local brass bands in Suphanburi province. Also 
most of them used to be inoboe-based Thai orchestra. Almost all of songs played in the 
brass band are Thai song and country song respectively. Suphanburi has been known well 
about music. There are many kinds of band in there such as local vocalist, inoboe-based 
Thai Orchestra, brass band including with country music band. For the brass band, there is 
not much famous band in that province such as Nong Amm music band, Petch Muang 
Supan band, Kwan Chai Don Hua Fai band , Kwan Chai Wat Pa band, Kwan Chai Ku Bua 
band, Sor Ruam Mith band, Lan Phu band, Ten Cent band, Kwan Chai Mod Dang band, 
Kwan Chai Pho Ni Mith band, Khun Thong band and Sri Sam Ang band. 
    If we’re talking about living conditions of the musicians in local brass band in 
there,  an agriculture is the main occupation for them. However their  second jobs are brass 
band musicians, they can’t earn much money. Furthermore they spend a lot of time to 
practice themselves. It’s shown that all musicians really love playing music and also they 
would like to inherit this culture to the next generation as long as they can. 
   For the role of these local brass bands, it seems the local brass band is part of any 
festivals in Thailand and these bands work for society with their kindness. The most 
important purpose of the seband is for saving Thai good custom as long as they can. 
   Regarding the song played by the brass band in Suphanburi, it’s divided to be  

2 kinds of music distinctively. One is for a joyous occasion and another is for sad occasion. 

 
 
 
 
 



ประกาศคุณูปการ 

  ปริญญานิพนธนี้สําเร็จไดดวยดีเพราะผูวิจัยไดรับความกรุณาอยางยิ่งจากบุคคลหลาย ๆ 
ฝาย ซึ่งผูวิจัยซาบซึ้งเปนอยางยิ่งและจะขอเก็บไวในความทรงจําตลอดไป อน่ึงผูที่มีสวนเกี่ยวของ
กับงานวิจัยนี้มีจํานวนมาก ผูวิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณดังรายนามตอไปน้ี 

   ขอขอบคุณ รองศาสตราจารย ดร.กาญจนา อินทรสุนานนท ประธานกรรมการควบคุม
ปริญญานิพนธ และรองศาสตราจารย ดร.มานพ วิสุทธิแพทย กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ   
ซึ่งทานทั้งสองไดเสียสละเวลาอันมีคาใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํางานวิจัยน้ีทุกขั้นตอน อีกทั้ง
ทําใหผูวิจัยไดรับประสบการณในการทํางานวิจัยในการเขาถึงชุมชนและรูถึงคุณคาของงานวิจัยเพื่อ
ชวยในการอนุรักษและสืบทอดบทเพลงอีกทั้งสงเสริมอาชีพใหเปนไปอยางมีคุณคามากขึ้น และทาน
ทั้งสองยังเปนแบบฉบับของอาจารยที่ทุมเทใหกับศิษยและงานดานวิชาการอยางไมเหน็ดเหนื่อย  
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ที่นี ้
   ขอขอบคุณ ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ ประธานในการสอบ และรองศาสตราจารย  
ดร.ณรงคชัย ปฎกรัชต กรรมการแตงตั้งเพิ่มเติม ที่กรุณาสละเวลาในการสอบปากเปลาและ
ตรวจสอบเนื้อหาบริบทในปริญญานิพนธฉบับนี้ 
   ขอขอบคุณ  คุณสุจินต ศรีประจันต อาจารยกฤษดา นิยมทอง รวมทั้งหัวหนาคณะแตรวง
และสมาชิกแตรวงทุกคนทั้ง 12 คณะ ที่ใหความอนุเคราะหสําหรับขอมูลทางดนตรีรวมถึงพิธีกรรม
อีกทั้งขอมูลสวนตัว ซึ่งเปนประโยชนในการทําวิจัยครั้งนี้  
   ขอขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารยอดุลย วงศแกว อาจารยราเชนทร เหมือนชอบ อาจารย
ประเสริฐ ฉิมทวม และบุคลากรทุกทานรวมทั้งนักศึกษาในสาขาดนตรีสากล มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม ที่คอยเปนที่ปรึกษาแนวทางใหคําแนะนําและกําลังใจที่ดี ในการทําวิจัยครั้งน้ีใหประสบ
ความสําเร็จ 

   ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอที่เปนแรงบันดาลใจใหลูกเรียนที่มหาวิทยาลัยแหงน้ี คุณแมที่
ไดอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูและคอยใหกําลังใจมาโดยตลอด รวมทั้งเปนแรงใจสนับสนุนใหประสบ
ความสําเร็จ 

   ขอบุญกุศลจากการทําวิทยานิพนธฉบับน้ี จงสงผลแดผูที่กลาวมาขางตนและผูที่อยู
เบื้องหลังในการทําปริญญานิพนธที่ไมไดกลาวนามมานี้ ประสบแดความสุข ความเจริญ แข็งแรงทั้ง
สุขภาพกายและใจ คิดสิ่งใดขอใหประสบความสําเร็จทุกประการ 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 

ภมิูหลงั  
   ดนตร ีเสยีงเพลง เป็นมรดกทางสงัคมทีส่บืต่อกนัมาเป็นเวลานาน และเป็นวฒันธรรมที่

เกดิจากการสัง่สมดา้นการเรยีนรู ้และถ่ายทอดจากคนรุ่นหน่ึงไปสู่คนอกีรุ่นหน่ึงซึ่งร่วมกนัใชด้นตรี
เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด จนสามารถสอดแทรกเขา้กบัวธิกีารดาํเนินชวีติของกลุ่มชนในสงัคมได้
เป็นอย่างด ี พรอ้มกบัพยายามคดิคน้ใหม้กีารพฒันาจากเดมิอยูเ่สมอโดยปรบัปรุงใหเ้ขา้กบัยุคสมยั  
ทัง้ยงัสง่เสรมิใหเ้ผยแพรใ่นหมูข่องชุมชน รวมไปถงึชนชาตเิดยีวกนัและชนชาตอิื่นดว้ย 

   ดนตรีมีวิว ัฒนาการมาตัง้แต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อมนุษย์อาศัยอยู่ท่ามกลาง
ธรรมชาติ ซึ่งมอีทิธพิลต่อมนุษย ์ดงันัน้เพื่อใหเ้กดิความผาสุกความมัน่คง และความปลอดภยัต่อ
ตวัเอง และกลุ่มชนสมาชิกในสงัคมจึงต้องมกีารประกอบพธิีกรรมการบวงสรวง การเซ่นสงัเวย  
ดนตรจีะเป็นส่วนร่วมในพธิกีรรมดงักล่าว ทัง้น้ีเพื่อใหเ้กดิความสงบสุขในวถิชีวีติของคนในสงัคม
นัน้ๆ จะเหน็วา่ดนตรมีบีทบาทสาํคญัในชวีติประจาํวนั 

   ดนตรจีดัเป็นปจัจยัที่สําคญั ที่นอกเหนือจากปจัจยั 4 การเล่นดนตรเีขา้ไปอยู่ในสงัคม
มนุษย ์ซึง่มนุษยไ์มส่ามารถแยกดนตรอีอกจากชวีติประจาํวนัได ้ดนตรเีป็นมรดกทีร่บัใชส้งัคมมนุษย ์ 
ทุกชาตทิุกภาษาทุกชนชัน้ตัง้แต่อดตีจนถงึปจัจุบนั (กาญจนา  อนิทรสนุานนท.์ 2532: 63)  

   เน่ืองจากวฒันธรรมของไทยเป็นวฒันธรรมทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากอารยธรรมต่างชาตหิลาย
เชือ้ชาตดิว้ยกนัจงึทาํใหเ้กดิการผสมผสานกบัวฒันธรรมดัง้เดมิดว้ยการเลอืกสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์และ
เข้ามามบีทบาทสําคญัอนัเกี่ยวข้องกบัสงัคมไทยทัง้ในด้านวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี
ตลอดจนพธิกีรรมต่าง ๆ  ของราชสาํนักและชาวบา้น ซึ่งลว้นจําเป็นตอ้งใชด้นตรเีป็นส่วนประกอบ
ทัง้สิน้ไม่จํากดัเฉพาะวงดนตรขีองไทยเท่านัน้  ดนตรขีองชาตติะวนัตกคนไทยกย็งัรบัมาปรบัปรุง
ผสมผสาน ใหเ้ขา้กบัวฒันธรรมและพธิกีรรมไดอ้ยา่งกลมกลนื  และดนตรดีงัทีก่ล่าวนัน้  คอื  “แตร”   
    แตร  ใชเ้รยีกเครื่องดนตรทีี่ทําดว้ยโลหะ ส่วนใหญ่ทําดว้ยทองเหลอืง (Brass) เรยีกกนั
ทัว่ไปว่า เครื่องลมทองเหลอืง แตรเป็นเครื่องดนตรปีระเภทเครื่องเป่า  ทําใหเ้กดิเสยีงโดยใชล้มเป่า  
(Wind  Instrument)  โดยเปา่ลมใหผ้า่นเขา้ไปในท่อ (Aerophone) สามารถเปลีย่นเสยีงได ้2 วธิี
ด้วยกนัคือ  อาศยัริมฝีปากในการเปลี่ยนเสียงและต่อมาใช้ระบบลูกสูบในการเปลี่ยนเสียงแตร  
สนันิษฐานว่าน่าจะเรยีกชื่อตามเสยีงทีไ่ดย้นิ เหมอืนกบัเครื่องดนตรชีนิดอื่นทีค่นไทยนิยมเรยีกกนั  
เช่น  ไดย้นิเสยีงว่า  “ฉิ่ง”  กเ็รยีกชื่อว่า  “ฉิ่ง”  ไดย้นิเสยีง  “แฉ่ง”  กเ็รยีกกนัว่า  “แฉ่ง”  ไดย้นิว่า  
“กรบั”  ก็เรยีกชื่อว่า  “กรบั”  เป็นต้น  ส่วนแตรนัน้  บ้างก็เรยีกว่า  “แกร”  บ้างก็เรยีกว่า  “แตร”  
น่าจะไดย้นิจากเสยีงเป่ากําพรวดดงั  “แพร  แพร”  ก่อน  เพราะอาการทีล่ิน้สะบดัระรวัเสยีงออกมา
ดัง  “แพร   แพร ” แล้วกลายมาเป็น   “แกรหรือแตร ” ในภายหลัง (สุกรี เจริญสุข .2539:8)   
แตรในสังคมสยามที่ใช้ในพระราชพิธีแต่โบราณมี 2 ชนิดคือ แตรงอนกับแตรฝรัง่ แตรงอน   
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เรยีกกนัตามรปูรา่งลกัษณะทีล่ําแตรโคง้งอน  บานปลาย  ซึง่เขา้ใจว่าเราไดแ้บบอยา่งมาจากอนิเดยี  
ส่วนแตรฝรัง่  มลีกัษณะปากบานคล้ายดอกลําโพง จงึเรยีกชื่อว่า  “แตรลําโพง”  ซึ่งในหนังสอืกฎ
มณเฑียรบาลโบราณเรียกว่า  “แตรลางโพง”  ปรากฏในหมายรบัสัง่ครัง้ร ัชกาลที่ 1 เรียกว่า  
แตรวิลันดา   คงจะเป็นแตรที่ฝรัง่ฮอลันดาเป็นชาติแรกที่ นํา เข้ามาให้รู้จ ักจึงระบุชื่ อไว ้
เช่นนัน้  เป็นอนัว่าแตรลําโพงก็ดี  แตรฝรัง่ก็ดี  แตรวิลนัดาก็ดี  คงหมายถึงแตรอย่างเดียวกนั  
(ธนิต  อยูโ่พธิ.์  2530: 71-72) จากแตรทีใ่ชใ้นพระราชพธิขีองไทย ต่อมาไดม้วีวิฒันาการและเกดิ
การผสมผสานทางวฒันธรรมระหว่างวฒันธรรมตะวนัตกกบัวฒันธรรมตะวนัออก โดยเริม่ก่อตวัจาก
รากฐานทางวฒันธรรมตะวนัออก  ซึ่งสมยัสุโขทยัในขณะนัน้  “แตร” ยงัเป็นเพยีงเครื่องดนตรทีี่
ปรากฏอยู่ในหลกัศลิาจารกึและตามคําบอกเล่าเท่านัน้ สมยัอยุธยา  “แตร”  เริม่มบีทบาทในฐานะ
เครื่องดนตรีชัน้สูงในพระบรมมหาราชวงั ประกอบกับสงัคมไทยในช่วงนัน้เริ่มมีการติดต่อกับ
ต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศตะวนัตก สงัคมไทยจึงรบัเอาวฒันธรรมตะวนัตกเข้ามาใน
สังคมไทย การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมจึงเริ่มแสดงให้เห็นอย่าง 
ชัดเจน ลักษณะสังคมในช่วงนั ้น มีลักษณะการปกครองแบบรวมศูนย์กลางการปกครอง  
พระบรมมหาราชวัง คือศูนย์รวมการปกครอง พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในทุกด้าน   
สิง่ประกอบพระราชอิสริยศและอํานาจย่อมประกอบไปด้วยสิง่ที่ปรารถนาแสดงให้เห็นถึงความ
แตกต่างอย่างชดัเจน ดงันัน้ในการกระทําทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกบัพระมหากษัตริย์ต้องยิ่งใหญ่   
สมพระเกยีรต ิ มมิผีูใ้ดเสมอเหมอืนได ้ “แตร”  ในสมยัอยุธยาจงึเป็นเครื่องดนตรทีีแ่สดงฐานะและ
อํานาจ  โดยมิได้มีบทบาทหน้าที่ด้านบันเทิงตามอย่างเครื่องดนตรีประเภทอื่น เช่นเดียวกับ
วฒันธรรมตะวนัตกที่ใช ้ “แตร”  เป็นเครื่องดนตรทีี่แสดงฐานะและอํานาจ  ถงึแม ้ “แตร”  ของทัง้
สองวฒันธรรมจะแตกต่างกนัในเรื่องของเสยีงและรูปร่าง  แต่กม็บีทบาทหน้าทีก่บัพระมหากษตัรยิ์
และเกยีรตยิศ อาจกล่าวไดว้่า สงัคมไทยอยุธยาเป็นจุดเริม่ตน้ของความสมัพนัธท์างดา้นวฒันธรรม  
การดนตร ีระหว่างตะวนัตกกบัดนตรไีทย ผลจากการผสมผสานทางวฒันธรรมในสมยัอยุธยาทําให้
ได้พฒันาแตรวงขึ้นมาในสมยัรชักาลที่ 4 ซึ่งเป็นแตรวงที่มบีทบาทหน้าที่เกี่ยวขอ้งอยู่ในกองทพั  
(สดุแดน  สขุเกษม. 2542: 164) 
    แตรวง  เป็นวงดนตรขีองยุโรปที่ไทยรบัแบบอย่างมาในรชักาลพระบาทสมเดจ็พระจอม
เกลา้เจา้อยู่หวั  (รชักาลที ่ 4) ในสมยัน้ีมกีารจา้งครชูาวองักฤษเขา้มาฝึกสอนเพลงฝรัง่ ใหท้หารใช้
ฝึกเดนิแถวจนมกีองแตรวงมหาดเลก็ขึน้ ต่อมาจงึไดว้่าจา้งครดูนตรชีาวต่างชาตอิื่น ๆ เขา้มาสอน
ด้วย  (ณรงค์ชัย  ปิฎกรัชต์ .2542:2396)  จากแตรวงที่มีบทบาทหน้าที่ เกี่ยวกับทหารใน 
กองทพัไทย  ได้มกีารพฒันาการเรื่อยมา ครัน้ถึงสมยัพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั 
(รชักาลที่  6) ได้ทรงบญัญตัิคํา  “ดุรยิางค์”  ขึ้น  ต่อมาได้ใช้คําว่า  “โยธวาฑติ”  จนถึงปจัจุบนั   
ซึ่งใช้สําหรบัการสวนสนามของทหาร และนักกีฬา ทัง้  “ดุริยางค์” และ “โยธวาฑิต” หมายถึง   
“แตรวง”  ในระหว่างรชักาลที่  6-7  นับเป็นยุคทีแ่ตรวงเจรญิก้าวหน้าในเมอืงสยามเป็นอย่างมาก  
ไม่เพยีงแต่กองทหารเท่านัน้ที่ฝึกหดัเป่าแตรกนัอย่างจรงิจงั  แมแ้ต่ในหมู่ประชาชนคนไทยทัว่ไป  
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ไดเ้ริม่หนัมานิยมฟงัแตรวงกนัอย่างกวา้งขวางควบคู่ไปกบัวงป่ีพาทย ์จงึทําใหเ้กดิมวีงแตรวงของ
ชาวบา้นทัว่ไป โดยนําไปบรรเลงในงานพธิต่ีางๆ  เช่น งานแต่งงาน งานบวชนาค งานขึน้บา้นใหม ่ 
งานกฐนิผา้ป่า ซึ่งจะใช้นําขบวนแห่ทัง้ในงานมงคล  และงานอวมงคล  แต่แตรวงที่จะสามารถไป
บรรเลงในงานพธิดีงักล่าวน้ี  จาํเป็นตอ้งเรยีนรูเ้พลงต่างๆ  เช่นเดยีวกบัพวกป่ีพาทยด์ว้ย  เพราะใช้
เพลงไทยประเภทเดยีวกนับรรเลงประกอบพธิ ี ต่อมามเีพลงประเภทไทยสากลและลูกทุ่งเกดิขึน้  
ปรากฎว่า พวกแตรวงสามารถนํามาบรรเลงกันในงานต่างๆ  ได้อย่างกลมกลืนมีเพลงต่างๆ   
เพิม่มากขึน้กว่าเดมิ ซึง่เครื่องดนตรทีีนิ่ยมใชป้ระกอบดว้ยเครื่องเป่าและเครื่องประกอบจงัหวะเป็น
หลกั  เชน่  ทรมัเป็ต  ทรอมโบน  คอรเ์น็ต  บารโิทน (ยโูฟเนียม) ทบูา ฮอรน์ คลารเิน็ต แซกโซโฟน  
และเครื่องจงัหวะ กลองมะรกินั  (กลองใหญ่) ฉิ่ง  ฉาบ และกรบั  เมื่อมคีวามใกลช้ดิกบัวถิชีวีติของ
ชาวบา้นมากขึน้  ในทีส่ดุแตรวงแบบชาวบา้นกเ็ป็นทีย่อมรบัและจดัใหเ้ป็นดนตรพีืน้บา้นอกีประเภท
หน่ึง  ทีส่รา้งความสนุกสนานใหก้บัชาวบา้นคนไทยมาจนทุกวนัน้ี  (สกุร ี เจรญิสขุ. 2539: 45-51) 
    หลังเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 วัฒนธรรมตะวันตกพร้อมกับ
วทิยาการสมยัใหม่เขา้มามอีทิธพิลและสรา้งบทบาทต่อสงัคมไทยมากยิง่ขึน้ ทําใหเ้กดิกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงทางวฒันธรรมและสงัคม โดยทีค่นไทยหนัมาสนใจศลิปวฒันธรรมตะวนัตกแทน ทว่า
ในทางกลบักนัวงดนตรแีตรวงกลบัไดร้บัความนิยมจากชาวบ้านมากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ใน
จงัหวดัสุพรรณบุร ีเน่ืองจากชาวจงัหวดัสุพรรณบุรนีอกจากจะนิยมในความสนุกสนานครกึครืน้จาก
แตรวงแล้ว แตรวงยงัเป็นเครื่องหมายของความทนัสมยัเชดิหน้าชูตาเป็นเกยีรตแิก่งานและตนเอง  
กอปรกบัชาวจงัหวดัสุพรรณบุร ีเป็นกลุ่มชนทีม่นิีสยัรกัความสนุกสนานและเป็นคนเจา้บทเจา้กลอน
เช่นกนั  โดยมกันิยมเล่นเพลงพืน้บา้นต่าง ๆ  กนัเป็นประจาํอยู่แลว้  อาท ิเพลงเกีย่วขา้ว เพลงเรอื  
เพลงอแีซว เป็นต้น  จงึนํามาประยุกต์ใหเ้ขา้กบัแตรวงและพฒันาเป็นเพลงลูกทุ่งตามลําดบั ดงัจะ
เหน็ไดจ้ากจํานวนนักรอ้งลูกทุ่งชาวจงัหวดัสุพรรณบุร ี ทีไ่ดร้บัความนิยมระดบัประเทศเป็นจํานวน
มากนัน่เอง (กฤษดา  นิยมทอง. 2550: 6) 
   สาํหรบัในจงัหวดัสพุรรณบุรนีัน้ เป็นทีท่ราบมาว่ากําเนิดของแตรวง แต่ละคณะจะดดัแปลง
มาจากวงป่ีพาทยบ์า้ง จากวงสตรงิบา้ง ซึง่บางคนมพีืน้ฐานทางดา้นการบรรเลงเพลงไทยเดมิมาก่อน  
กล่าวคอื บทเพลงทีบ่รรเลงในวงแตรวงส่วนใหญ่เป็นเพลงทีนํ่ามาจากวงป่ีพาทย ์เช่น เพลงลาวคํา
หอม  เพลงศรนีวล  เพลงนางครวญ  เพลงเขมรไทรโยค  เป็นตน้  แต่เดมินัน้ชาวบา้นกม็แีต่วงป่ี
พาทยท์ีนํ่ามาแสดงในงานต่างๆ  ทัง้งานมงคลและงานอวมงคล  จนเริม่มเีครื่องดนตรสีากลเขา้มา
แทรกทลีะชิน้สองชิน้และกลายมาเป็นวงแตรวงในทีสุ่ด  ซึง่ในจงัหวดัสุพรรณบุรกีม็วีงลกัษณะเช่นน้ี
อยูม่ากมาย  อาจเพราะวงดนตรแีตรวงเป็นวงดนตรทีีเ่หมาะกบัการแหแ่หนมคีวามคล่องตวัมากกว่า
วงดนตรไีทย  มจีงัหวะจะโคนและท่วงทํานองที่ฮกึเหมิเมื่อได้ยนิได้ฟงัแล้วรูส้กึสนุกสนาน เรา้ใจ   
ทัง้เพลงทีบ่รรเลงกส็ามารถบรรเลงไดท้ัง้เพลงเก่าดัง้เดมิและเพลงตลาดทีเ่ป็นที่นิยมกนัในปจัจุบนั  
นํามาบรรเลงใหเ้ป็นเพลงทีร่ว่มสมยัขึน้  ทาํใหม้วีงป่ีพาทยล์ดน้อยลงและมแีตรวงเพิม่ขึน้ กระจายไป
ตามพืน้ทีต่่างๆ ของจงัหวดั  จากการศกึษารวบรวมขอ้มลูของคณะแตรวงทีอ่ยูใ่นจงัหวดัสุพรรณบุร ี 
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ผูว้จิยัได้สํารวจถึงคณะแตรวงที่ยงัคงรบังานอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ยงัเป็นที่นิยมชมชอบของผูค้นใน
ทอ้งถิน่   
   ด้วยเหตุน้ี ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาวฒันธรรมแตรวงชาวบ้าน ในจังหวัดสุพรรณบุร ี  
เพื่อศกึษาประวตั ิสถานภาพ บทบาท และทีส่ําคญัอกีประการหน่ึงคอื บทเพลงในการบรรเลงของ
แตรวงในจงัหวดัสพุรรณบุร ีเพือ่เป็นการอนุรกัษ์และสบืทอดวฒันธรรมไทยในวงการแตรวงชาวบา้น  
ใหด้าํรงอยูคู่ก่บัสงัคมไทยเพือ่เยาวชนคนรุน่หลงัจะไดศ้กึษาสบืต่อไป       
 

ความมุ่งหมายของการวิจยั 
1.  ศกึษาประวตัคิวามเป็นมา สถานภาพและบทบาทของแตรวงชาวบา้น ในจงัหวดั 

สพุรรณบุร ี
2.  ศกึษาบทเพลงของแตรวงชาวบา้น  ในจงัหวดัสพุรรณบุร ี

 

ความสาํคญัของงานวิจยั 
1.  เพือ่ใหท้ราบถงึความเป็นมา  สถานภาพและบทบาทของอาชพีแตรวง ในจงัหวดั 

สพุรรณบุร ี
2.  เพือ่ใหท้ราบถงึบทเพลงทีบ่รรเลงดว้ยวงแตรวงของจงัหวดัสพุรรณบุร ี

 

ขอบเขตของการวิจยั 
   การวจิยัครัง้น้ี ผู้วจิยัจะใช้ขอ้มูลที่ได้ลงพื้นที่รวบรวมขอ้มูลของคณะแตรวงชาวบ้านใน
จงัหวดัสพุรรณบุร ีทัง้หมด 12 วง ประกอบดว้ย 

1.  คณะน้องแอมมวิสคิ  อาํเภอเมอืง   จงัหวดัสพุรรณบุร ี
2. คณะเพชรเมอืงสพุรรณ อาํเภอเมอืง   จงัหวดัสพุรรณบุร ี
3. คณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย อาํเภอเมอืง   จงัหวดัสพุรรณบุร ี
4. คณะขวญัใจวดัปา่  อาํเภอเมอืง   จงัหวดัสพุรรณบุร ี
5. คณะขวญัใจคบูวั  อาํเภอเมอืง   จงัหวดัสพุรรณบุร ี
6. คณะ ส. รวมมติร  อาํเภอบางปลามา้  จงัหวดัสพุรรณบุร ี
7. คณะหลานปู ่  อาํเภอบางปลามา้  จงัหวดัสพุรรณบุร ี
8. คณะเทน็เซน็ต ์  อาํเภอศรปีระจนัต ์  จงัหวดัสพุรรณบุร ี
9. คณะขวญัใจมดแดง  อาํเภอศรปีระจนัต ์  จงัหวดัสพุรรณบุร ี

10. คณะขวญัใจโพธินิ์มติร อาํเภอศรปีระจนัต ์  จงัหวดัสพุรรณบุร ี
11. คณะขนัทอง  อาํเภอศรปีระจนัต ์  จงัหวดัสพุรรณบุร ี
12. คณะศรสีาํอางค ์  อาํเภอเดมิบางนางบวช  จงัหวดัสพุรรณบุร ี
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ข้อตกลงเบือ้งต้น 
1.  การศกึษาวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัไดค้น้ควา้รวบรวมขอ้มลูของคณะแตรวงชาวบา้นที ่

ยงัคงรบังานอยา่งสมํ่าเสมอ และยงัคงเป็นทีนิ่ยมของชาวบา้น ในจงัหวดัสพุรรณบุรเีทา่นัน้ 
2. การศกึษาบทเพลงบรรเลงของแตรวงแต่ละคณะ ผูว้จิยัไดศ้กึษาเพลงทีเ่ล่นในงานบวช   

และงานศพเทา่นัน้ 
3. ผูว้จิยัถอืวา่คาํสมัภาษณ์ทีไ่ดร้บัจากหวัหน้าคณะแตรวง สมาชกิภายในวง รวมทัง้ 

ผูเ้กีย่วขอ้งเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง และเชื่อถอืได ้ 
 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
                กาํนล  หมายถงึ  เงนิคาํนบับชูาครกู่อนทาํการบรรเลงจาํนวน  12 บาท 
                เจ้าภาพ           หมายถงึ  ผูท้ีร่บัหน้าทีจ่ดังาน  รบัผดิชอบค่าใชจ้่ายสาํหรบัในงาน  

                      นัน้ทัง้หมด 
                ชาวบา้น           หมายถงึ  ประชาชน หรอื บุคคลโดยทัว่ ๆ ในทีน้ี่หมายถงึ  

                       ประชาชนในต่างจงัหวดัทีย่งัดาํเนินวถิชีวีติความเป็นอยู ่ 
                       อยา่งเรยีบงา่ยตามสภาพในทอ้งถิน่ของตนเอง 

               แตรวงชาวบา้น หมายถึง  วงดนตรทีี่บรรเลงเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรสีากลใน  
                      สงัคมของชาวบ้าน ซึ่งแพร่ขยายมาจากวงดุริยางค์ใน  
                      กองทหารเขา้สู่ชาวบ้าน ใช้บรรเลงควบคู่กบัวงป่ีพาทย ์  
                      เพื่อใชป้ระกอบพธิกีรรมและประเพณีต่างๆ  อนัเกีย่วกบั 
                      ศาสนา วฒันธรรม และประเพณี ตลอดจนพิธีกรรมที ่
                      เกี่ยวกับงานมงคล และงานอวมงคล เช่น งานกฐิน 
                      ผ้าป่า งานบวช งานตรุษสงกรานต์ งานขึ้นบ้านใหม ่  
                      งานศพ  และงานเทศกาลต่างๆ    

               ทางเพลง           หมายถึง ทํานองเพลงของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด  ซึ่งอาจจะ  
                      เหมอืนกนัหรอืแตกต่างกนั 

               เพลงดัง้เดิม           หมายถงึ  เพลงไทยเดมิ หรอืเพลงมารช์ทีม่ปีระวตักิารสบืทอดมา  
                      นานเก่าแก่ ทว่งทาํนองเพลงยงัคงสภาพไวเ้หมอืนเดมิ 

               เพลงตลาด           หมายถงึ  เพลงทัว่ ๆ ไป ในทีน้ี่หมายถงึเพลงลูกทุ่งทีอ่ยู่ในความ  
                      นิยมของชาวบา้น 

               เพลงร่วมสมยั   หมายถงึ  เพลงทีไ่ดร้บัความนิยมในปจัจุบนั ซึง่สามารถนํามาเล่น  
                      หรือดัดแปลงเรียบเรียง ให้เล่นได้กับลักษณะของวง  
                      ดนตรทีีเ่ล่น 

               ยกคร ู  หมายถงึ  การไหวค้รกู่อนการแสดงของเหล่าศลิปินทัง้หลาย 
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กรอบแนวคิดการวิจยั 

 
 ศึกษาแตรวงชาวบา้น ในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

เพ่ือศึกษาบทเพลงแตรวงชาวบ้านใน
จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

เพ่ือศึกษาประวติั สภาพและบทบาท
ของแตรวงชาวบ้านในจงัหวดั

ประวตัขิองแตรวงชาวบา้นจงัหวดั การรวบรวมบทเพลงและโน้ตเพลง 

สภาพทัว่ไปของแตรวงชาวบา้น 
จงัหวดัสพุรรณบุร ี

การจดัประเภทของบทเพลงทีใ่ชใ้นแตร
วงชาวบา้นจงัหวดัสพุรรณบุร ี

บทบาทของแตรวงชาวบา้นจงัหวดั
สพรรณบร ี

บนัทกึทาํนองหลกัของแตรวงชาวบา้น 
จงัหวดัสพรรณบร ี

ทางดา้นเศรษฐกจิ ทางดา้นศลิปวฒันธรรม 

ความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมของแตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสุพรรณบุร ียงัคงอยู่และมกีารถ่ายทอด
จากรุน่สูรุ่น่ ยงัคงอนุรกัษ์และมกีารพฒันาใหท้นัยุคทนัสมยัโดยมกีารผสมผสานใหเ้ขา้กบัวฒันธรรม
และขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน่ในจงัหวดัสุพรรณบุร ีกอปรกบัเป็นการอนุรกัษ์ในวฒันธรรม
ของแตรวงชาวบา้น อกีทัง้ยงัเป็นการสนบัสนุนภมูปิญัญาชาวบา้นเพือ่รกัษาไวใ้หล้กูหลานสบืต่อไป 



 
 

บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 
 การศกึษาวฒันธรรมแตรวงชาวบา้น ในจงัหวดัสุพรรณบุร ีผูว้จิยัไดใ้ชเ้อกสารทางวชิาการ  
เอกสารงานวิจยั มาใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการศึกษาค้นคว้า โดยได้แบ่งเป็นเอกสาร และ
งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง  ดงัต่อไปน้ี 

1.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพและลกัษณะโดยทัว่ไปของจงัหวดัสพุรรณบุร ี
2.  เอกสารและตําราวชิาการ 
3.  งานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

1. เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัสภาพและลกัษณะโดยทัว่ไปของจงัหวดัสพุรรณบรีุ 
             ท่ีตัง้  

 จงัหวดัสพุรรณบุร ีเป็นจงัหวดัหน่ึงในเขตภาคกลางดา้นทศิตะวกัตกของประเทศไทย ตัง้อยู่
บนพืน้ทีร่าบลุ่มแมน้ํ่าท่าจนี หรอืแมน้ํ่าสุพรรณบุรไีหลผ่านตามแนวยาวของจงัหวดัจากเหนือจรดใต ้
จงัหวดัสุพรรณบุรตีัง้อยูร่ะหว่างเสน้รุง้ที1่4 องศา 4 ลปิดา ถงึ15 องศา 5 ลปิดาเหนือ และระหว่าง 
เสน้แวง 99 องศา 17 ลปิดา ถงึ100 องศา 16 ลปิดา ตะวนัออกอยูส่งูจากระดบัน้ําทะเลปานกลาง  
3-10 เมตร มพีืน้ทีท่ ัง้หมดประมาณ  5,358.01 ตารางกโิลเมตร หรอืประมาณ  3.3  ลา้นไร ่คดิเป็น
รอ้ยละ 5.2 ของพืน้ทีภ่าคกลาง อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 107  กโิลเมตร (ตามทาง
หลวงแผน่ดนิหมายเลข 340) โดยทางรถไฟประมาณ 142 กโิลเมตร 
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ภาพประกอบ 1 แผนทีจ่งัหวดัสพุรรณบุร ี

 

               อาณาเขต 

            จงัหวดัสพุรรณบุร ี ตดิต่อกบัจงัหวดัใกลเ้คยีง ดงัน้ี                                                         
            ทศิเหนือ ตดิจงัหวดัอุทยัธานีและชยันาท   
            ทศิใต ้ ตดิจงัหวดันครปฐมและกาญจนบุร ี                
            ทศิตะวนัตก ตดิจงัหวดักาญจนบุรแีละอุทยัธานี           
            ทศิตะวนัออก ตดิจงัหวดัสงิหบุ์รอีา่งทองและพระนครศรอียธุยา 
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ภาพประกอบ 2 ตราประจาํจงัหวดัสพุรรณบุร ี

   ตราประจําจงัหวดัเป็นภาพยุทธหตัถีระหว่างสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกบัพระมหา
อุปราชแหง่พมา่ เหตุทีใ่ชเ้ครื่องหมายน้ีกเ็พราะเหน็ว่า การศกึครัง้น้ี ใน พ.ศ.2135 ทาํใหไ้ทยไดร้บั
อสิรภาพ ชยัชนะดงักล่าว ไดเ้ผยแพร่ชื่อเสยีง และเกยีตคิุณของพระมหากษตัรยิไ์ทยออกไปนอก
ประเทศ ซึง่บรเิวณทีท่ํายุทธหตัถอียู่ในทอ้งทีอ่ําเภอดอนเจดยี ์จงัหวดัสุพรรณบุร ีเป็นเมอืงเก่าสมยั
ทวารวด ีนกัโบราณคดกีล่าววา่ ชื่อสพุรรณบุรเีปลีย่นมาจากคาํวา่ อูท่อง และสพุรรณภมู ิ

              คาํขวญัของจงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 เมอืงยทุธหตัถ ี วรรณคดขีึน้ชื่อ  เลื่องลอืพระเครือ่ง 
รุง่เรอืงเกษตรกรรม   สงูลํ้าประวตัศิาสตร ์  แหล่งปราชญศ์ลิปิน   ภาษาถิน่ชวนฟงั  

 

ภาพประกอบ  3 ธงประจาํจงัหวดัสพุรรณบุร ี
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ภาพประกอบ 4 ดอกไมป้ระจาํจงัหวดัสพุรรณบุร ี

    ดอกไมป้ระจาํจงัหวดั : ดอกคาํฝ้าย หรอื สพุรรณกิาร ์      
    ชื่อภาษาองักฤษ : Cotton Tree, Yellow Silk Cotton, Butter Cup, Torchwood   
             ชื่อพฤกษศาสตร ์: Cochlospermum religiosum Alston 
 
    พชืในวงศ ์ Cochlospermum-Bixaceae มตีน้กําเนิดมาจากอเมรกิากลางและอเมรกิาใต ้
เป็นไมย้นืตน้สงู 5-15 เมตร เรอืนยอดเป็นพุม่กลม ผลดัใบ เปลอืกสเีทาถงึสน้ํีาตาลเรยีบ กิง่กา้นมกั
คดงอ ใบเดีย่วเรยีงเวยีนสลบั แผน่ใบรปูฝามอื ปลายแฉกแหลม โคนใบเวา้ ขอบหยกัเป็นคลื่น ผวิใบ
มขีนสัน้นุ่ม สเีขยีวสด เมื่อแก่ใกลร้่วงเปลี่ยนเป็นสแีดง ดอกมสีเีหลอืง มทีัง้พนัธ์ดอกกลบีชัน้เดยีว
และกลบีดอกซอ้น ดอกออกเป็นแขนงตามปลายกิง่ โดยออกปีละครัง้ในช่วงเดอืนธนัวาคม ถงึ เดอืน
มนีาคม ผลเป็นรปูไขก่ลบั ปลูกเป็นไมป้ระดบัทัว่ทุกภาคของไทย ขึน้ไดด้ใีนดนิทีร่่วนซุย ก่อนออก
ดอกจะทิง้ใบหมด ผลแก่ระหวา่งเดอืนมนีาคม ชอบกลางแจง้และแสงแดดจดั 
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ภาพประกอบ 5 ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

             ตน้ไมป้ระจาํจงัหวดั: มะเกลอื (Diospyros mollis) 
 
             มะเกลอื เป็นไมย้นืต้นในวงศ ์Ebenaceae ขึน้ตามป่าเบญจพรรณทัว่ไปเรอืนยอดเป็น 
พุ่มกลม กิง่อ่อนมขีน ผลดบิของมะเกลอืมสีรรพคุณเป็นยา จดัเป็นพชืสมุนไพรชนิดหน่ึงสมยัก่อน
นิยมใชย้างผลมะเกลอืไปยอ้มผา้ มะเกลอืเป็นพนัธ์ไมพ้ระราชทาน เพื่อปลูกเป็นมงคลของจงัหวดั
สุพรรณบุร ีในภาคเหนือเรยีกต้นไมช้นิดน้ีว่า มะเกยี  มะเกลอื หรอืผผีา ทางใต้เรยีก เกลอื แถบ
เขมร-ตราด เรยีก มกัเกลอื 
 
                ภมิูประเทศ 

   จงัหวดัสุพรรณบุร ี มลีกัษณะพืน้ที่เป็นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่ มพีื้นที่บางส่วนเป็นที ่
ราบสงู โดยมคีวามลาดเทระหว่าง 0-3 เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่อยูท่างดา้นตะวนัตกของจงัหวดั ตลอดแนว
เหนือจรดใต ้บรเิวณพืน้ทีต่ํ่าสุดอยูท่างดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้คอือยูส่งูจาก ระดบัน้ําทะเลปานกลาง 
ประมาณ  3 เมตรส่วนทางเหนือของจงัหวดัอยู่สูงจากระดบั น้ําทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ
10 เมตร พืน้ทีส่่วนใหญ่ของจงัหวดัสุพรรณบุรใีชท้ํานาขา้วมแีม่น้ําลําคลองหนองบงึอยู่ทัว่ไป แม่น้ํา
สายสาํคญัทีไ่หลผา่นจากเหนือสดุถงึใตส้ดุ ไดแ้ก่แมน้ํ่าทา่จนี หรอืแมน้ํ่าสพุรรณบุร ี 

 
                ภมิูอากาศ 
             สภาพโดยทัว่ไปของจงัหวดัสุพรรณบุร ีมลีกัษณะคลา้ยคลงึกบัจงัหวดัอื่นๆ ในภาคกลาง 
กล่าวคอื  ฤดูรอ้นไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงใตจ้ากทะเลจนีใตพ้ดัผ่านเขา้มาในช่วง      
เดอืนกุมภาพนัธ ์ ถงึกลางเดอืนพฤษภาคม ทาํใหอ้ากาศรอ้นอบอา้ว ฤดฝูนลมมรสุม ตะวนัตกเฉียง
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ใต้จากมหาสมุทรอนิเดยีพดัผ่านมาในช่วงเดอืนพฤษภาคม ถงึกลางเดอืนตุลาคม ทําใหอ้ากาศมี
ความชุม่ชืน้ มฝีนตกโดยทัว่ไป ฤดหูนาวไดร้บัอทิธพิลจากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือพดัผา่นเขา้
มาในชว่ง เดอืนตุลาคม ถงึกลางเดอืนกุมภาพนัธ ์ทาํใหอ้ากาศหนาวเยน็  
 
                การปกครอง และประชากร 

   ในปี  พ.ศ. 2546 การปกครองจงัหวดัสุพรรณบุร ี แบ่งสว่นราชการออกเป็น 2 สว่น คอื
การบรหิารราชการสว่นภมูภิาคและการบรหิารราชการสว่นทอ้งถิน่  

 
    การบริหารราชการส่วนภมิูภาค  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 10 อาํเภอ 110 ตําบล 

และ 997 หมูบ่า้น โดยมอีาํเภอดงัน้ี  
1.  อาํเภอเมอืงสพุรรณบุร ี  มพีืน้ที ่540.917 ตารางกโิลเมตร  20 ตําบล 123 หมูบ่า้น  
2. อาํเภอดอนเจดยี ์  มพีืน้ที ่252.081 ตารางกโิลเมตร 5 ตําบล 48 หมูบ่า้น  
3. อาํเภอดา่นชา้ง มพีืน้ที ่1,193.599 ตารางกโิลเมตร 7 ตําบล 93 หมูบ่า้น  
4. อาํเภอเดมิบางนางบวช มพีืน้ที ่552.330 ตารางกโิลเมตร 14 ตําบล 119 หมูบ่า้น  
5. อาํเภอบางปลามา้ มพีืน้ที ่481.298 ตารางกโิลเมตร 14 ตําบล 127 หมูบ่า้น  
6. อาํเภอศรปีระจนัต ์มพีืน้ที ่180.986 ตารางกโิลเมตร 9 ตําบล 64 หมูบ่า้น  
7. อาํเภอสองพีน้่อง มพีืน้ที ่750.381 ตารางกโิลเมตร 15 ตําบล 140 หมูบ่า้น  
8. อาํเภอสามชุก มพีืน้ที ่355.917 ตารางกโิลเมตร 7 ตําบล 68 หมูบ่า้น  
9. อาํเภอหนองหญา้ไซ มพีืน้ที ่420.209 ตารางกโิลเมตร 6 ตําบล 64 หมูบ่า้น  
10. อาํเภออูท่อง มพีืน้ที ่630.29 ตารางกโิลเมตร 13 ตําบล 151 หมูบ่า้น  
 

              การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน                                                                                      
  แบ่งการปกครองออกเป็น องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั เทศบาลเมอืง 1 แหง่ คอื เทศบาล

เมอืงสพุรรณบุร ีและเทศบาลตําบล 20 แหง่ และองคก์ารบรหิารสว่นตําบล 106 แหง่  
  จากสถิติของสํานักบรหิารการทะเบียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ณ เดือน

ธนัวาคม 2546 จงัหวดัสุพรรณบุรมีปีระชากร ทัง้สิน้  868,681 คน เป็นชาย 423,112 คน และหญงิ 
445,569 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยทัง้จงัหวดัสุพรรณบุรปีระมาณ 163 คนต่อ
ตารางกโิลเมตร  และอําเภอด่านชา้ง ประมาณ 54 คนต่อตารางกโิลเมตรทีม่คีวามหนาแน่นน้อย
ทีส่ดุ  

   ทรพัยากร และแหล่งน้ําดิน หากพจิารณาคุณสมบตัิของดนิทัง้ทางกายภาพและ
เคม ีเชน่ เน้ือดนิ ความลกึของดนิ ความสามารถในการอุม้น้ําของดนิ ชนิดของแรธ่าตุและปรมิาณแร่
ธาตุ อาหารของดิน จะพบว่า สภาพของดิน ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เหมาะสมกับการปลูก
พชื  ดงัน้ี  
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1. การทาํนาขา้ว  
2. การเพาะปลกูพชืไร ่ 
3. การเพาะปลกูไมย้นืตน้  ไมผ้ลต่าง ๆ  
4. การปลกูหญา้เลีย้งสตัว ์ ทาํทุง่หญา้เลีย้งสตัวถ์าวรสาํหรบัการปศุสตัว ์

                แหล่งน้ํา ประกอบด้วยแม่น้ําลําคลองต่างๆ มแีม่น้ําสายใหญ่ ๆ ที่สําคญัและเป็น
ประโยชน์ต่อความเป็นอยู่ และเศรษฐกจิของประชากร ไดแ้ก่ แม่น้ําท่าจนี หรอืแม่น้ําสุพรรณบุร ี
เขื่อนกระเสยีวซึ่งเป็นสาขาที่สําคญัของแม่น้ําสุพรรณบุร ีนอกนัน้เป็นแม่น้ําสายเล็กซึ่งส่วนใหญ่  
จะไหลลงแมน้ํ่าทา่จนีเกอืบทัง้สิน้  
                ป่าไม้  ลักษณะป่าไม้ของจังหวัดสุพรรณบุรี เดิมเ ป็นป่าไม้เบญจพรรณ  ได้แก่  
เตง็ มะค่าโมง ซาก มะค่าแต ้ชงิชนั ตะเคยีนทอง ยมหอม แต่สภาพปจัจุบนัไดถู้กราษฎรบุกรุกเขา้
ทาํกนิในเขต ปา่สงวนหลายแหง่ ถูกเปลีย่นเป็นไรอ่อ้ย และใชท้าํนา เป็นตน้       
                แร่ธาตุ จากการสํารวจของกรมทรพัยากรธรณี  พบว่าจงัหวดัสุพรรณบุรมีแีร่มคี่าบาง
ชนิดเท่านัน้ ไดแ้ก่ ดบุีก พบบรเิวณเขาโดดตุงกง ทางตอนเหนืออําเภอด่านชา้ง นอกจากน้ียงัพบ  
ใยหนิแกรนิต และหนิปนู ใชใ้นการก่อสรา้ง บรเิวณ เขาใหญ่ทางตะวนัตก เขาทางตะวนัออกและ
ตะวนัตกระหวา่งเสน้ทางอูท่อง ถงึพนมทวนและบรเิวณเขือ่นกระเสยีว อาํเภอดา่นชา้ง และยงัขดุพบ
น้ํามนัดบิ ในบรเิวณตําบลสวนแตง อาํเภอเมอืงสพุรรณบุร ีซึง่ปจัจุบนัไดท้าํการขดุเจาะแลว้                        
               การกสิกรรม จากการทีพ่ืน้ทีจ่งัหวดัสุพรรณบุรสี่วนใหญ่เป็นทีร่าบลุ่ม มกีารชลประทาน 
อยา่งทัว่ถงึ ประกอบกบัสภาพดนิเหมาะสมแก่การเพาะปลูก โดยเฉพาะการปลูกขา้ว การเพาะปลูก
พชืไร ่เชน่ ออ้ยเพือ่ผลติน้ําตาล  มนัสาํปะหลงั  ขา้วโพดเลีย้งสตัว ์ ขา้วฟา่ง  และพชือื่น         
               ปศสุตัว ์ จงัหวดัสุพรรณบุรเีป็นแหล่งเลีย้งโค สุกร เป็ด ไก่ กระบอื ซึง่เป็นสตัวเ์ศรษฐกจิ 
ทีส่าํคญัมาก โดยการเลีย้งจะกระจายอยูท่ ัว่ไปทุกพืน้ทีข่องจงัหวดั 
               อตุสาหกรรม อุตสาหกรรมสว่นใหญ่ เป็นอุตสาหกรรมการเกษตร ซึง่ไดแ้ก่ โรงส ีน่ึง อบ 
เป็นตน้และอุตสาหกรรมอาหาร ไดแ้ก่ โรงงานผลติน้ําตาลผลติภณัฑน์ม และแปรรปูเน้ือสตัว ์พชื ผกั 
ผลไม ้เป็นต้น โดยมโีรงงานน้ําตาลขนาดใหญ่ 3 แห่ง คอืทีอ่ําเภออู่ทอง อําเภอสามชุก และอําเภอ
ด่านชา้ง ทําใหม้เีงนิหมุนเวยีนภายในจงัหวดัสูง ในอนาคตอุตสาหกรรมของจงัหวดัสุพรรณบุร ี
จะมบีทบาทสําคญั เน่ืองจากมกีารตัง้โรงงานขนาดใหญ่ ประกอบกบั มกีารจดัตัง้ศูนยส์่งเสรมิ
อุตสาหกรรมภาคตะวนัตก ทีอ่าํเภอเมอืงสุพรรณบุร ีเพราะในจงัหวดั สุพรรณบุรมีอุีตสาหกรรมแปร
รูปผลติผลการเกษตร โดยเฉพาะแบบง่าย ๆ เช่น ผลติหน่อไมก้ระป๋อง (หน่อไมฝ้รัง่  หน่อไมไ้ผ่)  
ผลไมก้ระป๋อง เช่น  แหว้กระป๋อง กระจบักระป๋อง ว่านหางจระเข ้และลูกตาลกระป๋อง แมก้ระทัง่
อุตสาหกรรมทีเ่กี่ยวเน่ืองกบัการเกษตรอย่างครบวงจรของจงัหวดัสุพรรณบุร ีคอืการผลติยอดออ้ย
ตากแหง้ และซงัขา้วโพดบด เพื่อนําไปใชเ้ป็นวสัดุ อาหารสตัว ์และใชเ้พาะเหด็ฟางในต่างประเทศ
ซึง่มโีรงงานผลติอยู ่2  แหง่ ทีอ่าํเภอสองพีน้่อง และอาํเภอหนองหญา้ไซ 
 
ทีม่า http://www.suphanburi.go.th/ProvinceGeneral.php 
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2.  เอกสารและตาํราวิชาการ 
   สมุนมาลย ์ น่ิมเนตพินัธ ์(2524: บทนํา) ไดก้ล่าวถงึดนตรไีวว้า่ ดนตรเีป็นศลิปะทีม่อียูทุ่ก

ชาติทุกภาษา ในสมยัโบราณคนป่ายงัรู้จกัการร้องรําทําเพลงเพื่อเป็นเครื่องพกัผ่อนหย่อนใจ  
หลงัจากทีต่อ้งตรากตรําทํามาหาเลีย้งชพีแทบจะกล่าวไดว้่าดนตรเีกดิขึน้พรอ้มกบัมนุษย ์ สาํหรบั
ชวีติคนไทยในอดตีตัง้แต่เกดิจนตายเป็นชวีติทีเ่ตม็ไปดว้ยดนตรนีาฏศลิป์ เพราะคนไทยมนิีสยัรกั
ความสงบชอบอสิรเสร ีรกัความสนุกสนานเบกิบานใจไม่ชอบทําศกึสงคราม นาฏศลิป์และดนตรจีงึ
เป็นศิลปะคู่บ้านคู่เมืองเมื่อยามบ้านเมืองอยู่เย็นเป็นสุข ประชาชนก็รื่นเริงบันเทิงใจขบัลํานํา   
ทาํเพลงบรรเลงดนตรอียา่งสนุกสนาน แมใ้นยามศกึสงครามนาฏศลิป์และดนตรกีเ็ป็นเครื่องกล่อมใน
การบํารุงขวญัทหาร ดนตรจีงึเป็นชวีติจติใจของประชาชนชาวไทย นับจากพระเจา้แผ่นดนิลงมาถงึ
ราษฎร 

   การใชช้วีติของคนไทยในสงัคมในเทศกาลหรอืตามประเพณกีย็งัมดีนตรแีละนาฏศลิป์ไทย  
เขา้มาเกีย่วขอ้งอยูด่ว้ยมาก  เรยีกไดว้่าเป็นส่วนสาํคญัของเทศกาลหรอืประเพณีต่าง ๆ การทําบุญ
ตามวดัวาอารามซึง่คนจาํนวนมากรว่มกนัทาํบุญตามเทศกาล เช่นการเขา้พรรษา ออกพรรษา งาน
ไหวพ้ระ ชกัพระ ตลอดจนประเพณีตามศาสนาอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามเทศกาลทีก่ําหนดไวก้จ็ะต้องมี
ดนตรป่ีีพาทยแ์ละนาฏศลิป์ เขา้มาแสดงใหเ้กดิความครกึครืน้รืน่เรงิเป็นการแสดงออกซึง่ความปิตใิน
การทีไ่ดร้ว่มกนับาํเพญ็บุญกุศลตามประเพณ ี ซึง่วไิลเลขา ถาวรธนสารและคณะ (2531: 669) ไดใ้ห้
ความหมายประเพณีไวว้่า ประเพณีหมายถงึการกระทําซึง่ประพฤตกินัอยู่บ่อย ๆ จนเป็นนิสยัความ
เคยชนิและมกีารถ่ายทอดสบืต่อกนัมาจนเป็นแบบอยา่งกนัมานาน 

   ศรศีกัร  วลัลโิภดม (2535: 2) ไดก้ล่าวถงึดนตรวี่ามคีวามสมัพนัธ์กบัมนุษยแ์ละสงัคม  
ดนตรเีป็นผลผลติของพฤตกิรรมในดา้นความนึกคดิและการสรา้งสรรคข์องมนุษย ์แต่พฤตกิรรมทีท่าํ
ให้เกิดดนตรขีึ้นมานัน้ก็เป็นสิง่ที่ เน่ืองจากแนวคดิที่เกิดมาจากสภาพแวดล้อมทางวฒันธรรมใน
สงัคมที่มนุษย์ดํารงอยู่ การศึกษาและการทําความเขา้ใจเกี่ยวกบัดนตรจีงึเป็นเรื่องที่สมัพนัธ์กบั
สงัคมและวฒันธรรมของมนุษย ์ในมติขิองเวลาและสถานทีอ่ยูอ่ยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้ในเรือ่งของดนตรี
ไทย 

   พูนพศิ  อมาตยกุล (2539: 13) ไดก้ล่าวถงึเรื่องดนตรไีทยไวว้่า ดนตรไีทยของเราคอื
เพลงพืน้บา้นและเพลงไทยแทน้ัน้ ไดเ้จรญิและรบัใชส้งัคมตลอดมาจนถงึรชักาลพระบาทสมเดจ็พระ
จอมเกล้าเจา้อยู่หวั รชักาลที่ 4 แห่งพระราชวงศ์จกัร ีไทยเรากไ็ดค้บคา้กบัฝรัง่มากขึน้อารยธรรม
ของฝรัง่กเ็ขา้มาสูเ่มอืงไทยรวมทัง้เพลงฝรัง่ดว้ย   

   สุดแดน  สุขเกษม  (2542: 9-47) ไดก้ล่าวถงึ พฒันาการของแตรวงว่า คนเดมิของคน
ไทยเรามกีารนับถือเซ่นสรวงบูชาผสีางเทวดามาช้านาน เมื่อรบัวฒันธรรมอนิเดยีทัง้จากศาสนา
พราหมณ์และพุทธศาสนาพธิกีรรมต่างๆ จงึมกัสะทอ้นใหเ้หน็ถงึความเชื่อทีผ่สมผสานกนัระหว่างผ ี 
พราหมณ์ พุทธและสะทอ้นใหเ้หน็ถงึพฤตกิรรมความเชื่อของคนไทย โดยเฉพาะพระมหากษตัรยิ ์ 
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พธิกีรรมต่าง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งมกัยิง่ใหญ่และศกัดิส์ทิธิ ์จนกลายเป็นพระราชพธิทีีพ่ระมหากษตัรยิท์รง
ปฏบิตัสิบืต่อกนัมา 
    พระมหากษตัราธริาชเจา้ของไทยตัง้แต่สมยัโบราณกาลจนถงึปจัจุบนัน้ี กไ็ดท้รงประกอบ
พระราชพธิต่ีาง ๆ พระราชประเพณีต่าง ๆ สบืมาทุกพระองค ์และกด็ูเหมอืนจะกล่าวไดว้่างานพระ
ราชพธิทีัง้หลายทีท่รงกระทาํดว้ยพระองคเ์องกด็ ี พระราชทานใหผู้อ้ื่นกระทาํกด็ ีจะมไิดม้งีานใดเลย
ทีจ่ะขาดการประโคมดว้ยวงดุรยิดนตร ี (มนตร ี ตราโมท. 2522: 36) 
    คําว่า  “ดุริยดนตรี”  โดยเฉพาะคําว่า  “ดุริย”  หมายถึงเครื่องเป่าและเครื่องตี จึงมี
บทบาทในราชสํานักในฐานะเครื่องประโคมชัน้สูง  สําหรบัพระมหากษตัรยิ ์ เครื่องดุรยิดนตรทีี่ใช้
เป็นเครื่องประโคมนัน้มีอยู่มากมายเช่น กรับ มโหระทึก กลองชนะ บัณเฑาะว์ ซอสามสาย   
วงแตรสงัข ์ วงกลองแขก  ฯลฯ  แต่ทีใ่ชเ้กอืบทุกงาน  กค็อืวงแตรสงัข ์วงป่ีพาทย ์ และวงกลองแขก 
    “แตร”  จงึเขา้มามบีทบาทในสงัคมไทยฐานะเครือ่ง  “ดุรยิ”  สาํหรบับรรเลงในงานพระราช
พธิทีําหน้าที่เป็นเครื่องประโคมเพราะดว้ยลกัษณะทางกายภาพของแตรที่เป็นเครื่องเป่าประเภท 
ท่อลม (Aerophone) จึงทําให้แตรมีความโดดเด่นและเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตัวในตระกูลเครื่อง 
ดุรยิกลางแจง้ 
 
               การกระจายของแตรวงชาวบา้นในสงัคมไทย 
    จากการทีป่ระชาชนไดย้นิ ไดฟ้งั แตรวงจากกรมทหารและทางราชการไดจ้ดัตัง้กองแตร
วงไปประจํากรมทหารในต่างจงัหวดัจงึส่งผลให้เกิดการนําแตรวงไปบรรเลงในงานของชาวบ้าน  
สรา้งความสนุกครกึครืน้ใหก้บัชาวบ้านเป็นอย่างมาก ในดา้นการจดัฉายภาพยนตรน์ัน้เริม่มขีึน้ใน
สมยัรชักาลที ่5 ในการฉายกจ็ะตอ้งมแีตรวงมาบรรเลงประกอบภาพยนตร ์ผูจ้ดัฉายจะตอ้งนําวงแตร
วงมาจากต่างประเทศ เพราะยังไม่มีแตรวงเอกชนหรือที่เรียกว่าแตรวงชาวบ้าน ครัน้สมัย
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกลา้เจา้อยู่หวัไดเ้กดิแตรวงชาวบา้นขึน้  จงึไดเ้ขา้มามบีทบาทอยา่งมาก
ในกิจการโรงหนังและทําให้เกิดการตัง้วงแตรวงเอกชนขึ้นในกรุงเทพ ฯ  หลังจากนัน้แล้ว
แพรก่ระจายออกนอกเหนือไปสูต่่างจงัหวดัจนเกดิเป็นแตรวงชาวบา้นขึน้ตามหวัเมอืง 
    แตรวงชาวบา้นไดเ้กดิขึน้แลว้ในชว่ง พ.ศ. 2460 – 2469 โดยทาํหน้าทีเ่ป็นดนตรปีระกอบ
ภาพยนตรแ์ละนําขบวนแหต่ามงานพืน้บา้น เชน่ บวชนาคและแหแ่หนตามประเพณต่ีาง ๆ 
    แตรวงประจําโรงหนังในสยามนี้กล่าวได้ว่า เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะในสยาม แตรวง ๆ  
หน่ึงจะมนีกัดนตรรีาว  6 – 7  คน มเีครื่องเปา่เช่น คลารเิน็ท แตรทรมัเป็ต แตรทรอมโบน เครื่อง
เคาะจงัหวะ  เช่น  กลองแตร๊ก กลองอเมรกินั ฉาบ เพลงที่แตรวงเหล่าน้ีเล่าไดแ้ก่ เพลงมารช์ของ
ฝรัง่  เพลงฝรัง่ทํานองง่าย ๆ  และเพลงไทย เช่น  เพลงเสมอ  เพลงเชดิ เพลงโอด แตรวงจะเล่น
เพลงเหล่าน้ีประกอบการฉายภาพยนตรไ์ดทุ้กเรื่องทุกชิน้  แตรวงประจําโรงภาพยนตรจ์ะทําหน้าที่
บรรเลงตัง้แต่ก่อนลงโรงฉายคอื  จะตัง้วงบรรเลงอยู่หน้าโรงเพื่อชกัชวนคนใหเ้ขา้มาดูดว้ย พอถงึ
เวลาจะลงโรงฉายแตรจะเป่าเพลงมารช์เป่าเพลงมารช์เป็นสญัญาณรูก้นั จบแลว้กย็กเครื่องเขา้ไป
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ประจําอยู่ทีข่า้ง ๆ  จอเพื่อบรรเลงเพลงประกอบภาพยนตรเ์ริม่ฉาย เริม่ตัง้แต่หนังขา่ว หนังเรื่องสัน้  
หนงัเรือ่งยาว หนงัเรือ่งชุด ตามลาํดบัจนจบ 
  จากการที่มีการจดัฉายภาพยนตร์ (หนังเงียบ) ในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นความบันเทิงจาก
วฒันธรรมตะวนัตกสู่สงัคมไทยและได้มกีารขยายตวัไปตามต่างจงัหวดัและทําให้แตรวงเขา้มามี
บทบาทในฐานะวงดนตรปีระกอบการฉายภาพยนตร ์ยิง่ไปกว่านัน้แตรวงยงัทาํหน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์
ใหก้บัโรงภาพยนตรอ์กีดว้ย โดยการแห่ไปตามที่ต่าง ๆ เพื่อเป่าประกาศเชญิชวนใหค้นมาดูหนัง  
เมือ่วธิกีารประชาสมัพนัธแ์บบน้ีไดร้บัความนิยมและประสพความสาํเรจ็ในกรุงเทพฯ  ผูป้ระกอบการ
ฉายภาพยนตร์จงึนําวธิกีารน้ีไปใชใ้นต่างจงัหวดั โดยเฉพาะในเมอืงใหญ่ ๆ ที่มกัมกีองแตรวงอยู่
ดว้ยในกองทหาร เมื่อมกีารตัง้โรงฉายภาพยนตรข์ึน้จงึเกดิแตรวงประจําโรงภาพยนตร ์นักดนตรทีี่
เปา่แตรอยูใ่นกรมทหาร จงึมาหารายไดพ้เิศษโดยการเปา่แหโ่ฆษณาและเปา่ในโรงหนงัเมื่อชาวบา้น
เหน็วธิกีารแหแ่หนของแตรวงว่าเป็นของแปลก ทนัสมยัและสนุกสนานสามารถสรา้งความครืน้เครง
ได ้ชาวบา้นจงึไดเ้ริม่นําเอาแตรวงเขา้มาในขบวนแห่แหนของชาวบา้น  ช่วงน้ีเองจงึเกดิวฒันธรรม
แตรวงชาวบ้านขึ้นโดยไม่สามารถแยกออกได้แล้วว่า แตรวงของทหารหรอืแตรวงของชาวบ้าน  
เพราะเมื่อไหร่กต็ามผูฟ้งัเป็นชาวบา้นบรรเลงในงานของชาวบา้น บรรเลงเป็นทีนิ่ยมของชาวบา้นก็
สามารถสรา้งความครืน้เครงและตอบสนองความตอ้งการทางเสยีงของชาวบา้นได ้กย็อ่มเป็นแตรวง
ของชาวบา้นในทีส่ดุ 
   เอกลกัษณ์ทีส่าํคญัของวงแตรวงชาวบา้นทีเ่กดิขึน้ในสงัคมไทย คอืการบรรเลงในขบวนแห่
แหนตามประเพณีต่าง ๆ ที่จดัขึน้โดยชาวบ้านในสงัคมไทยแต่เดมิก่อนมแีตรวงเขา้มาบรรเลงใน
ขบวนแหน่ัน้  สงัคมชาวบา้นของเรามกีลองยาวทาํหน้าทีอ่ยู่ก่อนแลว้ งานทุกงานถา้ตอ้งมขีบวนแห่
แหน  กลองยาวทาํหน้าทีบ่รรเลงสรา้งความครกึครืน้ใหก้บัผูร้ว่มขบวนแห ่เป็นธรรมดาของผูม้ฐีานะ
ในสมยันัน้  ย่อมแสดงออกในดา้นวตัถุและสิง่ประดบัประดาเครื่องประกอบขบวนแห่ของตน เมื่อมี
ฐานะสงูยอ่มตอ้งจดัเตรยีมวสัดุและของประดบัตกแต่ง ในขบวนแหค่วามมัง่มขีองเจา้ภาพใหย้ิง่ใหญ่
สมฐานะของตน  แตรวงจงึเริม่เขา้มามบีทบาทในสงัคมชาวบา้นในฐานะเป็นเครื่องแสดงเพราะมใิช่
เรือ่งงา่ยถา้จะหาแตรวงสกัวงมาบรรเลงสาํหรบัชาวบา้นธรรมดา 
   แตรวงชาวบ้านจงึเขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของประเพณีพื้นบ้าน โดยเริม่มาจากการบรรเลง
นําหน้าขบวนแห่แหนที่แสดงถึงความปิติยินดีในงานมงคลต่าง ๆ เช่น งานบวช งานโกนจุก   
งานขึน้บา้นใหม ่งานแต่งงาน งานแหก่ฐนิ – ผา้ปา่ ฯลฯ  แตรวงชาวบา้นไดเ้ริม่รบัความนิยมมากขึน้
ประกอบกบัทางกรุงเทพ ฯ  มกีารเปลีย่นแปลงการปกครองทําใหบ้รรดานักดนตร ีไม่ว่าจะเป็นแตร
วงทหารบก  แตรวงทหารเรอื ตลอดจนแตรวงเสอืป่าพรานหลวงมา้หลวงฯ  ตอ้งกระจดักระจายกนั
ออกมาสู่ทอ้งถิน่  พวกทีเ่ป็นแตรวงทหารมกัจะไปสงักดัตามกองดุรยิางคแ์ละกรมทหารส่วนพวกที่
เป็นแตรวงสายทูลกระหม่อมบรพิตัร ฯ และจางวางทัว่ นัน้  ยงัคงรวมตวักนัอยู่มบีา้งทีก่ระจายกนั
เขา้สู่วงแตรวงแถบชานเมอืง รวมทัง้แตรวงเสอืป่าพรานหลวงมา้หลวง ฯ  ทีก่ระจายไปอยู่กบัคณะ
ละครรอ้งและวงดนตรต่ีาง ๆ 
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    สงัคมชาวบา้นโดยเฉพาะแถบทีลุ่่มแม่น้ําเจา้พระยาจากจงัหวดัอ่างทองลงมา ความนิยม
ในวงแตรวงชาวบา้นเริม่มมีากขึน้ จากการทีผู่ม้ฐีานะในทอ้งถิน่ว่าจา้งคณะแตรวงมาบรรเลงในงาน
ของตน  ทาํใหเ้กดิค่านิยมใหมใ่นสงัคมชาวบา้นขึน้คอื เมื่อบา้นใดมแีตรวงชาวบา้นเขา้มาบรรเลงใน
งานจะทําให้มีผู้มาร่วมงานมาก ค่านิยมเลียนแบบผู้มีฐานะจึงเริม่มปีรากฏขึ้นในสงัคมชาวบ้าน   
มกัแสดงออกมาโดยการประชนัขนัแข่งในการประดบัประดาขบวนแห่กนัตามสภาพท้องถิ่น โดย
เฉพาะงานบวชนาคเพราะเป็นงานทีม่คีวามสาํคญัของชาวบา้น ในแถบจงัหวดัภาคกลางหากบา้นใด
มบุีตรชายถอืกําเนิดเกดิมาในบา้นนัน่คอืสญัญาณแห่งการรอคอย ว่าในภายภาคหน้าเมื่ออายุครบ 
20 ปีบริบูรณ์  ได้บวชเรียนทดแทนคุณพ่อแม่ตามความเชื่อของพุทธศาสนิกชนไทย ในแต่ละ
หมู่บา้นหากมกีารบวชกนัหลายคน การตระเตรยีม การวางแผนในการจดังานย่อมมกีารแข่งขนักนั
สงูขึน้ ถา้บา้นใดมลีูกสาว งานแต่งงานกไ็ม่ยิง่หย่อนไปกว่างานบวช  แมท้ัง้สองงานจะต่างกนัตรงที่
ปรชัญาทางสงัคมแต่แตรวงกเ็ขา้มามบีทบาทอยูใ่นการแหแ่หนอกีเชน่กนั 
    สงัคมไทยเมื่อมีงานมงคล สิ่งที่แสดงออกอย่างชัดเจนคือ “กิจกรรมสามัคคีรื่นเริง”   
ซึง่แสดงออกดว้ยการแห่แหน ฟ้อนราํ ส่งเสยีงเฮฮา เตม็ไปดว้ยรอยยิม้และทีข่าดเสยีไม่ไดก้ค็อืการ
สามคัคกีนัทาํบุญกุศล เช่น การรว่มกนัแหน่าครอบพระอุโบสถ การรว่มกนัทาํอาหารคาวหวานเลีย้ง
พระ การรว่มกนับรจิาคทรพัยท์าํบุญ  การรว่มกนัจงูนาคเขา้โบสถ ์ การรว่มกนัใสบ่าตร  การรว่มกนั
กรวดน้ําอุทศิสว่นบุญสว่นกุศล ฯลฯ 
    แตรวงชาวบา้นในช่วงนัน้จงึเขา้มาในสงัคมชาวบา้นโดยทําหน้าทีส่รา้งความบนัเทงิสรา้ง
ความสนุกสนานครกึครื้นในช่วงก่อนวนังาน สงัคมชาวบ้านนัน้เป็นสงัคมแบบเครอืญาติต่างจาก
สงัคมอุปถมัภ์ ทีแ่ตรวงเคยทํางานรบัใชเ้จา้นายมาก่อน จงึทําใหแ้ตรวงมคีวามใกลช้ดิกบัชาวบา้น
มากขึน้ ในการจดังานเจา้ภาพมกัวา่จา้งใหม้าแหแ่หนตามขนบธรรมเนียมประเพณีสิง่ทีจ่ะละเลยเสยี
มไิดค้อื การตอ้นรบัผูท้ีม่าชว่ยงาน แตรวงจงึบรรเลงผอ่นคลายความเหน็ดเหน่ือยและลดความสบัสน
วุ่นวายของผูค้นทีม่าช่วยงานในวนัสุกดบิ การทําหน้าทีข่องแตรวงชาวบ้านต่อสงัคมขณะนัน้ไดร้บั
การตอบรบัจากชาวบา้นเป็นอยา่งด ี
    ความตอ้งการแตรวงชาวบา้นจะมมีากขึน้ในช่วงก่อนเขา้พรรษาของทุกปี (ฤดูบวชนาค) 
ในบางแหง่ มนีาคครบบวชวดัเดยีวกนัและในวนัเดยีวกนัถงึ  6 – 7 คน กจ็ะมกีารแหน่าคจากบา้น
ของนาคแต่ละคนไปประชนักนัที่วดัเพื่อรอบวชพร้อมกนัที่วดัเน่ืองจากการถือฤกษ์ถือยามของ
ชาวบา้นจงึทําใหเ้กดิวนัมงคลตรงกนั แตรวงจะทําหน้าทีส่รา้งความบนัเทงิใหก้บัขบวนแห่แหนของ
ชาวบ้าน  และเมื่อแตรวงหลายวงมาพบกนักย็ิง่ต้องแสดงความสามารถของตนออกมาอย่างเตม็ที ่ 
จงึมกีารประกวดประชนักนัอยา่งหลกีเลีย่งไมไ่ด ้
    ในปจัจุบนั การบรรเลงแตรวงชาวบ้านเป็นการตอบสนองความต้องการให้กบัสงัคมที่
สงัคมตอ้งการเท่านัน้ แต่เรื่องราวเกีย่วกบัแตรวงชาวบา้นในสงัคมไทย มสีิง่ทีน่่าสนใจหลายอย่าง
หลบซ่อนอยู่และยงัขาดผูรู้จ้รงิทีจ่ะไขปรศินาออกมาตแีผ่ใหส้งัคมรบัรู ้แตรวงชาวบา้นเป็นวงดนตรี
ตะวนัตกวงแรกในสงัคมไทยและมพีฒันาการมาจากราชสาํนกัสูช่าวบา้น     
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3.  งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
   พรรณศริ ิ จุลกาฬ  (2542: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษา ความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมดนตรไีทยใน
ตําบลบางปลา: กรณีศกึษาดนตรไีทยคณะสุดประเสรฐิ ตามแนวคดิของศาสตราจารยป์ระเวศ วะส ี 
โดยมคีุณลกัษณะ 8 ประการ  คอื 

1.  มคีวามหลากหลายกระจายอาํนาจ 
2. การกระจายรายไดแ้ละสรา้งความเขม้แขง็ทางเศรษฐกจิ 
3. สง่เสรมิศกัดิศ์รขีองชุมชนทอ้งถิน่ 
4. มคีวามเป็นบรูณาการ 
5. สรา้งความบรรณสารสอดคลอ้ง  (Harmony)  และความสมดุลยัง่ยนื 
6. มกีารพฒันาจติใจและจติวญิญาณอนัลกึซึง้ 
7. สง่เสรมิความเขม้แขง็ของสงัคม 
8. เป็นการผดุงศลีธรรมของสงัคม 

   ผลการวิจยัสรุปได้ว่า ตําบลบางปลามหีลกัฐานปรากฏชดัเจนในต้นกรุงรตันโกสนิทร์
จนถงึปจัจุบนั ซึง่ประชากรมอีาชพีตามสภาพแวดลอ้มตามธรรมชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่มกีจิกรรม
ทางดา้นวฒันธรรมดนตรแีละนาฏศลิป์ทีโ่ดดเด่น สรา้งความเขม้แขง็ทางวฒันธรรมในดา้นเศรษฐกจิ  
มกีารกระจายรายได ้โดยบรหิารเงนิอย่างมรีะบบและยุตธิรรม ดา้นจติใจมคีวามประพฤตปิฏบิตัอิยู่
ในกรอบศลีธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี  เป็นการสรา้งเกยีรต ิศกัดิศ์รแีละความภูมใิจในหมู่
คณะ มีความสอดคล้องกบัการปกครองระบอบประชาธิปไตย คือ มีส่วนร่วมในการเสนอความ
คดิเหน็และตดัสนิใจ 
    สุดแดน  สุขเกษม (2542: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษา “แตรวงชาวบ้าน” กบัการรบัใชส้งัคม  
กรณีศกึษาคณะถนอมศลิป์ พบว่า  แตรวงชาวบา้นคณะถนอมศลิป์ เป็นแตรวงทีม่กีารปรบัเปลี่ยน
รปูแบบการผสมวง และโอกาสในการแสดงอยูต่ลอดเวลา เพื่อปรบัใหเ้ขา้กบัสงัคมในแต่ละช่วงเวลา  
มกีารจดัทําโน้ตดนตรขีึน้ในการบรรเลงเพื่อความสะดวกของนักดนตร ีมกีารจดัแบ่งประเภทของ
เพลง ทีจ่ะใชใ้นการแสดงเพื่อใหเ้หมาะสมในแต่ละโอกาสของการแสดง รวมทัง้มกีารจดัรปูแบบการ
จดัวงดนตรทีีเ่ป็นระบบ และมบีทบาทเดน่ชดัต่อชุมชน 2 ประการคอื ใชบ้รรเลงเพื่อประกาศขา่วสาร
รวมทัง้ใหค้วามบนัเทงิและใชบ้รรเลงประกอบพธิต่ีาง ๆ  ซึง่เป็นหน้าทีส่าํคญัของการรบัใชส้งัคมของ
ดนตรพีืน้บา้นไทย 
    สุธ ี ชาํนาญสุธา (2545: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษา แตรวงชาวบา้น: กรณีศกึษาแตรวงในเขต
พื้นที่อําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร ผลการวจิยัพบว่า ประวตัิความเป็นมาของแตรวงในอําเภอ
เมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร เริม่ตัง้แต่ปี  พ.ศ. 2415 จนถงึปี  พ.ศ. 2545 เป็นช่วงระยะเวลา 130 ปี  
โดยมแีหล่งกําเนิดและพฒันาการจาก 4 แหล่ง ประกอบดว้ย แหล่งทีห่น่ึง จากวดัช่องลมโดยการนํา
ของหลวงปู่เทิม้ อําเภอเมอืง จงัหวดัสมุทรสาคร แหล่งทีส่อง อําเภออมัพวา จงัหวดัสมุทรสงคราม
โดยการนําของนายใจ ชาํนาญสุธา แหล่งทีส่ามจากตําบลบางบ่อ จงัหวดัสมุทรสาครโดยการนําของ
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นายทองหล่อ มขีนัทอง, นายยัง่ ดนตร,ี นายประสทิธิ ์ โพธิเ์จรญิ และแหล่งทีส่ ีจ่าก อําเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม  โดยการนําของนายอุดม  สวยดี และศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของ 
นักดนตรี และเครื่องดนตรีที่ใช้ในพิธีกรรมต่างๆ รวมทัง้การบรรเลงเพลงต่างๆ ในแตรวง   
ด้านกระบวนการสืบทอดและแนวทางในการดํารงอยู่ในอนาคตแตรวงเป็นไปอย่างต่อเน่ือง   
การดําเนินชีวิตในอาชีพแตรวง เขตอําเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร ยงัคงยึดอาชีพแตรวงและ 
ป่ีพาทยน้ี์ต่อไป โดยยงัมอีาชพีอื่นเป็นหลกัอยู่ และในอนาคตจะแพรข่ยายอาชพีน้ีไปยงัลูกหลานอกี
ต่อไป 
    ปริญญา  รัตนแสนสุข (2546: บทคัดย่อ) ได้จัดทําวิทยานิพนธ์เรื่องการศึกษาแตร
สญัญาณทีใ่ชใ้นกองทพัไทย โดยมจุีดมุง่หมายไวด้งัน้ี 

1.  เพือ่ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของแตรสญัญาณทีใ่ชใ้นกองทพัไทย 
2. เพือ่ศกึษาการสบืทอดการเปา่แตรสญัญาณ 
3. เพือ่รวบรวมโน้ต จดัหมวดหมูแ่ละวเิคราะหห์าองคส์าํคญัของสญัญาณแตร 

ผลการวจิยัพบวา่ 
1.  แตรสญัญาณทีใ่ชใ้นกองทพัไทยนัน้ เริม่มขีึน้ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระ 

จอมเกลา้ เจา้อยู่หวั โดยขณะนัน้พระบาทสมเดจ็พระป่ินเกลา้ไดท้รงว่าจา้งใหท้หารองักฤษคอืรอ้ย
เอกน็อกซม์าฝึกทหารทีว่งัหน้า ไดนํ้าแตรสญัญาณมาฝึกเดนิแถวแสดงความเคารพและใชส้ญัญาณ
ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรยีง ต่อมาพระบาทสมเด็จพระป่ินเกล้าเจ้าอยู่หวัจงึได้รบัสัง่ให ้
รอ้ยเอกอมิเปยม์าฝึกทหารทีว่งัหลวงบา้ง ครัน้ถงึสมยัรชักาลที ่5 เป็นต้นมาจงึไดม้กีารจดัแบ่งเป็น
กองทพับก  กองทพัอากาศ  แตรสญัญาณจงึไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของการฝึกทหารของกองทพั 
ต่าง ๆ  จนถงึปจัจุบนั 

2. การสบืทอดการเปา่แตรสญัญาณมขีบวนการฝึกทีช่ดัเจนโดยมหีน่วยงานที ่
รบัผดิชอบโดยเฉพาะคอื กองดุรยิางคข์องแต่ละเหล่าทพั วธิกีารสบืทอดแต่ละเหล่าทพัมขีบวนการ
เรยีนการสอนทีส่อดคลอ้งกนั  แต่จะแตกต่างกนับา้งในรายละเอยีด 

3. การรวบรวมโน้ตและจดัหมวดหมูแ่บ่งประเภทสญัญาณได ้ 7  ประเภทคอื   
หมวดสญัญาณนามหน่วย หมวดสญัญาณเรยีกประชุม หมวดสญัญาณสถานีรบ หมวดสญัญาณทีใ่ช้
ในชวีติประจําวนั หมวดสญัญาณเพลงเดนิ หมวดสญัญาณแตรทหารมา้ และหมวดสญัญาณสถานี
การเรอื ทาํนองเพลงประกอบดว้ยโน้ต 3 เสยีง  คอื  โด  ม ี ซอล  เป็นวลสีัน้ๆ  ตัง้แต่  1  หอ้งเพลง
จนถงึ 78  หอ้งเพลง  ลกัษณะของกระสวนจงัหวะจะคลา้ยกบัเพลงมารช์ทัว่ไป 

  จริะ  สตัตะพนัธ์คีร ี(2549: บทคดัย่อ) ได้จดัทําวิทยานิพนธ์เรื่องแตรวงชาวบ้าน  
กรณีศกึษาแตรวงคณะสุนิศา บ้านท่ามะขาม  ตําบลดอนทราย  อําเภอโพธาราม  จงัหวดัราชบุร ี  
ไดก้ล่าวไวว้า่  แตรวงสนิุศาเป็นแตรวงทีย่งัคงอนุรกัษ์สบืทอดแนวทางการบรรเลงเพลงไทยเดมิแบบ
ฉบบัและในขณะเดยีวกนักม็กีารปรบัปรุงเปลีย่นรปูแบบการประสมวงและโอกาสการแสดงเพื่อปรบั
ใหเ้ขา้กบัสงัคมในปจัจุบนั  มรีะบบการบนัทกึโน้ตเป็นของตนเอง  เพลงทีบ่รรเลงมกีารจดัหมวดหมู่
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และวตัถุประสงคก์ารใชง้านโดยเฉพาะเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัโอกาสทีแ่สดง  แตรวงสุนิศามบีทบาทการ
รบัใชส้งัคมอยา่งเด่นชดัอยู ่ 2 ประการคอื ใชบ้รรเลงเพื่อความบนัเทงิและประกอบพธิกีรรมต่าง ๆ  
ซึง่เป็นหน้าทีส่าํคญัของการรบัใชส้งัคมของดนตรพีืน้บา้นของไทย 

  ปรชีา  ออกกจิวตัร (2548: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษา แตรวงชาวบา้น : กรณีศกึษาความ
เขม้แขง็ทางวฒันธรรมของแตรวงในจงัหวดัสมุทรสงคราม โดยศกึษาขอ้มูลจากเอกสารงานวจิยัที่
เกี่ยวขอ้ง  และศกึษาภาคสนาม เพื่อศกึษาประวตัคิวามเป็นมา องคป์ระกอบของแตรวง เพลงทีใ่ช้
ในการบรรเลง  และวิเคราะห์ความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมของแตรวงชาวบ้านในจังหวัด
สมทุรสงคราม  จากการศกึษาพบวา่ 

1.  แตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสมทุรสงครามเริม่ในยคุพระราชญาตริกัพอ่เมอืงจงัหวดั 
สมุทรสงคราม  พ.ศ. 2460 และเป็นสถานที่พระราชสมภพของพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหล้า
นภาลยั (รชักาลที ่2)  แหง่กรงุรตันโกสนิทร ์ ซึง่พระองคท์รงปรชีาสามารถในทางดนตรเีป็นอยา่งยิง่  
นอกจากน้ียังเป็นถิ่นกําเนิดของครูดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น หลวงประดิษฐ์ไพเราะ  
(ศร  ศลิปะบรรเลง)  ครเูอือ้  สุนทรสนาน  ดร.อุทศิ  นาคสวสัดิ ์ และนายวงษ์  รวมสุข  สว่นครแูตร
วงที่สําคญัไดแ้ก่ ครูยก ดษิฐ์ปญัญา  ครูพฒัน์  เคยีงเจรญิ และครูแย่ง  ทางมาศร ี โดยได้รบั
โน้ตเพลงมารช์ต่างๆ  และเพลงตามสมยันิยมในปจัจุบนัมาร่วมบรรเลงเพื่อใหเ้กดิความสนุกสนาน
มากยิง่ขึน้ โดยเฉพาะเพลงดัง้เดมิยงัมกีารเล่นและสบืทอดต่อ ๆ  กนัมาแต่บางส่วนไดห้ายไป  และ
รูปแบบในการรบังานเปลี่ยนแปลงไปสมาชกิในวงสามารถรบังานได้ลกัษณะวงเป็นวงเฉพาะกจิมี
จํานวนนักดนตรบีรรเลงไม่แน่นอน  และแตรวงชาวบ้านบางคณะยงัคงอนุรกัษ์รูปแบบและวธิกีาร
บรรเลงแบบดัง้เดมิอยู ่

2. จากทฤษฎรีากแกว้ของรองศาสตราจารยก์าญจนา อนิทรสนุานนท ์ ไดก้ล่าวถงึ 
คุณลกัษณะ 8 ประการซึง่ประกอบดว้ย อยูอ่ยา่งไทย ใฝใ่จศกึษา เสาะหาความรู ้เขา้สูค่่านิยม  สรา้ง
สมอุดมการณ์  สบืสานวฒันธรรม จดจาํประเพณี  และของดศีาสนา จากการวเิคราะหค์วามเขม้แขง็
ทางวฒันธรรมแตรวงชาวบ้านโดยใช้ทฤษฎีดงักล่าว พบว่าแตรวงชาวบ้านมคีวามเข้มแขง็ทาง
วฒันธรรมเพราะในปจัจุบนัแตรวงชาวบ้านในจงัหวดัสมุทรสงคราม  อยู่ได้โดยมกีารศกึษาแหล่ง
ความรูเ้พิม่เตมิ  และการวเิคราะหป์จัจยัต่าง ๆ  เพือ่นํามาปรบัใชใ้หเ้หมาะสมกบัยุคสมยั  ทัง้น้ียงัคง
อนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดงีามของสงัคมไว ้ เพื่อสรา้งเอกลกัษณ์และสบืทอดวฒันธรรม
ของชุมชนใหค้งอยูส่บืไป  และเป็นกลไกสาํคญัทีท่าํใหบุ้คคลในสงัคมเกดิความเขา้ใจอนัดรีะหว่างกนั  
สมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกัน  ส่ง เสริมให้มีความรักชาติ ศาสนา  
พระมหากษตัรยิ ์ ซึ่งเป็นการสรา้งความเขม้แขง็กบัใหส้งัคมของจงัหวดัสมุทรสงครามและของชาติ
ใหเ้ป็นปึกแผน่ 



 
 

บทท่ี  3 

วิธีดาํเนินการวิจยั 
 
 การวจิยัเรือ่ง การศกึษาวฒันธรรมแตรวงชาวบา้น ในจงัหวดัสพุรรณบุร ีใชร้ะเบยีบ 

วธิเีชงิคุณภาพ (Qualitative Research) ตามกระบวนการมานุษยดุรยิางควทิยา  
(Ethnomusicology) โดยเริม่จากการรวบรวมขอ้มลูจากงานวจิยั เอกสาร ตําราต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
ออกปฏบิตัภิาคสนามเพือ่รวบรวมขอ้มลู พรอ้มทัง้ศกึษาสภาพทัว่ไปของจงัหวดัและแตรวงใน 
ยคุปจัจุบนั  นําเสนอขอ้มลูโดยการพรรณนาวเิคราะห ์(Descriptive  Analysis) ซึง่ผูว้จิยัไดแ้บ่ง
ขัน้ตอนในการดาํเนินการศกึษาวจิยั ดงัน้ี 

 

1.  แหล่งข้อมลูท่ีศึกษาและบคุคลข้อมลู 
    1.1  แหล่งข้อมลูศึกษา 

           1.1.1  สาํนกัหอสมดุกลาง  มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ  ประสานมติร 
         1.1.2  หอสมดุแหง่ชาต ิ กรมศลิปากร 
         1.1.3  สาํนกัหอสมดุ  มหาวทิยาลยัมหดิล  ศาลายา 
         1.1.4  หอสมดุกลาง  มหาวทิยาลยัศลิปากร  จงัหวดันครปฐม 
         1.1.5  สาํนกัหอสมดุ  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
         1.1.6  หอ้งสมดุประชาชน  จงัหวดัสพุรรณบุร ี
         1.1.7  สาํนกัหอสมดุ  วทิยาลยันาฏศลิปสพุรรณบุร ี

    1.2  บคุคลข้อมลู 
            1.2.1  นกัดนตรอีาชพีในจงัหวดัสพุรรณบุร ี
          1.2.2  บุคคลทีใ่กลเ้คยีง เกีย่วขอ้งหรอืญาตนิกัดนตรใีนจงัหวดัสพุรรณบุร ี
          1.2.3  นกัวชิาการ และศลิปินพืน้บา้นในทอ้งถิน่จงัหวดัสพุรรณบุร ี

         1.2.4   คร ู– อาจารย ์ ทีอ่ยูใ่นวงการดนตรขีองจงัหวดัสพุรรณบุร ีรวมทัง้พืน้ที่
ใกลเ้คยีง 

 

2. การรวบรวมข้อมลูภาคสนาม 
    2.1  ศกึษาภมูหิลงัของแตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสพุรรณบุร ี

   2.2  ศกึษาการสบืทอด การบรหิารจดัการ การบรหิารคณะ สภาพของวงดนตร ี และ 
เครือ่งดนตร ี  
    2.3  ศกึษาโดยวธิสีมัภาษณ์  บนัทกึภาพและเสยีง 
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3.  อปุกรณ์และเครือ่งมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมลู 

    3.1  แบบสมัภาษณ์บุคคลขอ้มลู 
    3.2  กลอ้งวดีโิอ  และกลอ้งถ่ายรปู 
    3.3  เครือ่งบนัทกึเสยีง  ใชส้าํหรบับนัทกึการสมัภาษณ์ 
 

4.  การวิเคราะหข้์อมลูทัว่ไป 
    4.1  ศกึษาประวตั ิสถานภาพและบทบาทของแตรวงในจงัหวดัสพุรรณบุร ี  
          4.1.1  ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของแตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสพุรรณบุร ี
          4.1.2  ศกึษาสภาพทัว่ไปของแตรวงในจงัหวดัสพุรรณบุร ี
          -  ประวตันิกัดนตร ี
          -  เครือ่งดนตร ี
          -  พธิกีรรมก่อนการบรรเลง 
          -  การสบืทอด 
          4.1.3  ศกึษาบทบาทของแตรวงในจงัหวดัสพุรรณบุร ี
          -  ขัน้ตอนในการบรรเลงในงานมงคลทัว่ไป 
          -  ขัน้ตอนในการบรรเลงในงานอวมงคล 
   4.2  ศกึษาบทเพลงของแตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสพุรรณบุร ี
         4.2.1  การรวบรวมโน้ตเพลง 
         4.2.2  การจดัประเภทของเพลงทีใ่ชใ้นแต่ละวง 

  
5.  การนําเสนอข้อมลู 
   ผู้วจิยัจะนําเสนอรายงานผลการวิจยัด้วยการเขยีนแบบพรรณนาวเิคราะห์ เป็นรูปเล่ม
งานวจิยัทีส่มบรูณ์  ดว้ยการแบ่งเป็นบทต่าง ๆ  5 บท  คอื 
   5.1  บทนํา 
   5.2  เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง 
   5.3  วธิดีาํเนินการวจิยั 
   5.4  การศกึษาแตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสพุรรณบุร ี
   5.5  สรปุ  อภปิรายผล  และขอ้เสนอแนะ 
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บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 
  จากการศึกษาวิจัยในครัง้ น้ี ผู้วิจัยได้ศึกษาแตรวงชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุร ี  

ตามหลักการวิจัย โดยศึกษาประวัติความเป็นมา สถานภาพและบทบาทของแตรวงชาวบ้าน   
วิถีชีวิตและการดํารงชีวิตของนักดนตรี ทัง้การสืบทอดไปจนถึงประเภทของเพลงที่บรรเลงใน
พธิกีรรม ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงในงานมงคลและงานอวมงคล  โดยผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มูลของคณะ
แตรวงชาวบ้านในจงัหวดัสุพรรณบุร ีทัง้หมด  12 วง  ประกอบด้วย แตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ  
แตรวงคณะเพชรเมอืงสพุรรณ แตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย แตรวงคณะขวญัใจวดัปา่ แตรวงคณะ
ขวญัใจคูบวั แตรวงคณะ ส.รวมมติร แตรวงคณะหลานปู่ แตรวงคณะเทน็เซน็ต์ แตรวงคณะขวญัใจ
มดแดง แตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มติร แตรวงคณะขนัทอง และแตรวงคณะศรสีําอางค์ โดยขอ้มูล
ทัง้หมดนํามาศกึษาวเิคราะห ์ไดด้งัน้ี 
 

1.  ศึกษาประวติั  สถานภาพและบทบาทของแตรวงในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 
1.1  ศกึษาประวตัคิวามเป็นมาของคณะแตรวงชาวบา้นจงัหวดัสพุรรณบุร ี
1.2  ศกึษาสภาพทัว่ไปของคณะแตรวงชาวบา้นจงัหวดัสพุรรณบุร ี

   1.2.1 ประวตันิกัดนตร ี
   1.2.2 เครือ่งดนตร ี
   1.2.3 พธิกีรรมก่อนบรรเลง 
   1.2.4 การสบืทอด 

   1.3  ศกึษาบทบาทของแตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสพุรรณบุร ี
         1.3.1 ขัน้ตอนการบรรเลงในงานมงคลทัว่ไป 
         1.3.2 ขัน้ตอนการบรรเลงในงานอวมงคล 

 
2  ศึกษาบทเพลงของแตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสพุรรณบรีุ  
 2.1  การรวบรวมโน้ตเพลง 
 2.2  การจดัประเภทของเพลงทีใ่ชใ้นแต่ละวง 
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            แตรวงคณะน้องแอมมิวสิค 
 1.  ประวติัของแตรวงคณะน้องแอมมิวสิค 
 ตัง้อยูบ่า้นเลขที ่ 64/3  หมู ่1  ตําบลบา้นโพธิ ์ อาํเภอเมอืง  จงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 6 แผนทีก่ารเดนิทางไปบา้นของแตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ 
 
    แตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ เริม่ก่อตัง้ขึน้จากการรวมตวักนั ของบรรดานกัดนตรเีครือ่งเปา่
ที่แยกตวัออกมาจากวงไฮเทค  ซึ่งเป็นวงสตรงิลูกทุ่งในช่วงสมยันัน้ โดยมนีายพล พนัธุ์เอก เป็น
หวัหน้าคณะแตรวง ตัง้ขึน้เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2545 หรอืเมื่อ 8 ปีทีผ่่านมา และใชช้ื่อคณะแตรวง
น้องแอมมวิสคิ ตามชื่อเล่นบุตรสาวของนายพลเอง เน่ืองจากแตรวงน้องแอมมวิสคิไดม้กีารพฒันา
รูปแบบ และการนําเสนอการบรรเลงวงแตรวงไดอ้ย่างถูกต้องมแีบบแผน ตลอดจนมวีธิผีสมผสาน
กนัระหว่าง รูปแบบเก่าและวธิกีารพรอ้มทัง้เพลงใหม่ตามสมยันิยม  จงึทําใหไ้ดร้บัความนิยมระดบั
แนวหน้า จากคณะแตรวงทัง้หลายทีม่ใีหเ้ลอืกสรรในจงัหวดัสพุรรณบุร ี  
    ส่วนของเครื่องดนตรทีี่ใช้บรรเลงในปจัจุบนั เป็นเครื่องส่วนกลางของวง กล่าวคอื เป็น
เครื่องดนตรทีีไ่ดจ้ากการทีน่ายพล พนัธุเ์อก หวัหน้าวง นําเงนิสะสมทัง้หมดไปซือ้เครื่องดนตร ีทีม่ี
คุณภาพด ีมาเป็นสมบตักิลางของคณะน้องแอมมวิสคิ ซึ่งนักดนตรแีต่ละคนมสี่วนรบัผดิชอบ และ
รกัษาเครือ่งดนตรทีีอ่ยูใ่นวงทุกชิน้  โดยมเีครือ่งดนตรทีัง้หมด  ดงัน้ี 
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      -  อลัโตแ้ซก็โซโฟน  2 ตวั 
      -  เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 1 ตวั 
      -  ทรมัเป็ต   4 ตวั 
      -  ทรอมโบน  1 ตวั 
      -  กลองทรโิอ  1 ชุด 
      -  กลองใหญ่  2 ใบ 
      -  กลองชุด   1 ชุด 
      -  เพอรค์สัชัน่  1   ตวั 
      -  คยีบ์อรด์   2 ตวั 
      -  กตีารไ์ฟฟ้า  1 ตวั 
      -  กตีารเ์บสไฟฟ้า  1 ตวั 
      -  ฉาบเลก็   1 คู ่
      -  ฉาบใหญ่   1 คู ่
      -  ฉิ่ง   1 คู ่
      -  ตะโพนไทย  1 ใบ 
   ความนิยมของแตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ เป็นทีต่ดิอนัดบัแนวหน้าของชาวบา้นทัว่ไป  ใน
จงัหวดัสุพรรณบุร ีโดยมงีานเขา้มาอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นงานบวช งานแต่งงาน งานทอดกฐนิ  
ทอดผา้ปา่ และงานเลีย้งฉลองทัว่ไป รวมทัง้งานศพทีค่ณะกย็งัมงีานอยูส่มํ่าเสมอ อาจเป็นเพราะวงน้ี
มนีักดนตรทีีม่คีุณภาพ ฝีมอืและทกัษะทางการเล่นดนตรนีัน้ เปรยีบไดก้บันักดนตรใีนเมอืงใหญ่ ๆ  
เลยทเีดยีว 
   สว่นวธิกีารฝึกหดัและซอ้ม รวมไปถงึการแกะเพลงใหม ่ๆ ตามสมยันิยมนัน้ นกัดนตรทีีว่ง
น้องแอมมวิสคิ ใชว้ธิกีารจําทํานองเพลงทลีะวรรคตอน แลว้นําทํานองนัน้มาแกะเทยีบกบัเสยีงของ
เครื่องดนตร ีทีต่นเล่น อกีวธิหีน่ึงคอืการบอกเป็นโน้ตไทย คอื  ด - ร - ม - ซ - ล  และวธิสีุดทา้ยคอื 
การแกะเพลงออกมาเป็นโน้ตสากล  โดยเขยีนเป็นโน้ตสากล  แลว้เล่นตามทีต่นเขยีนเพลงไว ้วธิน้ีี
จะมีเพียงคนเดียวที่ใช้เพราะเคยเรียนโน้ตสากล และเป็นนักดนตรีอาชีพมาก่อน ในเรื่องของ
ค่าตอบแทน เป็นขอ้ตกลงกนัระหว่างเจา้ของงานและนายพล  ซึ่งเป็นหวัหน้าคณะ โดยตัง้ไวต้ัง้แต่
ราคา  12,000 - 13,000  บาท  เพราะวงน้ีจะไมร่บังานทีไ่ปเล่นไกล ๆ  และค่าจา้งแต่ละคนกไ็ดไ้ม่
เท่ากนั  เริม่ตัง้แต่  400 - 550 - 700  บาท  ม ี 3  ราคา  ตามระดบัฝีมอืรวมทัง้ความสามารถ  และ
ประสบการณ์สะสมของนกัดนตร ี
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 2.  สภาพทัว่ไปของแตรวงคณะ ส.รวมมิตร 
      2.1  นักดนตรี 
      แตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ เป็นการรวมตวัของนักดนตรทีี่มปีระสบการณ์ พรอ้มมี
ความสามารถค่อนขา้งสงู เล่นไดท้ัง้แตรวงและการบรรเลงแบบวงลูกทุ่งสตรงิทัว่ไป ซึง่วงน้ีนิยมเล่น
เพลงทีก่ําลงัเป็นทีนิ่ยม จงึเป็นคณะแตรวงทีช่าวบา้นชื่นชอบ และมงีานเขา้มาอยูส่มํ่าเสมอ เวลาไป
งานแต่ละครัง้ทัง้เครื่องและนักดนตร ีจะขนไปกนัเต็มรถบรรทุก 6 ล้อ หรอืไม่ก็เต็มคนัรถกระบะ  
 3 - 4  คนั 
      แตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ มจีาํนวนสมาชกิทัง้หมด 15 คน ดงัน้ี 
         1. นายพล พนัธุเ์อก อายุ  43  ปี อาชพีเกษตรกร จบการศกึษาชัน้ ป.6 ปจัจุบนัเป็น
หวัหน้าแตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ และเล่นตําแหน่งกลองชุด เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 14  ปี โดย
เรยีนดนตรกีบัครชูา (ไมท่ราบนามสกุล) เครือ่งดนตรใีนชว่งแรก ๆ ของนายพล จะเป็นจาํพวกเครือ่ง 
Brass หรือเครื่องลมทองเหลือง เช่น ทรอมโบน ทรัมเป็ต โน้ตเพลงที่เล่นจะเป็นโน้ตไทย   
ไมส่ามารถอา่นโน้ตสากลได ้ และแกะเพลงเล่นโดยใชว้ธิจีาํเสยีงรวมทัง้จงัหวะ จงึแกะออกมาเล่นกบั
เครือ่งดนตรขีองตนเองได ้  
          2. นายพนิต  ศุภรตัน์ อายุ 53 ปี อาชพีรบัจ้าง จบการศกึษาชัน้ ม.ศ.3  ตําแหน่ง
เทนเนอรแ์ซก็โซโฟนและทรมัเป็ต เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 15 ปี มบีดิาเป็นผูส้อนการเป่าทรมัเป็ต  
พร้อมทัง้เรื่องของทฤษฎีโน้ตสากล ด้วยความรกัดนตร ีจงึก้าวเข้าสู่เส้นทางของนักดนตรอีาชีพ   
เคยเล่นทรมัเป็ตอยูว่งโอเวชัน่  ทีโ่ด่งดงัในอดตีเมื่อประมาณ  20 กว่าปีมาแลว้ ปจัจุบนัเป็นครพูเิศษ
สอนดนตรสีากล  ทีโ่รงเรยีนวสิุทธริงัษ ี จงัหวดักาญจนบุร ีพรอ้มทัง้รบัเล่นดนตรใีนงานต่าง ๆ และ
เป็นนกัดนตรเีพยีงคนเดยีวในวงน้องแอมมวิสคิ  ทีส่ามารถเล่นและอา่นโน้ตสากลไปดว้ย   
  3. นายละออง ขนัทองหล่อ อายุ  60  ปี อาชีพเกษตรกร จบการศึกษาชัน้ ป.4  
ตําแหน่งเทนเนอร์แซ็กโซโฟน เริ่มเล่นดนตรีตัง้แต่อายุ 20 ปี โดยมีครูชา (ไม่ทราบนามสกุล)  
 ซึง่อยูท่ีท่า่เสดจ็ เป็นผูส้อน แต่ครชูาไมไ่ดส้อนอ่านโน้ตสากล  จะสอนใหอ้่านโน้ตไทย เพราะเหน็ว่า
เป็นวธิทีีท่าํใหเ้ล่นเป็นเรว็ แต่ถา้เป็นโน้ตสากลจะตอ้งใชเ้วลานาน  กวา่จะเขา้ใจและเล่นได ้
  4. นายละเอยีด  ออละเอีย่ม  อายุ  46  ปี  อาชพีเกษตรกร จบการศกึษาชัน้ ป.4  
ตําแหน่งคีย์บอร์ด เริ่มเล่นดนตรีมาตัง้แต่อายุ 20 ปี มีครูชา (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นผู้สอน   
ซึง่เดมิแลว้นายละเอยีดเริม่ฝึกหดัมาจากการเล่นเครือ่ง Brass หรอืเครือ่งลมทองเหลอืง มาระยะหลงั
เปลีย่นมาศกึษาวธิกีารเล่นคยีบ์อรด์ ใชว้ธิอีา่นโน้ตไทย 
  5. นายบรรเจนิ  ขนัทองหล่อ  อายุ  34  ปี อาชพีเกษตรกร จบการศกึษาชัน้ ป.6  
ตําแหน่งทรมัเป็ต  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อาย ุ12 ปี  โดยมนีายละเอยีด ออละเอีย่ม เป็นผูส้อนทรมัเป็ต  
เพราะเป็นเครอืญาตกินั  ใชว้ธิบีอกทาํนองและอา่นโน้ตไทย 
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  6. นายอํานวย  พรายระหาน  อายุ  53  ปี อาชพีเกษตรกร จบการศกึษาชัน้ ป.4  
ตําแหน่งทรมัเป็ต  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 11 ปี  มคีรพูจน์ (ไมท่ราบนามสกุล) เป็นผูส้อนการเป่า
ทรมัเป็ต  และสอนเล่นเพลงโดยวธิีการอ่านโน้ตไทย  นายอํานวยได้ร่วมเป็นนักดนตรรีุ่นก่อตัง้  
รว่มกบันายพล  พนัธุเ์อก  ของแตรวงน้องแอมมวิสคิดว้ย 
  7. นายมานิจ  กล้าหาญ  อายุ  43  ปี  มีอาชีพรับจ้าง จบการศึกษาชัน้ ป.6  
ตําแหน่งทรมัเป็ต  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 17 ปี มคีรเูฟียม (ไมท่ราบนามสกุล) เป็นผูส้อนอ่านโน้ต
ไทย และสอนเป่าทรมัเป็ต เคยเล่นกบัแตรวงคณะอื่น ๆ  มาหลายวง  รวมทัง้รบังานเล่นดนตรยีอ้น
ยคุอกีดว้ย 
  8. นายบุญเสี้ยว ลีสุขสาม อายุ 53  ปี อาชีพรับจ้าง จบการศึกษาชัน้ ป .4   
ตําแหน่งทรอมโบนและทรมัเป็ต  เริม่เรยีนดนตรตีัง้แต่อายุ 20  ปี กบัครสูะอาด ปานดอนลาน เป็น
ผูส้อนวธิอี่านโน้ตไทย  และหดัเปา่ทรอมโบนและทรมัเป็ต ซึง่นายบุญเสีย้ว ลสีุขสาม ชื่นชอบเครื่อง
ดนตรปีระเภทเครือ่งลมทองเหลอืง   
  9. นายสมบูรณ์  แสวงหา อายุ 39  ปี  อาชีพรับจ้าง จบการศึกษาชัน้ ป.6  
ตําแหน่งเพอรค์สัชัน่  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ  10  ปี  ใชว้ธิฝึีกหดัเอง  โดยเป็นคนชอบฟงัเพลงทุก
ประเภท  จงึจาํวธิกีารและเทคนิคของการเล่นเครือ่งดนตร ี มาประยกุตใ์ชก้บัตวัเอง   
  10. นายอดุลย ์ จนัทร อายุ  46  ปี  อาชพีรบัจา้ง จบการศกึษาชัน้ ป.4  ตําแหน่ง
กตีารเ์บสไฟฟ้า เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อาย ุ 18  ปี ใชว้ธิกีารหดัเล่นเอง และดโูน้ตไทย ไมส่ามารถอ่าน
โน้ตสากลได ้ เคยเล่นดนตรตีามรา้นอาหาร รวมถงึอยู่วงดนตรลีูกทุ่ง ออกรบัเล่นงานไปทัว่จงัหวดั
สพุรรณบุร ีและบรเิวณจงัหวดัใกลเ้คยีง  ก่อนทีจ่ะยา้ยมาอยูท่ีแ่ตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ 
  11. นายเสร ี สว่างแจง้ อายุ  22 ปี  อาชพีรบัจา้ง จบการศกึษาชัน้ ม.3 ตําแหน่ง
กลองใหญ่  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ 13  ปี  เพราะเคยเล่นอยู่ในวงโยธวาฑติของโรงเรยีน   
สมยัทีเ่รยีนอยู่ชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  ปจัจุบนัเล่นประจําอยูท่ีว่งน้องแอมมวิสคิ  และรบัตกีลองชุด
เล่นตามงานทัว่ไป 
  12. นายสาํราญ  คลา้ยฉ่ํา อายุ 42 ปี อาชพีรบัจา้ง จบการศกึษาชัน้ ป.6  ตําแหน่ง
ทรอมโบน  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ  13  ปี  ใชว้ธิฝึีกหดัเล่นดว้ยตวัเอง  จากการฟงัเพลงแลว้จําที
ละวรรคตอน  จากนัน้นํามาเทยีบเสยีงกบัทรอมโบน  นายสาํราญสามารถอ่านโน้ตไทยได ้ แต่อ่าน
โน้ตสากลไมไ่ด ้
  13. นายกระจ่าง  สุดสวาท อายุ 45 ปี  อาชีพเกษตรกร จบการศึกษาชัน้ ป.4  
ตําแหน่งฉาบใหญ่ เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อาย ุ13  ปี  ใชว้ธิฝึีกเอง  และแลกเปลีย่นความรู ้ ระหว่างนกั
ดนตรดีว้ยกนั  เคยเล่นอยูก่บัคณะแตรวงอื่นมาหลายวง 
  14. นายเฉลิมพล  ลีสุขสาม อายุ  46 ปี อาชีพรับจ้าง จบการศึกษาชัน้ ป.4  
ตําแหน่งกลองทรโิอและกตีารไ์ฟฟ้า เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  17  ปี  ไม่มคีรสูอนใชว้ธิฝึีกหดัเอง  
เคยเล่นในวงลูกทุ่งออกเล่นงานทัว่ไป ปจัจุบนัเล่นทีว่งน้องแอมมวิสคิ และรบังานเล่นดนตรยีอ้นยุค
ดว้ย 
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   15.  นายช่อ  พนัธุเ์อก อายุ 72 ปี อาชพีเกษตรกร จบการศกึษาชัน้ ป.4 ตําแหน่ง
ฉาบเล็ก  เพิ่งมาเริ่มหัดเล่นดนตรีตอนอายุ  64  ปี นายช่อ พันธุ์เอก เป็นบิดาของนายพล   
พนัธุ์เอก (หวัหน้าวง)  ดว้ยความทีเ่ป็นคนแก่ทีไ่ม่ชอบอยู่เฉย ๆ อยากช่วยแบ่งเบาภาระภายในวง  
จงึฝึกตฉีาบเลก็และเป็นสว่นหน่ึงของสมาชกิแตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ ตลอดมา  
                     
ตาราง 1 แสดงอาย ุเครือ่งดนตร ีและ อาชพีหลกัของนกัดนตรใีนแตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ อาย ุ เครื่องดนตรี อาชีพ 
1 นายพล  พนัธุเ์อก 43 กลองชุด เกษตรกร 
2 นายพนิต  ศุภรตัน์ 53 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน/ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
3 นายละออง  ขนัทองหล่อ 60 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน เกษตรกร 
4 นายละเอยีด  ออละเอีย่ม 46 คยีบ์อรด์ เกษตรกร 
5 นายบรรเจนิ  ขนัทองหล่อ 34 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
6 นายอาํนวย  พรายระหาน 53 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
7 นายมานิจ  กลา้หาญ 43 ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
8 นายบุญเสีย้ว  ลสีขุสาม 53 ทรอมโบน/ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
9 นายสมบรูณ์  แสวงหา 39 เพอรค์สัชัน่ รบัจา้ง 
10 นายอดุลย ์ จนัทร 46  กตีารเ์บสไฟฟ้า รบัจา้ง 
11 นายเสร ี สวา่งแจง้ 22 กลองใหญ่/กลองชุด รบัจา้ง 
12 นายสาํราญ  คลา้ยฉ่ํา 42 ทรอมโบน รบัจา้ง 
13 นายกระจา่ง  สดุสวาท 45 ฉาบใหญ่ เกษตรกร 
14 นายเฉลมิพล  ลสีขุสาม 46 กลองทรโิอ/กตีารไ์ฟฟ้า รบัจา้ง 
15 นายชอ่  พนัธุเ์อก 72 ฉาบเลก็ เกษตรกร 

      
    2.2 เครื่องดนตรี 

     สําหรบัเครื่องดนตรขีองแตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ นายพล  พนัธุ์เอก ได้สัง่ซื้อเครื่อง
ดนตรีรวมทัง้พวกเครื่องเสียงต่าง ๆ ที่เวิ้งนาครเกษม บางส่วนซื้อต่อมาจากนักดนตรีด้วยกัน   
แต่น้อยมากเพราะตอ้งดูใหด้ ี เน้นเรื่องของคุณภาพไวก้่อน มาระยะหลงัมบีา้ง ทีน่กัดนตรนํีาเครื่อง
ดนตร ี ของสว่นตวัมาเล่นเอง ถา้เสยีเกดิรวนหรอืชาํรดุนิดหน่อย จะทาํการซ่อมแซมกนัเองในขัน้ตน้  
แต่ถา้เครือ่งชาํรดุเสยีหายเกนิความสามารถทีจ่ะซ่อมเองนัน้ ทีว่งมรีา้นซ่อมประจาํอยูท่ีอู่ท่อง 
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ตาราง 2 แสดงจาํนวน  ยีห่อ้  และทีม่าของเครือ่งดนตรขีองแตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ 
 

ลาํดบัท่ี เครื่องดนตรี จาํนวน ย่ีห้อ ท่ีมา 
1 อลัโตแ้ซก็โซโฟน 2 KING/YAMAHA รา้นทีเ่วิง้นาครเกษม 
2 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 1 KING STONE รา้นทีเ่วิง้นาครเกษม 
3 ทรมัเป็ต 4 YAMAHA/CONN รา้นทีเ่วิง้นาครเกษม 
4 ทรอมโบน 1 YAMAHA ซือ้ต่อเพือ่นนกัดนตร ี
5 กลองทรโิอ 1 YAMAHA รา้นทีเ่วิง้นาครเกษม 
6 กลองใหญ่ 2 XT  DRUMS รา้นทีเ่วิง้นาครเกษม 
7 กลองชุด 1 FOUR PLUS ONE รา้นทีเ่วิง้นาครเกษม 
8 เพอรค์สัชัน่ 1 ROLAND รา้นทีเ่วิง้นาครเกษม 
9 คยีบ์อรด์ 2 KAWAI/ROLAND รา้นทีเ่วิง้นาครเกษม 
10 กตีารไ์ฟฟ้า 1 MAYA ซือ้ต่อเพือ่นนกัดนตร ี
11 กตีารเ์บสไฟฟ้า 1 ARIA   ซือ้ต่อเพือ่นนกัดนตร ี
12 ฉาบเลก็ 1 - - 
13 ฉาบใหญ่ 1 - - 
14 ฉิ่ง 1 - - 
15 ตะโพนไทย 1 - - 

          
      2.3  พิธีกรรมก่อนการบรรเลง 
     ทุกครัง้ทีม่งีานแสดง พธิกีรรมทีต่อ้งกระทาํโดยทีล่มืไมไ่ดเ้ลยคอื การไหวค้รหูรอืเรยีกอกี
คาํหน่ึงคอืการยกคร ูพธิกีรรมน้ีทําเพื่อเป็นการเคารพเจา้ทีเ่จา้ทาง บูชาคร ูอาจารย ์ทีอ่บรมสัง่สอน
สรรพวชิาต่าง ๆ รวมทัง้สอนวธิกีารบรรเลงเครือ่งดนตร ีทีน่กัดนตรแีต่ละคนถนดั อน่ึงการไหวค้รนูัน้
ก็เหมือนกับเป็นกําลังใจให้นักดนตรี เพื่อที่จะให้ผ่านงานแสดงไปได้ด้วยดีและราบรื่น   
สว่นเครือ่งบชูาครปูระกอบไปดว้ย 

-  ดอกไม ้ 1 กาํ 
-  ธปู  5 ดอก 
-  เทยีน  1 เล่ม 
-  บุหรี ่  1 ซอง 
-  เหลา้  2 ขวด 
-  เงนิคา่กาํนล 12 บาท 
-  หมาก พล ู 3 คาํ 
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    การเตรยีมเครื่องบูชายกคร ูเจา้ภาพจะเป็นผูเ้ตรยีมของไหว ้ โดยนําดอกไม ้ ธูป  เทยีน  
บุหรี่ เงนิค่ากํานล 12 บาท และหมากพลูใส่พาน ผู้ทําหน้าที่ยกครูต้องเป็นผู้ที่อาวุโสที่สุดในวง   
จะเป็นผูป้ระกอบพธิกีรรมไหวค้ร ูเริม่จากจุดธูป เทยีน และบุหรี ่แลว้เปิดจุกขวดเหลา้ นัง่ประนมมอื
ตัง้นะโม  3  จบ   

“นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ” 
     และอธิษฐานถึงคุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ รวมทัง้คุณของบิดามารดา  
และครูอาจารย ์ขอบารมสีิง่ศกัดิท์ ัง้หลาย จงดลบนัดาลใหก้ารบรรเลงในครัง้น้ีประสบความสําเรจ็  
ไมต่ดิขดัอุปสรรคใด ๆ  ทัง้สิน้เทอญ จากนัน้จงึบรรเลงเพลงโหมโรงสกั  1 - 2  เพลง เพื่อเป็นการ
ถวายคร ู
 

    2.4  การสืบทอด  
 

             
ภาพประกอบ 7 นายพล  พนัธุเ์อก หวัหน้าวงแตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ 

 
    สาํหรบัแนวทางการสบืทอดของ แตรวงคณะน้องแอมมวิ เน่ืองจากกาํเนิดของวงน้ีมาจาก 

การรวมตวัของบรรดานักดนตรมีอือาชีพ รวมตวักนัจนเป็นที่นิยมชมชอบของชาวบ้าน นายพล  
พนัธุ์เอกจงึมองอนาคตไว้ว่า แตรวงคณะน้องแอมมวิสคิต้องมกีารสบืทอดต่อไป ดว้ยจติวญิญาณ
ของความเป็นนักดนตรีแตรวง โดยตัง้ใจที่จะส่งมอบต่อให้กับบุตรสาวของตน คือ ด.ญ.ศิริพร   
พนัธุ์เอก ซึ่งเป็นเจา้ของชื่อแตรวงคณะน้ี ใหดู้แลและรกัษาชื่อเสยีงของแตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ  
สบืต่อไป 
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      แผนภมิูของแตรวงคณะน้องแอมมิวสิค 
     สายเครอืบุตรหลาน 

 
นายพล  พนัธุเ์อก 

 
 

ด.ญ. ศริพิร  พนัธุเ์อก 
 

     3. บทบาทของแตรวงคณะน้องแอมมิวสิค 
        3.1  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานมงคล 
        การวิจยัขัน้ตอนในการบรรเลงเพลงงานมงคล ของแตรวงคณะน้องแอมมิวสคินัน้   
พธิกีารก่อนการบรรเลงจะคลา้ย ๆ กบัวงอื่น คอืต้องมกีารไหวค้รูหรอืยกครูก่อน เมื่อเสรจ็ขัน้ตอน
ของพธิไีหวค้ร ูแตรวงบรรเลงเพลงสดุดมีหาราชา เพลงสยามมานุสต ิเพลงขบัไมบ้ณัเฑาะว ์แลว้จงึ
หยุดบรรเลงเพื่อรับประทานอาหารกลางวัน จากนัน้บรรเลงเพลงลูกทุ่งยอดนิยมประมาณ   
5 – 6  เพลง กรณีทีเ่ป็นงานบวชทางคณะแตรวงตอ้งเดนิทางไปรบันาคทีว่ดั เพื่อพามาประกอบพธิี
ทําขวญันาคที่บ้าน ในระหว่างที่แห่รบันาคมาบ้านงาน แตรวงทําการบรรเลงเพลงในจงัหวะรําวง 
และเพลงลูกทุ่งในจงัหวะทีส่นุกสนาน ครืน้เครง เมื่อถงึบา้นงานนาคจะกราบลงเพื่อขอขมาผูใ้หญ่ที่
เคารพนบัถอื และเริม่ทาํพธิอีาบน้ํานาค ช่วงน้ีแตรวงทาํการบรรเลงเพลงลูกทุ่ง ในจงัหวะชา้ ๆ แลว้
ต่อดว้ยเพลงคา่น้ํานม จบลงดว้ยเพลงแขกเชญิเจา้ จงึเขา้สูพ่ธิกีารทาํขวญันาค   
       ถงึตอนน้ีแตรวงทําการบรรเลง เพลงตามทีห่มอทาํขวญับอก และตอ้งรบัทุกเพลงใหไ้ด ้ 
ถา้เล่นไมไ่ด ้กจ็ะแสดงว่าแตรวงคณะน้ีไมม่ฝีีมอื และเป็นเรื่องทีน่่าอายมาก ๆ สาํหรบัแตรวง เพราะ
ทุกคณะจะถือเรื่องน้ีเป็นสําคัญ เมื่อเสร็จพิธีทําขวัญแตรวงบรรเลงเพลงลูกทุ่ง ประมาณ   
5 – 6  เพลง  แลว้จงึหยดุบรรเลงเพยีงเทา่น้ี 
       ถึงรุ่งเช้า แตรวงคณะน้องแอมมิวสิค เริ่มบรรเลงเวลา 05.00 น. ด้วยเพลงสยาม 
มานุสติ เพลงแขกเชญิเจา้ และจะเป็นช่วงของเพลงลูกทุ่ง โดยเริม่เล่นจากจงัหวะช้า ๆ ไปจนถึง
จงัหวะที่เรว็ขึน้เรื่อย ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นใหแ้ขกที่มาร่วมงานนัน้ รูส้กึสดชื่นเรา้ใจ เมื่อถึงเวลา
ประมาณ  08.00 น. เริม่ตัง้ขบวนแหน่าคไปอุปสมบททีว่ดั สว่นของแตรวงเริม่บรรเลงเพลงแรกดว้ย
เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ เพลงตามองตา เพลงราํมาซมิารํา และเพลงประเภทจงัหวะรําวง รวมทัง้เพลง
ลูกทุ่งในจงัหวะสนุกสนาน เวยีนไปรอบอุโบสถจนครบ 3 รอบ จงึบรรเลงเพลงมหาฤกษ์  เมื่อนาค
เขา้อุโบสถ  เป็นการเสรจ็สิน้หน้าทีข่องคณะแตรวง 
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      3.2  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอวมงคล 
          ในกรณีที่เจ้าภาพตัง้ศพไว้ที่วดั ทางคณะแตรวงจะเดินทางไปที่วดัและทําพิธียกคร ู 
จากนัน้จงึบรรเลงเพลงยกครูและเพลงประโคมศพ หรอืเพลงจําพวกเพลงมอญบรรเลงไปเรื่อย ๆ 
จนกวา่ มพีธิสีงฆ ์ เมือ่พระสงฆม์าถงึแตรวงจะบรรเลงเพลงรบัพระ และหยุดบรรเลงช่วงของพธิสีงฆ ์ 
หลงัจากเสรจ็พธิสีงฆ ์แตรวงบรรเลงเพลง เมื่อเคลื่อนศพออกจากศาลา และไปเวยีนซ้ายรอบเมร ุ 
 3  รอบ ชว่งขณะเดนิน้ีแตรวงจะบรรเลงเพลงสโลวม์ารช์ บรรเลงไปจนครบ 3 รอบ เมื่อหบีศพตัง้ไว้
ทีห่น้าเมรุแล้ว เจา้ภาพเชญิแขกผูม้เีกยีรตขิึน้ทอดผา้บงัสุกุล และกล่าวประวตัขิองผูเ้สยีชวีติ เพื่อ
เป็นการไวอ้าลยัมกีารยนืสงบน่ิงสกัครู่หน่ึง จากนัน้เชญิประธานในพธิขีึน้จุดไฟ  แตรวงจงึบรรเลง
เพลง  โดยส่วนใหญ่แลว้ใชเ้พลงธรณีกรรแสง เพลงพญาโศกบา้ง ตามความเหมาะสม จนกว่าแขก
ทีม่ารว่มงานวางดอกไมจ้นัทน์จนหมด และเขา้สูพ่ธิปีระชุมเพลงิ แตรวงจะบรรเลงเพลงอกีตามความ
เหมาะสม เป็นอนัเสรจ็หน้าทีแ่ตรวง 

 
  4. บทเพลงของแตรวงคณะน้องแอมมิวสิค 

            4.1 การรวบรวมโน้ตเพลงของแตรวงคณะน้องแอมมิวสิค 
เพลงที่ใช้ในการบรรเลงจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ งานมงคลและงานอวมงคล 
4.1.1 โน้ตเพลงงานมงคล ไดแ้ก่ เพลงสดุดมีหาราชา เพลงสยามมานุสต ิเพลงขบั 

ไม้บัณเฑาะว์ เพลงแขกเชิญเจ้า เพลงค่าน้ํานม เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ เพลงค้างคาวกินกล้วย  
เพลงรกัคนยิม้แป้น   

4.1.2  โน้ตเพลงงานอวมงคล ไดแ้ก่ เพลงธรณกีรรแสง เพลงมอญออ้ยอิง่เถา   
เพลงลาวดวงเดอืน  เพลงเขมรปากทอ่เถา  เพลงลาวเสีย่งเทยีนสองชัน้  เพลงพมา่แปลง  เพลงลาว
ครวญ  เพลงสโลวม์ารช์ 
      4.2  การจดัประเภทบทเพลงของแตรวงคณะน้องแอมมิวสิค 
  ประเภทของบทเพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลง ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท  คอื 
  4.2.1  งานมงคล แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคอื 
   -  เพลงขณะทีน่ัง่บรรเลง 
   -  เพลงขณะทีเ่ดนิแห ่
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ตาราง 3 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานมงคลของแตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ 
 

เพลงขณะท่ีนัง่บรรเลง เพลงขณะท่ีเดินแห่ 

เพลงสดุดมีหาราชา 
เพลงสยามมานุสต ิ
เพลงขบัไมบ้ณัเฑาะว ์
เพลงแขกเชญิเจา้ 
เพลงคา่น้ํานม 
เพลงเขมรปากทอ่สองชัน้ 

เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ 
เพลงตามองตา 
เพลงราํมาซมิาราํ 
เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย 
เพลงรกัคนยิม้แป้น 

    
  4.2.2  งานอวมงคล  แบ่งเป็น  3  ลกัษณะคอื 
   -  เพลงทีใ่ชข้ณะนัง่บรรเลง 
   -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะเดนิทางไปวดั 
   -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะเคลื่อนศพเวยีนรอบเมร ุ
 
ตาราง 4  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานอวมงคลของแตรวงคณะน้องแอมมวิสคิ 
 

เพลงท่ีใช้ 
ขณะนัง่บรรเลง 

เพลงท่ีใช้บรรเลง 
ขณะเดินทางไปวดั 

เพลงท่ีใช้บรรเลง 
ขณะเคล่ือนศพเวียนรอบเมร ุ

เพลงธรณกีรรแสง 
เพลงมอญออ้ยอิง่เถา 
เพลงลาวดวงเดอืน 
เพลงเขมรปากทอ่เถา 
เพลงลาวเสีย่งเทยีนสองชัน้ 

เพลงสโลวม์ารช์ เพลงธรณกีรรแสง 
เพลงพมา่แปลง 
เพลงลาวครวญ 
เพลงสโลวม์ารช์ 
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              แตรวงคณะเพชรเมืองสพุรรณ 
   1.  ประวติัแตรวงคณะเพชรเมืองสพุรรณ 
   ตัง้อยูท่ี ่บา้นดอนหวัฝ้าย หมูท่ี ่1 ตําบลศาลาขาว อาํเภอเมอืง จงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 8 แผนทีก่ารเดนิทางไปบา้นของแตรวงคณะเพชรเมอืงสพุรรณ 
 
    แตรวงคณะเพชรเมอืงสุพรรณ เริม่ก่อตัง้ขึน้ประมาณปี พ.ศ. 2538 โดยนายประยงค ์ 
ปรางจนัทร์ พื้นเพเป็นคนบ้านดอนหวัฝ้ายโดยกําเนิด เป็นหวัหน้าวง รบัเล่นแตรวงแห่ตามงาน 
ต่าง ๆ เป็นคณะแตรวงที่จดัว่ามชีื่อเสยีงอกีวงหน่ึง และมงีานเขา้มาอยู่สมํ่าเสมอ โดยรบันักดนตรี
ฝีมอืดมีารวมกนั ตลอดระยะเวลา 15 ปีที่ผ่านมา สามารถสรา้งความนิยมชมชอบให้แก่ชาวบ้าน  
ส่งผลให้นายประยงค์ ปรางจนัทร์  ต้องรบัผดิชอบมาก  ทัง้ที่ตนเองก็อายุมากแล้วจึงส่งมอบให ้  
นายประมวล ปรางจนัทร ์(บุตรชาย) เป็นผูบ้รหิารและดูแล ในตําแหน่งหวัหน้าวงแตรวงคณะเพชร
เมอืงสพุรรณ คนปจัจุบนั   

   สําหรบัแตรวงคณะเพชรเมอืงสุพรรณ ในการออกงานแต่ละครัง้ ประกอบไปดว้ยเครื่อง
ดนตร ีดงัน้ี ซึง่อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละงาน 
      -  อลัโตแ้ซก็โซโฟน  2 ตวั 
      -  เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 2 ตวั 
      -  ทรมัเป็ต   3 ตวั 
       -  ทรอมโบน  2 ตวั 
       -  คยีบ์อรด์   2 ตวั 
       -  กตีารไ์ฟฟ้า  1 ตวั 
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       -  กตีารเ์บสไฟฟ้า  1  ตวั 
       -  กลองทรโิอ  1 ชุด 
       -  กลองใหญ่  2 ใบ 
       -  กลองชุด   1 ชุด 
       -  กลองคองกา้  1 คู ่
       -  ฉาบเลก็   1 คู ่
       -  ฉาบใหญ่   1 คู ่
       -  ฉิ่ง   1 คู ่
       -  กรบั   1 คู ่
    การรบังานของแตรวงคณะเพชรเมืองสุพรรณ ส่วนใหญ่รบังานบวชแห่นาคเป็นหลกั   
ไม่ค่อยมงีานศพ เพราะชาวบ้านจะหาวงป่ีพาทย์มอญมาเล่นเป็นการเหมาะสมกว่า ในส่วนของ
คา่ตอบแทนแตรวงคณะเพชรเมอืงสพุรรณ โดยเฉลีย่จะรบัประมาณงานละ  11,000 – 30,000  บาท  
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัระยะทางทีเ่ดนิทาง จากบา้นของคณะแตรวงไปถงึบา้นเจา้ภาพ  และจาํนวนนกัดนตรี
มากน้อย ทีจ่ดัใหเ้หมาะสมกบังาน ค่าตอบแทนจะเฉลี่ยไดป้ระมาณคนละ 550 – 600  บาท   
ไม่เท่ากนัในแต่ละคน ตามระดบัฝีมอืและประสบการณ์ของนักดนตรผีูน้ัน้ ส่วนที่เหลอืจะเขา้เป็น
กองกลางของคณะแตรวง เพื่อไว้ใช้จ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ และนําไปซ่อมแซมเครื่องดนตร ีที่มี
อาการชํารุด แตรวงคณะเพชรเมืองสุพรรณน้ี สมาชิกนักดนตรีทุกคน เล่นเพลงได้โดยการฝึก 
โน้ตไทย ไม่มคีวามรูเ้กี่ยวกบัโน้ตสากลเลย เวลาต่อเพลงใชว้ธิรีอ้งทํานองมาก่อน จําเสยีงแลว้ท่อง
เป็นโน้ตไทย 

     2. สภาพทัว่ไปของแตรวงคณะเพชรเมืองสพุรรณ 
           2.1  นักดนตรี  
         แตรวงคณะเพชรเมืองสุพรรณ เป็นวงแตรวงที่สมาชิกส่วนใหญ่อาวุโส และมี
ประสบการณ์ด้านดนตรกีนัทุกคน แต่ละคนก็มใีจรกัด้านดนตร ีบางคนสามารถไปรบังานนอกได ้ 
ยามทีว่งยงัไม่มงีานเขา้มา ถอืเป็นการเสรมิรายไดใ้หต้วัเอง  และสรา้งมติรภาพในหมูน่ักดนตรแีตร
วงดว้ยกนั ถอืเป็นประสบการณ์เสรมิใหก้บัตวัของนกัดนตรเีอง   
 

        แตรวงคณะเพชรเมอืงสพุรรณ มจีาํนวนสมาชกิทัง้หมด 14 คน ดงัน้ี 
 1. นายประมวล  ปรางจนัทร์ อายุ 31 ปี อาชีพเกษตรกร จบการศึกษาชัน้ ม.6  

ตําแหน่งคยีบ์อรด์และเทนเนอรแ์ซก็โซโฟน เป็นหวัหน้าวง สบืทอดต่อจาก นายประยงค ์  
ปรางจนัทร ์(บดิา) เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 18 ปี ดว้ยการฝึกหดัเล่นดว้ยตวัเอง  โดยใชว้ธิจีําเสยีง  
ต่อเพลงแบบใชป้ากบอกเป็นโน้ตไทย  ด  -  ร  -  ม  -  ซ  –  ล   และดว้ยความใฝรู่ ้ นายประมวล
จงึมคีวามสามารถพเิศษอกีดา้นหน่ึงคอื มคีวามรูด้า้นอเิลคทรอนิกส ์เมื่อมปีญัหาเกี่ยวกบัอุปกรณ์
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อเิลคทรอนิกส ์ ที่ใชภ้ายในวงชํารุดเสยีหาย กรณีที่ชํารุดเลก็น้อย กส็ามารถซ่อมแซมไดเ้อง เป็น
การประหยดัเวลาและทุนทรพัยใ์นเบือ้งตน้    
  2. นายสนัตธิร  ทบัทองด ีอายุ 61 ปี อาชพีคา้ขาย จบการศกึษาชัน้ ป.4 ตําแหน่ง
ทรอมโบน เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ 13  ปี เดมิเล่นเครื่องตอียู่ในวงป่ีพาทย ์มาระยะหลงัป่ีพาทย์
ไม่ค่อยมงีาน ตามกระแสนิยมตะวนัตก จงึผนัตวัเองมาฝึกเป่าทรอมโบน ปจัจุบนัจงึมาอยู่ทีแ่ตรวง
เพชรเมอืงสพุรรณ 
  3. นายมะลยั ด้วงละม้าย อายุ 56 ปี อาชพีเกษตรกร จบการศึกษาชัน้ ป.4  
ตําแหน่งฉาบและกลองคองกา้ เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 39 ปี ดว้ยการชกัชวนของนายประยงค ์ 
ปรางจนัทร์  เพราะช่วงนัน้มเีพลงลูกทุ่งที่โด่งดงัหลายเพลง และส่วนใหญ่จะเป็นเพลงที่มจีงัหวะ
สนุกสนาน  ครืน้เครง  ทางวงจงึจาํเป็นทีต่อ้งมผีูเ้ล่นกลองคองกา้เขา้มาชว่ยเสรมิ   
  4. นายพทิกัษ์  ลัน่ทม อายุ  53 ปี อาชพีรบัจ้าง จบการศึกษาชัน้ ป.4 ตําแหน่ง
ทรอมโบน เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 18  ปี ใชว้ธิศีกึษาเอง โดยการฟงัแล้วนําทํานองมาเทยีบเสยีง  
กบัเครือ่งดนตรทีรอมโบน เคยเล่นวงลกูทุง่มาก่อน ปจัจุบนัรบัเล่นงานแตรวงอยา่งเดยีว 

5. นายอํานวย บวัสองส ีอายุ 53 ปี อาชพีรบัจา้ง จบการศกึษาชัน้ ป.4 ตําแหน่ง 
อัลโต้แซ็กโซโฟน  เริ่มเล่นดนตรีตัง้แต่อายุ 14 ปี และเรียนโน้ตไทยมาเมื่อช่วงที่ เล่นใน 
วงป่ีพาทย์ มาระยะหลงังานในวงป่ีพาทย์ไม่ค่อยม ีจึงผนัตวัเองมาหดัเป่าอลัโต้แซ็กโซโฟน กบั 
ครลูาํจวน  คงสาํราญ 
  6. นายเสร ี ไพเราะ อายุ  53 ปี  อาชพีเกษตรกร จบการศกึษาชัน้ ป.4 ตําแหน่ง
ทรมัเป็ต เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ 18 ปี ฝึกเป่าทรมัเป็ตมาตลอดตัง้แต่แรก จนถงึปจัจุบนั ไม่ใช้
โน้ตสากล แต่จะใชว้ธิจีาํเสยีงแลว้บอกต่อดว้ยปากแบบดนตรไีทย   
           7. นายบุญม ี ผวิอ่อนด ีอายุ  50  ปี อาชพีรบัจา้ง จบการศกึษาชัน้ ม.6 ตําแหน่ง
กีตาร์ไฟฟ้า เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 14 ปี ศึกษาดนตรดี้วยตวัเอง ไม่สามารถอ่านโน้ตสากลได ้  
เคยเล่นดนตรอียูร่า้นอาหารในตวัเมอืงสพุรรณ 
  8. นายบรรจง  เกตุคง อายุ  40  ปี อาชพีรบัจ้าง จบการศกึษาชัน้ ป.6 ตําแหน่ง
กลองทริโอและกลองชุด  เริ่มเล่นดนตรีมาตัง้แต่อายุ 14  ปี ด้วยวิธีฝึกหดัเอง ถามจากผู้รู้บ้าง   
หาหนังสอืมาอ่านทําความเขา้ใจดว้ยตวัเอง  ปจัจุบนัเล่นดนตรทีีส่วนอาหาร  และรบังานกบัแตรวง
คณะเพชรเมอืงสพุรรณ 
  9. นายแทน  พงษ์สงค ์อายุ 39 ปี อาชพีเกษตรกร จบการศกึษาชัน้ ป.6 ตําแหน่ง
ทรมัเป็ต เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 14 ปี  มคีรูชา (ไม่ทราบนามสกุล) อยู่ทีท่่าเสดจ็เป็นผูส้อนดนตร ี 
โดยใชโ้น้ตไทยสอน  ไมส่ามารถอา่นโน้ตสากลได ้ และรบังานเล่นกบัคณะแตรวงวงอื่นดว้ย 
  10. นายวิเชียร ป่ินฑศิริ  อายุ 33 ปี อาชีพเกษตรกร จบการศึกษาชัน้ ป.6  
ตําแหน่งอลัโต้แซก็โซโฟน เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 22  ปี เรยีนดนตรมีากบัครูลําจวน คงสําราญ  
และรบัเล่นตามงาน ต่าง ๆ  กบัวงดนตรอีกีหลายวง 
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  11.  นายชลอ  นุ่มจุย้ อายุ 30 ปี อาชพีรบัจา้ง จบการศกึษาระดบั ปวช. ตําแหน่ง
กตีารเ์บสไฟฟ้า เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อาย ุ 22  ปี ใชว้ธิกีารหดัเล่นเอง และดโูน้ตไทย ไมส่ามารถอ่าน
โน้ตสากลได้ เคยเล่นดนตรีตามร้านอาหาร รวมถึงอยู่วงดนตรีลูกทุ่ง รับเล่นงานทัว่จังหวัด
สพุรรณบุร ีและบรเิวณจงัหวดัใกลเ้คยีง  ก่อนทีจ่ะยา้ยมาอยูท่ีแ่ตรวงคณะเพชรเมอืงสพุรรณ 
  12.  นายสุรศกัดิ ์ พลายโต๊ะ อายุ  25 ปี อาชพีเกษตรกร จบการศกึษา กศน. ม.6  
ตําแหน่งทรมัเป็ต เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 18  ปี มคีรเูชยีร (ไม่ทราบนามสกุล) เป็นผูส้อนอ่านโน้ต
ไทย และสอนเป่าทรมัเป็ต เคยเล่นกบัแตรวงคณะอื่น ๆ  มาหลายวง รวมทัง้รบังานเล่นดนตรยีอ้น
ยคุอกีดว้ย 
  13.  นายอํานาจ  เกตุคง อายุ  22  ปี อาชพีรบัจา้ง จบการศกึษาชัน้ ม.3 ตําแหน่ง
กลองใหญ่และกลองชุด เริ่มเรียนดนตรีตัง้แต่อายุ 18 ปี กับอาจารย์จง (ไม่ทราบนามสกุล)  
นายอาํนาจเคยตกีลองอยูใ่นวงโยธวาฑติ เมือ่สมยัเรยีนอยูช่ ัน้มธัยมศกึษาตอนตน้  และเล่นดนตรมีา
หลายวง  รวมทัง้รบัเล่นตามแตรวงคณะอื่น ๆ  อกี 
  14.  นายประยูร  แย้มน้อย  อายุ 53 ปี อาชพีรบัจ้าง จบการศึกษาชัน้ ป.4  
ตําแหน่งเทนเนอร์แซ็กโซโฟน  เริ่มเล่นดนตรีมาตัง้แต่อายุ 14 ปี เดิมเล่นอยู่วงป่ีพาทย์มอญ   
แต่ดว้ยเวลาผ่านไป  ความนิยมลดลงทําใหง้านน้อยมาก จงึหนัมาฝึกหดัเป่าเทนเนอรแ์ซก็โซโฟน  
เล่นตามคณะแตรวงจนมาอยูก่บัแตรวงคณะเพชรเมอืงสพุรรณ  ในปจัจุบนั 
     

ตาราง 5 แสดงอาย ุเครือ่งดนตร ี และอาชพีหลกัของนกัดนตรใีนแตรวงคณะเพชรเมอืงสพุรรณ 

 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ อาย ุ เครื่องดนตรี อาชีพ 
1 นายประมวล  ปรางจนัทร ์ 31 คยีบ์อรด์/เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน เกษตรกร 
2 นายสนัตธิร  ทบัทองด ี 61 ทรอมโบน คา้ขาย 
3 นายมะลยั  ดว้งละมา้ย 56 ฉาบ/คองกา้ เกษตรกร 
4 นายพทิกัษ์  ลัน่ทม 53 ทรอมโบน รบัจา้ง 
5 นายอาํนวย  บวัสองส ี 53 อลัโตแ้ซก็โซโฟน รบัจา้ง 
6 นายเสร ี ไพเราะ 53 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
7 นายบุญม ี ผวิออ่นด ี 50 กตีารไ์ฟฟ้า รบัจา้ง 
8 นายบรรจง  เกตุคง 40 กลองทรโิอ/กลองชุด รบัจา้ง 
9 นายแทน  พงษ์สงค ์ 39 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
10 นายวเิชยีร  ป่ินฑศริ ิ 33 อลัโตแ้ซก็โซโฟน เกษตรกร 
11 นายชลอ  นุ่มจุย้ 30 กตีารเ์บสไฟฟ้า รบัจา้ง 
12 นายสรุศกัดิ ์ พลายโต๊ะ 25 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
13 นายอาํนาจ  เกตุคง 22 กลองใหญ่/กลองชุด รบัจา้ง 
14 นายประยรู  แยม้น้อย 53 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน รบัจา้ง 
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             2.2  เครื่องดนตรี 
     สาํหรบัเครื่องดนตรขีองแตรวงคณะเพชรเมอืงสุพรรณนัน้ นายประมวล ปรางจนัทร ์ได้
สัง่ซือ้เครื่องดนตรสี่วนใหญ่ทีเ่วิง้นาครเกษมบา้ง จากรา้นขายของมอืสองหลงักระทรวงกลาโหมบา้ง  
และซือ้ต่อมาจากเพื่อนนกัดนตรวีงอื่นบา้ง ในสว่นของเครื่องบางเครื่องนกัดนตรกีนํ็ามาเองซึง่ถอืว่า
เป็นเครือ่งดนตรสีว่นตวั และกรณทีีเ่ครือ่งเสยีเลก็น้อยกจ็ะซ่อมแซมกนัเอง แต่ถา้ซ่อมแลว้ยงัรวนอยู่
จะรวบรวมสง่ไปซ่อม ทีร่า้นประเสรฐิในซอยวดัประดูใ่นทรงธรรม แถวทา่พระ กรงุเทพมหานคร 
   
ตาราง 6 แสดงจาํนวน  ยีห่อ้  และทีม่าของเครือ่งดนตรขีองแตรวงคณะเพชรเมอืงสพุรรณ 
 

ลาํดบัท่ี เครื่องดนตรี จาํนวน ย่ีห้อ ท่ีมา 
1 อลัโตแ้ซก็โซโฟน 2 LIBERTY/EMPEROR รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
2 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 2 ORSI-MILAND ซือ้ต่อมาจากวงไฮเทค 
3 ทรมัเป็ต 3 YAMAHA/BLESSING รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
4 ทรอมโบน 2 JUPITER/EMPEROR รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
5 คยีบ์อรด์ 2 ROLAND XP10/JV30 รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
6 กตีารไ์ฟฟ้า 1 ARIA รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
7 กตีารเ์บสไฟฟ้า 1 STARSUN รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
8 กลองทรโิอ 1 LANDWIN รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
9 กลองใหญ่ 1 REGENT รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
10 กลองชุด 1 XT DRUMS รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
11 ฉาบเลก็ 1 - - 
12 ฉาบใหญ่ 1 - - 
13 ฉิ่ง 1 - - 
14 กรบั 1 - - 

 

          2.3  พิธีกรรมก่อนการบรรเลง 
     ทุกครัง้ทีม่งีานแสดง พธิกีรรมทีต่อ้งกระทาํโดยทีล่มืไมไ่ดเ้ลยคอื การไหวค้รหูรอืเรยีกอกี
คาํหน่ึงคอืการยกคร ูพธิกีรรมน้ีทําเพื่อเป็นการเคารพเจา้ทีเ่จา้ทาง บูชาคร ูอาจารย ์ทีอ่บรมสัง่สอน
สรรพวชิาต่าง ๆ รวมทัง้สอนวธิกีารบรรเลงเครือ่งดนตร ีทีน่กัดนตรแีต่ละคนถนดั อน่ึงการไหวค้รนูัน้
ก็เหมือนกับเป็นกําลงัใจให้นักดนตรี เพื่อที่จะให้ผ่านงานแสดงนัน้ นัน้ ไปได้ด้วยดีและราบรื่น   
สว่นเครือ่งบชูาครสูาํหรบัคณะแตรวงเพชรเมอืงสพุรรณ  ประกอบไปดว้ย 
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- ดอกไม ้    1 กาํ 
- ธปู     5 ดอก 
- เทยีน    1 เล่ม 
- บุหรี ่    1 ซอง 
- เหลา้    1 ขวด 
- เงนิคา่กาํนล    12 บาท 
- หมาก พล ู    3 คาํ 

  ในการเตรยีมเครื่องบูชายกครนูัน้ เจา้ภาพเป็นผูเ้ตรยีมของไหว ้โดยนําดอกไม ้ธูป เทยีน  
บุหรี ่เงนิค่ากํานล 12 บาท และหมากพลูใส่พาน บางทีจ่ะมหีมากพลูหรอืไมม่กีไ็ด ้แลว้แต่ความเชื่อ
ของแต่ละบา้น บางบา้นไมม่พีานรองเพื่อใสเ่ครื่องบูชา กจ็ะแกส้ถานการณ์โดยใชจ้านขา้ว มารองใส่
เครื่องบูชาแทนผู้ที่ทําหน้าที่ยกครูคอืผู้ที่เป็นหวัหน้าวง ต้องจุดธูป จุดเทยีน และจุดบุหรี่ 1 มวน  
แลว้รนิเหลา้ใสแ่กว้ นําเทยีนใสใ่นแกว้เหลา้ นัง่ประนมมอืตัง้นะโม 3 จบ   

“นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ” 
    จากนัน้จะสวดคาถาเป็นภาษาบาลสีนักฤต ความนัน้กล่าวถงึ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม  
คุณพระสงฆ ์และครูบาอาจารยท์ี่ประสทิธิป์ระศาสตรว์ชิาให ้ต่อดว้ยเพลงบรรเลงสําหรบัถวายคร ู 
ประมาณ 1 – 2  เพลง สําหรบัเพลงทีบ่รรเลงถวายครู จะแตกต่างกนัระหว่างงานทีเ่ป็นมงคล  
(งานบวช) กบังานอวมงคล (งานศพ) กล่าวคอื งานทีเ่ป็นมงคลนัน้จะใชเ้พลงมารช์ ในการบรรเลง
เริม่เปิดวง ส่วนงานทีเ่ป็นงานอวมงคลใชเ้พลงสโลวม์ารช์ หรอืเป็นเพลงธรณีกรรแสง และหลงัจาก
พธิไีหวค้รหูรอืยกครเูสรจ็สิน้ จะเป็นการบรรเลงเพลงตามความเหมาะสมของงานต่อไป 
 

    2.4  การสืบทอด 

 

 
ภาพประกอบ 9 นายประมวล ปรางจนัทร ์หวัหน้าวงแตรวงคณะเพชรเมอืงสพุรรณ 
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     สําหรบัแตรวงคณะเพชรเมอืงสุพรรณ เริม่มาจากนายประยงค์ ปรางจนัทร ์เคยไปเป็น
สมาชกิแตรวงคณะอื่นมาก่อน แลว้จงึมาตัง้คณะของตนเอง ดา้นสมาชกิวงกร็ูจ้กักนัมาก่อน และมนีกั
ดนตรทีี่ยา้ยจากวงอื่นมารวมอยู่ดว้ย จนกระทัง่นายประยงค์มอบแตรวงเพชรเมอืงสุพรรณ ใหก้บั
นายประมวล ปรางจนัทร ์(บุตรชาย) เป็นหวัหน้าวงและบรหิารจดัการต่อ ถอืเป็นมรดกทางอาชพี
อยา่งหน่ึง   

 
                 แผนภมิูของแตรวงคณะเพชรเมืองสพุรรณ 

    สายเครอืบุตรหลาน 
 

นายประยงค ์ ปรางจนัทร ์
 
 

นายประมวล  ปรางจนัทร ์
 

      3. บทบาทของแตรวงคณะเพชรเมืองสพุรรณ 
         3.1 ขัน้ตอนในการบรรเลงงานมงคล 
         แตรวงคณะเพชรเมอืงสพุรรณ เมือ่มกีารบรรเลงในงานบวชนัน้ วงน้ีจะเน้นเล่นเพลงที่
สนุกสนานเป็นสว่นใหญ่ เริม่จากพธิกีารคอืการยกครไูหวค้ร ูจากนัน้เริม่บรรเลงเพลงถวายครโูดยใช้
เพลงมารช์ บรรเลง  แล้วตามดว้ยเพลงตามสมยันิยมที่มจีงัหวะสนุกสนาน เช่น เพลงลูกทุ่ง เพลง 
ราํวง  จะเล่นเพลงลกัษณะแบบน้ีไประยะหน่ึงจนกว่าจะถงึพธิปีลงผมนาค โดยต้องเล่นเพลงทีเ่ป็น
แบบแผนในการบรรเลง ซึ่งจะบรรเลงเพลงเขมรทัง้ชุด และจบด้วยเพลงเขมรโพธสิตัว์ โดยช่วงผู้
ทีม่าร่วมงานอาบน้ําลงขมิน้ ดนิสอพองใหน้าค แตรวงจะเร่งจงัหวะใหเ้รว็และลงจบ จากนัน้บรรเลง
เพลงสนุกสนานไปเรื่อย ๆ ก็กลบัมาเล่นเพลงที่เป็นแบบแผนพธิีการอีก เมื่อถึงพธิีทําขวญันาค   
แตรวงเปา่เพลงมหาฤกษ์เป็นการเริม่ตน้พธิ ีโดยสงัเกตวา่หมอขวญันําใบตองไปตดิบนบายศรเีมื่อใด  
แตรวงบรรเลงเพลง เมื่อญาตแิละแขกทีม่าไดย้นิเสยีงเพลงบรรเลง จะเขา้มาร่วมวงลอ้มรอบบายศร ี 
หมอทําขวญัจงึเริม่ทําพธิโีดยมแีตรวงบรรเลงรบัรอ้ง โดยในการขบัรอ้งน้ีหมอขวญัมกัแต่งเน้ือรอ้ง
ใหม่ ให้เข้ากับพิธีแต่ยงัคงทํานองเดิมไว้ โดยส่วนใหญ่ใช้เพลงลูกทุ่งตามสมยันิยม หรือเพลง
นาคราช แตรวงจึงจําเป็นต้องบรรเลงรับและส่งร้องให้ได้ โดยอาศัยปฏิภาณไหวพริบและ
ประสบการณ์  ตอ้งคอยดกัเสยีงรอ้งของหมอทาํขวญัไวใ้หด้ ีเพือ่จะไดบ้รรเลงใหต้รงกบัเสยีงรอ้ง 
        หลงัจากพธิบีายศรสีู่ขวญัแล้วการแห่นาคไปวดัก็เป็นหน้าที่ที่สําคญัมากของแตรวง  
เพราะตอ้งบรรเลงแต่เพลงทีม่จีงัหวะสนุกสนาน ทัง้เพลงลูกทุ่งและราํวงอยา่งต่อเน่ือง ตลอดเสน้ทาง
ที่ขึน้รถแห่ หรอืบางงานกเ็ดนิแห่ เมื่อนาคมาถงึพระอุโบสถ ต้องทําพธิวีนัทาสมีา และมกีารเวยีน
รอบพระอุโบสถ คอืการเดนินอกเขตสมีาเวยีนไปทางขวา 3 รอบ คณะแตรวงจะบรรเลงอยูห่น้านาค
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เสมอ โดยก่อนที่นาคเข้าโบสถ์ต้องมีการโปรยทาน แตรวงบรรเลงเพลงสนุกสนานครึกครื้น  
 เมื่อนาคโปรยทานเสรจ็ก็จูงนาคเขา้โบสถ์ แตรวงบรรเลงเพลงเชดิ เป็นอนัเสรจ็หน้าที่ของคณะ 
แตรวง 
       3.2  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอวมงคล 
       ถา้เจา้ภาพตัง้ศพไวท้ีบ่า้น คณะแตรวงจะเดนิทางไปบา้นเจา้ภาพ เมื่อเดนิทางถงึบา้น
เจ้าภาพแล้ว หวัหน้าวงทําพธิียกครูไหว้ครูก่อนจะบรรเลงเพลงถวายครู จากนัน้จงึบรรเลงเพลง
ประโคมไปเรื่อย ๆ  จนกว่าทางเจ้าภาพบอกว่า ต่อไปจะมีการเคลื่อนศพไปวดั แตรวงจึงหยุด
บรรเลง  และในขณะเดนิทางไปวดักบ็รรเลงเพลงสโลวม์ารช์ เมื่อถงึวดักบ็รรเลงไปเรื่อย ๆ จนกว่า
พระสงฆ์จะมา และเมื่อพระสงฆ์มาถึงแตรวงจะบรรเลงเพลงรบัพระ และหยุดบรรเลงในช่วงของ 
พธิีสงฆ์ หลงัจากเสร็จพธิีสงฆ์แล้ว แตรวงบรรเลงเพลงยกศพ ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้เฉพาะเพื่อการ
เคลื่อนย้ายศพลงจากศาลา และไปเวียนซ้ายรอบเมรุ 3 รอบ เมื่อมกีารตัง้หบีศพไว้บนเมรุแล้ว  
เจ้าภาพเชญิแขกผูม้เีกียรติขึน้ทอดผา้บงัสุกุลหน้าศพ จากนัน้ก็มกีารกล่าวประวตัิของผู้เสยีชวีติ   
ถงึตอนน้ีมกีารยนืสงบน่ิง เพื่อเป็นการไวอ้าลยัครัง้สุดทา้ยใหก้บัผูเ้สยีชวีติ จากนัน้จงึเชญิประธาน
ขึน้จุดไฟ แตรวงจงึเริม่บรรเลงเพลง โดยใช้เพลงธรณีกรรแสงและประเภทเพลงมอญบรรเลงไป 
เรื่อย ๆ จนกว่าแขกผูม้ารว่มงานวางดอกไมจ้นัทน์จนหมด และเขา้สูพ่ธิปีระชุมเพลงิ แตรวงบรรเลง
อกี 1 รอบ เพือ่เป็นการใหเ้กยีรตแิก่ผูเ้สยีชวีติ เป็นอนัเสรจ็หน้าทีข่องคณะแตรวง         
  

  4. บทเพลงของแตรวงคณะเพชรเมืองสพุรรณ 
       4.1 การรวบรวมโน้ตเพลงของแตรวงคณะเพชรเมืองสพุรรณ 
              เพลงที่ใช้ในการบรรเลงจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ งานมงคลและงานอวมงคล             
                   4.1.1 โน้ตเพลงงานมงคล ไดแ้ก่ เพลงมารช์สีเ่หล่า เพลงมารช์ตํารวจ เพลงมารช์ 
กองทัพบก เพลงมาร์ชบริพัตร เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ เพลงทะเลบ้า เพลงลาวเสี่ยงเทียน  
เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย เพลงหนูไมรู่ ้ เพลงปไูขไ่ก่หลง 

4.1.2 โน้ตเพลงงานอวมงคล  ไดแ้ก่  เพลงธรณกีรรแสง  เพลงดาวทอง  
เพลงพมา่แปลง เพลงมอญศพ  เพลงสโลวม์ารช์ 
       4.2  การจดัประเภทบทเพลงของแตรวงคณะเพชรเมืองสพุรรณ 
      ประเภทของบทเพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลง  ไดแ้บ่งออกเป็น  2 ประเภท  คอื 
   4.2.1 งานมงคล แบ่งเป็น  2 ลกัษณะคอื 
   -  เพลงขณะทีน่ัง่บรรเลง 
   -  เพลงขณะทีเ่ดนิแห ่
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ตาราง 7 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานมงคลของแตรวงคณะเพชรเมอืงสพุรรณ 
 

เพลงขณะท่ีนัง่บรรเลง เพลงขณะท่ีเดินแห่ 
เพลงมารช์สีเ่หล่า 
เพลงมารช์ตํารวจ 
เพลงมารช์กองทพับก 
เพลงมารช์บรพิตัร 

เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ 
เพลงทะเลบา้ 
เพลงลาวเสีย่งเทยีน 
เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย 
เพลงหนูไมรู่ ้
เพลงปไูขไ่ก่หลง 

   
    4.2.2  งานอวมงคล แบ่งเป็น 3 ลกัษณะคอื 
      -  เพลงทีใ่ชข้ณะนัง่บรรเลง 
      -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะเดนิทางไปวดั 
      -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะเคลื่อนศพเวยีนรอบเมร ุ
 
ตาราง 8 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานอวมงคลของแตรวงคณะเพชรเมอืงสพุรรณ 
 

เพลงท่ีใช้ 
ขณะนัง่บรรเลง 

เพลงท่ีใช้บรรเลง 
ขณะเดินทางไปวดั 

เพลงท่ีใช้บรรเลง 
ขณะเคล่ือนศพเวียนรอบเมร ุ

เพลงธรณกีรรแสง 
เพลงดาวทอง 

เพลงสโลวม์ารช์ เพลงมอญยกศพ 
เพลงพมา่แปลง 
เพลงสโลวม์ารช์ 
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              แตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย 
   1.  ประวติัแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย 
   ตัง้อยูท่ี ่บา้นดอนหวัฝ้าย หมู ่1 ตําบลศาลาขาว อาํเภอเมอืง จงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 10 แผนทีก่ารเดนิทางไปบา้นของแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย 
  

  แตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย แต่เดมิมนีายพุก ทบัทองด ีเป็นผูต้ ัง้คณะขึน้มาประมาณปี 
พ.ศ. 2493 ไดด้าํเนินกจิการรบัเล่นแตรวงในงานต่าง ๆ  ซึง่เป็นทีรู่จ้กัและคุน้เคย ของชาวบา้นดอน
หวัฝ้ายรวมทัง้พืน้ทีใ่กลเ้คยีง ดว้ยความนิยมชมชอบมาโดยตลอด และเมื่อประมาณ 20 ปีทีผ่่านมา  
นายพุกไดว้างตวัผูส้บืทอดดูแล คณะแตรวงขวญัใจดอนหวัฝ้ายเอาไว ้พรอ้มทัง้ไดม้อบเป็นมรดก
ทางครอบครวั ใหก้บัรุ่นหลานคอื นายลํายวง อ่วมเสอื ซึ่งปจัจุบนัเป็นหวัหน้าวงและผูจ้ดัการ ดูแล
แตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย โดยถ้านับอายุของคณะแตรวงน้ีแล้ว จะประมาณ 60 ปีนับจนถึง
ปจัจุบนั  

   ปจัจุบนัแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย ในการออกงานแต่ละครัง้ ประกอบไปดว้ยเครื่อง
ดนตร ี ดงัน้ี  ซึง่อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละงาน 
       -  อลัโตแ้ซก็โซโฟน  3 ตวั 
       -  เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 2 ตวั 
       -  ทรมัเป็ต   2 ตวั 
       -  ทรอมโบน  2 ตวั 
       -  คยีบ์อรด์   1 ตวั 
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       -  กตีารไ์ฟฟ้า  1 ตวั 
       -  กตีารเ์บสไฟฟ้า  1  ตวั 
       -  กลองทรโิอ  1 ชุด 
       -  กลองใหญ่  1 ใบ 
       -  กลองชุด   1 ชุด 
       -  ฉาบเลก็   1 คู ่
       -  ฉาบใหญ่   1 คู ่
       -  ฉิ่ง   1 คู ่
    ในการรบังานของแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย  ส่วนใหญ่รบังานบวชแห่นาคเป็นหลกั  
ไม่ค่อยมงีานศพ เพราะชาวบ้านจะหาวงป่ีพาทย์มอญมาเล่นเป็นการเหมาะสมกว่า  ในส่วนของ
ค่าตอบแทนแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย โดยเฉลีย่รบัประมาณงานละ  12,000 – 30,000  บาท  
ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัระยะทางทีเ่ดนิทาง จากบา้นของคณะแตรวงไปถงึบา้นเจา้ภาพ  และจาํนวนนกัดนตรี
มากน้อย ทีจ่ดัใหเ้หมาะสมกบังาน ค่าตอบแทนจะเฉลีย่ไดป้ระมาณคนละ  500 – 550 – 600  บาท  
ไม่เท่ากนัในแต่ละคน ตามระดบัฝีมือและประสบการณ์ของนักดนตรีผู้นัน้ ส่วนที่เหลือเข้าเป็น
กองกลางของคณะแตรวง เพื่อไว้ใช้จ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ และนําไปซ่อมแซมเครื่องดนตร ีที่มี
อาการรวนเลก็เลก็น้อยน้อย แตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้ายน้ี สมาชกินักดนตรทีุกคน เล่นเพลงได้
โดยการฝึกโน้ตไทย ไม่มีความรู้เกี่ยวกับโน้ตสากลเลย เวลาต่อเพลงใช้วิธีร้องทํานองมาก่อน   
จาํเสยีงแลว้ทอ่งเป็นโน้ตไทย 
 

    2. สภาพทัว่ไปของแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย 
          2.1  นักดนตรี  
        แตรวงคณะขวัญใจดอนหวัฝ้าย เป็นวงแตรวงที่มีจํานวนนักดนตรีในวง ไม่มาก
จนเกนิไป แต่ละคนกม็ใีจรกัดา้นดนตรกีนัทุกคน บางคนสามารถไปรบังานนอกไดอ้กี ในกรณีทีว่ง
ขวญัใจดอนหวัฝ้ายไมม่งีาน ถอืเป็นประสบการณ์เสรมิใหก้บัตวัเอง และเป็นการสรา้งมติรภาพต่อนกั
ดนตรดีว้ยกนั 

       แตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย  มจีาํนวนสมาชกิทัง้หมด  14  คน  ดงัน้ี 
1. นายลํายวง อ่วมเสอื อายุ 52 ปี เป็นหวัหน้าวงและผูจ้ดัการวง ของคณะขวญัใจ

ดอนหวัฝ้าย จบการศกึษาชัน้ ป.4 อาชพีคา้ขาย ตําแหน่งทีเ่ล่นประจําแบ่งเป็น  2 ประเภท คอื ถ้า
เป็นงานเดนิแห่นาคงานบวชจะเป่าทรมัเป็ต แต่ถา้ไปเล่นวงลูกทุ่งกจ็ะเป่าอลัโตแ้ซก็โซโฟน เริม่หดั
เล่นดนตรตีัง้แต่อาย ุ17 ปี โดยเรยีนโน้ตไทยจากครเูทีย่ง (ไมท่ราบนามสกุล) และมาเรยีนโน้ตสากล
กบัครลูาํจวน  คงสาํราญ  พรอ้มกบัฝึกเปา่ทรมัเป็ต  และแซก็โซโฟนไปดว้ย 
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2. นายคํารณ  สมเหมาะ อายุ 53 ปี จบการศึกษาชัน้ ป.4 อาชีพเกษตรกร  
ตําแหน่งอลัโตแ้ซก็โซโฟน เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 15  ปี และเรยีนโน้ตไทยมาเมื่อช่วงทีเ่ล่นในวงป่ี
พาทย ์ มาระยะหลงังานในวงป่ีพาทยไ์ม่ค่อยม ี จงึผนัตวัเองมาหดัเป่าอลัโต้แซก็โซโฟน  กบัครูลํา
จวน  คงสาํราญ 

3. นายนัย  บวัสอ่งศร ีอายุ 50  ปี จบการศกึษาชัน้ ป.4 อาชพีเกษตรกร  ตําแหน่ง
ทรมัเป็ต เริ่มเล่นดนตรีตัง้แต่อายุ 15 ปี เป็นเพื่อนกับนายคํารณ  สมเหมาะ ตัง้แต่เล่นอยู่ใน 
วงป่ีพาทย ์และชวนกนัมาเรยีนดนตรกีบัครลูําจวน  คงสาํราญ  ก่อนทีจ่ะมาเล่นใหค้ณะแตรวงดอน
หวัฝ้าย 

4. นายอํานวย  บัวส่องศรี อายุ 48  ปี จบการศึกษาชัน้ ป.4 อาชีพเกษตรกร  
ตําแหน่งเทนเนอรแ์ซก็โซโฟน เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ  14  ปี เป็นน้องชายของนายนัย บวัส่องศร ี 
ดว้ยความชอบดนตร ี นายอํานวยจงึตดิสอยหอ้ยตามพีช่าย (นายนัย  บวัส่องศร)ี  ไปตามงานเล่น
ดนตรตีัง้แต่ทีเ่ล่นในวงป่ีพาทย ์และไดม้าเรยีนกบัครูลําจวน  นายอํานวยจงึขอเป็นศษิยค์รูลําจวน  
โดยฝึกหดัเปา่เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน  แต่ใชว้ธิอีา่นโน้ตไทย  ไมไ่ดเ้รยีนอา่นโน้ตสากล 

5. นายสายณัห ์ ชาวลุ่มบวั  อายุ  25  ปี จบการศกึษาชัน้ ม.3  อาชพีรบัจา้ง  
ตําแหน่งทรมัเป็ต เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  17  ปี  เคยเรยีนโน้ตสากลกบัโรงเรยีนดนตรเีอกชน  
ปจัจุบนัรบัเล่นดนตรเีปิดแผน่คาราโอเกะและงานทัว่ไป  และรบังานของแตรวงดอนหวัฝ้ายดว้ย 

6. นายสมาน  สุขสม  อายุ  48  ปี จบการศกึษาชัน้ ป.4  อาชพีรบัจ้าง ตําแหน่ง
ทรอมโบน เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 14  ปี  เล่นโน้ตไทยมาตลอด  ไม่เคยเรยีนโน้ตสากลเพราะนาย
สมาน  รูส้กึวา่โน้ตไทยนัน้จาํงา่ยกวา่โน้ตสากล 
  7. นายเงนิ  สุทนต์  อายุ  48  ปี จบการศกึษาชัน้ ป.4 อาชพีเกษตรกร  ตําแหน่ง
ทรอมโบน เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อาย ุ 10  ปี เดมิเล่นเครื่องตอียูใ่นวงป่ีพาทย ์ มาระยะหลงัป่ีพาทย์
ไมค่่อยมงีาน  ตามกระแสนิยมตะวนัตก จงึผนัตวัเองมาฝึกเปา่ทรอมโบน  ปจัจุบนัจงึมาอยู่ทีแ่ตรวง
ดอนหวัฝ้าย   
  8. นายอุดม  สาธุวงษ์  อายุ  52  ปี จบการศกึษาชัน้ ป.4 อาชพีรบัจา้ง ตําแหน่ง
เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ 16  ปี เดมิเล่นอยู่วงป่ีพาทยใ์นตําแหน่งระนาด
เอก  แต่ด้วยเวลาผ่านไป ความนิยมลดลงทําให้งานน้อยมาก จงึหนัมาฝึกหดัเป่าเทนเนอร์แซ็ก
โซโฟน  เล่นตามคณะแตรวงจนมาอยูก่บัแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย  ในปจัจุบนั 
  9. นายเบิร์ด  เชิญพนา อายุ  23  ปี จบการศึกษาระดับ ปวส. อาชีพรับจ้าง  
ตําแหน่งอลัโต้แซ็กโซโฟน เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 15  ปี แกะเพลงดว้ยวธิกีารต่อน้ิวใช้โน้ตไทย  
นอกจากน้ีนายเบริด์ยงัเล่นดนตรตีามรา้นอาหาร  และยงัรบัเล่นแซก็โซโฟนตามคณะแตรวงต่าง ๆ 
อกีดว้ย 
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  10.  นายเทดิ  วงศ์ทอง อายุ  40  ปี จบการศกึษาชัน้ ป.4 อาชพีนักรอ้งนักดนตร ี 
ตําแหน่งฉาบเลก็และกตีารไ์ฟฟ้า เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ 17  ปี ดว้ยวธิฝึีกหดัเอง ถามจากผูรู้้
บา้ง  หาหนังสอืมาอ่านทําความเขา้ใจดว้ยตวัเอง  ปจัจุบนัเล่นดนตรทีีส่วนอาหาร  และรบังานกบั
แตรวงดอนหวัฝ้าย  
  11. นายมนต์  พุทธสุข  อายุ  35  ปี จบการศกึษาชัน้ ป.4  อาชพีรบัจา้ง ตําแหน่ง
กลองทรโิอและกตีารเ์บสไฟฟ้า เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อาย ุ 15  ปี ใชว้ธิฝึีกหดัเองตามเสยีงทีไ่ดย้นิ  ไม่
สามารถอา่นโน้ตสากลได ้ และรบัจา้งเล่นดนตร ี ใหก้บัวงดนตรคีณะอื่นอกีหลายวง 
  12.  นายจู  วงศ์ษา  อายุ  35  ปี จบการศึกษาชัน้ ป.4 อาชีพรบัจ้าง ตําแหน่ง
กลองใหญ่และกลองชุด  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ 14  ปี  โดยมาฝึกเล่นอยู่ทีว่งดอนหวัฝ้ายหลาย
ปีแลว้  ดว้ยการชกัชวนของนายลาํยวง  อว่มเสอื  หวัหน้าวง   
  13.  นายสายชล  อ่วมเสอื  อายุ  27  ปี  จบการศกึษาชัน้ ป.6  อาชพีเกษตรกร  
ตําแหน่งกลองใหญ่และเล่นคยีบ์อรด์ นายสายชลเป็นบุตรชายของนายลํายวง ซึง่เป็นหวัหน้าวงแตร
วงดอนหวัฝ้าย นายสายชลเริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อาย ุ15 ปี โดยไปเรยีนกบัโรงเรยีนดนตรเีอกชนใน
เมอืง จงึสามารถทีจ่ะอา่นโน้ตสากลไดด้ ี ปจัจุบนัรบังานเปิดเพลงคาราโอเกะ  ตามงานรื่นเรงิต่าง ๆ  
เชน่  งานแต่งงาน  งานเลีย้งฉลองโอกาสต่าง ๆ  และทาํหน้าทีต่กีลองใหญ่ในวงแตรวงขณะเดนิแห ่
  14. นายอําพนัธ์  สระประทุมมาศ อายุ  42 ปี จบการศกึษาชัน้ ป.6 อาชพีรบัจา้ง  
ตําแหน่งฉาบใหญ่และตีกลองคองก้า เริ่มเล่นดนตรีตัง้แต่อายุ 20  ปี โดยการเข้ามาอยู่ที่วงใน
ตําแหน่งช่างเทคนิค ประจําวง  ดูแลพวกเครื่องเสียงต่างๆ แต่ด้วยนายอําพนัธ์คลุกคลีอยู่ที่วง
ตลอดเวลา จงึอยากมสี่วนร่วมในการร่วมเล่นดนตรใีนวงขวญัใจดอนหวัฝ้ายด้วย ซึ่งนายลํายวงก็
เปิดโอกาสใหแ้สดงฝีมอื 
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  ตาราง 9 แสดงอาย ุเครือ่งดนตร ีและอาชพีหลกัของนกัดนตรใีนแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ อาย ุ เครื่องดนตรี อาชีพ 
1 นายลาํยวง  อว่มเสอื 52 ทรมัเป็ต/อลัโตแ้ซก็โซโฟน คา้ขาย 
2 นายคาํรณ  สมเหมาะ 53 อลัโตแ้ซก็โซโฟน เกษตรกร 
3 นายนยั  บวัสอ่งศร ี 50 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
4 นายอาํนวย  บวัสอ่งศร ี 48 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน เกษตรกร 
5 นายสายณัห ์ ชาวลุ่มบวั 25 ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
6 นายสมาน  สขุสม 48 ทรอมโบน รบัจา้ง 
7 นายเงนิ  สทุนต ์ 48 ทรอมโบน เกษตรกร 
8 นายอุดม  สาธุวงษ์ 52 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน รบัจา้ง 
9 นายเบริด์  เชญิพนา 23 อลัโตแ้ซก็โซโฟน รบัจา้ง 
10 นายเทดิ  วงศท์อง 40 ฉาบเลก็/กตีารไ์ฟฟ้า นกัดนตร ี
11 นายมนต ์ พทุธสขุ 35 กลองทรโิอ/กตีารเ์บสไฟฟ้า รบัจา้ง 
12 นายจ ู วงศษ์า 35 กลองใหญ่/กลองชุด รบัจา้ง 
13 นายสายชล  อว่มเสอื 27 กลองใหญ่/คยีบ์อรด์ เกษตรกร 
14 นายอาํพนัธ ์ สระประทุมมาศ 42 ฉาบใหญ่/กลองคองกา้ รบัจา้ง 

          
     2.2  เครื่องดนตรี 

      สําหรบัเครื่องดนตรขีองแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้ายนัน้ นายลํายวง อ่วมเสอื ได้
สัง่ซือ้เครื่องดนตรสี่วนใหญ่ทีเ่วิง้นาครเกษมบา้ง จากรา้นขายของมอืสองหลงักระทรวงกลาโหมบา้ง   
ในสว่นของเครือ่งบางเครือ่งนกัดนตรกีนํ็ามาเอง  ซึง่ถอืว่าเป็นเครื่องดนตรสีว่นตวั และกรณีทีเ่ครื่อง
เสยีเลก็น้อยจะซ่อมแซมกนัเอง แต่ถา้ซ่อมแลว้ยงัรวนอยูก่ร็วบรวมสง่ไปซ่อม ทีร่า้นประเสรฐิในซอย
วดัประดูใ่นทรงธรรม  แถวทา่พระ  กรงุเทพมหานคร 
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ตาราง 10 แสดงจาํนวน ยีห่อ้ และทีม่าของเครือ่งดนตรขีองแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย 
 

ลาํดบัท่ี เครื่องดนตรี จาํนวน ย่ีห้อ ท่ีมา 
1 อลัโตแ้ซก็โซโฟน 3 KING/KING STONE รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
2 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 2 KING/CROWN รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
3 ทรมัเป็ต 2 EMPEROR/KING รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
4 ทรอมโบน 2 KING/PARROT รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
5 คยีบ์อรด์ 1 ROLAND  EM15 รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
6 กตีารไ์ฟฟ้า 1 MAYA รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
7 กตีารเ์บสไฟฟ้า 1 YAMAHA รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
8 กลองทรโิอ 1 LANDWIN รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
9 กลองใหญ่ 1 TAMA รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
10 กลองชุด 1 PEARL รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
11 ฉาบเลก็ 1 - - 
12 ฉาบใหญ่ 1 - - 
13 ฉิ่ง 1 - - 

 
           2.3  พิธีกรรมก่อนการบรรเลง 
      ทุกครัง้ที่มงีานแสดง พธิกีรรมทีต่้องกระทําโดยทีล่มืไม่ไดเ้ลยคอื การไหวค้รูหรอืเรยีก
อกีคําหน่ึงคอืการยกครู พธิกีรรมน้ีทําเพื่อเป็นการเคารพเจา้ทีเ่จา้ทาง บูชาครู อาจารย ์ทีอ่บรมสัง่
สอนสรรพวชิาต่าง ๆ รวมทัง้สอนวธิกีารบรรเลงเครื่องดนตร ีทีน่ักดนตรแีต่ละคนถนดั อน่ึงการไหว้
ครูนัน้กเ็หมอืนกบัเป็นกําลงัใจใหน้ักดนตร ี เพื่อทีใ่หผ้่านงานแสดงนัน้ นัน้ ไปไดด้ว้ยดแีละราบรื่น  
สว่นเครือ่งบชูาครสูาํหรบัคณะแตรวงขวญัใจดอนหวัฝ้าย  ประกอบไปดว้ย 

- ดอกไม ้  1 กาํ 
- ธปู   9 ดอก 
- เทยีน  1 เล่ม 
- บุหรี ่           5 มวน 
- เหลา้           1 ขวด 
- เงนิคา่กาํนล  12 บาท 
- หมาก พล ู   5 คาํ 
-  
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     ในการเตรยีมเครื่องบูชายกครูนัน้ เจ้าภาพเป็นผู้เตรยีมของไหว้ โดยนําดอกไม้  ธูป  
เทยีน  บุหรี ่ เงนิค่ากํานล 12  บาท และหมากพลูใสพ่าน บางทีจ่ะมหีมากพลูหรอืไมม่กีไ็ด ้ แลว้แต่
ความเชื่อของแต่ละบา้น  บางบา้นไม่มพีานรองเพื่อใส่เครื่องบูชา จะแกส้ถานการณ์โดยใชจ้านขา้ว  
มารองใส่เครื่องบูชาแทนผูท้ี่ทําหน้าที่ยกครูคอืผูท้ี่เป็นหวัหน้าวง ต้องจุดธูป จุดเทยีน และจุดบุหรี ่  
1  มวน  แลว้รนิเหลา้ใสแ่กว้  นําเทยีนใสใ่นแกว้เหลา้  นัง่ประนมมอืตัง้นะโม  3  จบ   

“นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ” 
      จากนัน้สวดคาถาเป็นภาษาบาลสีนักฤต ความนัน้กล่าวถงึ คุณพระพุทธ  คุณพระธรรม  
คุณพระสงฆ ์และครูบาอาจารยท์ีป่ระสทิธิป์ระศาสตรว์ชิาให ้ ต่อดว้ยเพลงบรรเลงสําหรบัถวายคร ู 
ประมาณ  1 – 2  เพลง สาํหรบัเพลงทีบ่รรเลงถวายครู จะแตกต่างกนัระหว่างงานทีเ่ป็นมงคล  
(งานบวช) กบังานอวมงคล (งานศพ) กล่าวคอื งานทีเ่ป็นมงคลนัน้จะใชเ้พลงมารช์ ในการบรรเลง
เริม่เปิดวง สว่นงานทีเ่ป็นงานอวมงคลใชเ้พลงสโลวม์ารช์  หรอืเป็นเพลงธรณีกรรแสง  และหลงัจาก
พธิไีหวค้รหูรอืยกครเูสรจ็สิน้  กจ็ะเป็นการบรรเลงเพลงตามความเหมาะสมของงานต่อไป 
 
       2.4  การสืบทอด 

 

 
 

ภาพประกอบ 11 นายลาํยวง  อว่มเสอื หวัหน้าวงและผูจ้ดัการวงแตรวงขวญัใจดอนหวัฝ้าย 
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     เน่ืองจากแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย เริม่ตัง้ขึน้มาจากนายพุก ทบัทองด ีผูเ้ป็นลุง
ของนายลาํยวง อว่มเสอื ตอ้งการใหม้กีารสบืทอด เพราะเป็นมรดกทางอาชพีเหมอืนกบัเป็นผูท้ีม่อบ
กจิการ  ซึ่งเป็นมรดกตกทอดของวงศ์ตระกูล ใหก้บันายลํายวงผูเ้ป็นหลาน และอนาคตนายลํายวง
ได้วางตวันายสายชล  อ่วมเสอื (บุตรชาย)  ซึ่งปจัจุบนัก็เป็นสมาชกิในคณะแตรวง ใหเ้ตรยีมฝึก
ประสบการณ์  ดา้นการบรหิารจดัการภายในวง  ไวเ้พือ่มารบัมอบการสบืทอดและดแูลต่อไป 

 
แผนภมิูของแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย 
สายเครอืบุตรหลาน 

 
นายพกุ  ทบัทองด ี

 
 

นายลาํยวง  อว่มเสอื 
 
 

นายสายชล  อว่มเสอื 
 

   3. บทบาทของแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย 
       3.1 ขัน้ตอนในการบรรเลงงานมงคล 
      สําหรบัแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย ลกัษณะของงานที่เจ้าภาพส่วนใหญ่ มาหาไป
บรรเลงคอื งานบวช การบรรเลงงานบวชในแต่ละครัง้ ของแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย หลงัจาก
บชูาครหูรอืไหวค้ร ูเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้จะเริม่การบรรเลงดว้ยเพลงมารช์ 3 เพลง จงึหยุดรบัประทาน
อาหารกลางวนั ทีท่างเจา้ของงานจดัให ้เสรจ็แลว้จะบรรเลงต่ออกี 2 เพลง จงึเดนิทางไปรบันาคจาก
วดัมาทีบ่้านงาน ซึ่งในระหว่างทางนัน้จะบรรเลงเพลงแห่ ในจงัหวะรําวงหรอืเพลงลูกทุ่งในจงัหวะ
สามช่า จากนัน้เป็นการอาบน้ํานาค แตรวงบรรเลงเพลงค่าน้ํานม เสรจ็พธิแีลว้เป็นการทําขวญันาค  
หน้าทีข่องแตรวงตอ้งรบัใหไ้ดแ้ละถูกตอ้ง อน่ึงประเพณีการทาํขวญันาคในแต่ละทอ้งที ่แตกต่างกนั
เพราะหมอขวญัแต่ละคน จะไดร้บัการสบืทอดทีต่่างกนัไป ในแต่ละครทูีส่อนมา ซึง่หมอทาํขวญับาง
คนกม็อีารมณ์ขนั  ทาํใหบ้รรยากาศของงานสนุกสนานเฮฮา   
      ครัง้เมื่อถงึรุ่งเชา้ซึ่งเป็นวนัอุปสมบทนาค แตรวงต้องทําหน้าที่แห่ไปวดัเวลาประมาณ  
05.30 น. เริม่จากการบรรเลงเพลงมารช์ แลว้ต่อดว้ยเพลงลูกทุ่งซึง่เป็นทีนิ่ยมชื่นชอบของชาวบา้น  
จนถึงเวลา 07.00 น. จึงหยุดพกัรบัประทานอาหารเช้า และบรรเลงต่อด้วยเพลงคลื่นกระทบฝ ัง่  
ออกด้วยเพลงจงัหวะรําวง  เช่น  เพลงรํามาซมิารํา เพลงตามองตา เต้ยโขง พม่าเขว ฯลฯ เวลา  
08.00 น. แหน่าคไปวดัดว้ยเพลงลูกทุ่งในจงัหวะราํวง และสามช่า เมื่อแหน่าคเวยีนรอบพระอุโบสถ
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ครบ 3 รอบ หรอืหลาย ๆ รอบ กแ็ลว้แต่คณะแตรวงจะตกลงกบัทางเจา้ภาพงาน คณะแตรวงบรรเลง
เพลงมหาฤกษ์เป็นการสง่นาคเขา้อุโบสถ ถอืวา่เป็นการเสรจ็พธิ ี

      
     3.2  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอวมงคล 

     ในการรบังานอวมงคลของแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย จะเริม่ต้นเหมอืนงานมงคล
ทัว่ไปคอื  มกีารยกคร ู ดอกไม ้ ธูปเทยีน  เหลา้บุหรีแ่ละเงนิค่ากํานล 12 บาท หลงัจากการไหวค้รู
จบลงแตรวงบรรเลงเพลงในอตัราจงัหวะสองชัน้ 1 เพลง ได้แก่ เพลงแขกเชญิเจ้า ธรณีกรรแสง  
พม่าแปลง และเพลงไทยสาํเนียงต่าง ๆ ทีน่ักดนตรไีม่สามารถจดจําชื่อได ้แต่กส็ามารถจดจําต่อ ๆ  
กนัมา หรอืบรรเลงตามกนัไปโดยมผีูบ้รรเลงนําที่เป็นหลกั 1 ถงึ 2 คน การบรรเลงเพลงในงานศพ
ทัว่ไป จะบรรเลงเพลงทีม่ทีาํนองเศรา้เพื่อใหเ้ขา้กบับรรยากาศของงาน ซึง่โดยสว่นมากจะเป็นเพลง
มอญ หรอืเพลงลูกทุ่ง หรอืเพลงไทยสากล ที่มทีํานองถงึอารมณ์เศรา้กส็ามารถนํามาใชไ้ดเ้ช่นกนั  
และแตรวงจะทําหน้าที่หลกัคือ การบรรเลงประกอบการแห่ จากบ้านไปวดั หรอืจากวดัมาบ้าน
แลว้แต่ขอ้ตกลง ทางเจา้ภาพวา่จา้งขอ้ตกลงกนั 

 
            4.  บทเพลงของแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย 
       4.1  การรวบรวมโน้ตเพลงของแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย 
                     เพลงที่ใช้ในการบรรเลงจะแบ่งเป็น  2  ประเภท  ได้แก่  งานมงคลและงาน
อวมงคล 
                      4.1.1 โน้ตเพลงงานมงคล ไดแ้ก่ เพลงสยามมานุสต ิเพลงมารช์กองทพับก  
เพลงมารช์สี่เหล่า เพลงเขมรปากท่อ เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ เพลงทําบุญร่วมชาติ เพลงสาวบางโพ 
เพลงเสยีดายจงั                                                      

   4.1.2  โน้ตเพลงงานอวมงคล ไดแ้ก่ เพลงแขกต่อยหมอ้ เพลงแขกวรเชษฐ ์  
เพลงพมา่แปลง  เพลงมอญออ้ยอิง่เถา เพลงธรณกีรรแสง  เพลงสโลวม์ารช์ 
        4.2  การจดัประเภทบทเพลงของแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย 
    ประเภทของบทเพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลง ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท  คอื 
    4.2.1  งานมงคล แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคอื 
      -  เพลงขณะทีน่ัง่บรรเลง 
      -  เพลงขณะทีเ่ดนิแห ่
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ตาราง 11 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานมงคลของแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย 
 

เพลงขณะท่ีนัง่บรรเลง เพลงขณะท่ีเดินแห่ 
          เพลงสยามมานุสต ิ          
          เพลงมารช์กองทพับก 
          เพลงมารช์สีเ่หล่า 
          เพลงเขมรปากทอ่ 

          เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ 
          เพลงทาํบุญรว่มชาต ิ
          เพลงสาวบางโพ 
          เพลงเสยีดายจงั 

   
    4.2.2  งานอวมงคล แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคอื 
    -  เพลงทีใ่ชข้ณะนัง่บรรเลง 
    -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะยกศพเวยีนรอบเมร ุ
 
ตาราง 12 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานอวมงคลของแตรวงคณะขวญัใจดอนหวัฝ้าย 
 

เพลงท่ีใช้ขณะนัง่บรรเลง เพลงท่ีใช้บรรเลงขณะยกศพเวียนรอบเมร ุ
          เพลงแขกต่อยหมอ้ 
          เพลงแขกวรเชษฐ ์
          เพลงพมา่แปลง 
          เพลงมอญออ้ยอิง่เถา 

          เพลงธรณกีรรแสง 
          เพลงสโลวม์ารช์ 
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              แตรวงคณะขวญัใจวดัป่า 
   1.  ประวติัแตรวงคณะขวญัใจวดัป่า 
   ตัง้อยูบ่า้นเลขที ่209/1 ตําบลรัว้ใหญ่ ถนนมาลยัแมน อาํเภอเมอืง จงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 12 แผนทีก่ารเดนิทางไปบา้นแตรวงคณะขวญัใจวดัปา่ 
  

  แตรวงคณะวดัใจวดัปา่ เริม่ตัง้คณะขึน้เมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยนายทรงศกัดิ ์โกมลอุปถมัภ ์ 
ชื่อเล่นวา่ “โก๊ะ”  อาย ุ51 ปี  หวัหน้าและผูจ้ดัการแตรวงคณะขวญัใจวดัปา่ เดมินัน้นายทรงศกัดิเ์ล่น
แตรวงกบัวงอื่นมาก่อน  ซึ่งเป็นลูกวงรบัจ้างเล่นทัว่ไป อย่างวงใดตําแหน่งขาดไม่พอ หวัหน้าวง
นายจา้งกจ็ะมาตามใหไ้ปเล่นงาน ทาํใหน้ายทรงศกัดิม์คีวามมานะพยายามทีจ่ะตัง้วงขึน้เอง ครัน้เมื่อ
ปี พ.ศ. 2533 หรอืเมื่อ 20 ปีก่อน ดว้ยความทีม่ใีจรกัทางดนตร ีนายทรงศกัดิจ์งึรวบรวมทุนทรพัย์
ทัง้หมดซือ้เครื่องดนตร ีและตัง้คณะแตรวงขึน้ เน่ืองจากบา้นทีอ่ยูน่ัน้มบีรเิวณใกลก้บั วดัป่าเลไลยก ์ 
ซึ่งเป็นวดัที่มพีระหลวงพ่อโตอนัศกัดิส์ทิธิ ์ เป็นที่เลื่อมใสและศรทัธาของบุคคลทัว่ไป รวมทัง้ชาว
จงัหวดัสพุรรณบุรดีว้ย นายทรงศกัดิจ์งึตัง้ชื่อคณะแตรวงวา่  “ขวญัใจวดัปา่”   
    สําหรบัเครื่องดนตรทีี่ใช้ในวงขวญัใจวดัป่า จะเป็นเครื่องที่ซื้อใหม่มาตัง้แต่เริม่ตัง้คณะ 
แตรวง ดว้ยกาลเวลาผ่านไปกม็บีา้งทีช่ํารุดสกึหรอ แต่กม็กีารหมุนเวยีนซือ้มาทดแทนกนัไป โดยมี
เครือ่งดนตรทีัง้หมด  ดงัน้ี 
          -  อลัโตแ้ซก็โซโฟน  3 ตวั 
          -  ทรมัเป็ต   2 ตวั  

         -  ทรอมโบน   3 ตวั 
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          -  คยีบ์อรด์   1 ตวั 
          -  กลองทรโิอ   1 ชุด 
          -  กลองใหญ่   2 ใบ 
          -  กลองชุด   1 ชุด 
          -  กลองไฟฟ้า   1 ชุด 
          -  กตีารเ์บสไฟฟ้า  1 ตวั 
          -  ฉาบ    1 คู ่
     สําหรับการรับงานของแตรวงคณะขวัญใจวัดป่า ส่วนใหญ่จะมีแต่งานบวชคิดแล้ว
ประมาณ 99% ไมค่่อยรบังานศพ เพราะชาวบา้นจะหาวงป่ีพาทยม์อญมาเล่นเป็นการเหมาะสมกว่า  
ในสว่นของค่าตอบแทนแตรวงคณะขวญัใจวดัปา่ โดยเฉลีย่จะรบัประมาณงานละ 8,000 – 20,000  
บาท ทัง้น้ีทัง้นัน้ขึ้นอยู่กบัระยะทางที่เดินทาง จากบ้านของคณะแตรวงไปถึงบ้านเจ้าภาพ และ
จาํนวนนกัดนตรมีากน้อย ค่าตอบแทนจะไดค้นละ 600 บาท เท่ากนัทีเ่หลอืจะเขา้เป็นกองกลางของ
คณะแตรวง เพื่อไว้ใช้จ่ายเป็นค่าซื้ออุปกรณ์ และนําไปซ่อมแซมเครื่องดนตรทีี่มอีาการรวนเล็ก
เลก็น้อยน้อย แตรวงคณะขวญัใจวดัป่าน้ี สมาชกินกัดนตรทีุกคน ไมม่คีวามรูเ้กีย่วกบัโน้ตสากลเลย  
เวลาต่อเพลงใชว้ธิรีอ้งทาํนองนอยดว้ยปาก  จาํเสยีงแลว้ทอ่งเป็นโน้ตดนตรไีทย 
  

      2. สภาพทัว่ไปของแตรวงคณะขวญัใจวดัป่า 
           2.1  นักดนตรี  
         แตรวงคณะขวญัใจวดัป่า เป็นวงแตรวงที่มจีํานวนนักดนตรใีนวง ไม่มากจนเกนิไป  
แต่ละคนกม็ใีจรกัดา้นดนตรกีนัทุกคน บางคนสามารถไปรบังานนอกไดอ้กี ในกรณีทีว่งขวญัใจวดัปา่
ไมม่งีาน  ถอืเป็นประสบการณ์เสรมิใหก้บัตวัเอง 
         แตรวงคณะขวญัใจวดัปา่ มจีาํนวนสมาชกิทัง้หมด 13 คน  ดงัน้ี 
  1. นายทรงศกัดิ ์ โกมลอุปถมัภ์ อายุ 51 ปี  จบการศกึษาชัน้ ป.4 เป็นทัง้ผูก้่อตัง้
และเป็นหวัหน้าวงดว้ย ตําแหน่งในวงเล่นคยีบ์อรด์  ปจัจุบนัมอีาชพีเป็นนักดนตร ีนอกจากจะเล่น
แตรวงแล้วนายทรงศกัดิ ์ ยงัรบัเล่นดนตรอีเิลค็โทนตามงานต่าง ๆ  อกีดว้ย นายทรงศกัดิเ์ริม่เล่น
ดนตรตีัง้แต่ พ.ศ. 2512 เครื่องดนตรชีิน้แรกทีเ่ริม่หดัเล่นคอื ทรมัเป็ต ดว้ยใจรกัดนตรจีงึฝึกเล่น
เครือ่งดนตรสีากลไดทุ้กประเภท  
   2. นายอนุกูล โกมลอุปถมัภ ์อายุ 19 ปี ปจัจุบนัเป็นนกัศกึษาชัน้ปีที ่2 ตําแหน่งใน
วงเล่นกลองทรโิอ และ กตีารเ์บสไฟฟ้า เริม่หดัเล่นดนตรตีัง้แต่ ปี  2537 ซึง่เครื่องดนตรชีิน้แรกทีฝึ่ก
เล่นคอื กลองชุด ปจัจุบนัสามารถเล่นฝึกเครื่องดนตรเีพิม่เติมอกี 5 ประเภท ได้แก่ แซ็กโซโฟน   
คยีบ์อรด์ เบส กลองทรโิอ และ กลองชุด 
   3. นายพทิกัษ์  ขุนไมง้าม อายุ 32 ปี อาชพีเกษตรกร จบการศกึษาชัน้ ม.3  
ตําแหน่งทีเ่ล่นคอื ฉาบ เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่ปี 2551 และเคยเล่นกบัวงมโหรปีระจาํทอ้งถิน่      
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   4. นายทศพล  นาคา อายุ 21 ปี ปจัจุบนัเป็นนักศกึษา ตําแหน่งที่เล่นคอื อลัโต้
แซ็กโซโฟน เริม่เรยีนดนตรมีาตัง้แต่อยู่ช ัน้ ม.1 โรงเรยีนกรรณสูตศกึษาลยั โดยสมคัรเล่นวงโยธ
วาฑติ  จงึมคีวามรูพ้ืน้ฐานดา้นการอา่นโน้ตสากล 
   5. นายสนัต ิ เหล่ากอด ีอายุ 17 ปี ปจัจุบนัเป็นนกัเรยีน เล่นแตรวงตัง้แต่ ปี 2551  
เริม่จากเล่นอยูใ่นวงของปูข่องนายสนัตเิอง ซึง่เป็นวงซอสามสายยอ้นยุค โดยเขา้เล่นเป็นสมาชกิอยู่
ในวงซอของปู ่ ตัง้แต่อายไุด ้ 6  ปี 
   6. นายนภดล  จนัทร์ม่วง อายุ 25 ปี อาชพีนักดนตร ีตําแหน่งอลัโต้แซ็กโซโฟน  
เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อาย ุ9 ปี ฝึกตกีลองชุดเป็นเครือ่งดนตรชีิน้แรก ในวงแคนบา้นบงึ จากนัน้ยา้ยมา
อยูว่งแตรวงบงึไผแ่ขกเมื่ออายุได ้12 ปี จนเมื่อ พ.ศ. 2552 ไดเ้ขา้มาเล่นอยู่กบัแตรวงคณะขวญัใจ
วัดป่า ปจัจุบันนายนภดล สามารถเล่นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเพอร์คัสชัน่ ได้หลายชนิด   
แต่เมือ่แตรวงขวญัใจวดัปา่มงีาน  จะเล่นอลัโตแ้ซก็โซโฟนเป็นหลกั 
  7. นายบญัชร  ละมนุศลิป์ อาย ุ53 ปี อาชพีรบัจา้ง ตําแหน่งทรมัเป็ต เริม่เล่นดนตรี
ตัง้แต่อายุ 15  ปี ฝึกเป่าทรมัเป็ตมาตลอดตัง้แต่แรก จนถงึปจัจุบนั ไม่ใชโ้น้ตสากล แต่จะใชว้ธิจีํา
เสยีงแลว้บอกต่อดว้ยปากแบบดนตรไีทย เขา้มาอยูท่ีแ่ตรวงขวญัใจวดัปา่ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2546 
  8. นายสวสัดิ ์ สถาปิตานนท ์อายุ  52  ปี อาชพีรบัจา้ง ตําแหน่งทรมัเป็ต เริม่เล่น
แตรวงตัง้แต่อาย ุ14  ปี โดยเริม่เล่นทรมัเป็ตในวงแตรวงคณะพระศรโีพธิอ์น้ แลว้จงึยา้ยมาอยูก่บัวง
ขวญัใจวดัป่า เมื่อปี พ.ศ. 2545 ซึ่งไม่มพีืน้ฐานการอ่านโน้ตสากลมาก่อน จงึใชว้ธิต่ีอเพลงแบบ
ดนตรไีทย 
  9. นายสทีา  มะลซิอ้น อายุ  44  ปี อาชพีเกษตรกร ตําแหน่งทรอมโบน เริม่เล่น
แตรตัง้แต่อายุ 20 ปี ปจัจุบนัรบัจา้งเล่นดนตรอียู่หลายวง โดยจะเปา่ทรมัเป็ตดว้ย แต่เมื่อมงีานของ
แตรวงขวญัใจวดัปา่ นายสทีาจะเล่นทรอมโบนเป็นหลกั 
  10. นายเกรียงไกร  ศรีประเสริฐ อายุ 26 ปี อาชีพรับราชการทหารอากาศ  
ตําแหน่งทรอมโบน เริ่มหัดเล่นทรอมโบนตัง้แต่อายุ 21 ปี กับวงมิตรสัมพันธ์ประมาณปีครึ่ง  
หลงัจากนัน้จงึมาอยูก่บัวงขวญัใจวดัปา่  จนถงึปจัจุบนั 
  11. นายสายนท ี โถแก้ว อายุ 16 ปี เป็นนักเรยีน ตําแหน่งอลัโต้แซก็โซโฟน เริม่
เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 14 ปี  โดยเล่นอยู่วงแตรวงพระศรโีพธิอ์น้มาก่อน ปจัจุบนัยา้ยมาอยู่วงขวญัใจ
วดัปา่ไดป้ระมาณ 1 ปีแลว้ 
  12. เด็กชายนพเก้า สาลี  อายุ 12 ปี  เป็นนักเรยีน ตําแหน่งทรอมโบน เริม่เล่น
ดนตรตีัง้แต่อายุ 10 ปี เล่นอยู่วงแตรวงพระศรโีพธิอ์น้กบันายนทมีาดว้ยกนั  จากนัน้จงึยา้ยมาอยู ่
วงขวญัใจวดัปา่พรอ้มกบันายนทไีดป้ระมาณ 1 ปี 
  13. นายทนงศกัดิ ์ขาวประเสรฐิ  อายุ  28  ปี  อาชพีรบัจ้าง ตําแหน่งกลองใหญ่  
สาํหรบันายทนงศกัดิเ์ป็นสมาชกิใหม ่ ทีเ่พิง่เขา้มาอยูใ่นวงขวญัใจวดัปา่ไดย้งัไมถ่งึปี โดยเพิง่มาเริม่
หดัเล่นกลองชุดและกลองใหญ่ ความสามารถพเิศษทีร่บัผดิชอบในวงอกีคอื การจดัการเรื่องเครื่อง
เสยีงและฝา่ยเทคนิค 
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ตาราง 13 แสดงอาย ุเครือ่งดนตร ีและ อาชพีหลกัของนกัดนตรใีนแตรวงคณะขวญัใจวดัปา่ 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ อาย ุ เครื่องดนตรี อาชีพ 
1 นายทรงศกัดิ ์ โกมลอุปถมัภ ์ 51 คยีบ์อรด์ นกัดนตร ี
2 นายอนุกลู  โกมลอุปถมัภ ์ 19 กลองทรโิอ/เบสไฟฟ้า นกัศกึษา 
3 นายพทิกัษ์  ขนุไมง้าม 32 ฉาบ เกษตรกร 
4 นายทศพล  นาคา 21 อลัโตแ้ซก็โซโฟน นกัศกึษา 
5 นายสนัต ิ เหล่ากอด ี 17 กลองใหญ่/กลองชุด นกัศกึษา 
6 นายนภดล  จนัทรม์ว่ง 25 อลัโตแ้ซก็โซโฟน นกัดนตร ี
7 นายบญัชร  ละมนุศลิป์ 53 ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
8 นายสวสัดิ ์ สถาปิตานนท ์ 52 ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
9 นายสทีา  มะลซิอ้น 44 ทรอมโบน เกษตรกร 
10 นายเกรยีงไกร  ศรปีระเสรฐิ 26 ทรอมโบน รบัราชการ 
11 นายนท ี โถแกว้ 16 อลัโตแ้ซก็โซโฟน นกัเรยีน 
12 เดก็ชายนพเกา้  สาล ี 12 ทรอมโบน นกัเรยีน 
13 นายทนงศกัดิ ์ ขาวประเสรฐิ   28 กลองใหญ่ รบัจา้ง 

         
           2.2  เครื่องดนตรี 
         เครื่องดนตรีของแตรวงคณะขวัญใจวัดป่า ส่วนใหญ่จะไปหาซื้อที่หลังกระทรวง  
บรเิวณแถวคลองหลอด และเวิง้นาครเกษม ถา้เครื่องเสยีเพยีงเลก็น้อยกจ็ะสามารถซ่อมแซมไดใ้น
ระดบัหน่ึง แต่ถ้าชํารุดเกนิกําลงัที่จะซ่อมเอง กใ็ชว้ธิเีกบ็ทิ้งแล้วซื้อเครื่องใหม่ไปเลยเพราะการใช้
ของใหม่นัน้สามารถนําไปเล่นออกงานไดอ้กีนาน ไมต่อ้งคอยซ่อมของเก่าใช ้ จะทําใหคุ้ณภาพของ
เสยีงนัน้ดอ้ยลง 
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ตาราง 14 แสดงจาํนวน ยีห่อ้ และทีม่าของเครือ่งดนตรขีองแตรวงคณะขวญัใจวดัปา่ 
 

ลาํดบัท่ี เครื่องดนตรี จาํนวน ย่ีห้อ ท่ีมา 
1 คยีบ์อรด์ 1 Roland  JV-35 เวิง้นาครเกษม 
2 อลัโตแ้ซก็โซโฟน 3 King  Stone หลงักระทรวงกลาโหม 
3 ทรมัเป็ต 2 Emperor หลงักระทรวงกลาโหม 
4 ทรอมโบน 3 Getzen หลงักระทรวงกลาโหม 
5 กลองชุด 1 Lazer/Tama/Pearl เวิง้นาครเกษม 
6 กลองไฟฟ้า 1 Roland เวิง้นาครเกษม 
7 กลองใหญ่ 2 Land  win หลงักระทรวงกลาโหม 
8 กลองทรโิอ 1 Land  win หลงักระทรวงกลาโหม 
9 กตีารเ์บสไฟฟ้า 1 Prince  HB-32 หลงักระทรวงกลาโหม 

   
          2.3  พิธีกรรมก่อนการบรรเลง 
        เมือ่คณะแตรวงมาถงึบา้นของเจา้ภาพงาน  ตอ้งมกีารยกครบููชาคร ูซึง่ทางวงจะเป็นผู้
กาํหนดใหท้างเจา้ภาพเตรยีมเครือ่งบชูาไว ้ ดงัน้ี 
              -  ดอกไม ้  1 กาํ 
              -  ธปู   5 ดอก   
              -  เทยีน  1 เล่ม 
              -  เหลา้  1 ขวด 
              -  บุหรี ่  1 ซอง 
              -  เงนิคา่กาํนล         12 บาท 
              -  หมาก พล ู  3 คาํ 
         เมื่อเตรยีมของครบแลว้ กนํ็าของใส่พานไว ้หวัหน้าวงเป็นตวัแทนประจําวง โดยจุด
ธูปวางไว้ที่ข้างพาน รินเหล้าใส่แก้ว จุดเทียนไว้ในแก้วเหล้า แล้วกล่าวคําบูชาครูคือ ตัง้นะโม   
3  จบ  ดงัน้ี 

“นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ”  ( 3 จบ ) 
                  จากนัน้ภาวนาคาถาเพื่อนึกถงึ  คุณของพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ ์ บุญคุณของ
บดิามารดาและคุณของครอูาจารย ์ ช่วงหลงักจ็ะเล่นเพลงเป็นการถวายครสูกั  1 – 2  เพลง ตาม
ความเหมาะสมของงาน 
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          2.4  การสืบทอด 
 

 
 

ภาพประกอบ 13 นายทรงศกัดิ ์ โกมลอุปถมัภ ์หวัหน้าวงแตรวงคณะขวญัใจวดัปา่ 
  
       สาํหรบัแตรวงคณะขวญัใจวดัปา่ เริม่มาจากนายทรงศกัดิเ์คยไปเป็นสมาชกิแตรวงคณะ
อื่นมาก่อน แลว้จงึมาตัง้คณะของตนเอง ดา้นสมาชกิวงกเ็ป็นเพื่อนทีรู่จ้กักนัมาก่อน  และนกัดนตรทีี่
ยา้ยจากวงอื่น แต่ที่นายทรงศกัดิต์ ัง้ความหวงัไว้ สําหรบัแนวทางการสบืทอดวงขวญัใจวดัป่าใน
อนาคตคอื นายอนุกลู โกมลอุปถมัภซ์ึง่เป็นบุตรชาย ปจัจุบนัเป็นสมาชกิในวงน้ีดว้ย   

 
แผนภมิูของแตรวงคณะขวญัใจวดัป่า 

 สายเครอืบุตรหลานและญาต ิ
 

นายทรงศกัดิ ์ โกมลอุปถมัภ ์
 
 

นายอนุกลู  โกมลอุปถมัภ ์
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                3. บทบาทของแตรวงคณะขวญัใจวดัป่า 
        3.1  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานมงคล 
        แตรวงคณะขวญัใจวดัป่า เมื่อมกีารบรรเลงในงานบวชนัน้ วงน้ีเน้นเล่นเพลงที่
สนุกสนานเป็นสว่นใหญ่ เริม่จากพธิกีารคอืการยกครไูหวค้ร ูจากนัน้เริม่บรรเลงเพลงถวายครโูดยใช้
เพลงมารช์ บรรเลง  แลว้ตามดว้ยเพลงตามสมยันิยมทีม่จีงัหวะสนุกสนาน เช่น เพลงลูกทุ่ง เพลงราํ
วง จะเล่นเพลงลกัษณะแบบน้ีไประยะหน่ึงจนกว่าจะถงึพธิปีลงผมนาค โดยจะต้องเล่นเพลงทีเ่ป็น
แบบแผนในการบรรเลง ซึ่งจะบรรเลงเพลงเขมรทัง้ชุด และจบด้วยเพลงเขมรโพธสิตัว์ โดยช่วงผู้
ที่มาร่วมงานอาบน้ําลงขมิ้น ดนิสอพองใหน้าค แตรวงเร่งจงัหวะใหเ้รว็และลงจบ จากนัน้บรรเลง
เพลงสนุกสนานไปเรื่อย ๆ ก็กลบัมาเล่นเพลงที่เป็นแบบแผนพิธีการอีกเมื่อถึงพิธีทําขวญันาค   
แตรวงเปา่เพลงมหาฤกษ์เป็นการเริม่ตน้พธิ ีโดยสงัเกตวา่หมอขวญันําใบตองไปตดิบนบายศรเีมื่อใด  
แตรวงจะบรรเลงเพลง เมื่อญาติและแขกที่มาได้ยนิเสยีงเพลงบรรเลง จะเขา้มาร่วมวงล้อมรอบ
บายศร ีหมอทาํขวญัจงึเริม่ทาํพธิโีดยมแีตรวงบรรเลงรบัรอ้ง โดยในการขบัรอ้งน้ีหมอขวญัมกัจะแต่ง
เน้ือรอ้งใหม ่ใหเ้ขา้กบัพธิแีต่ยงัคงทาํนองเดมิไว ้โดยสว่นใหญ่ใชเ้พลงลูกทุ่งตามสมยันิยม หรอืเพลง
นาคราช แตรวงจึงจําเป็นต้องบรรเลงรับและส่งร้องให้ได้ โดยอาศัยปฏิภาณไหวพริบและ
ประสบการณ์ ตอ้งคอยดกัเสยีงรอ้งของหมอทาํขวญัไวใ้หด้ ีเพือ่จะไดบ้รรเลงใหต้รงกบัเสยีงรอ้ง 
       หลงัจากพธิบีายศรสีู่ขวญัแล้ว การแห่นาคไปวดัก็เป็นหน้าที่ที่สําคญัมากของแตรวง  
เพราะตอ้งบรรเลงแต่เพลงทีม่จีงัหวะสนุกสนาน ทัง้เพลงลูกทุ่งและราํวงอยา่งต่อเน่ือง ตลอดเสน้ทาง
ทีข่ ึน้รถแห ่หรอืบางงานกเ็ดนิแห ่เมือ่นาคมาถงึพระอุโบสถตอ้งทาํพธิวีนัทาสมีา และมกีารเวยีนรอบ
พระอุโบสถ  คอืการเดนินอกเขตสมีาเวยีนไปทางขวา 3 รอบ คณะแตรวงบรรเลงอยู่หน้านาคเสมอ  
โดยก่อนที่นาคเขา้โบสถ์จะต้องมกีารโปรยทาน แตรวงบรรเลงเพลงสนุกสนานครกึครื้น เมื่อนาค
โปรยทานเสรจ็กจ็งูนาคเขา้โบสถ ์แตรวงบรรเลงเพลงเชดิ เป็นอนัเสรจ็หน้าทีข่องคณะแตรวง 
        3.2  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอวมงคล 
        ในกรณีทีเ่จา้ภาพตัง้ศพไวท้ีบ่า้น  คณะแตรวงจะเดนิทางไปบา้นเจา้ภาพ เมื่อเดนิทาง
ถงึบ้านเจา้ภาพแล้ว หวัหน้าวงทําพธิยีกครูไหวค้รูก่อนจะบรรเลงเพลงถวายครูจากนัน้จงึบรรเลง
เพลงประโคมไปเรือ่ย ๆ จนกวา่ทางเจา้ภาพจะบอกวา่ ต่อไปจะมกีารเคลื่อนศพไปวดั แตรวงจงึหยุด
บรรเลง  และในขณะเดนิทางไปวดักบ็รรเลงเพลงสโลวม์ารช์ เมื่อถงึวดักบ็รรเลงไปเรื่อย ๆ จนกว่า
พระสงฆจ์ะมา และเมื่อพระสงฆม์าถงึแตรวงบรรเลงเพลงรบัพระ จะหยุดบรรเลงในช่วงของพธิสีงฆ ์ 
หลงัจากเสรจ็พธิสีงฆแ์ลว้ แตรวงบรรเลงเพลงยกศพ ซึง่เป็นเพลงทีใ่ชเ้ฉพาะเพื่อการเคลื่อนยา้ยศพ
ลงจากศาลา และไปเวยีนซา้ยรอบเมร ุ3 รอบ เมือ่มกีารตัง้หบีศพไวบ้นเมรุแลว้ เจา้ภาพเชญิแขกผูม้ี
เกยีรตขิึน้ทอดผา้บงัสุกุลหน้าศพ จากนัน้ก็มกีารกล่าวประวตัิของผูเ้สยีชวีติ ถงึตอนน้ีจะมกีารยนื
สงบน่ิง เพื่อเป็นการไวอ้าลยัครัง้สุดทา้ยใหก้บัผูเ้สยีชวีติ จากนัน้จงึเชญิประธานขึน้จุดไฟ แตรวงจงึ
เริม่บรรเลงเพลง ใช้เพลงธรณีกรรแสงและประเภทเพลงมอญ บรรเลงไปเรื่อยๆ จนกว่าแขกผูม้า
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รว่มงานวางดอกไมจ้นัทน์จนหมด  และเขา้สูพ่ธิปีระชุมเพลงิ แตรวงบรรเลงอกี 1 รอบ เพื่อเป็นการ
ใหเ้กยีรตแิก่ผูเ้สยีชวีติ  เป็นอนัเสรจ็หน้าทีข่องคณะแตรวง         
  

 4.  บทเพลงของแตรวงขวญัใจวดัป่า 
       4.1  การรวบรวมโน้ตเพลงของแตรวงคณะขวญัใจวดัป่า 

เพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลงจะแบ่งเป็น  2  ประเภท  ไดแ้ก่  งานมงคลและงานอวมงคล     
  4.1.1  โน้ตเพลงงานมงคล  ไดแ้ก่  เพลงสยามมานุสต ิ เพลงมารช์ตํารวจ  เพลง 

มารช์สีเ่หล่า  เพลงทะเลบา้  เพลงมยรุาภริมย ์เพลงมา้ยอ่ง  เพลงดาวพระศุกร ์ เพลงสาวบางโพ 
  4.1.2  โน้ตเพลงงานอวมงคล  ไดแ้ก่  เพลงธรณกีรรแสง  เพลงดาวทอง  เพลง 

พมา่แปลง  เพลงนางหงส ์ เพลงสโลวม์ารช์ 
       4.2  การจดัประเภทบทเพลงของแตรวงคณะขวญัใจวดัป่า 
   ประเภทของบทเพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลง ไดแ้บ่งออกเป็น  2  ประเภท  คอื 
    4.2.1  งานมงคล  แบ่งเป็น  2  ลกัษณะคอื 
     -  เพลงขณะทีน่ัง่บรรเลง 
     -  เพลงขณะทีเ่ดนิแห ่
          
ตาราง 15 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานมงคลของแตรวงคณะขวญัใจวดัปา่ 

 

เพลงขณะท่ีนัง่บรรเลง เพลงขณะท่ีเดินแห่ 
เพลงสยามมานุสต ิ
เพลงมารช์ตํารวจ 
เพลงมารช์สีเ่หล่า 
เพลงทะเลบา้ 

เพลงมยรุาภริมย ์
เพลงมา้ยอ่ง 
เพลงดาวพระศุกร ์
เพลงสาวบางโพ 

   
     4.2.2  งานอวมงคล  แบง่เป็น  3  ลกัษณะคอื 
       -  เพลงทีใ่ชข้ณะนัง่บรรเลง 
       -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะเดนิทางไปวดั 
       -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะเคลื่อนศพเวยีนรอบเมร ุ
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ตาราง 16 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานอวมงคลของแตรวงคณะขวญัใจวดัปา่ 
 

เพลงท่ีใช้ 
ขณะนัง่บรรเลง 

เพลงท่ีใช้บรรเลง 
ขณะเดินทางไปวดั 

เพลงท่ีใช้บรรเลง 
ขณะเคล่ือนศพเวียนรอบเมร ุ

เพลงธรณกีรรแสง 
เพลงนางหงส ์

เพลงดาวทอง 
เพลงสโลวม์ารช์ 

เพลงธรณกีรรแสง 
เพลงพมา่แปลง 
เพลงสโลวม์ารช์ 
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             แตรวงคณะขวญัใจคบูวั 
 1.  ประวติัแตรวงคณะขวญัใจคบูวั 
 ตัง้อยูบ่า้นเลขที ่90 หมู ่7 ตําบลวดัดาว อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 14 แผนทีก่ารเดนิทางไปบา้นแตรวงคณะขวญัใจคบูวั 
 
   แตรวงคณะขวญัใจคูบวัเริม่ตัง้ขึน้ประมาณปี พ.ศ. 2506 โดยมคีรูสุทนิเป็นผูฝึ้กสอนและ
บรหิารดูแลสมาชกิในวงทุกคน ครสูุทนิมคีวามรูเ้รื่องของทฤษฎดีนตร ีจงึนํามาถ่ายทอดทีว่ง ต่อมา
ครูสุทนิคดิที่จะวางมอืเพราะอายุมากแล้ว การจดัการวงทัง้หมดจงึส่งมอบต่อใหก้บั นายทองหล่อ  
กลิ่นเกษรหวัหน้าคณะแตรวงขวญัใจคูบวัคนปจัจุบนั ด้วยความตัง้ใจที่จะพฒันารูปแบบของการ
บรรเลง การเปิดกวา้งทีย่อมรบัสิง่ต่าง ๆ ตามยุคตามสมยั แตรวงขวญัใจคูบวัจงึมรีูปแบบของการ
บรรเลงวง ในลกัษณะที่เป็นทัง้วงแตรวงและการบรรเลงแบบวงลูกทุ่งตามสมยันิยม นายทองหล่อ  
กลิน่เกษร อาย ุ 68 ปี เป็นทีรู่จ้กัของชาวบา้นทัว่ไป ทัง้ทีจ่รงิแลว้นายทองหล่อไมไ่ดเ้ล่นเครื่องดนตรี
ชนิดใดเลย แต่กส็ามารถบรหิารจดัการคณะแตรวงโดยมบุีตรชาย 2 คน คอื นายวลัลภ กลิน่เกษร  
และ นายบุญเลศิ กลิน่เกษร ช่วยเป็นกําลงัเสรมิในการดูแลเครื่องดนตร ีหรอืซ่อมแซมเครื่องดนตรี
ต่าง ๆ แต่นายทองหล่อจะมอบใหน้ายวลัลภ เป็นผูจ้ดัการแทบทุกอย่าง รวมทัง้เรื่องจดัซื้อเครื่อง
ดนตรใีหค้รบ ซึง่เครือ่งดนตรมีดีงัน้ี 
        -  คยีบ์อรด์   1 ตวั 
        -  ทรมัเป็ต   3 ตวั 
        -  อลัโตแ้ซก็โซโฟน  1 ตวั 
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       -  เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน  1 ตวั 
       -  ทรอมโบน   2 ตวั 
       -  กลองทรโิอ   1 ชุด 
       -  กลองเทนเนอร ์           1 ใบ 
       -  กลองใหญ่   1 ใบ 
       -  ฉาบ    1 คู ่
       -  กตีารเ์บสไฟฟ้า           1 ตวั 
       -  กลองชุด            1 ชุด 
    นอกจากแตรวงคณะขวญัใจคูบวั จะมลีกัษณะของการบรรเลงแบบแตรวงแลว้ ยงัมกีาร
ปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นลกัษณะของการบรรเลงแบบวงลูกทุ่งอกีดว้ย รายไดข้องคณะจงึมอียู่สมํ่าเสมอ  
โดยมคี่าตอบแทนตัง้แต่ 15,000 – 30,000  บาท ใน 1 คนจะไดส้ว่นแบ่งคนละ  500 – 600  บาท 
ต่องาน ส่วนการฝึกซ้อมเพลงต่าง ๆ จะใช้วธิีบอกปากต่อปาก และบอกทํานองแบบลกัษณะของ
ดนตรไีทย ในแตรวงคณะน้ีมสีมาชกิทีอ่่านโน้ตสากลไดเ้พยีงคนเดยีวเท่านัน้ ทีเ่หลอืเป็นการจาํเสยีง 
แล้วต่อน้ิวเล่นกับเครื่องดนตรีของตน เพราะส่วนใหญ่จะคิดว่าการต้องมานัง่เรียนโน้ตสากล   
เป็นการเสยีเวลานานไมท่นัใจ 
  

    2. สภาพทัว่ไปของแตรวงคณะขวญัใจคบูวั 
        2.1  นักดนตรี 
      สมาชกิในคณะแตรวงขวญัใจคูบวั มเีพยีงคนเดยีวทีเ่คยเรยีนโน้ตสากลมาบา้ง บางคน

กฝึ็กหดัมากบัโน้ตดนตรไีทย และบางคนกถ็นัดวธิแีบบบอกปากต่อปาก ซึง่สว่นใหญ่ใชว้ธิบีอกปาก
ต่อปากเพราะจะเป็นเรว็กวา่วธิอีื่น 

      สาํหรบัสมาชกิของแตรวงคณะขวญัใจคบูวั มทีัง้หมด 11 คน ดงัน้ี 
        1. นายวลัลภ กลิน่เกษร อาย ุ43 ปี อาชพีรบัจา้ง ตําแหน่งคยีบ์อรด์  จบการศกึษาชัน้ 

ป.4 ทีโ่รงเรยีนวดัคูบวั เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ  17 ปี นายวลัลภฝึกหดัเล่นคยีบ์อรด์มาตลอดจนถงึ
ปจัจุบนั  รวมทัง้เป็นผูจ้ดัการวงดูแลในทุก ๆ เรื่อง ตามที่นายทองหล่อมอบหมายใหดู้แล สบืทอด
กจิการของวงขวญัใจคบูวัในอนาคตต่อไป 

        2. นายภาณุวฒัน์  ฉายอรุณ  อายุ  56  ปี อาชีพเกษตรกร จบการศึกษาชัน้ ป.4  
ตําแหน่งทรัมเป็ต เริ่มเล่นดนตรีตัง้แต่อายุ 13 ปี และได้เรียนโน้ตสากลกับ ครูแพ นิยมทอง  
นอกจากน้ียงัสามารถเล่นเครื่องดนตรไีทยได ้เน่ืองจากนายภาณุวฒัน์  เคยเล่นอยู่ในวงเครื่องสาย
ไทยมาก่อน  และสามารถเล่นเครือ่งดนตรใีนตระกลูซอไดเ้ป็นอยา่งด ี
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        3. นายสวุรรณ ปาลพนัธ ์อาย ุ24 ปี อาชพีรบัจา้ง  จบการศกึษาชัน้ ป.6  ตําแหน่งอลั
โตแ้ซก็โซโฟน เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ  16 ปี เพราะความรกัในเสยีงดนตรจีงึหดัเล่นดว้ยตวัเอง ใช้
วธิจีาํทาํนองเพลงทลีะวรรค ทลีะประโยค และมาแกะกบัเสยีงของเครือ่งแซก็โซโฟน ของตน 

        4. นางสาวดวงเดอืน  กุลฑา อาย ุ23 ปี อาชพีรบัจา้ง จบการศกึษาชัน้ ป.6  ตําแหน่ง
กลองทรโิอ/กลองชุด ดว้ยการชกัชวนจากรุ่นพี ่ จงึอยากเล่นกลองโดยไม่รูโ้น้ตสากลเลย ใชว้ธิฟีงั
แลว้ตตีามเพลงทีอ่ยากเล่น 

        5. นายมนัส  คงอยู่  อายุ 48 ปี  อาชพีรบัจา้ง จบการศกึษาชัน้ ป.4 ตําแหน่งกตีาร์
เบสไฟฟ้า เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 14 ปี เดมิเล่นในวงป่ีพาทย์มอญมาก่อน แล้วออกไปเป่าเทน
เนอรแ์ซก็โซโฟนกบัวงลูกทุ่ง ในการฝึกเครื่องดนตรนีัน้ นายมนัสไม่เคยเรยีนรูเ้รื่องของโน้ตสากล  
แต่ก็สามารถฟงัเพลงแล้วนําเสียงมาเทียบเล่นกบัเครื่องดนตรีของตน นอกจากน้ีนายมนัสยงัมี
ความสามารถเล่น  คลารเินต อลัโตแ้ซก็โซโฟน  และเทนเนอรแ์ซก็โซโฟน  ไดเ้ป็นอยา่งด ี

        6. นายละเอียด  คนงานดี  อายุ  54  ปี อาชีพเกษตรกร จบการศึกษาชัน้ ป.4  
ตําแหน่งทรมัเป็ตเริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 16 ปี โดยเป็นศษิยข์องครูบุญรอด ทองคําใส ฝึกหดัมา
โดยใชว้ธิต่ีอเพลงแบบวงดนตรไีทย เพราะเล่นดนตรมีานาน จงึมปีระสบการณ์มากพอสมควร เคย
เล่นอยูก่บัวงลกูทุง่สงัขท์อง  สใีส  และวงลกูทุง่ศรเพชร  ศรสพุรรณ         

        7. นายสุริยา กลิ่นเกษร อายุ 18 ปี เป็นนักศึกษา กําลังศึกษาอยู่ชัน้ ปีที่  1 
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ตําแหน่งทรมัเป็ต และเปา่ทรอมโบนไดพ้อสมควร  เริม่หดัเปา่แตรทรมัเป็ต
ตัง้แต่อาย ุ13 ปี   

        8. นายสมจติร  เจรญิผล อายุ 62 ปี  อาชพีรบัจ้าง จบการศกึษาชัน้ ป.4 ตําแหน่ง
ทรอมโบน เริม่เล่นดนตรอีายุ 20 ปี  มคีรสูุทนิ อยูท่่าตลาดทีบ่างปลามา้เป็นผูฝึ้กสอน เดมินายสม
จติรเคยเป็นนกัรอ้ง  ในวงลกูทุง่ขวญัใจคบูวั และเปา่ทรอมโบนในวงยามทีข่าดตําแหน่งทรอมโบน   

        9. นายบุญเลิศ  กลิ่นเกษร อายุ 41 ปี อาชีพเกษตรกร จบการศึกษาชัน้ ป.6  
ตําแหน่งกลองใหญ่ เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 17 ปี ด้วยความเป็นทายาทสบืทอดของคณะแตรวง
ขวญัใจคูบวั จงึมแีรงบนัดาลใจที่อยากจะเล่นดนตร ีซึ่งนายบุญเลิศได้ฝึกหดัเล่นด้วยตวัเอง โดย
ไมไ่ดศ้กึษาเรือ่งของโน้ตสากลมาก่อน 

       10. นายวรฒุ  วนัทอง อายุ 18 ปี กําลงัศกึษาอยู ่ม.6 ตําแหน่งกลองเทนเนอร ์ซึง่เป็น
สมาชกิใหม่ล่าสุดในวงขวญัใจคูบวั เล่นอยู่ทีค่ณะน้ีมาไดป้ระมาณ 1 ปี โดยไดร้บัการถ่ายทอดจาก
สมาชกิรุน่พี ่ๆ 

       11. นางสาวสุวรรณา วงศ์เสือ อายุ 38 ปี อาชีพรับจ้าง จบการศึกษาชัน้ ม.3  
ตําแหน่งฉาบ เล่นฉาบมาประมาณ  3 ปี โดยมนีายวลัลภ  กลิน่เกษร  เป็นผูฝึ้กสอน 
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    ตาราง 17 แสดงอาย ุเครือ่งดนตร ีและ อาชพีหลกัของนกัดนตรใีนแตรวงคณะขวญัใจคบูวั 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ อาย ุ เครื่องดนตรี อาชีพ 
1 นายวลัลภ  กลิน่เกษร 43 คยีบ์อรด์ รบัจา้ง 
2 นายภาณุวฒัน์  ฉายอรณุ 56 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
3 นายสวุรรณ  ปาลพนัธ ์ 24 อลัโตแ้ซก็โซโฟน รบัจา้ง 
4 นางสาวดวงเดอืน  กุลฑา 23 กลองทรโิอ รบัจา้ง 
5 นายมนสั  คงอยู ่ 48 กตีารเ์บสไฟฟ้า   รบัจา้ง 
6 นายละเอยีด  คนงานด ี 54 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
7 นายสรุยิา  กลิน่เกษร 18 ทรอมโบน นกัศกึษา 
8 นายสมจติร  เจรญิผล 62 ทรอมโบน รบัจา้ง 
9 นายบุญเลศิ  กลิน่เกษร 41 กลองใหญ่ เกษตรกร 
10 นายวรฒุ  วนัทอง 18 กลองเทนเนอร ์ นกัศกึษา 
11 นางสาวสวุรรณา  วงศเ์สอื 38 ฉาบ รบัจา้ง 

      
      2.2  เครื่องดนตรี 
     ในส่วนของเครื่องดนตรขีองแตรวงคณะขวญัใจคูบวั นายทองหล่อไดส้ ัง่ซื้อมาจากหลงั

กระทรวงกลาโหมบา้ง จากเวิง้นาครเกษมบา้ง และบางส่วนกเ็ป็นเครื่องส่วนตวัของนักดนตรใีนวง  
โดยนายวลัลภซึง่เป็นบุตรชาย  จะมหีน้าทีด่ําเนินการแทนนายทองหล่อผูเ้ป็นบดิา ถา้เครื่องดนตรี
ชํารุดเสียหายก็รวบรวมไปซ่อมที่ร้านประเสริฐ  ซอยวัดประดู่ ในทรงธรรมแถวท่าพระ  
กรงุเทพมหานคร   
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ตาราง 18 แสดงจาํนวน ยีห่อ้ และทีม่าของเครือ่งดนตรขีองแตรวงคณะขวญัใจคบูวั 
 

ลาํดบัท่ี เครื่องดนตรี จาํนวน ย่ีห้อ ท่ีมา 
1 คยีบ์อรด์ 1 ROLAND/M1 

KONG 
เวิง้นาครเกษม 

2 ทรมัเป็ต 3 JUPITER/CONN หลงักระทรวงกลาโหม 
3 อลัโตแ้ซก็โซโฟน 1 KING STONE หลงักระทรวงกลาโหม 
4 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 1 KING STONE หลงักระทรวงกลาโหม 
5 ทรอมโบน 2 JUPITER หลงักระทรวงกลาโหม 
6 กลองทรโิอ 1 YAMAHA เวิง้นาครเกษม 
7 กลองเทนเนอร ์ 1 YAMAHA เวิง้นาครเกษม 
8 กลองใหญ่ 1 ROYAL เวิง้นาครเกษม 
9 ฉาบ 1 YAMAHA หลงักระทรวงกลาโหม 
10 กตีารเ์บสไฟฟ้า 1 YAMAHA หลงักระทรวงกลาโหม 
11 กลองชุด 1 PEARL เวิง้นาครเกษม 

   
       2.3  พิธีกรรมก่อนการบรรเลง 

     เมือ่คณะแตรวงมาถงึบา้นของเจา้ภาพงาน จะตอ้งมกีารยกครบููชาคร ูซึง่ทางวงจะเป็นผู้
บอกใหเ้จา้ภาพเตรยีมเครือ่งบชูา ในสว่นของการไหวค้รนูอกจากเป็นการระลกึถงึคุณครอูาจารยแ์ลว้  
ยงัเป็นสิ่งที่ยึดเหน่ียวจิตใจ ให้สมาชิกนักดนตรีมีกําลงัใจและอารมณ์ร่วม ในการบรรเลงดนตร ี
ได้อีกด้วย และผู้ทําหน้าที่ไหว้ครูหรือยกครูนัน้ ก็คือผู้ที่อาวุโสที่สุดของวงนัน่คือนายทองหล่อ   
กลิน่เกษร  สว่นของเครือ่งบชูาในการไหวค้ร ู จะใชเ้ครือ่งบชูาคลา้ย ๆ กนั  ไดแ้ก่ 

         -  ดอกไม ้  1 กาํ 
          -  ธปู   5 ดอก   
          -  เทยีน   1 เล่ม 
          -  เหลา้   1 ขวด 
          -  บุหรี ่   1 ซอง 
          -  เงนิคา่กาํนล         12 บาท 
          -  หมาก พล ู  3 คาํ 
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      เมือ่นํา ธปู  เทยีน  ดอกไม ้ เงนิ  บุหรี ่ ใสพ่าน  และนําพานของบูชาครทูัง้หมด ใสถ่าด
วางไว้ที่ด้านข้างของวงดนตร ี ผู้ที่ทําหน้าที่ยกครูต้องจุดธูป จุดเทียน และจุดบุหรี่ 1 มวน แล้ว 
รนิเหลา้ใสแ่กว้  นําเทยีนใสใ่นแกว้เหลา้  นัง่ประนมมอืตัง้นะโม  3  จบ   

“นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ” 
               จากนัน้จะสวดคาถาเป็นภาษาบาลีสนักฤต ความนัน้กล่าวถึง คุณพระพุทธ คุณพระ
ธรรม  คุณพระสงฆ์ และครูบาอาจารย์ที่ประสทิธิป์ระศาสตร์วชิาให ้ต่อด้วยเพลงบรรเลงสําหรบั
ถวายคร ู ประมาณ  1 – 2  เพลง  ในสว่นของเพลงทีบ่รรเลงถวายคร ูจะแตกต่างกนัระหว่างงานที่
เป็นมงคล (งานบวช) กบังานอวมงคล (งานศพ) กล่าวคือ งานที่เป็นมงคลนัน้จะใช้เพลงมาร์ช   
ในการบรรเลงเริม่เปิดวง ส่วนงานที่เป็นงานอวมงคลจะใช้เพลงสโลว์มารช์ หรอืจะเป็นเพลงธรณี
กรรแสง และหลงัจากพธิไีหวค้รหูรอืยกครเูสรจ็สิน้ กจ็ะเป็นการบรรเลงเพลงตามความเหมาะสมของ
งานต่อไป 
 
      2.4  การสืบทอด     

 

           
 

ภาพประกอบ 15 นายทองหล่อ กลิน่เกษร หวัหน้าวงแตรวงคณะขวญัใจคบูวั 
 
   เน่ืองจากนายทองหล่อ อายกุม็ากแลว้จงึคอ่ย ๆ ถ่ายเทประสบการณ์ และระบบการจดัการ
ภายในวงแตรวงขวญัใจคบูวั ใหก้บันายวลัลภ (บุตรชาย) ซึง่นายวลัลภกเ็ป็นหน่ึงในสมาชกินกัดนตรี
ของวง จงึสามารถเขา้ใจ และทาํหน้าทีแ่กป้ญัหาแทนบดิาไดเ้ป็นอยา่งด ี
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    แผนภมิูของแตรวงคณะขวญัใจคบูวั 
  1.  สายศษิย ์

 
      นายสทุนิ 

 
 

        นายทองหล่อ  กลิน่เกษร 
 

2.  สายเครอืบุตรหลานและญาต ิ
 

นายทองหล่อ  กลิน่เกษร 
 
 

 นายวลัลภ  กลิน่เกษร      นายบุญเลศิ  กลิน่เกษร 
 

    3. บทบาทของแตรวงคณะขวญัใจคบูวั 
       3.1 ขัน้ตอนในการบรรเลงงานมงคล 
       จากการวจิยัขัน้ตอนในการบรรเลงเพลงงานมงคล ของแตรวงคณะขวญัใจคบูวันัน้ พธิี
การก่อนการบรรเลงจะคลา้ย ๆ กบัวงอื่น คอืตอ้งมกีารไหวค้รูหรอืยกครกู่อน จงึเริม่ทีเ่พลงบรรเลง
ถวายคร ู สว่นใหญ่ใชเ้พลงมารช์บรรเลงเปิดวงแลว้จงึเป็นเพลงทีใ่หจ้งัหวะสนุกสนานเรา้ใจ จาํพวก
เพลงลกูทุง่และเพลงราํวง เล่นกนัไปโดยไมม่แีบบแผน เน้นความสนุกสนานครืน้เครง แต่เมือ่ถงึเวลา
แตรวงเริม่บรรเลงเพลงที่ตามแบบแผนต่อเมื่อ ถงึเวลาที่ต้องปลงผมนาค โดยจะต้องบรรเลงเพลง
เขมรทัง้หมด  และจบด้วยเพลงเขมรโพธิสัตว์ ซึ่งแขกผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงาน   
จะอาบน้ํานาคพรอ้มกบัลงขมิน้และดนิสอพองใหน้าค คณะแตรวงบรรเลงแบบเร่งจงัหวะใหเ้รว็และ
ลงจบ จากนัน้จงึบรรเลงเพลงทีส่นุกสนานไปเรือ่ย ๆ จนมพีธิทีาํขวญันาค ทางคณะแตรวงจงึบรรเลง
เพลงมหาฤกษ์ เพื่อเป็นการเริม่ต้นของพธิีการ แต่ต้องสงัเกตว่าหมอทําขวญันําใบตองไปติดบน
บายศรเีมื่อใด เมื่อนัน้แตรวงจงึเริม่บรรเลง หมอทําขวญัเริม่ทําพธิโีดยมแีตรวงบรรเลงรบัรอ้ง โดย
หมอทําขวญัต้องแต่งเน้ือรอ้งเองใหเ้ขา้กบัพธิ ีส่วนทํานองนัน้ ยงัต้องเป็นทํานองเดมิตามหลกัของ
การทาํขวญั แตรวงบรรเลงรบัและสง่รอ้งใหไ้ด ้  
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                     3.2  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอวมงคล 
            ถา้เจา้ภาพตัง้ศพไวท้ีว่ดั ทางคณะแตรวงจะเดนิทางไปทีว่ดั และทาํการยกคร ูจากนัน้
จึงบรรเลงเพลงยกครูและเพลงประโคมศพ หรือเพลงจําพวกเพลงมอญบรรเลงไปจนกว่า จะม ี
พธิสีงฆ ์ เมื่อพระสงฆม์าถงึแตรวงบรรเลงเพลงรบัพระ และหยุดบรรเลงช่วงของพธิสีงฆ ์หลงัจาก
เสรจ็พธิสีงฆ ์ แตรวงบรรเลงเพลงเมือ่เคลื่อนศพออกจากศาลา และไปเวยีนซา้ยรอบเมรุ 3 รอบ เมื่อ
หบีศพตัง้ไว้ที่หน้าเมรุแล้ว เจ้าภาพเชิญแขกผู้มเีกียรติขึ้นทอดผ้าบงัสุกุล และกล่าวประวตัิของ
ผู้เสยีชีวิต เพื่อเป็นการไว้อาลยัมีการยืนสงบน่ิงสกัครู่หน่ึง จากนัน้เชิญประธานในพธิีขึ้นจุดไฟ   
แตรวงจงึบรรเลงเพลง โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้เพลงธรณีกรรแสง เพลงพญาโศกบ้าง ตามความ
เหมาะสม  จนกว่าแขกที่มาร่วมงานวางดอกไม้จนัทน์จนหมด และเข้าสู่พธิีประชุมเพลิง แตรวง
บรรเลงเพลงอกีตามความเหมาะสม เป็นอนัเสรจ็หน้าที ่
 

  4. บทเพลงของแตรวงขวญัใจคบูวั 
       4.1 การรวบรวมโน้ตเพลงของแตรวงคณะขวญัใจคบูวั 

เพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลงจะแบ่งเป็น  2 ประเภท ไดแ้ก่ งานมงคลและงานอวมงคล  
 4.1.1 โน้ตเพลงงานมงคล ไดแ้ก่ เพลงมารช์กองทพับก เพลงเขมรปากทอ่เถา   

เพลงเขมรไทรโยค เพลงคา่น้ํานม เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ เพลงทะเลบา้ เพลงกราวตะลุง  เพลงสามสบิ
ยงัแจ๋ว   

 4.1.2 โน้ตเพลงงานอวมงคล ไดแ้ก่ เพลงธรณกีรรแสง เพลงแขกเชญิเจา้ เพลง 
พมา่แปลง  เพลงมอญออ้ยอิง่เถา  เพลงสโลวม์ารช์ 
       4.2  การจดัประเภทบทเพลงของแตรวงคณะขวญัใจคบูวั 
  ประเภทของบทเพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลง  ไดแ้บ่งออกเป็น  2  ประเภท  คอื 
   4.2.1  งานมงคล แบ่งเป็น  2  ลกัษณะคอื 
    -  เพลงขณะทีน่ัง่บรรเลง 
    -  เพลงขณะทีเ่ดนิแห ่
          
ตาราง 19 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานมงคลของแตรวงคณะขวญัใจคบูวั 

 

เพลงขณะท่ีนัง่บรรเลง เพลงขณะท่ีเดินแห่ 
         มารช์กองทพับก 
         เพลงเขมรปากทอ่เถา 
         เพลงเขมรไทรโยคสามชัน้ 
         เพลงคา่น้ํานม 

        เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ 
        เพลงทะเลบา้ 
        เพลงกราวตะลุง 
        เพลงสามสบิยงัแจ๋ว 
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     4.2.2  งานอวมงคล แบ่งเป็น 3 ลกัษณะคอื 
     -  เพลงทีใ่ชข้ณะนัง่บรรเลง 
     -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะเดนิทางไปวดั 
     -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะเคลื่อนศพเวยีนรอบเมร ุ
 
ตาราง 20 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานอวมงคลของแตรวงคณะขวญัใจคบูวั 
 

เพลงท่ีใช้ 
ขณะนัง่บรรเลง 

เพลงท่ีใช้บรรเลง 
ขณะเดินทางไปวดั 

เพลงท่ีใช้บรรเลง 
ขณะเคล่ือนศพเวียนรอบเมร ุ

เพลงธรณกีรรแสง 
เพลงแขกเชญิเจา้ 
เพลงพมา่แปลง 
เพลงมอญออ้ยอิง่เถา 

เพลงสโลวม์ารช์ เพลงธรณกีรรแสง 
เพลงสโลวม์ารช์ 
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    แตรวงคณะ ส.รวมมิตร 
   1. ประวติัของแตรวงคณะ ส.รวมมิตร 
   ตัง้อยูท่ี ่หมู ่5 บา้นเสาธง ตําบลบางปลามา้ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 16 แผนทีก่ารเดนิทางไปบา้นของแตรวงคณะ ส.รวมมติร 
 
    แตรวงคณะ ส.รวมมติร เดิมนัน้ก่อตัง้ขึ้นมาประมาณปี พ.ศ. 2526 โดยนายสวย   
อวนมินทร์ สําหรบัชื่อวงนัน้มาจากชื่อนายสวย ซึ่งใช้พยญัชนะตัวหน้าของชื่อมาตัง้เป็นชื่อวง  
ขณะนัน้มสีมาชกิอยู่ประมาณ  7 – 8  คน  เครื่องดนตรทีีเ่ล่นกม็อีย่างละเครื่องเดยีวเท่านัน้ แต่กม็ี
งานแสดงอยูส่มํ่าเสมอ เน่ืองจากนายสวยมแีต่ลูกผูห้ญงิ และไม่ชอบเล่นดนตร ีนายสวยจงึมองนาย
สาํราญ ชา้งเผอืก ซึ่งเป็นศษิย ์และสมาชกิภายในคณะแตรวง ส.รวมมติร มคีวามศรทัธาใหเ้กยีรต ิ 
และมคีวามเกรงใจนายสาํราญอยู ่นายสวยกอ็ายุมากเล่นดนตรไีมไ่หว จงึมอบใหน้ายสาํราญสานต่อ
คณะแตรวง ส.รวมมติร และเมื่อปี พ.ศ. 2548 นายสวยกถ็งึแก่กรรมดว้ยโรคชรา นายสําราญ  
ช้างเผอืกซึ่งเป็นศิษย์รกั จงึบรหิารกิจการแตรวง ส.รวมมติร และดํารงตําแหน่งหวัหน้าวงจนถึง
ปจัจุบนั   
    สาํหรบัเครื่องดนตรทีีใ่ชเ้ล่น ในช่วงทีน่ายสวยยงัเป็นหวัหน้าคณะและผูจ้ดัการวง ส.รวม
มติร  ซึ่งรวมเครื่องที่มใีนปจัจุบนัและมนีายสําราญ ชา้งเผอืก เป็นหวัหน้าคณะแตรวง ส.รวมมติร   
มดีงัน้ี 
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      -  อลัโตแ้ซก็โซโฟน       3   ตวั 
      -  เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 1   ตวั 
      -  ทรมัเป็ต   2   ตวั 
      -  ทรอมโบน  2   ตวั 
      -  บารโิทน   1 ตวั 
      -  คยีบ์อรด์   3 ตวั 
      -  กตีารเ์บสไฟฟ้า  1 ตวั 
      -  กตีารไ์ฟฟ้า  1 ตวั 
      -  ฉาบเลก็   1   คู ่
      -  ฉาบใหญ่   1 คู ่
      -  กลองทรโิอ  1   ชุด 
      -  กลองใหญ่  1 ใบ 
      -  กลองชุด   1 ชุด 
   หลงัจากนายสาํราญเขา้มาเป็นหวัหน้าวง  แตรวงคณะ ส.รวมมติรกเ็ริม่เป็นแตรวงทีไ่ดร้บั
ความนิยม เพิม่ขึน้เรื่อย ๆ เพราะนอกจากบรรเลงเพลงทีเ่ป็นพธิกีารแลว้ ยงัสามารถบรรเลงเพลง
ตลาดหรอืเพลงฮติทีก่าํลงัไดร้บัความนิยมไดอ้ยา่งสนุกสนาน พรอ้มทัง้เล่นเพลงตามคาํขอไดอ้กีดว้ย   
   สาํหรบัวธิกีารต่อเพลง ใชว้ธิบีอกเป็นโน้ตดนตรไีทย ทลีะวรรคตอนทลีะท่อนเพลง มเีพยีง
เครื่องคยีบ์อรด์ ทีน่ักดนตรสีามารถอ่านโน้ตสากลได ้ในส่วนของค่าตอบแทนการรบังานแต่ละงาน   
ต้องพจิารณาถึงระยะทางในการเดนิทาง จากบ้านคณะแตรวงไปยงับ้านเจ้าของงาน และจํานวน
สมาชกิของนักดนตรทีีเ่ล่นในวง รวมทัง้ค่าน้ํามนัรถค่าเดนิทางของทมีงานและนักดนตร ีโดยเริม่ใน
ราคาตัง้แต่ 8,000 – 30,000 บาทต่องาน ซึง่นกัดนตรจีะไดป้ระมาณ 550 – 700 บาทต่อคนต่องาน 
  

    2. สภาพทัว่ไปของแตรวงคณะ ส.รวมมิตร 
       2.1  นักดนตรี 
       แตรวงคณะ  ส .รวมมิตรมีสมาชิกในวงค่อนข้างมากเพราะที่วงนั ้นนักดนตร ี
มปีระสบการณ์พร้อมมคีวามสามารถค่อนข้างสูง เล่นได้ทัง้แตรวงและการบรรเลงแบบวงลูกทุ่ง   
ซึง่วงน้ีจะเล่นเพลงทีก่าํลงัเป็นทีนิ่ยม จงึเป็นคณะแตรวงในลาํดบัตน้ ๆ ทีช่าวบา้นชื่นชอบ  
       แตรวงคณะ ส.รวมมติร  มจีาํนวนสมาชกิทัง้หมด 16 คน ดงัน้ี 
  1. นายสําราญ ช้างเผือก อายุ  50 ปี หัวหน้าวงและผู้จ ัดการวง เกิดวันที ่  
25  ธนัวาคม  พ.ศ. 2503  เป็นคนบา้นเสาธง ตําบลบางปลามา้โดยกําเนิด จบการศกึษาชัน้ ป.4 
จากโรงเรียนวดัเสาธง  ตําบลบางปลาม้า อําเภอบางปลาม้า จงัหวดัสุพรรณบุรี ปจัจุบนัอาชีพ
เกษตรกร ตําแหน่งอลัโตแ้ซก็โซโฟน  เล่นดนตรมีาตัง้แต่  พ.ศ. 2525  โดยเริม่หดัเป่าแซก็โซโฟน  
กบันายธนยศ ซ่องสกุล ใชว้ธิกีารต่อน้ิวและอา่นโน้ตแบบไทย  ทอ่งโน้ตเป็น ด - ร - ม - ซ - ล  
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  2. นายศราวุฒ ิ ช้างเผอืก อายุ  22  ปี ปจัจุบนัเป็นนักศึกษา ตําแหน่งคยี์บอร์ด  
เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 โดยไปเรยีนโรงเรยีนดนตรเีอกชนในตวัเมอืง เป็นการเรยีนโน้ต
สากลขัน้พืน้ฐาน  รว่มกบัการเรยีนคยีบ์อรด์เป็นเครือ่งปฏบิตั ิ จนปจัจุบนัน้ีสามารถอา่นโน้ตสากลได้
เพยีงคนเดยีว  ในคณะแตรวง ส.รวมมติร  และรบัเล่นดนตรตีามรา้นอาหารในชว่งกลางคนืดว้ย 
  3. นายศิระวัฒน์  ช้างเผือก อายุ 21 ปี จบการศึกษาชัน้ ม .3 อาชีพรับจ้าง  
ตําแหน่งเทนเนอรแ์ซ็กโซโฟน เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2542 เพราะอยู่ในวงโยธวาฑติของ
โรงเรยีน  ชว่งทีย่งัเรยีนอยูช่ ัน้มธัยมศกึษาตอนตน้ 
  4. นายสุชาต ิ อ่อนรอด  อายุ 22 ปี จบการศกึษาชัน้ ป. 6 อาชพีนักดนตรรีบัจา้ง  
ตําแหน่งทรอมโบน เริ่มเล่นดนตรีตัง้แต่ พ.ศ. 2540 รบัเล่นดนตรีตามงานต่าง ๆ และมีเล่นที่
รา้นอาหารตอนกลางคนืดว้ย 
  5. นายลออ  โพธิพ์นัธุ์แก้ว อายุ  48 ปี จบการศกึษาชัน้ ป.4 อาชพีเกษตรกร  
ตําแหน่งทรอมโบน เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่ปี พ.ศ. 2515 เดมิเล่นฆอ้งวงใหญ่อยู่ในวงป่ีพาทย ์มาระยะ
หลงังานป่ีพาทยไ์ม่ค่อยม ีตามกระแสนิยมตะวนัตก จงึผนัตวัเองมาฝึกเป่าทรอมโบน และมาอยู่ที่
แตรวง ส.รวมมติร  ในปจัจุบนั 
  6. นายสาคร มะลนิิล อายุ 44 ปี จบการศกึษาชัน้ ป.6 อาชพีนกัดนตร ีตําแหน่งอลั
โตแ้ซก็โซโฟน  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่ พ.ศ. 2517  เคยเป็นนักดนตรแีตรวงตามวงอื่น ๆ มาหลาย
คณะ แต่สดุทา้ยแลว้นายสาคร  มคีวามพงึพอใจในแตรวงคณะ ส.รวมมติรทีส่ดุ 
  7. นายสมคดิ  มะลนิิล  อายุ  43 ปี จบการศกึษาชัน้ ป.6  อาชพีรบัจา้ง ตําแหน่ง
ทรมัเป็ต เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2520 เคยเล่นอยู่กบัวงลูกทุ่งตามร้านอาหาร ในจงัหวดั
สุพรรณบุร ีรวมทัง้ไปเล่นทีร่า้นอาหารตามจงัหวดัใกลเ้คยีง สุดทา้ยไดม้าอยู่ที ่ส.รวมมติร โดยคํา
ชกัชวนของนายสาํราญ  ชา้งเผอืก  ซึง่เป็นหวัหน้าวง 
  8. นายแดง  บุญช่วย  อายุ  31  ปี จบการศกึษาชัน้ ม.3 อาชพีรบัจา้ง ตําแหน่ง
ทรมัเป็ต เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 โดยหดัเปา่ทรมัเป็ตมาจากโรงเรยีน  ช่วงทีเ่รยีนอยูช่ ัน้
มธัยมตน้ แลว้ไปอยูก่บัแตรวงคณะอื่นมาก่อน  จงึไดม้าอยูท่ี ่ส.รวมมติร 
  9. นายประยงค์  มูลินิล  อายุ  45  ปี จบการศึกษาชัน้ ป.4 อาชีพเกษตรกร  
ตําแหน่งบารโิทน  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2517  เคยเล่นเครื่องหนงัอยูใ่นวงป่ีพาทย ์ แลว้มา
ฝึกเปา่บารโิทน  จงึมาเล่นอยูแ่ตรวงตามคณะต่าง ๆ ก่อน  จงึมาอยูท่ี ่ส.รวมมติร 
  10. นายบุญนํา  ศรเีหรา  อายุ  18  ปี ปจัจุบนัเป็นนักศกึษาปี 1 ตําแหน่งอลัโต้
แซก็โซโฟน  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2549 เมื่อตอนอยูว่งโยธวาฑติของโรงเรยีน ในช่วงทีย่งั
เรยีนอยูช่ว่งชัน้มธัยม 
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  11. นายพนม  ลอรเีลศิ  อายุ  45  ปี จบการศกึษาชัน้ ป.6 อาชพีนักดนตรรีบัจา้ง  
ตําแหน่งกตีารเ์บสไฟฟ้า เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2518  เคยเล่นดนตรตีามรา้นอาหาร และรบั
เล่นงานเปิดเพลงคาราโอเกะ จนปจัจุบนัรบัเล่นดนตรเีปิดแผ่นคาราโอเกะและงานทัว่ไป พรอ้มทัง้
สมาชกิในวง ส.รวมมติร 
  12. นายจิ้ม  พงษ์สุข อายุ 41 ปี จบการศึกษาชัน้ ป.6 อาชีพรบัจ้าง ตําแหน่ง
กลองทรโิอและกลองชุด เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 จากการชกัชวนของเพื่อนที่อยู่ใกล้
บรเิวณบา้น เริม่ฝึกตกีลองดว้ยตวัเอง ไม่ไดเ้รยีนโน้ตสากล เคยรวมวงเล่นกบัเพื่อน ๆ รบัเล่นงาน
ทัว่ไป  เช่น  งานแต่งงาน งานวนัเกิด ปจัจุบันไม่รบังานเล่นประจํา นอกจากมีงานเล่นที่คณะ  
ส.รวมมติร 
  13. นายก้อง มาทาศร ีอายุ 40 ปี จบการศึกษาชัน้ ป.6 อาชีพรบัจ้าง ตําแหน่ง
กลองใหญ่ เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2536 เป็นเพื่อนกบันายจิม้เมื่อสมยัเรยีน เพราะเรยีนอยู่
โรงเรยีนและหอ้งเรยีนเดยีวกนั ดว้ยความชอบเล่นดนตรนีายกอ้งจงึหาประสบการณ์ โดยการฝึกเล่น
เองรวมทัง้ไปสมคัรตกีลองเล่นตามวงดนตร ีและเล่นรบังานทีแ่ตรวง ส.รวมมติรดว้ย 
  14. นายสํารวล  ช้างเผือก อายุ 48 ปี จบการศึกษาชัน้ ป.4 อาชีพเกษตรกร  
ตําแหน่งกตีารไ์ฟฟ้า  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นการฝึกหดัเล่นดว้ยตวัเอง ไมม่หีลกั
ของทฤษฎดีนตรแีละโน้ตสากล เคยเล่นดนตรทีีร่า้นอาหาร รบังานในรูปแบบของการเล่นโฟคซ์อง  
จนนายสาํราญหวัหน้าวงชกัชวนมาอยูท่ี ่ส.รวมมติร 
  15. นายจักรเพชร  ธรรมกุล อายุ  42 ปี จบการศึกษาชัน้ ป.4 อาชีพรับจ้าง  
ตําแหน่งฉาบเล็ก เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2525 โดยการไปเล่นอยู่วงป่ีพาทย์ในตําแหน่ง
เครือ่งต ี เชน่  โหมง่  ฉาบ  มาระยะหลงัวงป่ีพาทยไ์มค่อ่ยมงีาน  จงึมาเล่นอยูท่ีค่ณะ ส.รวมมติร 
  16. นายประพนัธ์  จนัทร์เพ็ญ  อายุ  42 ปี จบการศึกษาชัน้ ป.4 อาชีพรบัจ้าง  
ตําแหน่งฉาบใหญ่ เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2540 ดว้ยการชกัชวนของนายสาํราญ ชา้งเผอืก   
                  
ตาราง 21 แสดงอาย ุเครือ่งดนตร ีและ อาชพีหลกัของนกัดนตรใีนแตรวงคณะ ส.รวมมติร 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ อาย ุ เครื่องดนตรี อาชีพ 
1 นายสาํราญ  ชา้งเผอืก 50 อลัโตแ้ซก็โซโฟน เกษตรกร 
2 นายศราวุฒ ิ ชา้งเผอืก 22 คยีบ์อรด์ นกัศกึษา 
3 นายศริะวฒัน์  ชา้งเผอืก 21 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน รบัจา้ง 
4 นายสชุาต ิ ออ่นรอด 22 ทรอมโบน นกัดนตร ี
5 นายลออ  โพธิพ์นัธุแ์กว้ 48 ทรอมโบน เกษตรกร 
6 นายสาคร  มะลนิิล 44 อลัโตแ้ซก็โซโฟน นกัดนตร ี
7 นายสมคดิ  มะลนิิล 43 ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
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ตาราง 21 (ต่อ)  
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ อาย ุ เครื่องดนตรี อาชีพ 
8 นายแดง  บุญชว่ย 31 ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
9 นายประยงค ์ มลูนิิล 45 บารโิทน เกษตรกร 
10 นายบุญนํา  ศรเีหรา 18 อลัโตแ้ซก็โซโฟน นกัศกึษา 
11 นายพนม  ลอรเีลศิ 45 กตีารเ์บสไฟฟ้า นกัดนตร ี
12 นายจิม้  พงษ์สขุ   41 กลองทรโิอ/กลองชุด รบัจา้ง 
13 นายกอ้ง  มาทาศร ี 40 กลองใหญ่ รบัจา้ง 
14 นายสาํรวล  ชา้งเผอืก 48 กตีารไ์ฟฟ้า เกษตรกร 
15 นายจกัรเพชร  ธรรมกุล 42 ฉาบเลก็ รบัจา้ง 
16 นายประพนัธ ์ จนัทรเ์พญ็ 42 ฉาบใหญ่ รบัจา้ง 

 
 

                     2.2  เครื่องดนตรี 
        สําหรบัเครื่องดนตรขีองแตรวงคณะ ส.รวมมติรนัน้ นายสําราญ ช้างเผอืกได้สัง่ซื้อ
เครื่องดนตรทีีเ่วิง้นาครเกษมบา้ง จากรา้นขายของมอืสองหลงักระทรวงกลาโหมบา้ง บางส่วนจะซือ้
ต่อมาจากนักดนตรดี้วยกนั ในส่วนของเครื่องบางเครื่องนักดนตรกี็นํามาเอง ซึ่งถือว่าเป็นเครื่อง
ดนตรีส่วนตวั และกรณีที่เครื่องเสียเล็กน้อยก็จะซ่อมแซมกนัเอง แต่ถ้าซ่อมแล้วยงัรวนอยู่ก็จะ
รวบรวมสง่ไปซ่อม ทีร่า้นประเสรฐิในซอยวดัประดูใ่นทรงธรรม กรงุเทพมหานคร 
                     
ตาราง 22 แสดงจาํนวน ยีห่อ้ และทีม่าของเครือ่งดนตรขีองแตรวงคณะ ส.รวมมติร 
 
 

ลาํดบัท่ี เครื่องดนตรี จาํนวน ย่ีห้อ ท่ีมา 
1 อลัโตแ้ซก็โซโฟน 3 KING/SAMULAI รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
2 เทนเนอรแ์ซก็

โซโฟน 
1 KING รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 

3 ทรอมโบน 2 KING รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
4 ทรมัเป็ต 2 KING/SAMULAI รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
5 บารโิทน 1 SAMULAI รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
6 คยีบ์อรด์ 1 ROLAND/KONG รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
7 กตีารเ์บสไฟฟ้า 1 YAMAHA รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
8 กตีารไ์ฟฟ้า 1 MAYA รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
9 กลองทรโิอ 1 LANDWIN รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
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ตาราง 22 (ต่อ) 
 

ลาํดบัท่ี เครื่องดนตรี จาํนวน ย่ีห้อ ท่ีมา 
10 กลองชุด 1 PEARL รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
11 กลองใหญ่ 1 YAMAHA รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
12 ฉาบเลก็ 1 YAMAHA รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
13 ฉาบใหญ่ 1 YAMAHA รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 

 
              2.3  พิธีกรรมก่อนการบรรเลง 
        ทุกครัง้ทีม่งีานแสดง พธิกีรรมทีต่อ้งกระทําโดยทีล่มืไมไ่ดเ้ลยคอื การไหวค้รหูรอืเรยีก
อกีคําหน่ึงคอืการยกครู พธิกีรรมน้ีทําเพื่อเป็นการเคารพเจา้ทีเ่จา้ทาง บูชาครู อาจารย ์ทีอ่บรมสัง่
สอนสรรพวชิาต่าง ๆ รวมทัง้สอนวธิกีารบรรเลงเครื่องดนตร ีทีน่ักดนตรแีต่ละคนถนดั อน่ึงการไหว้
ครูนัน้กเ็หมอืนกบัเป็นกําลงัใจใหน้ักดนตร ีเพื่อที่ใหผ้่านงานแสดงนัน้ นัน้ ไปไดด้ว้ยดแีละราบรื่น  
สว่นเครือ่งบชูาครปูระกอบไปดว้ย 

- ดอกไม ้  1 กาํ 
- ธปู   5 ดอก 
- เทยีน  1 เล่ม 
- บุหรี ่  1 ซอง 
- เหลา้  1 ขวด 
- เงนิคา่กาํนล 12 บาท 
- หมาก พล ู  3 คาํ 

        ในการเตรยีมเครื่องบูชายกครูนัน้ เจ้าภาพจะเป็นผู้เตรยีมของไหว้ โดยนําดอกไม ้ 
ธูป  เทียน  บุหรี่ เงนิค่ากํานล 12 บาท และหมากพลูใส่พาน บางที่จะมีหมากพลูหรอืไม่มีก็ได ้ 
แลว้แต่ความเชื่อของแต่ละบา้น  ผูท้ีท่าํหน้าทีย่กครคูอืผูท้ีเ่ป็นหวัหน้าวง ตอ้งจุดธปู จุดเทยีน และจุด
บุหรี ่1 มวน แลว้รนิเหลา้ใสแ่กว้ นําเทยีนใสใ่นแกว้เหลา้ นัง่ประนมมอืตัง้นะโม 3 จบ   

“นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ” 
         จากนั ้นจะสวดคาถาเป็นภาษาบาลีสันกฤต ความนั ้นกล่าวถึง คุณพระพุทธ  
คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ และครูบาอาจารย์ที่ประสทิธิป์ระศาสตร์วชิาให้ ต่อด้วยเพลงบรรเลง
สาํหรบัถวายคร ูประมาณ 1 – 2  เพลง สาํหรบัเพลงทีบ่รรเลงถวายคร ูจะแตกต่างกนัระหว่างงานที่
เป็นมงคล (งานบวช) กบังานอวมงคล (งานศพ) กล่าวคือ งานที่เป็นมงคลนัน้จะใช้เพลงมาร์ช   
ในการบรรเลงเริม่เปิดวง ส่วนงานที่เป็นงานอวมงคลจะใช้เพลงสโลว์มารช์ หรอืจะเป็นเพลงธรณี
กรรแสง และหลงัจากพธิไีหวค้รหูรอืยกครเูสรจ็สิน้ กจ็ะเป็นการบรรเลงเพลงตามความเหมาะสมของ
งาน 
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      2.4  การสืบทอด  

 
 

ภาพประกอบ 17 นายสาํราญ ชา้งเผอืกหวัหน้าวงและผูจ้ดัการแตรวงคณะ ส.รวมมติร 
 

    เน่ืองจากแตรวงคณะ ส.รวมมติร เริม่ตัง้ขึน้มาจากนายสวย อวนมนิทร ์ผูเ้ป็นเสมอืนกบัผู้
ทีม่อบมรดกตกทอดทางอาชพีใหก้บันายสําราญ ผูเ้ป็นศษิยร์กัทีไ่ดร้บัมอบมาเพื่อสบืทอดและดูแล 
จงึจาํเป็นทีจ่ะตอ้งยดึครองไวเ้พือ่เป็นมรดกของวงศต์ระกลู สบืต่อไป 
 

     แผนภมิูของแตรวงคณะ ส.รวมมิตร 
      1.  สายศษิย ์

 
นายสวย  อวนมนิทร ์

 
 

นายสาํราญ  ชา้งเผอืก 
 

     2.  สายเครอืบุตรหลานและญาต ิ
 

นายสาํราญ  ชา้งเผอืก 
 
 

  
 นายศราวุฒ ิ ชา้งเผอืก      นายศริะวฒัน์  ชา้งเผอืก 
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     3. บทบาทของแตรวงคณะ ส.รวมมิตร 
         3.1 ขัน้ตอนในการบรรเลงงานมงคล 
         จากการวจิยัขัน้ตอนในการบรรเลงเพลงงานมงคล ของแตรวงคณะ ส.รวมมติรนัน้  
พธิีการก่อนการบรรเลงจะคล้าย ๆ กบัวงอื่น คือต้องมกีารไหว้ครูหรอืยกครูก่อน จึงเริ่มที่เพลง
บรรเลงถวายครู ส่วนใหญ่จะใช้เพลงมาร์ชบรรเลงเปิดวง แล้วจงึเป็นเพลงที่ใหจ้งัหวะสนุกสนาน 
เรา้ใจ จําพวกเพลงลูกทุ่งและเพลงราํวง เล่นกนัไปโดยไม่มแีบบแผน เน้นความสนุกสนานครืน้เครง  
แต่เมื่อถงึเวลาแตรวงเริม่บรรเลงเพลงทีต่ามแบบแผนต่อเมื่อ ถงึเวลาทีต่อ้งปลงผมนาค โดยจะตอ้ง
บรรเลงเพลงเขมรทัง้หมด และจบด้วยเพลงเขมรโพธิสตัว์ ซึ่งแขกผู้ใหญ่และแขกผู้มเีกียรติที่มา
รว่มงาน อาบน้ํานาคพรอ้มกบัลงขมิน้และดนิสอพองใหน้าค คณะแตรวงจะบรรเลงแบบเรง่จงัหวะให้
เรว็และลงจบ จากนัน้จงึบรรเลงเพลงทีส่นุกสนานไปเรือ่ย ๆ จนมพีธิทีาํขวญันาค ทางคณะแตรวงจงึ
บรรเลงเพลงมหาฤกษ์และมหาชยัต่อกนั เพื่อเป็นการเริม่ต้นของพธิกีาร แต่ต้องสงัเกตว่าหมอทํา
ขวญัจะนําใบตองไปตดิบนบายศรเีมื่อใด เมื่อนัน้แตรวงจงึเริม่บรรเลง หมอทําขวญัเริม่ทําพธิโีดยมี
แตรวงบรรเลงรบัรอ้ง สลบักนัไปโดยหมอทําขวญัต้องแต่งเน้ือรอ้งเองใหเ้ขา้กบัพธิ ีส่วนทํานองนัน้  
ยงัตอ้งเป็นทาํนองเดมิตามหลกัของการทาํขวญั  แตรวงบรรเลงรบัและสง่รอ้งใหไ้ด ้  

          3.2  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอวมงคล 
             ในกรณีที่เจ้าภาพตัง้ศพไว้ที่วดั ทางคณะแตรวงเดินทางไปที่วดัและทําพิธียกคร ู 
จากนัน้จงึบรรเลงเพลงยกครูและเพลงประโคมศพ หรอืเพลงจําพวกเพลงมอญบรรเลงไปเรื่อย ๆ 
จนกว่า จะมพีธิสีงฆ ์เมื่อพระสงฆม์าถงึแตรวงบรรเลงเพลงรบัพระ และหยุดบรรเลงช่วงของพธิสีงฆ ์ 
หลงัจากเสรจ็พธิสีงฆ ์แตรวงจะบรรเลงเพลง เมื่อเคลื่อนศพออกจากศาลา  และไปเวยีนซา้ยรอบเมร ุ 
3  รอบ ช่วงขณะเดนิน้ีแตรวงบรรเลงเพลงสโลวม์ารช์ บรรเลงไปจนครบ  3 รอบ เมื่อหบีศพตัง้ไวท้ี่
หน้าเมรุแล้ว  เจา้ภาพเชญิแขกผูม้เีกยีรตขิึน้ทอดผา้บงัสุกุล  และกล่าวประวตัขิองผูเ้สยีชวีติ เพื่อ
เป็นการไว้อาลยัมกีารยนืสงบน่ิงสกัครู่หน่ึง จากนัน้เชญิประธานในพธิขีึน้จุดไฟ แตรวงจงึบรรเลง
เพลง  โดยส่วนใหญ่แลว้ใชเ้พลงธรณีกรรแสง เพลงพญาโศกบา้ง ตามความเหมาะสม จนกว่าแขก
ทีม่าร่วมงานวางดอกไมจ้นัทน์จนหมด และเขา้สู่พธิปีระชุมเพลงิ แตรวงบรรเลงเพลงอกีตามความ
เหมาะสม  เป็นอนัเสรจ็หน้าที ่

 
    4. บทเพลงของแตรวงคณะ ส.รวมมิตร 

              4.1 การรวบรวมโน้ตเพลงของแตรวงคณะ ส.รวมมิตร 
                     เพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลงจะแบ่งเป็น  2 ประเภท ไดแ้ก่ งานมงคลและงานอวมงคล   
                     4.1.1  โน้ตเพลงงานมงคล ไดแ้ก่ เพลงสดุดมีหาราชา เพลงมารช์บรพิตัร เพลง
เขมรไทรโยค เพลงคา่น้ํานม เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ เพลงโสมสอ่งแสง เพลงเสยีดายจงั   

  4.1.2  โน้ตเพลงงานอวมงคล ไดแ้ก่ เพลงธรณกีรรแสง  เพลงพญาโศก  เพลง 
พมา่แปลง เพลงมอญออ้ยอิง่ เพลงมอญยกศพ เพลงสโลวม์ารช์ 
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          4.2 การจดัประเภทบทเพลงของแตรวงคณะ ส.รวมมิตร 
     ประเภทของบทเพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลง  ไดแ้บ่งออกเป็น  2  ประเภท  คอื 
     4.2.1 งานมงคล แบ่งเป็น 2 ลกัษณะคอื 
   -  เพลงขณะทีน่ัง่บรรเลง 
   -  เพลงขณะทีเ่ดนิแห ่
 
 ตาราง 23 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานมงคลของแตรวงคณะ ส.รวมมติร 
 

เพลงขณะท่ีนัง่บรรเลง เพลงขณะท่ีเดินแห่ 

เพลงสดุดมีหาราชา 
มารช์บรพิตัร 
เพลงเขมรไทรโยค 
เพลงคา่น้ํานม 

เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ 
เพลงโสมสอ่งแสง 
เพลงเสยีดายจงั 
 

   
      4.2.2 งานอวมงคล แบ่งเป็น 3 ลกัษณะคอื 
     -  เพลงทีใ่ชข้ณะนัง่บรรเลง 
     -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะเดนิทางไปวดั 
     -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะเคลื่อนศพเวยีนรอบเมร ุ
 
ตาราง 24 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานอวมงคลของแตรวงคณะ ส.รวมมติร 
 

เพลงท่ีใช้ 
ขณะนัง่บรรเลง 

เพลงท่ีใช้บรรเลง 
ขณะเดินทางไปวดั 

เพลงท่ีใช้บรรเลง 
ขณะเคล่ือนศพเวียนรอบเมร ุ

เพลงพญาโศก 
เพลงพมา่แปลง 
เพลงมอญออ้ยอิง่ 
เพลงมอญยกศพ 

เพลงสโลวม์ารช์ เพลงธรณกีรรแสง 
เพลงสโลวม์ารช์ 
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                แตรวงคณะหลานปู่  
     1. ประวติัแตรวงคณะหลานปู่  
    ตัง้อยูบ่า้นเลขที ่49 หมู ่9 ตําบลบางปลามา้ อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 18 แผนทีก่ารเดนิทางไปบา้นแตรวงคณะหลานปู ่
  

  แตรวงคณะหลานปู ่เริม่ตัง้ขึน้มาเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2483 โดยนายปริง่ อู่ทอง อยูท่ีบ่า้น
ขนมจีน อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี นายปริ่งได้ฝึกหดัเป่าแตรกับครูนัด (ไม่ทราบ
นามสกุล)  จนเมื่อมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพิม่มากขึ้น จึงชวนเพื่อนนักดนตรี
ด้วยกนัมาตัง้วงแตรวงขึ้น ขณะนัน้ใช้ชื่อวงว่า  “แตรวงคณะศิษย์วิศาล”  และมอบให้นายวิศาล   
อูท่อง  ซึง่เป็นบุตรคนทีส่องจดัการดแูลและควบคุมวง ดว้ยความทีเ่ป็นคณะแตรวงทีไ่ดร้บัความนิยม  
นายวศิาลจงึตัง้วงป่ีพาทยม์อญขึน้มา และเป็นผูดู้แลกจิการเอง ทําใหบ้กพร่องและขาดความเอาใจ
ใส ่ สง่ผลใหไ้มเ่ตม็ทีก่บังานแตรวง  จงึจาํเป็นทีต่อ้งใหแ้ตรวงคณะศษิยว์ศิาล มอีนัตอ้งเลกิกจิการ   

  ในเวลาต่อมา นายปริง่จึงได้คิดรเิริม่ตัง้วงแตรของตวัเองขึ้นอีกครัง้ โดยถ่ายทอดวิชา
ความรูแ้ละประสบการณ์ทัง้หมด ใหก้บับุคคลทัว่ไปทัง้เดก็และผูใ้หญ่ทีส่นใจ มาฝึกหดัเป่าแตรเพื่อ
เป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ อกีประการหน่ึงคอื เป็นการฝึกใหม้อีาชพีตดิตวัไป จนสามารถ
ตัง้คณะแตรวงเป็นของตวัเองไดอ้กี และเมื่อผูใ้ดทีฝึ่กฝนจนสามารถเล่นไดช้ํานาญแลว้ จะนํามาเล่น
ประจาํกบัวงของนายปริง่ทีต่ ัง้ขึน้ โดยตัง้ชื่อคณะแตรวงวา่  “แตรวงคณะหลานปู”่ และใหน้ายไพบูลย ์ 
อูท่อง ซึง่เป็นบุตรชายคนโต เป็นผูค้วบคุมดแูลวงแทนตน จนถงึปจัจุบนั 
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   สําหรบัเครื่องดนตรีที่ใช้ในวง ส่วนหน่ึงจะเป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นพ่อ (นายปริ่ง  
อู่ทอง)  บางเครื่องก็ซื้อมาจากร้านขายของเก่า และร้านขายของมือสองหลงักระทรวงกลาโหม   
บางเครื่องก็ซื้อต่อมาจากเพื่อนนักดนตรแีตรวงด้วยกนั ส่วนนักดนตรบีางคนก็มเีครื่องเป็นของ
ตวัเอง   

   ปจัจุบนัคณะแตรวงหลานปู่ สําหรบัการออกงานแต่ละครัง้ ประกอบไปดว้ยเครื่องดนตร ี 
ดงัน้ี ซึง่อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละงาน 

     -  อลัโตแ้ซก็โซโฟน  3 ตวั 
     -  เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 2 ตวั 
     -  ทรอมโบน  1 ตวั 
     -  ทรมัเป็ต   2 ตวั 
     -  คยีบ์อรด์   1 ตวั 
     -  กลองชุด   1 ชุด 
     -  กลองใหญ่  1 ใบ 
     -  ฉิ่ง   1 คู ่
     -  ฉาบ   1 คู ่
     -  กรบั   1 คู ่
     -  ตะโพนไทย  1 ใบ 
   การรบังานของแตรวงคณะหลานปู่ ส่วนใหญ่จะมงีานบวชและแห่ขนัหมากงานแต่งงาน  

ถา้เป็นงานศพชาวบา้นสว่นใหญ่จะวา่จา้งวงป่ีพาทยม์อญมาบรรเลง ในสว่นของค่าตอบแทนของการ
รับงานนัน้ จะอยู่ในราคาประมาณ  8,000 – 11,000 บาท ขึ้นอยู่กับการใช้จํานวนนักดนตร ี
มากน้อย ตามความเหมาะสมของงาน และระยะทางการเดนิทางใกลไ้กล โดยจะไดค้่าตอบแทนคน
ละ  500 - 700  บาทต่องาน 

   รายไดจ้ากการเล่นดนตรอีอกงานในแต่ละครัง้ นกัดนตรแีต่ละคนรบัคา่ตอบแทนไมเ่ท่ากนั  
การรบังานบรรเลงใน 1 งานของนักดนตร ีจะไดร้บัคําสัง่จากหวัหน้าวงว่า งานน้ีจะไดค้รึง่งานหรอื
เตม็งาน  ซึ่งคําว่าครึง่งาน หมายความว่า การรบังานครัง้หน่ึงเช่นงานบวชนัน้ ต้องมงีาน 2 วนัคอื 
วนัแรกเป็นวนัรบันาคจากวดัมาทาํขวญันาคทีบ่า้น  วนัทีส่องเป็นการแหน่าคเขา้โบสถ ์ ถา้นกัดนตรี
มาเล่นงานเฉพาะวนัแรก เรยีกว่า  “ครึง่งาน”  จะไดค้่าตอบแทนครึง่หน่ึงของค่าตวันักดนตรผีูน้ัน้  
แต่ถ้านักดนตรมีาเล่นงานตลอดจนงานเสรจ็สิ้นทัง้ 2 วนั จนนาคได้บวชเป็นพระแล้วเป็นการจบ
กระบวนการบวช นกัดนตรผีูน้ัน้กจ็ะไดค้า่ตวัครบจาํนวน ซึง่เรยีกวา่  “เตม็งาน”       
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    2. สภาพทัว่ไปของแตรวงคณะหลานปู่  
         2.1 นักดนตรี  
        แตรวงคณะหลานปู่ เป็นวงแตรวงที่มแีบบแผนในการบรรเลง โดยเฉพาะเพลงมารช์
และเพลงเถา นักดนตรีบางคนอ่านโน้ตสากลได้ และบางคนก็ใช้วิธีบอกเป็นโน้ตดนตรีไทย   
นายไพบูลย์ได้ฝึกสอนเด็ก ๆ รุ่นใหม่ที่มใีจรกัทางด้านเครื่องดนตรแีตรวง เมื่อฝึกหดัจนมคีวาม
ชาํนาญเป็นทีน่่าพอใจ กจ็ะเปิดโอกาสใหร้ว่มเป็นสมาชกิภายในวง เพือ่หาประสบการณ์ 
        แตรวงคณะหลานปู ่มจีาํนวนสมาชกิทัง้หมด 13 คน ดงัน้ี 
  1. นายไพบูลย์ อู่ทอง  อายุ  64 ปี  จบการศึกษาชัน้  ป .4 อาชีพเกษตรกร   
เป็นหวัหน้าและควบคุมดูแลวง ตําแหน่งเทนเนอรแ์ซก็โซโฟน เครื่องหนัง และป่ีคลารเิน็ต เริม่เล่น
ดนตรจีากการเล่นอยูใ่นวงเครือ่งสายไทยตัง้แต่อายุ 12 ปี จากนัน้จงึมาฝึกหดัเปา่ป่ีคลารเิน็ตกบันาย
ปริง่ผูเ้ป็นบดิา และหดัเล่นเครือ่งดนตรชีนิดอื่น ๆ เชน่ เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน และเครื่องหนงัประเภท
ต่าง ๆ ในการซอ้มกบัเครือ่งดนตรนีัน้  นายไพบลูยย์ดึหลกัคาํสอนของบดิาอยา่งเครง่ครดั ตัง้แต่การ
มวีนิยัในการฝึกซอ้ม  ความมน้ํีาใจกบัสมาชกิในวง โดยมแีนวคดิทีว่า่ตอ้งเอาใจเขามาใสใ่จเรา 
  2. นายมนัส  ฤกษ์ธานี  อายุ 50  ปี จบการศึกษาชัน้ ป .4 อาชีพนักดนตร ี 
ตําแหน่งอัลโต้แซ็กโซโฟน  เริ่มเล่นดนตรีตัง้แต่อายุ 18 ปี เดิมเล่นอยู่วงป่ีพาทย์ในตําแหน่ง 
ระนาดเอก  แต่ดว้ยเวลาผ่านไป ความนิยมลดลงทําใหง้านน้อยมาก จงึหนัมาฝึกหดัเป่าอลัโต้แซก็
โซโฟน  เล่นตามคณะแตรวงจนมาอยูก่บัแตรวงคณะหลานปูใ่นปจัจุบนั     
  3. นายสําลี  แย้มพิกุล  อายุ  48 ปี  จบการศึกษาชัน้  ป .4 อาชีพนักดนตร ี 
ตําแหน่งอลัโต้แซ็กโซโฟน เริม่เล่นดนตรีตัง้แต่อายุ 20 ปี สามารถอ่านโน้ตสากลได้ โดยมีนาย
ไพบูลย ์อู่ทอง เป็นผูฝึ้กหดั จนทุกวนัน้ีนายสําลยีงัสามารถไปรบังานกบัวงอื่นได ้เพราะถอืว่าเป็น
การเปิดโอกาสในการหารายไดด้าํรงชพี และสรา้งมติรภาพกบับรรดานกัดนตรดีว้ยกนั 
  4. นายนิรุต  แกว้ไทรโพธิ ์ อายุ 20 ปี จบการศกึษาชัน้ ม.3 อาชพีเกษตรกร  
ตําแหน่งอลัโตแ้ซก็โซโฟน  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 13  ปี สามารถอ่านโน้ตสากลได ้ตัง้แต่เล่นอยู่
วงโยธวาฑติชว่งทีเ่รยีนชัน้มธัยม   
  5. นายมนตรี เหลืองช่างทอง  อายุ 18  ปี ปจัจุบนักําลงัศึกษาอยู่มหาวิทยาลยั
รามคําแหง ชัน้ปีที ่1 ตําแหน่งเทนเนอรแ์ซก็โซโฟน เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 15 ปี เป่าเทนเนอรอ์ยู่
ในวงโยธวาฑติของโรงเรยีน  เมือ่ครัง้อยูช่ ัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
  6. นายณัฐพงษ์  พรอ้มพมิพ์  อายุ 17  ปี  จบการศกึษาชัน้ ม.3 อาชพีเกษตรกร  
ตําแหน่งทรมัเป็ต เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 13 ปี  ช่วงทีเ่ขา้มาฝึกหดัเป่าแตรกบันายไพบูลย ์อู่ทอง  
กค็ดิแต่วา่มาเล่นดนตรเีพือ่ความสนุกสนาน เป็นการใชเ้วลาว่างใหเ้กดิประโยชน์  เพราะปิดเทอมไม่
มอีะไรทํา  นายไพบูลย์เห็นความตัง้ใจและฝีมอืพฒันาขึ้นเรื่อย ๆ จึงชวนมาเล่นอยู่ที่วงหลานปู่

ดว้ยกนั   
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  7.  นายอุดร  แก่นจนัทร์ดํา อายุ  21 ปี  จบการศึกษาชัน้ ม.3 อาชีพเกษตรกร  
ตําแหน่งทรมัเป็ต เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ  12  ปี  เมื่อครัง้เป็นสมาชกิ วงโยธวาฑติของโรงเรยีน
ตอนเรยีนชัน้มธัยม สามารถอา่นโน้ตสากลไดนิ้ดหน่อย 
  8. นายอธวิฒัน์  ดําคําทา อายุ 18 ปี จบการศกึษาชัน้ ป.6  อาชพีรบัจา้ง ตําแหน่ง
ทรอมโบน  เริม่เล่นดนตรมีาได ้ 1 ปี  ซึ่งยงัมปีระสบการณ์น้อยอยู่  เพราะไดม้าฝึกเป่าทรอมโบน  
กบันายไพบลูยม์าไดไ้มน่าน  เหน็ความขยนัหมัน่ฝึกซอ้ม  จงึใหโ้อกาสในการแสดงฝีมอื 
  9. นายสุทศัน์  พณิสุวรรณ อายุ  39  ปี จบการศกึษาชัน้ ป.6 อาชพีนักดนตร ี 
ตําแหน่งคีย์บอร์ด เริ่มเล่นดนตรีตัง้แต่อายุ 15 ปี โดยมีรุ่นพี่เป็นผู้ชักชวนไปเล่นดนตรีตาม
รา้นอาหาร หลงัจากนัน้กร็บังานเอง ตะเวนเล่นดนตรไีปทัว่จงัหวดัสุพรรณบุร ีปจัจุบนัเขา้เป็นนัก
ดนตรปีระจาํวงหลานปู ่ มาไดป้ระมาณ  5  ปี 
  10. นายอนุกูล  เผอืกรกั อายุ 20 ปี  จบการศกึษาชัน้ ป.6  อาชพีรบัจา้ง ตําแหน่ง
กลองทรโิอ  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ  14  ปี  ซึง่นายอนุกูลไดเ้ขา้มาสมคัรเป็นศษิยข์องนายไพบูลย ์ 
มคีวามตัง้ใจทีจ่ะเล่นดนตรใีนวงแตรวง ในปจัจุบนันายอนุกลูสามารถเล่นเครือ่งดนตร ีประเภทเครือ่ง
ประกอบจงัหวะไดเ้ป็นอยา่งด ี 
  11. นายมโีชค  เพชรสุวรรณ  อายุ 32 ปี จบการศึกษาชัน้ ป.6 อาชีพนักดนตร ี 
ตําแหน่งกีตาร์เบสไฟฟ้า และมีความสามารถเล่นคีย์บอร์ดได้ด้วย เริ่มเล่นดนตรีมาตัง้แต่อาย ุ  
15 ปี นายมโีชคแกะเพลงโดยใชว้ธิฟีงัแลว้จําทํานองไว ้ ก่อนทีจ่ะมาหาเสยีงโน้ตตามกตีารเ์บสของ
ตวัเอง   
  12. นายณัฐพงศ์  คชาชยั  อายุ  19  ปี จบการศึกษาชัน้ ม.3 อาชีพเกษตรกร  
ตําแหน่งกลองใหญ่ เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ 9 ปี โดยบดิามารดาของนายณัฐพงศ์ เป็นผูนํ้ามา
ฝึกหดักบันายไพบูลย ์อู่ทอง เพราะกลวัลูกจะเกเรในช่วงทีโ่รงเรยีนปิดภาคเรยีน ทําใหร้ะยะหลงัมา
นายณัฐพงศ์  รู้สกึชอบการเล่นดนตร ีจึงทําให้มคีวามตัง้ใจและพฒันาตวัเอง จนได้เป็นหน่ึงใน
สมาชกินกัดนตรแีตรวงคณะหลานปู ่
  13. นายสมพศิ  ไตรศรสีุก อายุ 39 ปี จบการศกึษาชัน้ ป.6 อาชพีรบัจา้ง ตําแหน่ง
กลองเทนเนอร์  และกลองชุด เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 13 ปี เคยเล่นฉาบกบัโหม่งอยู่วงป่ีพาทย ์
มาก่อน  จงึเขา้มาอยูว่งหลานปู ่โดยสามารถเล่นเครือ่งดนตรปีระเภทเครื่องหนงั และเครื่องประกอบ
จงัหวะอื่น ๆ ได ้
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ตาราง 25 แสดงอาย ุเครือ่งดนตร ีและอาชพีหลกัของนกัดนตรใีนแตรวงคณะหลานปู ่
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ อาย ุ เครื่องดนตรี อาชีพ 
1 นายไพบลูย ์ อูท่อง 64 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน เกษตรกร 
2 นายมนสั  ฤกษ์ธานี 50 อลัโตแ้ซก็โซโฟน นกัดนตร ี
3 นายสาํล ี แยม้พกุิล 48 อลัโตแ้ซก็โซโฟน นกัดนตร ี
4 นายนิรตุ  แกว้ไทรโพธิ ์ 20 อลัโตแ้ซก็โซโฟน เกษตรกร 
5 นายมนตร ี เหลอืงชา่งทอง 18 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน นกัศกึษา 
6 นายณฐัพงษ์  พรอ้มพมิพ ์ 17 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
7 นายอุดร  แก่นจนัทรด์าํ 21 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
8 นายอธวิฒัน์  ดาํคาํทา 18 ทรอมโบน รบัจา้ง 
9 นายสทุศัน์  พณิสวุรรณ 39 คบีอรด์ นกัดนตร ี
10 นายอนุกลู  เผอืกรกั 20 กลองทรโิอ รบัจา้ง 
11 นายมโีชค  เพชรสวุรรณ 32 กตีารเ์บสไฟฟ้า นกัดนตร ี
12 นายณฐัพงศ ์ คชาชยั 19 กลองใหญ่ เกษตรกร 
13 นายสมพศิ  ไตรศรสีกุ 39 กลองเทนเนอร/์กลองชุด รบัจา้ง 

         
       2.2  เครื่องดนตรี 
        เครื่องดนตรทีี่ใชใ้นวง ส่วนหน่ึงจะเป็นมรดกตกทอดมาจากรุ่นพ่อ (นายปริง่  อู่ทอง)  
บางเครื่องกซ็ือ้มาจากรา้นขายของเก่า และรา้นขายของมอืสองหลงักระทรวงกลาโหม บางเครื่องก็
ซือ้ต่อมาจากเพื่อนนกัดนตรแีตรวงดว้ยกนั สว่นนกัดนตรบีางคนกม็เีครื่องเป็นของตวัเอง แต่ถา้เป็น
ทรมัเป็ตนายไพบูลยจ์ะไปซือ้ทีเ่วิง้นาครเกษมเอง กรณีทีเ่ครื่องเสยี ถา้เป็นน้อยกแ็กไ้ขซ่อมแซมเอง  
แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้จะรวบรวมนําไปซ่อมที่ร้านประเสริฐ ซอยวัดประดู่ในทรงธรรม ท่าพระ  
กรงุเทพมหานคร 
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ตาราง 26 แสดงจาํนวน ยีห่อ้ และทีม่าของเครือ่งดนตรขีองแตรวงคณะหลานปู ่
 

ลาํดบั เครื่องดนตรี จาํนวน ย่ีห้อ ท่ีมา 
1 อลัโตแ้ซก็โซโฟน 3 KINS STONE/BESSON ซือ้ต่อเพือ่นนกัดนตร ี
2 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 2 COUESNON รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
3 ทรอมโบน 1 YAMAHA ซือ้ต่อเพือ่นนกัดนตร ี
4 ทรมัเป็ต 2 KINS STONE เวิง้นาครเกษม 
5 คยีบ์อรด์ 1 ROLAND รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
6 กลองใหญ่ 1 PEACE ซือ้ต่อเพือ่นนกัดนตร ี
7 กลองชุด 1 TAMA รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
8 ฉิ่ง 1 - มรดกตกทอดจากบดิา 
9 ฉาบ 1 - มรดกตกทอดจากบดิา 
10 กรบั 1 - มรดกตกทอดจากบดิา 
11 ตะโพนไทย 1 - มรดกตกทอดจากบดิา 

    
            2.3 พิธีกรรมก่อนการบรรเลง 
      ทุกครัง้ที่มงีานแสดง พธิกีรรมทีต่้องกระทําโดยทีล่มืไม่ไดเ้ลยคอื การไหวค้รูหรอืเรยีก
อกีคําหน่ึงคอืการยกครู พธิกีรรมน้ีทําเพื่อเป็นการเคารพเจา้ทีเ่จา้ทาง บูชาครู อาจารย ์ทีอ่บรมสัง่
สอนสรรพวชิาต่าง ๆ รวมทัง้สอนวธิกีารบรรเลงเครื่องดนตร ีทีน่ักดนตรแีต่ละคนถนดั อน่ึงการไหว้
ครนูัน้กเ็หมอืนกบัเป็นกําลงัใจใหน้กัดนตร ีเพื่อทีจ่ะใหผ้่านงานแสดงนัน้ นัน้ ไปไดด้ว้ยดแีละราบรื่น  
สว่นเครือ่งบชูาครปูระกอบไปดว้ย 

- ดอกไม ้  1 กาํ 
- ธปู   5 ดอก 
- เทยีน  1 เล่ม 
- บุหรี ่           1 ซอง 
- เหลา้           1 ขวด 
- เงนิคา่กาํนล  20 บาท 
- หมาก พลอูยา่งละ 3 คาํ 

      ในการเตรยีมเครื่องบูชายกครนูัน้ เจา้ภาพจะเป็นผูเ้ตรยีมของไหว ้โดยนําดอกไม ้ธูป  
เทยีน  บุหรี่  เงนิค่ากํานล  หมาก พลู  ทัง้หมดใส่พาน  ผูท้ี่ทําหน้าที่ยกครูต้องจุดธูป  จุดเทยีน  
และจุดบุหรี ่ 1  มวน  แลว้รนิเหลา้ใสแ่กว้  นําเทยีนใสใ่นแกว้เหลา้  นัง่ประนมมอืตัง้นะโม  3  จบ   

“นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ” 
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                จากนัน้สวดคาถาเป็นภาษาบาลสีนักฤต ความนัน้กล่าวถงึ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม  
คุณพระสงฆ ์และครูบาอาจารยท์ี่ประสทิธิป์ระศาสตรว์ชิาให ้ต่อดว้ยเพลงบรรเลงสําหรบัถวายคร ู 
ประมาณ  1 – 2  เพลง  จากนัน้คณะแตรวงจะบรรเลงเพลงมารช์ เพื่อเป็นการโหมโรงก่อนทีจ่ะ
บรรเลงเพลงอื่น ๆ  ต่อไปตามความเหมาะสม  เพือ่ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของงาน ณ ขณะนัน้ 
 
        2.4  การสืบทอด 

 

 
 

ภาพประกอบ 19 นายไพบลูย ์อูท่อง หวัหน้าและผูจ้ดัการแตรวงคณะหลานปู ่
 
   สําหรับแนวทางการสืบทอดอาชีพแตรวงในอนาคต ของแตรวงคณะหลานปู่นั ้น   

นายไพบูลย์ได้วางแผนไว้ว่า ต้องดําเนินกิจการต่อไป เพราะเป็นสมบัติตกทอดมาจากบิดา   
ซึง่จะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบวธิกีารบรรเลงของวงบา้ง ฝึกซอ้มเพลงทีก่ําลงัเป็นทีนิ่ยมตามยุค
ตามสมยับ้าง เพื่อตอบสนองตามความต้องการของชาวบ้าน กอปรกบันายไพบูลยก์็อายุมากแล้ว  
อยากจะอนุรกัษ์แตรวงทีย่งัยดึเพลงทีเ่ป็นแบบแผนดัง้เดมิ และการบรรเลงเพลงประเภทเพลงมารช์  
เช่น  มาร์ชสนีวล  มาร์ชนาคราช มาร์ชเผด็จศึก มาร์ชประจําอําเภอบางปลาม้า ซึ่งนายไพบูลย ์
บอกว่า เพลงมารช์ประจําอําเภอบางปลามา้นัน้ สมยัก่อนมกีารเล่นเพลงน้ีถอืเป็นความภาคภูมใิจ  
ของชาวบา้นในอาํเภอบางปลามา้ แต่สมยัน้ีไมไ่ดเ้ล่นแลว้ เพราะถูกกระแสของเพลงสมยันิยมเขา้มา
แทนที่ จงึทําใหม้ารช์ประจําอําเภอบางปลามา้ หมดความนิยมลงไปตามกาลเวลา นายไพบูลยจ์งึ
วางตวัหลานไว ้เพือ่ทีจ่ะทาํหน้าทีด่าํเนินกจิการ คณะแตรวงแทนตนต่อไป 
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      แผนภมิูของแตรวงคณะหลานปู่  
     สายเครอืบุตรหลานและญาต ิ

 
นายปริง่  อูท่อง 

 
 

นายไพบลูย ์ อูท่อง 
 
 

นายชวีกาญจน์  สายนุช 
 

     3. บทบาทของแตรวงคณะหลานปู่  
          3.1  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานมงคล 
        สําหรบัแตรวงคณะหลานปู่นัน้ ลกัษณะของงานที่เจา้ภาพส่วนใหญ่ มาหาไปบรรเลง
คอื  งานอุปสมบท การบรรเลงงานอุปสมบทในแต่ละครัง้ของแตรวงคณะหลานปู่ หลงัจากบูชาครู
เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว เริม่การบรรเลงด้วยเพลงมาร์ช 2 เพลง จงึหยุดรบัประทานอาหารกลางวนั   
ทีท่างเจา้ของงานจดัให ้เสรจ็แลว้บรรเลงต่ออกี 2 เพลง จงึเดนิทางไปรบันาคจากวดัมาบา้น ซึ่งใน
ระหว่างทางนัน้จะบรรเลงเพลงแห่ ในจงัหวะรําวงซึ่งเป็นเพลงของวงดนตรสีุนทราภรณ์ หรอืเพลง
ลูกทุ่งในจงัหวะสามช่า จากนัน้เป็นการอาบน้ํานาค แตรวงบรรเลงเพลงค่าน้ํานม เสรจ็พธิแีลว้เป็น
การทําขวญันาค  หน้าทีข่องแตรวงตอ้งรบัใหไ้ดแ้ละถูกตอ้ง  อน่ึงประเพณีการทําขวญันาคในแต่ละ
ทอ้งที ่จะแตกต่างกนัเพราะหมอขวญัแต่ละคน ไดร้บัการสบืทอดทีต่่างกนัไป หรอืแลว้แต่ลูกเล่นและ
สถานการณ์พาไป 
        เมื่อถึงรุ่งเช้าซึ่งเป็นวนัอุปสมบทนาค แตรวงต้องทําหน้าที่แห่ไปวดัเวลาประมาณ  
05.00 น. เริม่จากการบรรเลงเพลงมารช์ แลว้ต่อดว้ยเพลงลูกทุ่งซึง่เป็นทีนิ่ยมชื่นชอบของชาวบา้น  
จนถึงเวลา 07.00 น. จึงหยุดพกัรบัประทานอาหารเช้า และบรรเลงต่อด้วยเพลงคลื่นกระทบฝ ัง่  
ออกดว้ยเพลงจงัหวะราํวง  เช่น  เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย ราํมาซมิาราํ พมา่เขว ฯลฯ เวลา 08.00 น.  
แห่นาคไปวดัด้วยเพลงลูกทุ่งในจงัหวะรําวง และสามช่า เมื่อแห่นาคเวียนรอบพระอุโบสถครบ   
3 รอบ หรอืจะหลายรอบ กแ็ลว้แต่คณะแตรวงตกลงกบัทางเจา้ภาพงาน  คณะแตรวงบรรเลงเพลง
มหาฤกษ์มหาชยั  เป็นการสง่นาคเขา้อุโบสถ  ถอืวา่เป็นการเสรจ็พธิ ี
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         3.2  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอวมงคล 
        ในการรบังานอวมงคลของแตรวงคณะหลานปู่ เริ่มต้นเหมือนงานมงคลทัว่ไปคือ  
 มกีารยกคร ูดอกไม ้ ธูปเทยีน  เหลา้บุหรีแ่ละเงนิค่ากํานล  20 บาท  หลงัจากการไหวค้รจูบลงแตร
วงบรรเลงเพลงในอตัราจงัหวะสองชัน้  1 เพลง ไดแ้ก่ เพลงแขกเชญิเจา้ ธรณีกรรแสง พม่าแปลง  
การบรรเลงเพลงในงานศพทัว่ไป บรรเลงเพลงที่มทีํานองเศร้าเพื่อให้เขา้กบับรรยากาศของงาน   
ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นเพลงมอญ หรอืเพลงลูกทุ่ง ที่มทีํานองถงึอารมณ์เศรา้กส็ามารถนํามาใชไ้ด ้ 
และแตรวงจะทําหน้าที่หลกัคอื การบรรเลงประกอบการแห่  จากบ้านไปวดั หรอืจากวดัมาบ้าน
แลว้แต่ขอ้ตกลง  ทางเจา้ภาพจะวา่จา้งขอ้ตกลงกนั 
 

    4. บทเพลงของแตรวงคณะหลานปู่  
          4.1 การรวบรวมโน้ตเพลงของแตรวงคณะหลานปู่  

   เพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลงจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ งานมงคลและงานอวมงคล      
   4.1.1  โน้ตเพลงงานมงคล ไดแ้ก่ เพลงสดุดมีหาราชา  เพลงกราวตะลุง  เพลง 

คลื่นกระทบฝ ัง่  เพลงสนีวล  เพลงลงสรง  เพลงกราวนอก  และกราวใน 
   4.1.2  โน้ตเพลงงานอวมงคล  ไดแ้ก่  เพลงแขกเชญิเจา้  เพลงธรณกีรรแสง   

เพลงมอญยกศพ  เพลงมอญประจาํวดั  เพลงสโลวม์ารช์ 
         4.2  การจดัประเภทบทเพลงของแตรวงคณะหลานปู่  
     ประเภทของบทเพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลง  ไดแ้บ่งออกเป็น  2  ประเภท  คอื 
     4.2.1  งานมงคล  แบ่งเป็น  2  ลกัษณะคอื 
     -  เพลงขณะทีน่ัง่บรรเลง 
     -  เพลงขณะทีเ่ดนิแห ่
 
ตาราง 27 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานมงคลของแตรวงคณะหลานปู ่

 

เพลงขณะท่ีนัง่บรรเลง เพลงขณะท่ีเดินแห่ 
          เพลงสดุดมีหาราชา           
          เพลงสนีวล 
          เพลงลงสรง 
          เพลงกราวนอก/กราวใน 

          เพลงกราวตะลุง 
          เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ 

   
     4.2.2  งานอวมงคล  แบง่เป็น  2  ลกัษณะคอื 
     -  เพลงทีใ่ชข้ณะนัง่บรรเลง 
     -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะยกศพเวยีนรอบเมร ุ
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ตาราง 28 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานอวมงคลของแตรวงคณะหลานปู ่
 

เพลงท่ีใช้ขณะนัง่บรรเลง เพลงท่ีใช้บรรเลงขณะยกศพเวียนรอบเมร ุ
          เพลงแขกเชญิเจา้ 
          เพลงธรณกีรรแสง 
          เพลงมอญยกศพ 
          เพลงมอญประจาํวดั 

          เพลงธรณกีรรแสง 
          เพลงสโลวม์ารช์ 
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                 แตรวงคณะเทน็เซน็ต ์
     1.  ประวติัแตรวงคณะเทน็เซน็ต ์

   ตัง้อยูบ่า้นเลขที ่ 208/1 หมู ่2 ตําบลบา้นกรา่ง อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 20 แผนทีก่ารเดนิทางมาบา้นแตรวงคณะเทน็เซน็ต ์
 
  แตรวงคณะเทน็เซน็ต์เริม่ก่อตัง้มาจากวงสตรงิ  โดยใชช้ื่อวงว่า วงเอก็ซ์เซอรไ์ซด์ เมื่อปี 

พ.ศ. 2527 โดย นายสุนทร  นูมหนัต ์ซึง่เป็นการรวมลกัษณะการบรรเลงทัง้วงสตรงิ และแตรวงเขา้
ดว้ยกนั โดยเริม่จากการที่มเีครื่องดนตรปีระเภทเครื่องเป่า 3 ชิ้น สอดแทรกบรรเลงอยู่ในวงสตรงิ
พรอ้มทีจ่ะออกงานไดทุ้กโอกาส โดยจะมงีานดา้นของความบนัเทงิทีม่นีักรอ้งรอ้งเพลง ทีเ่ป็นเพลง
ยอดนิยมตามยุคตามสมยั และวงน้ีก็มนีักรอ้งที่มคีวามสามารถมากกว่าวงอื่น ๆ ในตอนนัน้ก็คอื
สามารถรอ้งเพลงไดท้ัง้ภาษาไทย จนี  และภาษาองักฤษ  เน่ืองจากสมาชกิในวงมคีวามสามารถทัง้
ในด้านดนตร ีและการรอ้งเพลง โดยเฉพาะนักรอ้งของวงทัง้หญิงและชายจะสามารถรอ้งเพลงได้
หลายภาษา ทีส่าํคญัคอืเพลงทีร่อ้งนัน้เหมอืนเจา้ของภาษามารอ้งเองเลยทเีดยีว จงึทาํใหว้งมคีวาม
แตกต่างจากวงดนตรอีื่นทัว่ไป วงเอก็ซเ์ซอรไ์ซดจ์งึมงีานแสดงมากกว่าวงอื่น ๆ แต่ในขณะเดยีวกนั
งานทีต่อ้งใชว้งแตรวงบรรเลง กม็งีานเขา้มาอยา่งสมํ่าเสมอ เช่น งานแหข่นัหมาก งานบวช  งานศพ  
จากนัน้กม็กีารเปลี่ยนแปลงสมาชกิ กค็อืนักรอ้งที่เป็นจุดขายของวงหลายคน แยกยา้ยไปอยู่วงอื่น
ตามความพอใจของรายได้ที่วงวงนัน้เสนอให ้ วงเอ็กซ์เซอร์ไซด์จงึมกีารปรบัเปลี่ยนวงครัง้ใหญ่  
และเปลี่ยนชื่อวงเป็น เทน็เซน็ต์ ซึ่งมาจากคํา 2 คํา คอืคําว่า เทน็ ทีแ่ปลว่า 10 และคําว่า เซน็ต ์ 
แปลวา่  นกับุญ  เพราะขณะนัน้มสีมาชกิกนัทัง้หมด 10 คน 
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   เน่ืองจากวงเท็นเซ็นต์ เป็นวงที่มชีื่อเสยีงและเป็นที่นิยมของผู้คนในขณะนัน้ จงึทําให้
สภาพทางการเงนิในวงคล่องตวัไม่ขดัสน  จํานวนเครื่องดนตรใีนวงจงึมมีากพอสําหรบันักดนตร ี 
โดยมเีครือ่งดนตร ี ดงัน้ี 

    -  อลัโตแ้ซก็โซโฟน  3   ตวั 
    -  เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 2   ตวั 
    -  ทรมัเป็ต   5   ตวั 
    -  ทรอมโบน   1   ตวั 
    -  ยโูฟเนียม   1   ตวั 
    -  ฉาบ   2   คู ่
    -  กลองทรโิอ  1  ชุด 
    -  กลองใหญ่   1   ใบ 
   สาํหรบัสมาชกิในวงเทน็เซน็ต ์ สว่นใหญ่จะฝึกซอ้มกนัเองโดยวธิจีาํเสยีงเครื่องของตวัเอง

และใช้วิธีบอกเพลงแบบปากต่อปาก จํากนัไปทลีะวรรคทลีะท่อน แต่ก็มบีางคนที่ดูโน้ตสากลได้
เพราะรํ่าเรยีนมาบ้าง ในส่วนของค่าตอบแทนเป็นที่รูว้่า การที่มาเล่นดนตรนีัน้เป็นแค่อาชพีเสรมิ
รายได้นอกเหนือจากอาชพีหลกัของแต่ละคน รายได้จงึไม่แน่นอนโดยกําหนดขัน้ตํ่า 1,800 – 
30,000 บาท ซึง่สมาชกิภายในวงกจ็ะไดค้่าตอบแทนกนัคนละ 300 – 500 บาท ทัง้น้ีกข็ึน้อยูก่บั
ระยะทางในการเดนิทางและจํานวนเครื่องดนตรทีี่ต้องใชม้ากหรอืน้อย เป็นปจัจยัหลกั เพราะโดย
ปกตใินการเดนิทางไปในแต่ละงานนัน้ ตอ้งใชร้ถในการขนสง่ประมาณ  4 คนั   

 
     2. สภาพทัว่ไปของแตรวงคณะเทน็เซน็ต ์

        2.1  นักดนตรี 
        แตรวงคณะเทน็เซน็ต ์มสีมาชกิทีค่่อนขา้งมากและมปีระสบการณ์ทางดนตรกีนัทุกคน  
โดยบางคนกใ็ชเ้วลาว่างนอกเหนือจากอาชพีหลกั และการรบังานในวงเทน็เซน็ต์แลว้ ยงัไปรบังาน
แสดงทีว่งอื่น ๆ ไดอ้กี เป็นการหาประสบการณ์ใหก้บัตวัเองพรอ้มกบัไดส้รา้งมติรภาพทีด่ต่ีอกนั 
        แตรวงคณะเทน็เซน็ต ์ มจีาํนวนสมาชกิทัง้หมด  19 คน  ดงัน้ี 
  1. นายสุนทร นูมหนัต์ อายุ 59 ปี หวัหน้าวงและผูจ้ดัการวง เป็นเลอืดเน้ือเชื้อไข
ของลูกสุพรรณโดยกําเนิด ทีต่ําบลบา้นกร่าง หมู่ 2 อําเภอศรปีระจนัต์ จงัหวดัสุพรรณบุร ีปจัจุบนัมี
อาชพีค้าขาย และมตีําแหน่งเป็นผูใ้หญ่บ้านที่บ้านกร่างน้ีด้วย โดยจบการศกึษาชัน้ประถมศกึษา 
ปีที่ 4 เดมินัน้เล่นดนตรไีทยมาก่อน เครื่องที่เล่นกค็อื ซอดว้งและซออู ้แล้วกเ็ริม่เรยีนดนตรสีากล
จากอาจารย์ลําจวน คงสําราญ โดยเรยีนโน้ตสากลไปพร้อม ๆ กบัการเป่าเทนเนอร์แซ็กโซโฟน   
จงึชาํนาญในการเปา่เทนเนอรแ์ซก็โซโฟนมาจนถงึปจัจุบนั 
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  2. นายสํารวย พวงบุปผา อายุ 52 ปี ปจัจุบนัมอีาชพีเป็นเกษตรกร จบการศกึษา
ชัน้ ป. 4เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ 25 ปี มพีืน้ฐานของการดโูน้ตสากลบา้งนิดหน่อย โดยมอีาจารย์
ลาํจวน  คงสาํราญเป็นผูฝึ้กสอน แลว้เลอืกอลัโตแ้ซก็โซโฟนเป็นเครือ่งประจาํตวั 
  3. นายสุพจน์  นูมหนัต์ อายุ 48 ปี ปจัจุบนัมอีาชพีคา้ขาย เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อาย ุ 
30 ปี โดยการชกัชวนของผูใ้หญ่สนุทร นูมหนัต ์ซึง่เป็นทัง้หวัหน้าวงดว้ยและเป็นญาตกินั  จงึไมย่าก
สําหรบัการอุทศิเวลาให้กบัการฝึกซ้อม และผู้ใหญ่สุนทรก็เป็นครูสอนให้กบันายสุพจน์ด้วย โดย
เล่นอลัโตแ้ซก็โซโฟน 
  4. นายสายชล  ศรดีอกไม ้อายุ  50 ปี ปจัจุบนัมอีาชพีคา้ขาย จบการศกึษาชัน้ ม. 
3  เล่นในตําแหน่งตกีลองทรโิอ เดมินัน้เคยเล่นกลองตะโพนอยู่ในวงป่ีพาทย ์แล้วจงึมาเริม่ฝึกหดั
การตกีลองทรโิอโดยการฝึกตพีืน้ก่อน  แลว้จงึมาตกีลองจรงิ เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 28 ปี โดยมี
นายสาํรวย พวงบุปผาชวนมาฝึกหดัดว้ยกนั 
  5. นายทองใบ แจง้ประจกัษ์ อาย ุ48 ปี ปจัจุบนัมอีาชพีเป็นเกษตรกร  เล่นตําแหน่ง
ทรมัเป็ต เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 25 ปี  โดยการชกัจูงของเพื่อนทีรู่จ้กักบัผูใ้หญ่สุนทร นูมหนัต ์ 
ตอนสมยัทีเ่ล่นวงเอก็ซเ์ซอรไ์ซด ์ไม่เคยเรยีนโน้ตสากลแต่เล่นทรมัเป็ตไดเ้พราะใชว้ธิจีําเสยีง  และ
บอกเพลงโดยใชโ้น้ตไทย 
  6. นายละเอยีด  ศรดีอกไม้  อายุ  41 ปี  มอีาชพีค้าขาย  ทําหน้าที่เป่าทรมัเป็ต 
ในวง เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อาย ุ16 ปี โดยนายบรรจง ศรดีอกไมเ้ป็นผูส้อนใหน้ายละเอยีดเปา่ทรมัเป็ต  
ซึ่งวธิีการสอนจะสอนแบบวธิีของวงป่ีพาทย์ที่ฝึกแบบท่องจํา ใช้ปากบอกเพลงเป็นทํานองเพลง              
           7. นายแว่น  เทยีนมงคล  อายุ  45 ปี  อาชพีครู เล่นในตําแหน่งเป่ายูโฟเนียม  
 เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 16 ปี โดยเรยีนโน้ตสากลและหดัเป่ายูโฟเนียมจากโรงเรยีนสมยัเรยีนอยู่
ชัน้มธัยม จงึทาํใหเ้รยีนรูเ้พลงไดเ้รว็กวา่คนทีไ่มไ่ดเ้รยีนดนตรมีาโดยตรง 
  8. นายหยี ่ บุญศร ี อายุ  41 ปี อาชพีรบัจา้ง ทําหน้าทีเ่ป่าอลัโต้แซก็โซโฟน โดย
เริม่เล่นอลัโตแ้ซก็โซโฟนมาตัง้แต่อายุ  20 ปี ดว้ยวธิคีรพูกัลกัจํามาจากการทีช่อบไปดูเพื่อนซอ้ม
ดนตรตีามวงต่างๆ แล้วมคีวามสนใจชื่นชอบดนตรเีป็นทุนเดมิ จงึทําใหอ้ยากเป่าแซก็โซโฟนแล้ว
ทอ่งทาํนองเพลงเป็นโน้ตไทย  คอื  โด  เร  ม ี ฟา  ซอล  ลา  ท ี
  9. นายกติตคิุณ  ศรดีอกไม ้อายุ  53 ปี ปจัจุบนัมอีาชพีคา้ขาย เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่
อาย ุ 20 ปี เดมินัน้เล่นอยูว่งป่ีพาทยโ์ดยเล่นตําแหน่งตรีะนาดทุม้ เริม่หนัมาสนใจดนตรสีากลในช่วง
หลงั โดยเริม่เป่าอลัโต้แซก็โซโฟน กบัอาจารยล์ําจวน คงสําราญพรอ้มกบัการเรยีนรูโ้น้ตสากลไป
พรอ้มกนั และเคยเล่นอยู่ในวงลูกทุ่งเลก็ ๆ ตะเวนเล่นตามจงัหวดัต่าง ๆ ดว้ย โดยเล่นตําแหน่งอลั
โตแ้ซก็โซโฟน 
  10. นายบอล  เชดิวงศ์ อายุ 48 ปี มอีาชพีรบัจ้างทัว่ไป หน้าที่รบัผดิชอบคอืเป่า
ทรมัเป็ต โดยเริม่สนใจดนตรมีาตัง้แต่สมยัเดก็ ๆ เพราะพอ่เล่นระนาดเอกในวงป่ีพาทย ์และตนกต็ดิ
สอยหอ้ยตามเวลาทีพ่่อไปเล่นตามงาน จงึทําใหรู้ส้กึชอบดนตรชีอบฟงัเพลง เมื่อมโีอกาสจงึมาเริม่
หดัเปา่ทรมัเป็ตในวงแตรวงเลก็ ๆ โดยใชว้ธิจีาํเสยีงและทอ่งโน้ตเป็นโน้ตดนตรไีทย 
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  11. นายกฤษณกรณ์  ชวูงศ ์ อาย ุ 45 ปี มอีาชพีรบัจา้ง ซึง่ทาํหน้าทีต่กีลองใหญ่ใน
วงเทน็เซน็ต์น้ี เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ 15 ปี โดยเรยีนมาตัง้แต่สมยัเรยีนชัน้มธัยมและเล่นกลอง
ใหญ่อยูใ่นวงโยธวาฑติ จงึมคีวามชาํนาญทัง้โน้ตสากลและการปฏบิตัเิครือ่งดนตร ี(กลองใหญ่)   
  12. นายเบริด์  บุญเจรญิ อายุ 43 ปี อาชพีเกษตรกร ซึง่ทาํหน้าทีเ่ปา่ทรมัเป็ตในวง  
โดยเริม่หดัเล่นและสนใจการเปา่ทรมัเป็ตมาจากนายละเอยีด ศรดีอกไม ้เพราะเคยเล่นดนตรไีทยอยู่
วงเดยีวกนั แต่ไมไ่ดเ้รยีนโน้ตสากล ใชว้ธิกีารจาํเสยีงและทอ่งเพลงเป็นโน้ตเพลงไทย 
  13. นายสุวทิย ์ นูมหนัต ็ อายุ  48 ปี  ปจัจุบนัมอีาชพีเป็นนักรอ้งนักดนตรอียู่ตาม
รา้นอาหารใหญ่ ๆ ในจงัหวดัสุพรรณบุร ีเริม่สนใจดนตรมีาตัง้แต่อายุ 15 ปี โดยมผีูใ้หญ่สุนทร  
นูมหนัต์ เป็นผูฝึ้กสอนใหเ้ป่าเทนเนอรแ์ซก็โซโฟน ซึ่งเป็นเครื่องมอืทีผู่ใ้หญ่สุนทรถนัดและเล่นอยู่
ประจาํ กอปรกบัเป็นญาตสินิทกนัอยูแ่ลว้  จงึมเีวลาซอ้มมากกว่าผูอ้ื่น โดยใชว้ธิบีอกเพลงแบบท่อง
เป็นโน้ตเพลงไทย 
  14. นายแชมป์  บรรทดัทอง อายุ  20 ปี ปจัจุบนัเป็นนักศกึษาเรยีนอยู่ที่วทิยาลยั
การอาชีพจงัหวดัสุพรรณบุร ีเครื่องมอืที่ถนัดและเล่นคอืทรมัเป็ต เริม่เล่นทรมัเป็ตมาตัง้แต่อาย ุ  
14 ปี โดยเล่นอยู่วงโยธวาฑติของโรงเรยีนสมยัเรยีนโรงเรยีนมธัยม จงึมคีวามรู้ในเรื่องของโน้ต
สากลอยูบ่า้ง และเขา้มาเล่นในวงเทน็เซน็ตด์ว้ยการชกันําของนายหยี ่บุญศร ีเพราะเป็นเครอืญาตทิี่
สนิทกนัและเป็นการหารายไดพ้เิศษของนายแชมป์ดว้ย 
  15. นายสทุนิ  หวานฉ่ํา อาย ุ55 ปี มอีาชพีเกษตรกร เครือ่งทีเ่ล่นคอืทรมัเป็ต  ดว้ย
ความชอบดนตรแีละอยูใ่นวงป่ีพาทยม์าก่อน  ตัง้แต่เริม่ทีจ่ะเป็นหนุ่มเมื่ออายุ 15 ปี เขาจงึเล่นไดท้ัง้
เครื่องดนตรไีทยและดนตรสีากลไดห้ลายชนิด โดยเริม่เล่นจาก ระนาดเอก ระนาดทุม้ ฆอ้งวงใหญ่  
ฆอ้งวงเลก็ รวมทัง้ป่ีในดว้ย ส่วนเครื่องดนตรสีากลทีเ่ล่นกม็ ีทรมัเป็ต ทรอมโบน แซก็โซโฟนทัง้อลั
โต้  และเทนเนอร ์ แต่ทีม่คีวามชื่นชอบเป็นพเิศษกค็อื ทรมัเป็ต ถงึแมจ้ะเล่นเครื่องดนตรไีดห้ลาย
ชนิด นายสทุนิเล่นเพลงต่าง ๆ  ไดก้เ็พราะการบอกเพลงแบบปากต่อปากแบบโน้ตไทย   
  16. นายวชิยั  บุญศร ี อาย ุ 52 ปี  มอีาชพีเกษตรกร  เครือ่งทีเ่ล่นคอืฉาบคู ่ ซึง่เขา
เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 30 ปี แต่เล่นอยู่ในวงป่ีพาทยม์อญ  ตฆีอ้งโหมง่บา้ง ตฉีาบบา้ง โดยทีร่ะยะ
หลงักอ็าศยัวา่รูจ้กักบัผูใ้หญ่สนุทร  นูมหนัต ์ จงึชวนมาเล่นในวงดว้ยกนัเป็นการหารายไดเ้สรมิ 
  17. นายแสบ  ชูชาต ิ อายุ  49 ปี อาชพีเกษตรกร ทําหน้าทีต่ฉีาบ เริม่เล่นดนตรี
ตัง้แต่อาย ุ 25 ปี  ตอนไปช่วยเล่นในวงป่ีพาทยโ์ดยเล่นฉาบ แลว้กห็ดัเล่นระนาดทุม้โดยใชว้ธิคีรพูกั
ลกัจาํ  มาระยะหลงัไมค่อ่ยมงีานเล่น  จงึมาตฉีาบในวงเทน็เซน็ต ์
  18. นายสมนึก  บํารุงผล  อายุ  40 ปี  ปจัจุบนัมอีาชพีคา้ขาย  เล่นกตีารเ์บสไฟฟ้า  
สําหรบัตําแหน่งของนายสมนึก จะทําการแสดงได้ต้องเป็นงานที่เล่นแบบวงสตรงิคอมโบ คอืการ
แสดงในรปูแบบทีเ่ตม็วง โดยเล่นทุกเครื่องทัง้เครื่องสตรงิและเครื่องเป่าทัง้หมดขึน้แสดง ซึง่เขาเริม่
เล่นเบสกีตาร์มาตัง้แต่อายุ  20 ปี สมยัที่ยงัเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวทิยาลยั มรีุ่นพี่ในวงดนตรทีี่
มหาวทิยาลยัเป็นผูส้อนใหห้ดัแกะเพลง โดยใชว้ธิกีารฟงัและจาํทาํนอง จงึทาํใหอ้า่นโน้ตสากลไมไ่ด ้
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  19. นายจ่อย  ปองพภิพ อายุ  46 ปี  มอีาชพีเกษตรกร ตําแหน่งทีเ่ล่นในวงคอืเป่า
ทรมัเป็ต  เริม่หดัเป่าทรมัเป็ตมาตัง้แต่อายุ 30 ปี เพราะชอบไปดูวงลูกทุ่งทีม่าแสดงตามงานต่าง ๆ  
เป็นแรงบนัดาลใจนายจอ่ยจงึมาขอเรยีนเปา่ทรมัเป็ตในวงของผูใ้หญ่สุนทร โดยมนีายสุทนิ หวานฉ่ํา
ซึง่เป่าทรมัเป็ตอยูใ่นวงเป็นผูฝึ้กสอนให ้ซึง่ใชว้ธิบีอกเป็นทํานองของโน้ตดนตรไีทย ไมไ่ดเ้รยีนโน้ต
สากล 
 
ตาราง 29 แสดงอาย ุเครือ่งดนตร ีและ อาชพีหลกัของนกัดนตรใีนแตรวงคณะเทน็เซน็ต ์
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ อาย ุ เครื่องดนตรี อาชีพ 
1 นายสนุทร  นูมหนัต ์ 59 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน คา้ขาย 
2 นายสาํรวย  พวงบุปผา 52 อลัโตแ้ซก็โซโฟน เกษตรกร 
3 นายสพุจน์  นูมหนัต ์ 48 อลัโตแ้ซก็โซโฟน คา้ขาย 
4 นายสายชล  ศรดีอกไม ้ 50 กลองทรโิอ คา้ขาย 
5 นายทองใบ  แจง้ประจกัษ ์ 48 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
6 นายละเอยีด  ศรดีอกไม ้ 41 ทรมัเป็ต คา้ขาย 
7 นายแวน่  เทยีนมงคล 45 ยโูฟเนียม คร ู
8 นายหยี ่ บุญศร ี 41 อลัโตแ้ซก็โซโฟน รบัจา้ง 
9 นายกติตคิุณ  ศรดีอกไม ้ 53 อลัโตแ้ซก็โซโฟน คา้ขาย 
10 นายบอล  เชดิวงศ ์ 48 ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
11 นายกฤษณกรณ์  ชวูงศ ์ 45 กลองใหญ่ รบัจา้ง 
12 นายเบริด์  บุญเจรญิ 43 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
13 นายสวุทิย ์ นูมหนัต ์ 48 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน นกัรอ้ง 
14 นายแชมป์  บรรทดัทอง 20 ทรมัเป็ต นกัศกึษา 
15 นายสทุนิ  หวานฉ่ํา 55 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
16 นายวชิยั  บุญศร ี 52 ฉาบ เกษตรกร 
17 นายแสบ  ชชูาต ิ 49 ฉาบ เกษตรกร 
18 นายสมนึก  บาํรงุผล 40 กตีารเ์บสไฟฟ้า คา้ขาย 
19 นายจอ่ย  ปองพภิพ 46 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
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      2.2  เครื่องดนตรี 
      สาํหรบัเครือ่งดนตรขีองแตรวงคณะเทน็เซน็ตน์ัน้ ผูใ้หญ่สนุทรไดส้ัง่ซือ้เครื่องดนตรทีีเ่วิง้
นาครเกษม จากรา้นเพชรสยามซาวด,์ รา้นคงิสม์วิสคิ, รา้นเบ๊เงยีบเสง็ ในสว่นของเครื่องบางเครื่อง
นกัดนตรกีนํ็ามาเอง ซึง่ถอืวา่เป็นเครือ่งดนตรสีว่นตวั และกรณทีีเ่ครือ่งเสยีจะซ่อมแซมกนัเอง แต่ถา้
ซ่อมแลว้ยงัรวนอยูนํ่าไปขายทีว่ฐัจกัรบรเิวณถนนตลิง่ชนั เพราะแถวนัน้เป็นสถานทีข่ายของมอืสอง 
 
ตาราง 30 แสดงจาํนวน ยีห่อ้ และทีม่าของเครือ่งดนตรขีองแตรวงคณะเทน็เซน็ต ์
 

ลาํดบัท่ี เครื่องดนตรี จาํนวน ย่ีห้อ ท่ีมา 
1 อลัโตแ้ซก็โซโฟน 3 JUPITER รา้นเพชรสยามซาวด ์
2 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 2 JUPITER/KINGSTONE รา้นคงิสม์วิสคิ 
3 ทรมัเป็ต 7 YAMAHA/JUPITER รา้นเพชรสยามซาวด ์
4 ทรอมโบน 1 OSSI MILAND รา้นคงิสม์วิสคิ 
5 ยโูฟเนียม 1 SYMPHONIC รา้นเบ๊เงยีบเสง็ 
6 ฉาบ 2 YAMAHA รา้นเพชรสยามซาวด ์
7 กลองทรโิอ 1 YAMAHA รา้นเพชรสยามซาวด ์
8 กลองใหญ่ 1 PEARL รา้นเบ๊เงยีบเสง็ 
9 กตีารเ์บสไฟฟ้า 1 YAMAHA รา้นคงิสม์วิสคิ 

 
      2.3  พิธีกรรมก่อนการบรรเลง 
     ทุกครัง้ทีม่งีานแสดง พธิกีรรมทีต่อ้งกระทาํโดยทีล่มืไมไ่ดเ้ลยคอื การไหวค้รหูรอืเรยีกอกี
คาํหน่ึงคอืการยกคร ูพธิกีรรมน้ีทําเพื่อเป็นการเคารพเจา้ทีเ่จา้ทาง บูชาคร ูอาจารย ์ทีอ่บรมสัง่สอน
สรรพวชิาต่าง ๆ รวมทัง้สอนวธิกีารบรรเลงเครือ่งดนตร ีทีน่กัดนตรแีต่ละคนถนดั อน่ึงการไหวค้รนูัน้
ก็เหมือนกับเป็นกําลงัใจให้นักดนตรี เพื่อที่จะให้ผ่านงานแสดงนัน้ นัน้ ไปได้ด้วยดีและราบรื่น   
สว่นเครือ่งบชูาครปูระกอบไปดว้ย 

- ดอกไม ้  1 กาํ 
- ธปู   5 ดอก 
- เทยีน  1 เล่ม 
- บุหรี ่           1 ซอง 
- เหลา้           1 ขวด 
- เงนิคา่กาํนล  12 บาท 
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      ในการเตรยีมเครื่องบูชายกครูนัน้ เจ้าภาพเป็นผูเ้ตรยีมของไหว ้โดยนําดอกไม ้ ธูป  
เทยีน  บุหรี่ และเงนิ 12 บาท  บางที่มหีมากพลูจดัไว้ 3 คํา โดยจะมหีรอืไม่มกี็ได้  จดัใส่ในพาน  
จากนัน้กย็กพานขึน้และมขีวดเหล้าที่เปิดฝาแล้ว วางไวด้า้นหน้าของหวัหน้าวง กล่าวนะโม 3 จบ  
คอื  

นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัะ 
       จากนัน้ก็กล่าวคาถาซึ่งจะเป็นภาษาบาลีสนัสกฤต โดยความหมายของคาถาจะ

กล่าวถงึพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ์พรอ้มทัง้บุญคุณของครอูาจารย ์ทีไ่ดส้ ัง่สอนวชิาความรูม้าให ้ 
จากนัน้กเ็ริม่บรรเลงบทเพลงเพลงแรกได ้โดยจะมเีพลงบรรเลงทีต่่างกนั กล่าวคอื ในกรณีทีเ่ป็นงาน
มงคล เช่น งานบวช งานทอดกฐนิ งานทอดผา้ป่า กจ็ะบรรเลงเพลงมารช์สกั 1 – 2  เพลง แต่ถา้
เป็นงานอวมงคล เชน่ งานศพ จะใชเ้พลงธรณกีนัแสง เป็นการเริม่ตน้ของงาน จากนัน้กบ็รรเลงเพลง
ต่าง ๆ  ตามความเหมาะสมของงานทีร่บัแสดง 

      
          2.4  การสืบทอด 
 

 
 

ภาพประกอบ 21 นายสนุทร นูมหนัต ์หวัหน้าวงแตรวงคณะเทน็เซน็ต ์
  

  เน่ืองจากแตรวงคณะนี้ไดถู้กปรบัแต่งมาจากวงสตรงิคอมโบ ้ซึ่งนายสุนทรหรอืทีเ่รยีกกนั
ตดิปากกนัในวงว่าผูใ้หญ่สุนทร เป็นผูร้เิริม่ก่อตัง้ขึน้จงึเป็นทัง้ผูต้ ัง้วงและถ่ายทอดวชิาความรู ้ใหก้บั
สมาชกิภายในวง สมาชกิในวงกม็กีารปรบัเปลีย่นอยูบ่า้ง ดว้ยความทีผู่ใ้หญ่สนุทรเป็นผูท้ีม่รีะบบการ
จดัการที่รอบคอบ มกีารวางแผนงานที่ด ีมหีลกัคุณธรรม ทําใหแ้ตรวงคณะเทน็เซ็นต์ได้รบัความ
นิยมมาอยา่งต่อเน่ือง 
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   แผนภมิูของแตรวงคณะเทน็เซน็ต ์
  1.  สายเครอืบุตรหลานและญาต ิ

 
นายสนุทร  นูมหนัต ์

 
 นายสวุทิย ์ นูมหนัต ์      นายสพุจน์  นูมหนัต ์
 

  2.  สายศษิย ์
 

นายทองใบ  แจง้ประจกัษ์ 
 

 
นายหยี ่ บุญศร ี  นายสทุนิ  หวานฉ่ํา  นายวชิยั  บุญศร ี

 
   3. บทบาทของแตรวงคณะเทน็เซน็ต ์

       3.1  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานมงคลทัว่ไป 
       เริม่จากการเตรยีมเครื่องยกครูใหพ้รอ้ม โดยเจ้าภาพเป็นฝ่ายแจ้งฤกษ์มงคลให้ทาง
คณะแตรวงทราบก่อน เมื่อถงึเวลาหวัหน้าวงกท็ําพธิไีหวค้ร ูจากนัน้เป็นการเริม่บรรเลงเพลงมารช์  
เพื่อเป็นการเอาฤกษ์เอาชยั แล้วก็ต่อด้วยเพลงลูกทุ่งจงัหวะที่เร้าใจ สนุกสนาน ในกรณีที่เป็น 
งานบวช ทางคณะแตรวงจะบรรเลงเพลงไปเรือ่ย ๆ เพือ่นํานาคแหไ่ปพรอ้มกนั โดยมนีางราํมาทัง้ราํ
ทัง้เต้นนําหน้าขบวนแห่ นางรําที่กล่าวถึงในทางชาวบ้านก็คือ บรรดาสุภาพสตรแีละสุภาพบุรุษ
ทัง้หลาย ต่างกม็าราํมาเตน้นําหน้าขบวนแห่นาค เพราะความเชื่อของชาวบา้นถอืว่าถา้ใครไดม้าราํ
หน้าขบวนแหน่าคเขา้โบสถ ์เกดิชาตหิน้าจะไดไ้ปเกดิเป็นนางฟ้าและเทวดา การแหก่เ็ริม่จากการมา
รบันาคทีบ่า้น ตอ้งเป็นช่วงทีท่ําขวญันาคเสรจ็แลว้ การบรรเลงจะบรรเลงเพลงทีม่จีงัหวะสนุกสนาน  
ไปชว่งหน่ึงก่อน แลว้ตัง้ขบวนแหท่ัง้แตรวงและนาคเดนิไปพรอ้มกนั มุง่หน้าไปทีว่ดั และเมื่อถงึวดัก็
จะแห่วนโบสถ์ 3 รอบ โดยมกีารโปรยทานซึ่งนาคจะยนืโปรยอยู่หน้าโบสถ์ กเ็ขา้โบสถ์ไปพบพระ
อุปชัฌาย ์จากนัน้คณะแตรวงบรรเลงเพลงต่อสกั 1 – 2 เพลง จงึหยุดบรรเลง เพื่อใหพ้ธิกีาร
อุปสมบทในโบสถ ์ ดาํเนินไปตามขนบธรรมเนียมประเพณขีองทอ้งถิน่นัน้นัน้ 
 

     3.2  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอวมงคล 
     เมื่อตัง้ศพไวท้ีว่ดั คณะแตรวงเดนิทางไปทีว่ดั โดยก่อนทีบ่รรเลงเพลงหวัหน้าวงตอ้งทํา

พธิไีหว้ครูก่อน จงึบรรเลงเพลงที่ประโคมศพ ซึ่งเพลงที่ต้องบรรเลงจะต้องเป็นเพลงมอญ เมื่อถึง
เวลาการทําพธิสีงฆ ์แตรวงทําการบรรเลงเพื่อรบัพระ และกต็อ้งหยุดเล่นไปในช่วงทีพ่ระทําพธิสีงฆ ์ 
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หลงัจากที่พธิีสงฆ์เสรจ็สิ้น แตรวงบรรเลงเพลงเพื่อนําศพลงจากศาลา แล้วไปเวยีนซ้ายรอบเมร ุ  
3 รอบ เมือ่ศพตัง้อยูบ่นเมรแุลว้ เจา้ภาพเชญิแขกผูม้เีกยีรตขิึน้ทอดผา้บงัสกุุล  พธิกีรในงานกล่าวถงึ
ประวตัิของผู้เสยีชีวิต ขัน้ตอนต่อไปคือมีการยืนไว้อาลยัประมาณ 1 นาที จากนัน้เจ้าภาพเชิญ
ประธานขึน้จุดไฟ แตรวงจงึเริม่บรรเลงเพลงธรณกีรรแสงและเพลงมอญ บรรเลงไปเรือ่ย ๆ แขกทีม่า
งานวางดอกไมจ้นัทน์จนครบทุกคน  ทางคณะแตรวงจงึหยดุการบรรเลง 

 
4. บทเพลงของแตรวงคณะเทน็เซน็ต ์

     4.1 การรวบรวมโน้ตเพลงของแตรวงคณะเทน็เซน็ต ์
         เพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลงจะแบ่งออกเป็น 2 ไดแ้ก่ งานมงคลและงานอวมงคล 

4.1.1 โน้ตเพลงงานมงคล ไดแ้ก่ เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่, เพลงเตย้โขง, เพลงลาวจอ้,  
เพลงลาวเสีย่งเทยีน, เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย, เพลงเขมรไทรโยค,  เพลงทาํบุญรว่มชาต ิ

4.1.2  โน้ตเพลงงานอวมงคล ไดแ้ก่ เพลงมอญรอ้งไห,้ เพลงมอญขวา้งดาบ,   
เพลงธรณกีรรแสง,  เพลงดาวทอง 
      4.2  การจดัประเภทบทเพลงของแตรวงคณะเทน็เซน็ต ์
  ประเภทของบทเพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลง ไดแ้บ่งออกเป็น 2 ประเภท  คอื 
   4.2.1  งานมงคล แบ่งเป็น  2  ลกัษณะคอื 
   -  เพลงขณะทีน่ัง่บรรเลง 
   -  เพลงขณะทีเ่ดนิแห ่
 
ตาราง 31 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานมงคลของแตรวงคณะเทน็เซน็ต ์
 

เพลงขณะท่ีนัง่บรรเลง เพลงขณะท่ีเดินแห่ 

          เพลงเตย้โขง 
          เพลงลาวจอ้ย 
 
 
 

          เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ 
          เพลงลาวเสีย่งเทยีน 
          เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย 
          เพลงเขมรไทรโยค 
          เพลงทาํบุญรว่มชาต ิ

   
  4.2.2  งานอวมงคล  แบง่เป็น  2  ลกัษณะคอื 

    -  เพลงทีใ่ชข้ณะนัง่บรรเลง 
    -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะยกศพเวยีนรอบเมร ุ
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ตาราง 32 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานอวมงคลของแตรวงคณะเทน็เซน็ต ์
 

เพลงท่ีใช้ขณะนัง่บรรเลง เพลงท่ีใช้บรรเลงขณะยกศพเวียนรอบเมร ุ

          เพลงมอญขวา้งดาบ 
          เพลงดาวทอง 

          เพลงมอญรอ้งไห ้
          เพลงธรณกีรรแสง 
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                   แตรวงคณะขวญัใจมดแดง 
        1.  ประวติัของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง 
        ตัง้อยูท่ีบ่า้นเลขที ่75 หมู ่1 ตําบลมดแดง อาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 22 แผนทีก่ารเดนิทางไปบา้นของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง 
  
    แตรวงคณะขวญัใจมดแดงได้ตัง้ชื่อของคณะแตรมาจาก ชื่อของตําบลที่ตัง้คือ ตําบล 
มดแดง ในอาํเภอศรปีระจนัต์ โดยมผีูก้่อตัง้คอื นายหริม่ คงสาํราญ เป็นเจา้ของวงป่ีพาทยว์งแรกใน
อําเภอศรปีระจนัต์ จุดเริม่ตน้ของคณะแตรวงขวญัใจมดแดงจงึมาจากวงป่ีพาทย ์และเน่ืองจากนาย
หริม่เป็นคนที่ใฝ่รู ้คดิที่จะพฒันาศกัยภาพของนักดนตรใีนวง ซึ่งในช่วงนัน้ก็เริม่มวีงแตรวงกําลงั
ไดร้บัความนิยม นายหริม่จงึคดิทีป่รบัเปลี่ยนจากวงป่ีพาทยม์าเป็นแตรวง จงึไดจ้ดัซือ้เครื่องดนตรี
มาจากเวิง้นาครเกษม ในกรงุเทพมหานคร  มเีครื่องดนตรแีค่ 5 ชนิด คอื ป่ีคลารเินต, แตรคอนเนต, 
แตรบารโิทน, ยโูฟเนียม, และทูบา โดยนายหริม่ไดไ้ปตดิต่อครยูอมและครปูลา  ซึง่เป็นครสูอนแตร
วงอยู่ทีว่ดัสามเพลง ตําบลจระเขใ้หญ่ อําเภอบางปลามา้ มาเป็นครสูอนนักดนตรใีนวงคณะบา้นมด
แดง  ซึ่งครูทัง้  2 ท่านใชว้ธิกีารสอนตามแบบวธิกีารสอนวงป่ีพาทย ์คอืการสอนแบบจําเพลงและ
บอกต่อทํานอง ตามลักษณะของการเล่นแบบดนตรีไทย และนายหริ่มได้มอบหมายบุตรชาย   
2  คนคอื นายเสงีย่ม  คงสําราญ  และ นายเล็ก คงสําราญ เป็นผูค้วบคุมการฝึกซ้อม เพราะนาย
หริม่มอีายุมากแลว้ แต่มคีวามสามารถในดา้นของการฟงัและสอนไดบ้า้ง ทีส่าํคญัไดต้ัง้ชื่อคณะแตร
วงวา่  “แตรวงคณะบา้นมดแดง” แตรวงบา้นมดแดงจงึเป็นแตรวงคณะแรก ๆ ของจงัหวดัสพุรรณบุร ี  
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     เน่ืองจากเป็นคณะแตรวงทีไ่ดร้บัความนิยมในทอ้งทีข่องจงัหวดัสุพรรณบุร ี ทาํใหแ้ตรวง
บ้านมดแดงต้องแข่งขนักบัแตรวงคณะอื่น ๆ จากหลายท้องที่โดยเฉพาะแตรวงจากวดัป่าพฤกษ์  
อาํเภอบางปลามา้ นําโดยครศูรนีวล และครัง้หน่ึงเคยประชนักนัทีว่ดับางใหญ่ปรากฏว่า แตรวงคณะ
บา้นมดแดงเล่นสูว้ดัป่าพฤกษ์ไม่ได ้ จงึทําใหน้ายลําจวน คงสําราญ บุตรชายของนายเสงีย่ม  คง
สําราญ เกดิความมุ่งมัน่ที่จะพฒันาแตรวงของบ้านมดแดง ใหม้คีวามสามารถเท่าเทยีมกบัแตรวง
จากวัดป่าพฤกษ์ จึงไปสมัครเป็นทหารสังกัดกองดุริยางค์ มณฑลทหารบกที่ 1 ทุ่งพญาไท  
กรุงเทพมหานคร หรอืกองดุรยิางค์ทหารบกในปจัจุบนั ภายหลงัไดล้าออกจากราชการทหาร  มา
ประกอบอาชพีรบังานแตรวง  โดยรบัหน้าที่แทนบดิาและไดร้วบรวมญาตริวมทัง้ผูส้นใจมาฝึกเป่า
แตร ทําใหน้ักดนตรวีงมดแดงมคีวามสามารถพเิศษมากกว่าวงอื่น ๆ คอืสามารถอ่านโน้ตสากลได ้ 
และบรรเลงเพลงต่าง ๆ ได้อย่างวงของทหาร พร้อมทัง้จดัหาเครื่องดนตรีให้ครบทุกกลุ่มตาม
แบบอย่างของวงมาตรฐาน กบัทัง้นายลําจวน คงสําราญไดเ้ชญิ รอ้ยเอกนพ ศรเีพชรด ี ซึ่งเป็นครู
สอนตนครัง้ที่อยู่ที่กองดุรยิางค์  มาสอนและปรบัปรุงวง จงึทําให้วงบ้านมดแดงมชีื่อเสยีงมากใน
ขณะนัน้  และเป็นทีย่อมรบัมากกวา่แตรวงคณะอื่น ๆ ในขณะนัน้ 
      เมือ่ปี พ.ศ. 2507  นายลาํจวน  คงสาํราญ เขา้เป็นครสูอนแตรวงใหก้บัโรงเรยีนการช่าง
จงัหวดัสุพรรณบุร ีหรอืวทิยาลยัเทคนิคสุพรรณบุรใีนปจัจุบนั และทีโ่รงเรยีนกรรณสตูรศกึษาลยั ทํา
ใหช้าวคณะแตรวงบา้นมดแดงขาดผูนํ้าทีจ่ะสอนและฝึกซอ้ม นายเสงีย่ม คงสาํราญ ผูเ้ป็นบดิาจงึได้
มอบหมายใหน้ายผูก สุนทรวภิาต ซึ่งมศีกัดิเ์ป็นหลานมาควบคุมวงแทนรวมทัง้ดูแลรบังานแตรวง  
และในเวลาต่อมานายผูกจงึไดเ้ปลี่ยนชื่อคณะแตรวงจากแตรวงคณะบา้นมดแดง มาเป็น “ แตรวง
คณะขวญัใจมดแดง ” จนถงึปจัจุบนั 
     สําหรบัเครื่องดนตรขีองแตรวงคณะขวญัใจมดแดง โดยส่วนใหญ่นัน้นักดนตรจีะมเีป็น
สมบตัิส่วนตวั เพราะเครื่องดนตรชีุดเดมินัน้เก่าแก่และชํารุดไปตามกาลเวลา ที่ยงัมอียู่ก็จะเป็น
เครื่องไฟฟ้า  เช่น  คยีบ์อรด์, กตีารไ์ฟฟ้า, กลองชุด, กลองแขก, ตะโพนไทย และในการบรรเลงแต่
ละงานนัน้กจ็ะประกอบไปดว้ยเครือ่งดนตร ี ดงัน้ี 
      -  อลัโตแ้ซก็โซโฟน  3  ตวั 
      -  แตรบารโิทน  2   ตวั 
      -  แตรทรมัเป็ต  2   ตวั 
      -  ทรอมโบน  1   ตวั 
      -  ฉาบ   2   คู ่
      -  กลองใหญ่  1   ใบ 
      -  ตะโพนไทย  1  ใบ 
      -  กลองชุด   1   ชุด 
      -  กตีารเ์บสไฟฟ้า  1   ตวั 
      -  ฉิ่ง   1   คู ่
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      ในการรบังานของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง ส่วนใหญ่รบับรรเลงงานบวชนาค โดยคดิ
ราคาค่าจา้งประมาณ  7,500 – 12,000  บาท ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัระยะทางใกลไ้กล จะมงีานศพบา้งแต่
น้อยครัง้เพราะพืน้ทีอ่าํเภอศรปีระจนัตย์งันิยมใชว้งป่ีพาทยม์อญ บรรเลงในงานอวมงคลอยู ่จงึทาํให้
คณะแตรวงในแต่ละวงนัน้ประมาณ  90 %  จะรบังานมงคลทัว่ไป เช่น งานบวช, งานทอดกฐนิ,  
งานทอดผา้ปา่, งานแต่งงาน และงานขึน้บา้นใหม ่เป็นตน้ 
  
     2. สภาพทัว่ไปของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง 
    2.1 นักดนตรี 
   เน่ืองจากแตรวงคณะขวญัใจมดแดง เป็นคณะแตรวงที่เก่าแก่วงหน่ึงของอําเภอศรี
ประจนัต์ และนักดนตรบีางคนกส็ามารถอ่านโน้ตสากลได ้ทีเ่ป็นจุดเด่นของแตรวงคณะนี้อกีขอ้หน่ึง  
คอื เป็นแตรวงทีส่ามารถบรรเลงเพลงทีเ่ป็นแบบแผนดัง้เดมิไดห้ลายเพลง เช่น เพลงมารช์ต่าง ๆ  
และเพลงไทยเดมิ 
   แตรวงคณะขวญัใจมดแดง มสีมาชกิทัง้หมด  10  คน  ดงัน้ี 
 1. นายผูก สุนทรวภิาต อายุ 76 ปี  หวัหน้าวง เป็นคนตําบลมดแดง อําเภอศรี
ประจนัต์โดยกําเนิด จบการศกึษาชัน้ป.4 นายผูกเริม่หดัเล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 9 ปี โดยมบีดิาเป็นผู้
ฝึกสอน ปจัจุบนัเน่ืองจากนายผกูอายุมากและมลีกัษณะประจาํทีโ่ดดเด่นคอื มเีสน้ผมสขีาวทัง้ศรีษะ  
บรรดาชาวบา้นและสมาชกิในวงเรยีกนายผกูว่าลุงเฒา่ ซึง่ความจรงินายผกูมชีื่อเล่นว่า เฒา่ บางคน
กเ็รยีกแตรวงคณะขวญัใจมดแดงวา่  “ แตรวงลุงเฒา่ ” นายผกูมอีาชพีทาํนาแหว้  และเครื่องดนตรทีี่
เล่นคอื  แตรบารโิทน 
       2. นายโหน่ง สุนทรวิภาต อายุ  85  ปี เป็นสมาชิกที่มีอายุมากที่สุดในวง จบ
การศึกษาชัน้ ป.4  มอีาชพีค้าขาย เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 18  ปี โดยครูลําจวน คงสําราญเป็น
ผูส้อนทัง้ทฤษฎดีนตรสีากล และการเปา่แตรบารโิทน ปจัจุบนัเครือ่งดนตรปีระจาํตวัคอื แตรบารโิทน 
       3. นายบรรจง  ศรดีอกไม้ อายุ 50 ปี จบการศึกษาชัน้ ป.4 อาชพีเกษตรกร   
เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ  20 ปี เคยเป่าป่ีอยู่ในวงตัง้แต่สมยัเป็นวงป่ีพาทย ์ตําแหน่งทีเ่ล่นในแตรวง
ขวญัใจมดแดง คอื เปา่ทรมัเป็ต 
       4. นายละเอียด  ศรีดอกไม้  อายุ  41  ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.6  อาชีพค้าขาย   
เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 16 ปี โดยนายบรรจง ศรดีอกไม้เป็นผู้สอนให้นายละเอยีดเป่าทรมัเป็ต  
 ซึ่งวธิกีารสอนจะสอนแบบวธิขีองวงป่ีพาทย์ที่ฝึกแบบท่องจํา ใช้ปากบอกเพลงเป็นทํานองเพลง  
ตําแหน่งทีเ่ล่น คอื  ทรมัเป็ต   
       5. นายกติตคิุณ  ศรดีอกไม ้อายุ  53 ปี ปจัจุบนัมอีาชพีคา้ขาย เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่
อายุ 20 ปี เดมินัน้เล่นอยูว่งป่ีพาทยโ์ดยเล่นตําแหน่งตรีะนาดทุม้ เริม่หนัมาสนใจดนตรสีากลในช่วง
หลงั โดยเริม่เป่าอลัโต้แซก็โซโฟน กบัอาจารยล์ําจวน คงสําราญพรอ้มกบัการเรยีนรูโ้น้ตสากลไป
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พรอ้มกนั และเคยเล่นอยู่ในวงลูกทุ่งเลก็ ๆ ตะเวนเล่นตามจงัหวดัต่าง ๆ ดว้ย โดยเล่นตําแหน่งอลั
โตแ้ซก็โซโฟน 
       6. นายมณเฑียร  สุนทรวิภาต อายุ 40 ปี  อาชีพค้าขาย จบการศึกษาชัน้ ม.3   
เป็นทายาทสําคญัในการบรหิารกจิการคณะแตรวงของนายผูก สุนทรวภิาต นายมณเฑยีรเริม่เล่น
ดนตรตีัง้แต่อาย ุ15 ปี ซึง่ระยะแรกกเ็ล่นเพื่อความสนุกสนาน ต่อมาบดิาอายุมากขึน้และสุขภาพเริม่
อ่อนแอ นายมณเฑยีรจงึต้องมหีน้าที่และความรบัผดิชอบเพิม่ขึน้ โดยดูแลเรื่องของการคุมเครื่อง
เสยีง  รวมทัง้ต้องเล่นเองด้วยเมื่อมกีารเดนิแห่ของขบวนงานบวช ซึ่งนายมณเฑยีรเล่นตําแหน่ง
กลองใหญ่ 
       7. นายดํารสั  พวงบุปผา อายุ  61 ปี อาชพีเกษตรกร จบการศกึษาชัน้ ป.4 เล่น
ตําแหน่งทรอมโบน  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 18 ปี ซึ่งเดมิเล่นฆอ้งวงใหญ่อยู่วงป่ีพาทย ์ตัง้แต่ยงั
ไมไ่ดป้รบัเปลีย่นเป็นคณะแตรวง   
       8. นายสํารวย  พวงบุปผา อายุ 52 ปี ปจัจุบนัมอีาชพีเป็นเกษตรกร จบการศกึษา
ชัน้ ป.4 เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ 25 ปี มพีืน้ฐานของการดโูน้ตสากลบา้งนิดหน่อย โดยมอีาจารย์
ลาํจวน คงสาํราญเป็นผูฝึ้กสอน เล่นในตําแหน่งอลัโตแ้ซก็โซโฟน 
       9. นายชลอ  พวงบุปผา อายุ  51  ปี มอีาชพีเป็นเกษตรกร จบการศกึษาชัน้ ป.4  
เล่นตําแหน่งอลัโตแ้ซก็โซโฟน เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 20 ปี และเคยเล่นระนาดทุม้อยูใ่นวงป่ีพาทย ์ 
นายชลอมาเริม่หดัเล่นอลัโตแ้ซก็โซโฟน เพราะนายสาํรวย พวงบุปผา  เป็นผูฝึ้กสอน  โดยใชว้ธิกีาร
สอนต่อเพลงเหมอืนกบัวงป่ีพาทย ์ ทีใ่ชแ้บบทอ่งจาํและใชป้ากบอกเป็นทาํนองเพลง 
      10. นายสายชล  ศรดีอกไม ้ อายุ  50 ปี ปจัจุบนัมอีาชพีคา้ขาย จบการศกึษาชัน้ 
ม. 3 เล่นในตําแหน่งตกีลองชุด เดมินัน้เคยเล่นกลองตะโพนอยู่ในวงป่ีพาทย ์แล้วจงึมาเริม่ฝึกหดั
การตกีลอง โดยการฝึกตพีืน้ก่อน  แลว้จงึมาตกีลองจรงิ เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 28 ปี โดยมนีาย
สาํรวย พวงบุปผาชวนมาฝึกหดัดว้ยกนั 
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ตาราง 33 แสดงอาย ุเครือ่งดนตร ีและ อาชพีหลกัของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ อาย ุ เครื่องดนตรี อาชีพ 
1 นายผกู  สนุทรวภิาต 76 บารโิทน เกษตรกร 
2 นายโหน่ง  สนุทรวภิาต 85 บารโิทน คา้ขาย 
3 นายบรรจง  ศรดีอกไม ้ 50 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
4 นายละเอยีด  ศรดีอกไม ้ 41 ทรมัเป็ต คา้ขาย 
5 นายกติตคิุณ  ศรดีอกไม ้ 53 อลัโตแ้ซก็โซโฟน คา้ขาย 
6 นายมณเฑยีร  สนุทรวภิาต 40 กลองใหญ่ คา้ขาย 
7 นายดาํรสั  พวงบุปผา 61 ทรอมโบน เกษตรกร 
8 นายสาํรวย  พวงบุปผา 52 อลัโตแ้ซก็โซโฟน เกษตรกร 
9 นายชลอ  พวงบุปผา 51 อลัโตแ้ซก็โซโฟน เกษตรกร 
10 นายสายชล  ศรดีอกไม ้ 50 กลองชุด,  ตะโพนไทย เกษตรกร 

 
 2.2  เครื่องดนตรี 
 เครื่องดนตรทีี่นักดนตรแีตรวงคณะขวญัใจมดแดงใช้เล่น เป็นเครื่องที่เล่นอยู่ประจํา  
ส่วนใหญ่นักดนตรจีดัซื้อมาเอง เพราะเครื่องดนตรขีองที่คณะแตรวงนัน้ ได้ชํารุดเสยีหายไปตาม
กาลเวลา  เหลอืกแ็ต่เครื่องดนตรบีางเครื่อง เช่น  กตีาร์, คบีอรด์, กลองชุด, ตะโพนไทย สําหรบั
เครื่องดนตรทีีน่ักดนตรแีตรวงคณะขวญัใจมดแดงใชเ้ล่นนัน้  โดยส่วนใหญ่ซื้อมาจากรา้นของนาย
ประเสรฐิ กิง่จนัทร ์ทีซ่อยวดัประดู่ในทรงธรรม ซึง่อยู่แถวภาษเีจรญิ กรุงเทพมหานคร เพราะทีร่า้น
ของนายประเสรฐิ จะสัง่ซือ้เครือ่งดนตรมีอืสองมาจากทีต่่าง ๆ กนั และนําเขา้มาจากประเทศสงิคโปร ์
ซึง่บางชิน้กต็อ้งนํามาซ่อมแซมเลก็น้อย จงึขายในราคายอ่มเยา ไมเ่หมอืนเครื่องใหมม่อืหน่ึงยีห่อ้ดงั
มีชื่อเสียง แต่ราคาแพงเกินความจําเป็นซึ่งเครื่องดนตรีที่คณะแตรวงขวญัใจมดแดงได้จัดซื้อ   
โดยคําแนะนําของอาจารยล์ําจวน  คงสําราญเพราะเหน็ว่าสภาพเครื่องโดยรวม พรอ้มทัง้คุณภาพ
ของเสยีงนัน้ดแีทบแยกไมอ่อก เมือ่เทยีบกบัเครือ่งดนตรมีอืหน่ึงทีร่าคาแพง 
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ตาราง 34 แสดงจาํนวน ยีห่อ้ และทีม่าของเครือ่งดนตรขีองแตรวงคณะขวญัใจมดแดง 
 

ลาํดบัท่ี เครื่องดนตรี จาํนวน ย่ีห้อ ท่ีมา 
1 บารโิทน 2 COUESNON รา้นของนายประเสรฐิ 
2 ทรมัเป็ต 2 KINGS / KONG รา้นของนายประเสรฐิ 
3 อลัโตแ้ซก็โซโฟน 3 KING STONE รา้นของนายประเสรฐิ 
4 ทรอมโบน 1 BACH รา้นของนายประเสรฐิ 
5 กลองใหญ่ 1 PEACE รา้นของนายประเสรฐิ 
6 กลองชุด 1 YAMAHA รา้นของนายประเสรฐิ 

 
      2.3  พิธีกรรมก่อนการบรรเลง 
 ทางเจ้าภาพเตรยีมพานใส่เครื่องบูชาสําหรบัไหว้ครูหรอืยกครู และเมื่อคณะแตรวง
เดนิทางมาถงึทีบ่า้นเจา้ภาพ กจ็ะทาํการไหวค้รโูดยมเีครือ่งบชูา ดงัน้ี 
          -  ดอกไม ้  1 กาํ 
          -  ธปู   5 ดอก 
          -  เทยีน   1 เล่ม 
          -  บุหรี ่   1  ซอง 
          -  เหลา้   1 ขวด 
          -  เงนิคา่กาํนล  12 บาท 
          -  หมากพล ู  3 คาํ 
        ในส่วนของไหว้บางอย่างนัน้จะมหีรอืไม่ก็ได้ เช่น หมากพลู บุหรี่ เหล้า แต่ถ้าเป็น
ดอกไม ้ ธูปเทยีน  เงนิค่ากํานล  12  บาทนัน้  เป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้ําหรบัการไหวค้รู หรอืยกครูใน
แต่ละครัง้  หลงัจากทีเ่ตรยีมเครื่องไหวต่้าง ๆ  พรอ้มแลว้ จุดธูป เทยีน วางใส่พาน นายผูก สุนทร
วภิาต  เป็นผูก้ล่าวขอขมาครบูาอาจารย ์ มคีาํกล่าวดงัน้ี 
   นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ ( 3 จบ) 
        ขา้พเจ้าขอระลกึถึงกราบบูชาพระรตันตรยั  คุณบดิา มารดา  ครูบาอาจารย์และสิง่
ศกัดิส์ทิธิท์ ัง้หลาย ทัง้ปวงทีส่ถติอยูใ่นสถานทีน้ี่ ขอใหก้ารบรรเลงในครัง้น้ีจงประสพกบัความราบรื่น
เรยีบรอ้ยดว้ย อยา่ใหม้สีิง่หน่ึงสิง่ใดทาํใหต้ดิขดั วนัน้ีเป็นวนัดขีอเชญิเหล่าเทพยดาอารกัษ์  จงเสดจ็
ลงมาอวยชยัใหพ้รเหล่าศษิย ์จงประสพแต่สิง่ทีด่ ีๆ การเล่นการรอ้งอย่าไดต้ดิขดัดว้ยประการใด ๆ  
ทัง้ปวง 
        จากนัน้คณะแตรวงบรรเลงเพลงมาร์ช เพื่อเป็นการโหมโรงก่อนที่จะบรรเลงเพลง 
อื่น ๆ ต่อไปตามความเหมาะสม เพือ่ใหเ้ขา้กบัสถานการณ์ของงาน ณ ขณะนัน้ 
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     2.4  การสืบทอด 
 

 
ภาพประกอบ 23 นายผกู สนุทรวภิาต หวัหน้าวงแตรวงคณะขวญัใจมดแดง 

 
   ด้านการฝึกซ้อมดนตรีในแตรวงขวัญใจมดแดง นายผูกได้ยึดหลักที่สําคัญคือ   
การทดสอบผลเพื่อสบืทอดอาชพีแตรวงของบรรดาลูกวง ซึ่งจะสงัเกตไดจ้ากพฤตกิรรม และความ
กระตือรือร้นใส่ใจการพฒันาฝีมอื เพื่อให้เกิดความชํานาญมากขึ้นมีความสามารถ พฒันาจนมี
ประสบการณ์  สามารถออกงานแสดงหรอืถ่ายทอดใหผู้อ้ื่นไดก้ถ็อืวา่ประสบความสาํเรจ็  
   สําหรบัแนวทางการสืบทอดอาชีพแตรวงในอนาคต ของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง 
นายผูก ได้วางแผนไว้ว่า ต้องดําเนินกิจการต่อไปเพราะเป็นสมบัติตกทอดมาจากบรรพบุรุษ   
ซึง่จะตอ้งมกีารปรบัเปลีย่นรปูแบบวธิกีารบรรเลงของวงบา้ง ฝึกซอ้มเพลงทีก่ําลงัเป็นทีนิ่ยมตามยุค
ตามสมยับ้าง เพื่อตอบสนองตามความต้องการของชาวบา้น กอปรกบันายผูกอายุมากแลว้ อกีไม่
นานคงต้องหยุดและมอบภาระการควบคุมวงใหก้บันายมณเฑยีร สุนทรวภิาต บุตรชายทําหน้าที่
ดาํเนินการแทนตนต่อไป 
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      แผนภมิูของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง 
     สายเครอืบุตรหลานและญาต ิ
  

นายหริม่  คงสาํราญ 
  
 นายเลก็  คงสาํราญ      นายเสงีย่ม  คงสาํราญ 
 

 
นายลาํจวน  คงสาํราญ 

 
 

นายผกู  สนุทรวภิาต 
 
 

นายมณเฑยีร  สนุทรวภิาต 
 

      3. บทบาทของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง 
            3.1  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานมงคล 
          สําหรบัแตรวงคณะขวญัใจมดแดง  ลกัษณะของงานที่เจา้ภาพส่วนใหญ่  มาหาไป
บรรเลงคือ งานอุปสมบท การบรรเลงงานอุปสมบทในแต่ละครัง้ของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง  
หลงัจากบูชาครูเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแล้ว เริม่การบรรเลงดว้ยเพลงมารช์  3  เพลง  จงึหยุดรบัประทาน
อาหารกลางวนั  ทีท่างเจา้ของงานจดัให ้ เสรจ็แลว้บรรเลงต่ออกี  2  เพลง  จงึเดนิทางไปรบันาค
จากวดัมาบ้าน  ซึ่งในระหว่างทางนัน้จะบรรเลงเพลงแห่  ในจงัหวะรําวงซึ่งเป็นเพลงของวงดนตร ี
สุนทราภรณ์  หรอืเพลงลูกทุ่งในจงัหวะสามช่า จากนัน้เป็นการอาบน้ํานาค  แตรวงจะบรรเลงเพลง
ค่าน้ํานม  เสร็จพิธีแล้วเป็นการทําขวัญนาค  หน้าที่ของแตรวงจะต้องรับให้ได้และถูกต้อง   
อน่ึงประเพณีการทําขวญันาคในแต่ละท้องที่  แตกต่างกนัเพราะหมอขวญัแต่ละคน  ได้รบัการ 
สบืทอดทีต่่างกนัไปในแต่ละครทูีส่อนมา 
 ครัง้ถงึรุ่งเชา้ซึ่งเป็นวนัอุปสมบทนาค  แตรวงต้องทําหน้าที่แห่ไปวดัเวลาประมาณ  05.00 
น.  เริม่จากการบรรเลงเพลงมาร์ช  แล้วต่อด้วยเพลงลูกทุ่งซึ่งเป็นที่นิยมชื่นชอบของชาวบ้าน  
จนถึงเวลา  07.00 น.  จึงหยุดพกัรบัประทานอาหารเช้า  และบรรเลงต่อด้วยเพลงคลื่นกระทบ 
ฝ ัง่  ออกดว้ยเพลงจงัหวะราํวง  เช่น  เพลงตามองตา   เตย้โขง  พม่าเขว   ฯลฯ  เวลา  08.00 น.  
แห่นาคไปวดัด้วยเพลงลูกทุ่งในจงัหวะรําวง  และสามช่า  เมื่อแห่นาคเวยีนรอบพระอุโบสถครบ   
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3  รอบ  หรือหลาย ๆ รอบ  ก็แล้วแต่คณะแตรวงจะตกลงกบัทางเจ้าภาพงาน  คณะแตรวงจะ
บรรเลงเพลงมหาฤกษ์เป็นการสง่นาคเขา้อุโบสถ  ถอืวา่เป็นการเสรจ็พธิ ี
 
      3.2  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอวมงคล 
 ในการรบังานอวมงคลของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง  จะเริม่ตน้เหมอืนงานมงคลทัว่ไป
คอื  มกีารยกคร ู ดอกไม ้ ธูปเทยีน  เหลา้บุหรีแ่ละเงนิค่ากํานล  12  บาท  หลงัจากการไหวค้รจูบ
ลงแตรวงจะบรรเลงเพลงในอตัราจงัหวะสองชัน้ 1 เพลง  ได้แก่ เพลงแขกเชญิเจ้า ธรณีกรรแสง  
พม่าแปลง  และเพลงไทยสําเนียงต่าง ๆ  ที่นักดนตรไีม่สามารถจดจําชื่อได้ แต่ก็สามารถจดจํา 
ต่อ ๆ  กนัมา  หรอืบรรเลงตามกนัไปโดยมผีูบ้รรเลงนําทีเ่ป็นหลกั  1 ถงึ 2  คน  การบรรเลงเพลง
ในงานศพทัว่ไป  จะบรรเลงเพลงทีม่ทีาํนองเศรา้เพื่อใหเ้ขา้กบับรรยากาศของงาน  ซึง่โดยสว่นมาก
เป็นเพลงมอญ  หรอืเพลงลูกทุ่ง  หรอืเพลงไทยสากล  ทีม่ทีํานองถงึอารมณ์เศรา้กส็ามารถนํามาใช้
ไดเ้ช่นกนั  และแตรวงทําหน้าทีห่ลกัคอื  การบรรเลงประกอบการแห่จากบา้นไปวดั หรอืจากวดัมา
บา้นแลว้แต่ขอ้ตกลง  ทางเจา้ภาพจะวา่จา้งขอ้ตกลงกนั 
  
          4. บทเพลงของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง 
                 4.1  การรวบรวมโน้ตเพลงของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง 
  เพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลงจะแบ่งเป็น 2 ประเภท  ไดแ้ก่  งานมงคลและงานอวมงคล  
  4.1.1  โน้ตเพลงงานมงคล  ไดแ้ก่  เพลงสดุดมีหาราชา  เพลงสยามมานุสต ิ เพลง  
มารช์ ทหารบก  เพลงมารช์ไทยรวมกาํลงั  เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่  เพลงทะเลบา้ 
   4.1.2  โน้ตเพลงงานอวมงคล  ไดแ้ก่  เพลงแขกเชญิเจา้  เพลงธรณกีรรแสง  เพลง
พมา่ แปลง  เพลงมอญออ้ยอิง่เถา  เพลงสโลวม์ารช์ 
               4.2  การจดัประเภทบทเพลงของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง 
   ประเภทของบทเพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลง  ไดแ้บ่งออกเป็น  2  ประเภท  คอื 
   4.2.1  งานมงคล  แบ่งเป็น  2  ลกัษณะคอื 
   -  เพลงขณะทีน่ัง่บรรเลง 
   -  เพลงขณะทีเ่ดนิแห ่
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ตาราง 35  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานมงคลของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง 
 

เพลงขณะท่ีนัง่บรรเลง เพลงขณะท่ีเดินแห่ 
          เพลงสดุดมีหาราชา           
          เพลงสยามมานุสต ิ
          เพลงมารช์ทหารบก 
          เพลงมารช์ไทยรวมกาํลงั 

          เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ 
          เพลงทะเลบา้ 

 
   4.2.2  งานอวมงคล  แบ่งเป็น  2  ลกัษณะคอื 

     -  เพลงทีใ่ชข้ณะนัง่บรรเลง 
     -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะยกศพเวยีนรอบเมร ุ
 
ตาราง 36 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานอวมงคลของแตรวงคณะขวญัใจมดแดง 
 

เพลงท่ีใช้ขณะนัง่บรรเลง เพลงท่ีใช้บรรเลงขณะยกศพเวียนรอบเมร ุ

          เพลงแขกเชญิเจา้ 
          เพลงธรณกีรรแสง 
          เพลงพมา่แปลง 
          เพลงมอญออ้ยอิง่เถา 

          เพลงสโลวม์ารช์ 
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                  แตรวงคณะขวญัใจโพธ์ินิมิตร 
       1.  ประวติัแตรวงคณะขวญัใจโพธ์ินิมิตร 
      ตัง้อยูบ่า้นเลขที ่121 หมู ่ 4 ตําบลดอนปร ูอาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 24 แผนทีก่ารเดนิทางไปบา้นแตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มติร 
 
      แตรวงคณะขวัญใจโพธินิ์มิตร  ซึ่งคําว่า  “ โพธินิ์มิตร ”  มาจากชื่อของหมู่บ้าน  
 ในบรเิวณที่แห่งนัน้  ที่มีชื่อว่า  “ บ้านโพธินิ์มิตร ”  ผู้ก่อตัง้วงคือ  นายงาม  เมอืงจินดา  เมื่อ
ประมาณปี พ.ศ. 2520  โดยปจัจุบนันายงาม ถงึแก่กรรมไปได ้ 2 ปีแลว้  และมนีายไพโรจน์  ชาว
ปลายนา  ซึ่งเป็นศิษย์คนสนิทของนายงาม เมอืงจนิดา ขึน้มาสบืทอดเจตนารมณ์ของผูก้่อตัง้วง   
ในฐานะหวัหน้าวง โดยระยะแรกที่นายงามเสียชีวิตไป สมาชิกทุกคนมีความคิดว่าจะเลิกเล่น  
เทา่กบัวา่จะไมม่แีตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มติรอกี แต่ดว้ยเสยีงเรยีกรอ้งจากชาวบา้นบรเิวณนัน้ และ
ความเสียดายเครื่องดนตรีที่มีอยู่ทัง้หมด สมาชิกนักดนตรีในวงทุกคน จึงลงความเห็นว่า นาย
ไพโรจน์  ปลายชาวนา คอืบุคคลทีเ่หมาะสมทีส่ดุ  มทีัง้คุณวุฒแิละฐานะการเงนิ  รวมทัง้มหีน้าทีก่าร
งานด ี และความรบัผดิชอบสงู สมควรทีจ่ะเป็นหวัหน้าวงคนต่อไป อกีประการหน่ึง นายไพโรจน์เป็น
ศษิยท์ีใ่กลช้ดิ  และนายงามไวว้างใจมากทีส่ดุ 
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     นายไพโรจน์ ปลายชาวนา  เมื่อเข้ามารบัหน้าที่หวัหน้าคณะคนต่อไป จึงต้องมีการ
ปรบัปรุงรูปแบบของวง ใหม้กีารพฒันาไปในทางที่ดขี ึน้ ตัง้แต่เรื่องของเครื่องดนตรทีี่ใช ้ไปจนถึง
ความสามารถของสมาชิกนักดนตรีทุกคน โดยเครื่องดนตรีของแตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มิตร   
มดีงัน้ี 
  
      -  อลัโตแ้ซก็โซโฟน  2 ตวั 
      -  ทรมัเป็ต   2 ตวั 
      -  ทรอมโบน  3 ตวั 
      -  คยีบ์อรด์   1 ตวั 
      -  กตีารเ์บสไฟฟ้า  1 ตวั 
      -  กลองทรโิอ  1 ชุด 
      -  กลองใหญ่  1 ใบ 
      -  กลองชุด   1 ชุด 
      -  คองกา้   1 คู ่
      -  ฉาบเลก็   1 คู ่
      -  ฉาบใหญ่   1 คู ่
      -  ฉิ่ง   1 คู ่
    นอกจากแตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มิตร จะมีลักษณะของการบรรเลงแบบแตรวงแล้ว   
ยงัมกีารปรบัเปลีย่นใหเ้ป็นลกัษณะของการบรรเลงแบบวงลูกทุ่งอกีดว้ย รายไดห้รอืค่าตอบแทนของ
คณะ จงึมงีานแสดงเขา้มาอยูส่มํ่าเสมอ  โดยมคี่าตอบแทนตัง้แต่ 9,000 – 12,000  บาท ใน 1 คนจะ
ไดส้ว่นแบ่งคนละ  500 – 600  บาทต่องาน  สว่นการฝึกซอ้มเพลงต่าง ๆ จะใชว้ธิบีอกปากต่อปาก 
และบอกทาํนองแบบลกัษณะของดนตรไีทย ในแตรวงคณะน้ีไมม่สีมาชกิทีอ่่านโน้ตสากลไดเ้ลย เป็น
กแ็ต่การจาํเสยีง แลว้ต่อน้ิวเล่นกบัเครื่องดนตรขีองตน เพราะสว่นใหญ่คดิว่าการตอ้งมานัง่เรยีนโน้ต
สากล กวา่จะเขา้ใจนัน้ยากและเสยีเวลานาน   
  

  2. สภาพทัว่ไปของแตรวงคณะขวญัใจโพธ์ินิมิตร 
         2.1  นักดนตรี 
       สมาชกิในคณะแตรวงขวญัใจโพธินิ์มติร บางคนกฝึ็กหดัมากบัโน้ตดนตรไีทย และบาง

คนกถ็นดัวธิแีบบบอกปากต่อปาก ซึง่สว่นใหญ่ใชว้ธิบีอกปากต่อปากเพราะจะเป็นเรว็กวา่วธิอีื่น 
       สาํหรบัสมาชกิของแตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มติร มนีกัดนตรทีัง้หมด 11 คน ดงัน้ี 

  1. นายไพโรจน์  ชาวปลายนา  อายุ  42  ปี อาชพีรบัราชการ จบการศกึษาระดบั
ประโยควชิาชพี หรอื ปวช. ตําแหน่งกลองทรโิอและกลองชุด เพิง่รบัหน้าทีห่วัหน้าคณะแตรวงขวญั
ใจโพธินิ์มติร มาไดป้ระมาณ  2  ปี เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ 15  ปี  โดยใชว้ธิคีรพูกัลกัจาํมาก่อน
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ทีม่ารูจ้กักบันายงาม เมอืงจนิดา ผูก้่อตัง้วงโพธินิ์มติร ในระยะหลงันายไพโรจน์เขา้มาเป็นสมาชกิวง  
และมคีวามมุ่งมัน่ตัง้ใจ ที่จะสบืสานวฒันธรรมแตรวงของบา้นโพธินิ์มติรไว ้จงึไดร้บัความไวว้างใจ
จากนายงาม เมอืงจนิดา รวมทัง้บรรดาสมาชกิทัง้หลายในวง ต่างยนิดทีี่มนีายไพโรจน์มาร่วมงาน  
และดาํเนินการบรหิารจดัการวงใหอ้ยูไ่ดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
  2. นายวิเชียร  ชมภูนาด อายุ 53 ปี จบการศึกษาชัน้ ป.4 อาชีพเกษตรกร  
ตําแหน่งอลัโต้แซก็โซโฟน เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 18 ปี มคีรูสํารวย ชมภูนาดเป็นผูส้อน ซึ่งเป็น
บดิาของนายวเิชยีร โดยเล่นเครื่องดนตรชีิน้แรกคอื  ป่ีใน  และโน้ตทีเ่รยีนมาเป็นโน้ตไทย ในช่วง
แรกของชวีตินักดนตรขีองนายวเิชยีร ชมภูนาด จงึไดเ้ขา้เล่นเป็นนักดนตรอียู่ในวงป่ีพาทย ์ซึง่เป็น
วงป่ีพาทยข์องบดิาตวัเอง มาระยะหลงัประมาณ 10  ปีที่แล้ว งานที่วงป่ีพาทยล์ดน้อยลงจงึคดิมา
เล่น  เครื่องดนตรีสากล โดยเลือกเป่าอลัโต้แซ็กโซโฟน หรือนักดนตรีแตรวงทัว่ไปในจงัหวัด
สพุรรณบุร ี เรยีกกนัเป็นทีเ่ขา้ใจวา่  แซก็เลก็ 
  3. นายเสริม สิทธิกรุณา อายุ  60  ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.4  อาชีพรับจ้าง  
ตําแหน่งอลัโตแ้ซก็โซโฟน  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ  45  ปี  จากวงป่ีพาทยม์อญ  นายเสรมิเล่นและ
ฝึกฝนการเล่นของตวัเองดว้ยวธิคีรพูกัลกัจาํมาตลอด   
  4. นายพยนต ์ รม่โพธิ ์ อาย ุ 43  ปี  จบการศกึษาชัน้ ป.6  อาชพีรบัจา้ง  ตําแหน่ง
ทรมัเป็ต  โดยเริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  18  ปี  มอีาจารยท์องอยู ่(ไม่ทราบนามสกุล)  เป็นผูส้อน  
แต่เป็นการถ่ายทอดทางโน้ตไทย  ท่องทํานองเพลงกต็้องท่องเป็นโน้ตไทย  พรอ้มทัง้การฝึกเป่า
ทรมัเป็ต  ซึง่เป็นเครือ่งดนตรทีีน่ายพยนต ์ รม่โพธิ ์ ชอบเล่นมากทีส่ดุ   
  5. นายทรงยศ  ชา้งโต  อาย ุ 37  ปี  จบการศกึษาชัน้ ป.6  อาชพีรบัจา้ง  ตําแหน่ง
ทรมัเป็ต  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  15  ปี  มนีายเสรมิ  สทิธกิรุณาเป็นผูส้อน  ตัง้แต่การเรยีนรู้
เรือ่งโน้ตไทย  แลว้การหดัเปา่ทรมัเป็ตอกีดว้ย 
  6. นายทองเจือ  ทาเงิน  อายุ  52  ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.4  อาชีพรับจ้าง  
ตําแหน่งทรอมโบน  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ  42  ปี  เดมิเล่นเครื่องตอียูใ่นวงป่ีพาทย ์ มาระยะหลงั
ป่ีพาทยไ์มค่่อยมงีานตามกระแสนิยมตะวนัตก  จงึผนัตวัเองมาฝึกเปา่ทรอมโบน  ปจัจุบนัจงึมาอยูท่ี่
แตรวงขวญัใจโพธินิ์มติร 

7. นายอุเทน  ผานาใน  อายุ  44  ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.4  อาชีพรับจ้าง  
ตําแหน่งทรอมโบน  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  18  ปี  เล่นโน้ตไทยมาตลอด  ไม่เคยเรยีนโน้ต
สากลเพราะนายอุเทน  รูส้กึวา่โน้ตไทยนัน้จาํงา่ยกวา่โน้ตสากล 
  8. นายประสาร  เดอืนพลาย  อายุ  48  ปี  จบการศกึษาชัน้ ป.6  อาชพีเกษตรกร  
ตําแหน่งทรอมโบน  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ  14  ปี  ใชว้ธิฝึีกหดัเล่นดว้ยตวัเอง  จากการฟงัเพลง
แลว้จาํทลีะวรรคตอน  จากนัน้นํามาเทยีบเสยีงกบัทรอมโบน  โดยนายประสารสามารถอ่านโน้ตไทย
ได ้
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  9. นายทองอยู่  คําศรจีนัทร์  อายุ  40  ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.6  อาชีพรบัจ้าง  
ตําแหน่งทรอมโบน  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ  19  ปี  โดยใชว้ธิคีรูพกัลกัจําและหดัเล่นดว้ยตวัของ
ตวัเอง  นายทองอยู่จงึไม่สามารถอ่านโน้ตสากลได้  ปจัจุบนัเป็นนักดนตรทีี่สามารถไปเล่นคณะ 
แตรวง วงไหนกไ็ดใ้นกรณทีีว่งขวญัใจโพธินิ์มติร  ยงัไมม่งีาน 
  10. นายสมบตั ิ ปูเ่กดิ  อาย ุ 48  ปี  จบการศกึษาชัน้ ป.6  อาชพีรบัจา้ง  ตําแหน่ง
ฉาบใหญ่และกลองทริโอ  เริ่มเล่นดนตรีตัง้แต่อายุ  12  ปี  นายสมบตัิเป็นศิษย์ของครูทองอยู ่ 
(ไมท่ราบนามสกุล)  ใชว้ธิฝึีกเอง  และแลกเปลีย่นความรู ้ ระหว่างนกัดนตรดีว้ยกนั  เคยเล่นอยูก่บั
คณะแตรวงอื่นมาหลายวง 
  11. นายสําเริง  ทรพัย์มาก  อายุ  51  ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.4  อาชีพรบัจ้าง  
ตําแหน่งเครือ่งหนงั,ฉาบเลก็,ฉิ่ง  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 17 ปี มคีรเูยื่อ บา้นดอนกลาง  เป็นผูส้อน
อา่นโน้ตไทย  และสอนการตเีครือ่งกาํกบัจงัหวะ  เคยเล่นกบัแตรวงคณะอื่น ๆ  มาหลายวง  รวมทัง้
รบังานเล่นดนตรยีอ้นยคุอกีดว้ย 
 
ตาราง 37 แสดงอาย ุเครือ่งดนตร ีและ อาชพีหลกัของนกัดนตรใีนแตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มติร 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ อาย ุ เครื่องดนตรี อาชีพ 
1 นายไพโรจน์  ปลายชาวนา 42 กลองทรโิอ/กลองชุด รบัราชการ 
2 นายวเิชยีร  ชมภนูาด 53 อลัโตแ้ซก็โซโฟน เกษตรกร 
3 นายเสรมิ  สทิธกิรณุา 60 อลัโตแ้ซก็โซโฟน รบัจา้ง 
4 นายพยนต ์ รม่โพธิ ์ 43 ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
5 นายทรงยศ  ชา้งโต 37 ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
6 นายทองเจอื  ทาเงนิ 52 ทรอมโบน รบัจา้ง 
7 นายอุเทน  ผานาใน 44 ทรอมโบน รบัจา้ง 
8 นายประสาร  เดอืนพลาย 48 ทรอมโบน เกษตรกร 
9 นายทองอยู ่ คาํศรจีนัทร ์ 40 ทรอมโบน รบัจา้ง 
10 นายสมบตั ิ ปูเ่กดิ 48 ฉาบใหญ่,กลองทรโิอ รบัจา้ง 
11 นายสาํเรงิ  ทรพัยม์าก 51 เครือ่งหนงั,ฉาบเลก็,ฉิ่ง รบัจา้ง 

  
     2.2  เครื่องดนตรี 
     สว่นของเครือ่งดนตรขีองแตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มติร นายไพโรจน์ไดส้ ัง่ซือ้มาจากหลงั

กระทรวงกลาโหมบา้ง จากเวิง้นาครเกษมบา้ง และบางส่วนกเ็ป็นเครื่องส่วนตวัของนักดนตรใีนวง  
โดยนายไพโรจน์  เป็นผูท้าํหน้าทีด่าํเนินการ  ถา้เครื่องดนตรชีาํรุดเสยีหาย  เบือ้งตน้นกัดนตรผีูเ้ล่น
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เครื่องนัน้ทําการซ่อมแซมด้วยตนเอง แต่ถ้าเกดิเสยีหายหรอืชํารุดมาก จะรวบรวมไปซ่อมที่รา้น
ประเสรฐิ ซอยวดัประดูใ่นทรงธรรม  แถวทา่พระ กรงุเทพมหานคร   
 
ตาราง 38 แสดงจาํนวน ยีห่อ้ และทีม่าของเครือ่งดนตรขีองแตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มติร 
 

ลาํดบัท่ี เครื่องดนตรี จาํนวน ย่ีห้อ ท่ีมา 
1 อลัโตแ้ซก็โซโฟน 2 YAMAHA/KING รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
2 ทรมัเป็ต 2 YAMAHA/CONN รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
3 ทรอมโบน 3 YAMAHA/JUPITER รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
4 คยีบ์อรด์ 1 YAMAHA  PSR-27 รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
5 กตีารเ์บสไฟฟ้า 1 MAYA รา้นคา้หลงักระทรวงกลาโหม 
6 กลองทรโิอ 1 C M C รา้นคา้หลงักระทรวงกลาโหม 
7 กลองใหญ่ 1 ROYAL รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
8 กลองชุด 1 ROYAL รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
9 คองกา้ 1 - รา้นคา้หลงักระทรวงกลาโหม 
10 ฉาบเลก็ 1 YAMAHA รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
11 ฉาบใหญ่ 1 YAMAHA รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
12 ฉิ่ง 1 - รา้นคา้หลงักระทรวงกลาโหม 

   
 2.3  พิธีกรรมก่อนการบรรเลง 

 เมื่อคณะแตรวงมาถงึบา้นของเจา้ภาพงาน ตอ้งมกีารยกครหูรอืไหวค้ร ูซึง่ทางวงเป็นผู้
บอกใหเ้จา้ภาพเตรยีมเครือ่งบชูา ในสว่นของการไหวค้รนูอกจากเป็นการระลกึถงึคุณครอูาจารยแ์ลว้  
ยงัเป็นสิ่งที่ยึดเหน่ียวจิตใจ ให้สมาชิกนักดนตรีมีกําลงัใจ และอารมณ์ร่วมในการบรรเลงดนตร ี 
ขอใหบ้รรเลงผ่านไปไดด้ว้ยด ีและผูท้าํหน้าทีไ่หวค้รหูรอืยกครนูัน้ กค็อื นายไพโรจน์  ปลายชาวนา  
หวัหน้าวง  สว่นของเครือ่งบชูาในการไหวค้ร ู จะใชเ้ครือ่งบชูาคลา้ย ๆ กนั  ไดแ้ก่ 

       -  ดอกไม ้           1 กาํ 
        -  ธปู   5 ดอก   
        -  เทยีน   1 เล่ม 
         -  เหลา้   1 ขวด 
        -  บุหรี ่   1 ซอง 
        -  เงนิคา่กาํนล         12 บาท 
        -  หมาก พล ู  3 คาํ 



115 
 

        เมื่อนํา ธูป เทียน ดอกไม้ เงิน บุหรี่ ใส่พาน และนําพานของบูชาครูทัง้หมด   
ใส่ถาดวางไว้ที่ด้านขา้งของวงดนตร ีผู้ที่ทําหน้าที่ยกครูต้องจุดธูป จุดเทยีน และจุดบุหรี่ 1 มวน  
แลว้รนิเหลา้ใสแ่กว้ นําเทยีนใสใ่นแกว้เหลา้  นัง่ประนมมอืตัง้นะโม  3  จบ   

“นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ” 
        จากนัน้สวดคาถาเป็นภาษาบาลีสันกฤต โดยความนัน้จะกล่าวถึง คุณพระพุทธ   
คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์  และครูบาอาจารย์ที่ประสทิธิป์ระศาสตร์วชิาให ้ต่อด้วยเพลงบรรเลง
สาํหรบัถวายคร ูประมาณ  1 – 2  เพลง ในสว่นของเพลงทีบ่รรเลงถวายคร ูจะแตกต่างกนัระหว่าง
งานที่เป็นมงคล (งานบวช) กับงานอวมงคล (งานศพ) กล่าวคือ งานที่เป็นมงคลนัน้จะใช ้
เพลงมารช์ ในการบรรเลงเริม่เปิดวง สว่นงานทีเ่ป็นงานอวมงคลจะใชเ้พลงสโลวม์ารช์ หรอืเป็นเพลง
ธรณีกรรแสง  และหลงัจากพธิไีหวค้รหูรอืยกครเูสรจ็สิน้  เป็นการบรรเลงเพลงตามความเหมาะสม
ของงานต่อไป 
 
   2.4  การสืบทอด 
 

 
 

ภาพประกอบ 25 นายไพโรจน์ ปลายชาวนา หวัหน้าวงแตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มติร 
 

     เน่ืองจากแตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มติร เริม่ตัง้ขึน้มาจากนายงาม เมอืงจนิดา ผูท้ีม่ใีจรกั
ทางดา้นแตรวงและตัง้ใจทีจ่ะใหแ้ตรวงขวญัใจโพธินิ์มติร อยูคู่ก่บับา้นโพธินิ์มติร ทีอ่าํเภอศรปีระจนัต ์ 
ไปใหย้าวนานที่สุดเท่าที่จะทําได ้ซึ่งนายไพโรจน์ ปลายชาวนา ผูเ้ป็นศษิย์ที่ได้รบัมอบมาเพื่อสบื
ทอดและดแูล สบืต่อไป 
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   แผนภมิูของแตรวงคณะขวญัใจโพธ์ินิมิตร 
              สายศษิย ์
  

นายงาม  เมอืงจนิดา 
 
 

นายไพโรจน์  ปลายชาวนา 
 

  3. บทบาทของแตรวงคณะขวญัใจโพธ์ินิมิตร 
   3.1 ขัน้ตอนในการบรรเลงงานมงคล 
   สําหรบัแตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มติรนัน้ ลกัษณะของงานทีเ่จา้ภาพส่วนใหญ่ มาหา
ไปบรรเลงคอื งานบวชหรอืงานอุปสมบท การบรรเลงงานอุปสมบทในแต่ละครัง้ของแตรวงคณะขวญั
ใจโพธินิ์มติร  หลงัจากบูชาครเูป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ เริม่การบรรเลงดว้ยเพลงมารช์  2 เพลง จงึหยุด
รับประทานอาหารกลางวันที่ทางเจ้าของงานจัดให้ เสร็จแล้วบรรเลงต่ออีก 2 เพลง โดยไม่
จําเป็นต้องบรรเลงเพลงมารช์อกีกไ็ด ้ จงึเดนิทางไปรบันาคจากวดัมาบา้น ซึง่ในระหว่างทางนัน้จะ
บรรเลงเพลงแห ่ในจงัหวะราํวงหรอืเพลงลูกทุ่งในจงัหวะสามช่า จากนัน้เป็นการอาบน้ํานาค แตรวง
บรรเลงเพลงค่าน้ํานม แลว้ต่อดว้ยเพลงจิก๋โก๋ลาบวช เสรจ็พธิแีลว้เป็นการทําขวญันาค หน้าทีข่อง
แตรวงจะตอ้งรบัใหไ้ดแ้ละถูกตอ้ง ซึง่ประเพณกีารทาํขวญันาคในแต่ละทอ้งที ่แตกต่างกนัเพราะหมอ
ขวญัแต่ละคน  ไดร้บัการสบืทอดทีต่่างกนัไป หรอืแลว้แต่ลกูเล่นและสถานการณ์พาไป 
         เมื่อถึงรุ่งเช้าซึ่งเป็นวนัอุปสมบทนาค แตรวงต้องทําหน้าที่แห่ไปวดัเวลาประมาณ  
05.00 น. เริม่จากการบรรเลงเพลงมารช์ แลว้ต่อดว้ยเพลงลูกทุ่งซึง่เป็นทีนิ่ยมชื่นชอบของชาวบา้น  
จนถึงเวลา 07.00 น. จึงหยุดพกัรบัประทานอาหารเช้า และบรรเลงต่อด้วยเพลงคลื่นกระทบฝ ัง่  
ออกดว้ยเพลงจงัหวะราํวง เช่น เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย ราํมาซมิาราํ พมา่เขว  ฯลฯ เวลา  08.00 น.  
แห่นาคไปวดัดว้ยเพลงลูกทุ่งในจงัหวะรําวง และสามช่า เมื่อแห่นาคเวยีนรอบพระอุโบสถครบ  3  
รอบ หรอืหลายรอบ กแ็ลว้แต่คณะแตรวงจะตกลงกบัทางเจา้ภาพงาน  คณะแตรวงจะบรรเลงเพลง
มหาฤกษ์มหาชยั เป็นการสง่นาคเขา้อุโบสถ  ถอืวา่เป็นการเสรจ็พธิ ี
 

        3.2  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอวมงคล 
    การรบังานอวมงคลของแตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มติร จะเริม่ต้นเหมอืนงานมงคล
ทัว่ไปคอื มกีารยกคร ูดอกไม ้ ธูปเทยีน เหลา้บุหรีแ่ละเงนิค่ากํานล 12 บาท หลงัจากการไหวค้รจูบ
ลงแตรวงบรรเลงเพลงในอตัราจงัหวะสองชัน้ 1 เพลง ไดแ้ก่ เพลงแขกเชญิเจา้ ธรณีกรรแสง พม่า
แปลง การบรรเลงเพลงในงานศพทัว่ไป บรรเลงเพลงทีม่ทีํานองเศรา้เพื่อใหเ้ขา้กบับรรยากาศของ
งาน  ซึง่โดยสว่นมากเป็นเพลงมอญ หรอืเพลงลกูทุง่ ทีม่ทีาํนองถงึอารมณ์เศรา้กส็ามารถนํามาใชไ้ด ้ 
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และแตรวงจะทําหน้าที่หลกัคอื  การบรรเลงประกอบการแห่  จากบ้านไปวดั หรอืจากวดัมาบ้าน
แลว้แต่ขอ้ตกลง  ทางเจา้ภาพจะวา่จา้งขอ้ตกลงกนั 

 
      4. บทเพลงของแตรวงคณะขวญัใจโพธ์ินิมิตร 

      4.1 การรวบรวมโน้ตเพลงของแตรวงคณะขวญัใจโพธ์ินิมิตร 
เพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลงจะแบ่งเป็น  2 ประเภท ไดแ้ก่ งานมงคลและงานอวมงคล 4.1.1  โน้ตเพลง
งานมงคล  ไดแ้ก่  เพลงสดุดมีหาราชา  เพลงมารช์สีเ่หล่า  เพลงมารช์ตํารวจ  เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่  
เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย  เพลงกนิอะไรถงึสวย  เพลงหนูไมรู่ ้ เพลงทหารอากาศขาดรกั   

     4.1.2  โน้ตเพลงงานอวมงคล  ไดแ้ก่  เพลงธรณกีรรแสง  เพลงแขกเชญิเจา้   
เพลงพมา่แปลง เพลงพญาโศก  เพลงลาวดาํเนินทราย  เพลงสโลวม์ารช์ 
     4.2  การจดัประเภทบทเพลงของแตรวงคณะขวญัใจโพธ์ินิมิตร 
       ประเภทของบทเพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลง  ไดแ้บ่งออกเป็น  2  ประเภท  คอื 
       4.2.1  งานมงคล  แบ่งเป็น  2  ลกัษณะคอื 
       -  เพลงขณะทีน่ัง่บรรเลง 
       -  เพลงขณะทีเ่ดนิแห ่
 
ตาราง 39 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานมงคลของแตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มติร 

 

เพลงขณะท่ีนัง่บรรเลง เพลงขณะท่ีเดินแห่ 

          เพลงสดุดมีหาราชา          
          เพลงมารช์สีเ่หล่า 
          เพลงมารช์ตํารวจ 
          เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ 

          เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย 
          เพลงกนิอะไรถงึสวย 
          เพลงหนูไมรู่ ้
          เพลงทหารอากาศขาดรกั 

   
      4.2.2  งานอวมงคล  แบ่งเป็น  2  ลกัษณะคอื 

        -  เพลงทีใ่ชข้ณะนัง่บรรเลง 
        -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะยกศพเวยีนรอบเมร ุ
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ตาราง 40 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานอวมงคลของแตรวงคณะขวญัใจโพธินิ์มติร 
 

เพลงท่ีใช้ขณะนัง่บรรเลง เพลงท่ีใช้บรรเลงขณะยกศพเวียนรอบเมร ุ
          เพลงแขกเชญิเจา้ 
          เพลงพมา่แปลง 
          เพลงพญาโศก 
          เพลงลาวดาํเนินทราย 

          เพลงธรณกีรรแสง 
          เพลงสโลวม์ารช์ 
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                   แตรวงคณะขนัทอง 
      1.  ประวติัแตรวงคณะขนัทอง 
      ตัง้อยูบ่า้นเลขที ่87 หมู ่3 ตําบลดอนปร ูอาํเภอศรปีระจนัต ์จงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 26 แผนทีก่ารเดนิทางไปบา้นของแตรวงคณะขนัทอง 
 
   แตรวงคณะขนัทอง เริม่ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2546  หรอืเมื่อประมาณ 7 ปีมาแลว้ โดยนาย
มานัส  ขนัทอง อายุ 45 ปี หวัหน้าวง ซึง่มาจากการรวมตวัระหว่างเพื่อนฝงู ทีเ่ป็นนักดนตรอียู่ใน
วงการแตรวงดว้ยกนั ชื่อของแตรวงคณะนี้มาจากนามสกุลของนายมานัสเอง ดว้ยความชอบดนตรี
ทัง้นายมานัส และเพื่อนสมาชกิแตรวงคณะขนัทองทัง้หมด 12 คน จงึรบัเล่นงานต่างๆ ดว้ยความ
รบัผดิชอบ ตัง้ใจใหแ้ต่ละงานนัน้  มคีุณภาพและสาํเรจ็ลุล่วงไปไดด้ว้ยด ีแตรวงคณะขนัทองจงึเป็น
อกีคณะหน่ึงในอาํเภอศรปีระจนัตท์ีช่าวบา้นชื่นชอบ 
   ส่วนของเครื่องดนตรทีี่ใช้ในวงขนัทอง เป็นเครื่องที่ซื้อใหม่มาตัง้แต่เริม่ตัง้คณะแตรวง  
ดว้ยกาลเวลาผ่านไปกม็บีา้งที่ชํารุดสกึหรอ แต่กม็กีารหมุนเวยีนซื้อมาทดแทนกนัไป โดยมเีครื่อง
ดนตรทีัง้หมด  ดงัน้ี 
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     -  คยีบ์อรด์           3 ตวั 
     -  อลัโตแ้ซก็โซโฟน          2 ตวั 
     -  ทรอมโบน           2 ตวั 
     -  ทรมัเป็ต           2 ตวั 
     -  กลองทรโิอ          1 ชุด 
     -  กลองใหญ่           1 ใบ 
     -  กตีารไ์ฟฟ้า          1 ตวั 
     -  กตีารเ์บสไฟฟ้า          1 ตวั 
     -  กลองชุด           1 ชุด 
     -  ฉาบเลก็           1 คู ่
     -  ฉาบใหญ่           1 คู ่
     -  ฉิ่ง           1 คู ่
    สําหรบัการรบังานของแตรวงคณะขนัทอง ในส่วนของค่าตอบแทนแตรวงคณะขนัทอง  
โดยเฉลีย่จะรบัประมาณงานละ  8,000 – 20,000  บาท  ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัระยะทางทีเ่ดนิทาง  จากบา้น
ของคณะแตรวงไปถึงบ้านเจ้าภาพ  และจํานวนนักดนตรี ค่าตอบแทนจะได้คนละ 600  บาท  
เท่ากนัทีเ่หลอืจะเขา้เป็นกองกลางของคณะแตรวง เพื่อไวใ้ชจ้่ายเป็นค่าซือ้อุปกรณ์  ค่าเดนิทาง ค่า
น้ํามนัรถ  และนําไปซ่อมแซมเครื่องดนตรทีีช่าํรุด  แตรวงคณะขนัทองน้ีสมาชกินกัดนตรทีุกคนไม่มี
ความรูเ้กี่ยวกบัโน้ตสากลเลย  เวลาต่อเพลงใชว้ธิรีอ้งทํานองวรรคเพลง  จําเสยีงแลว้ท่องเป็นโน้ต
ไทย  และมาเทยีบเสยีงกบัเครือ่งดนตรขีองแต่ละคน 
    
   2. สภาพทัว่ไปของแตรวงคณะขนัทอง 
    2.1  นักดนตรี  
   แตรวงคณะขนัทอง เป็นวงแตรวงที่นักดนตรใีนวง แต่ละคนก็มใีจรกัด้านดนตรกีนั 
ทุกคน โดยส่วนใหญ่สมาชกิในวงจะเป็นญาตพิีน้่องกนั ฉะนัน้ เมื่อมปีญัหาหรอืต้องการมตขิองคน
ส่วนใหญ่ นักดนตรใีนวงขนัทอง จะตามตวักนัอย่างไม่ยากลําบาก บางคนสามารถไปรบังานนอก 
ไดอ้กี ในกรณีที่วงขนัทองไม่มงีาน เป็นการเสรมิรายได้พรอ้มกบัสรา้งมติรภาพอนัด ีกบัเพื่อนนัก
ดนตรแีตรวงดว้ยกนั ถอืเป็นประสบการณ์เสรมิใหก้บันกัดนตรแีต่ละคน 
        แตรวงคณะขนัทอง มจีาํนวนสมาชกิทัง้หมด  12  คน  ดงัน้ี 
  1. นายมานัส  ขนัทอง อายุ 45 ปี  จบการศกึษาชัน้ ป.6 เป็นหวัหน้าวง ปจัจุบนัมี
อาชีพทําไร่  เป็นเกษตรกร ตําแหน่งคีย์บอร์ด  เริ่มเรียนดนตรีมาตัง้แต่อายุ 17 ปี มีครูชูชีพ   
เขยีวไสว เป็นผูส้อนการอ่านโน้ตไทย โดยก่อนทีจ่ะมารวมกนัตัง้วงขนัทองน้ี นายมานัสไดเ้ป็นนัก
ดนตรทีีว่งอื่นๆ  มาก่อน  จงึมปีระสบการณ์สะสมมาบา้ง 
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  2. นายรุ่งโรจน์  สุดใจ อายุ  40  ปี  จบการศกึษาชัน้ ป.6 อาชพีรบัจา้ง ตําแหน่ง
ทรัมเป็ต เริ่มเรียนดนตรีมาตัง้แต่อายุ 16 ปี กับครูชูชีพ เขียวไสว เช่นเดียวกับนายมานัส   
ขนัทอง หวัหน้าวง และเคยเล่นอยูใ่นวงลกูทุง่ตะเวนรบังานแสดงทัว่ไป   
  3. นายอํานาจ  สุดใจ  อายุ 38 ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.6 อาชพีรบัจ้าง ตําแหน่ง
ทรมัเป็ต  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ 20 ปี เป็นน้องชายของนายรุ่งโรจน์ สุดใจ แต่มาฝึกหดัเล่น
ทรมัเป็ตกบันายมานสั  ขนัทอง  และหดัอา่นโน้ตไทยโดยทีไ่มส่ามารถอา่นโน้ตสากลได ้
  4. นางสาวน้ําผึ้ง  ขันทอง อายุ 25 ปี จบการศึกษาชัน้ ม.3 อาชีพเกษตรกร  
ตําแหน่งอลัโต้แซก็โซโฟน  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ  19  ปี  เป็นบุตรสาวของนายมานัส ขนัทอง  
ซึง่เป็นหวัหน้าวง และบดิาเป็นผูส้อนเปา่อลัโตแ้ซก็โซโฟน โดยใชว้ธิอี่านโน้ตไทย พรอ้มกบัจาํเสยีง
ของทาํนองเพลง เพือ่นํามาแกะทาํนองกบัเครือ่งดนตรขีองตวัเอง 
  5. นายมงคล  รกัสนิท อายุ 49 ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.4 อาชีพเกษตรกร  
ตําแหน่งอลัโตแ้ซก็โซโฟน เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 19  ปี  กบัครชูชูพี  เขยีวไสว  โดยการอ่านโน้ต
ไทย  เดมินายมงคลเล่นอยูใ่นวงป่ีพาทยม์าก่อน  ซึง่ปจัจุบนัการรบังานของวงป่ีพาทยล์ดน้อยลงมาก  
จงึหนัมาเปา่เครือ่งดนตรสีากล โดยเฉพาะรบัเล่นเสรมิตามคณะแตรวง เป็นการหารายไดพ้เิศษเพิม่ 
  6. นายณรงค์  ฉิมวยั อายุ 39 ปี จบการศึกษาชัน้ ป.4 อาชีพรบัจ้าง ตําแหน่ง
กลองทรโิอ เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 30 ปี ดว้ยการชกันําของนายมานัส ขนัทอง และเป็นผูส้อนให้
นายณรงคต์กีลองทรโิอ ซึง่ตามคาํเรยีกทอ้งถิน่จะเรยีกกลองทรโิอว่า กลองโซโล่ เพราะว่าสามารถที่
จะรวัตโีชวห์รอืจะตสีง่จงัหวะ เพือ่เปลีย่นเพลงไปในเพลงต่อไป 
  7. นายมโน  กลา้หาร อายุ  46  ปี จบการศกึษาชัน้ ป.4 อาชพีเกษตรกร  ตําแหน่ง
กตีารไ์ฟฟ้า เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 17 ปี เป็นศษิยข์องครูชูชพี เขยีวไสว เหมอืนกบัเพื่อนร่วมวง
หลายคน ถงึนายมโนจะเล่นกตีารไ์ฟฟ้า กใ็ชว้ธิกีารอา่นโน้ตไทยและทอ่งทาํนองเพลงเป็นโน้ตไทย   
  8. นายวชิา กลา้หาร อายุ 46 ปี  จบการศกึษาชัน้ ป.4  อาชพีเกษตรกร ตําแหน่ง
ทรอมโบน  เริ่มเล่นดนตรีตัง้แต่อายุ 15  ปี เรียนการอ่านโน้ตไทยมาจาก ครูชูชีพ เขียวไสว  
เหมอืนกบัเพื่อนสมาชกิภายในวงอกีหลายๆ  คน  เคยมปีระสบการณ์ในการเล่นวงลูกทุ่งมาก่อน  
และรบัเล่นตามคณะแตรวง  ในชว่งเวลาทีว่งขนัทองยงัไมม่งีานแสดง 
  9. นายนิรุต  มิง่มติร  อายุ  26  ปี จบการศกึษาชัน้ ป.6  อาชพีรบัจ้าง ตําแหน่ง
ทรมัเป็ต  เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อาย ุ 21  ปี  โดยมนีายมานสั ขนัทอง หวัหน้าคณะแตรวง  เป็นผูส้อน
ตัง้แต่การอา่นโน้ตไทยและการฝึกเปา่ทรมัเป็ต  โดยเริม่จากการไล่เสยีงแลว้จงึต่อเพลง ตามลาํดบั 
  10. นายใจ  กล้าหาร อายุ 42 ปี จบการศกึษาชัน้ ป.6 อาชพีเกษตรกร ตําแหน่ง
ทรมัเป็ต เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 25  ปี โดยมคีรูชูชพี เขยีวไสวเป็นผูส้อนใหอ้่านโน้ตไทย รวมทัง้
สอนใหเ้ปา่ทรมัเป็ต ปจัจุบนันายใจยงัเป็นสมาชกิของวงลกูทุง่เลก็ ๆ ในจงัหวดัสพุรรณบุรอีกีดว้ย 
  11. นายกิติศักดิ  ์สุดใจ อายุ 16 ปี ปจัจุบันเป็นนักเรียนกําลังศึกษาอยู่ชัน้
มธัยมศกึษาปีที ่4 ตําแหน่งทรมัเป็ต เริม่เล่นดนตรตีัง้แต่อายุ 15 ปี ซึง่เป็นนกัดนตรทีีอ่ายุน้อยทีสุ่ด  
และมปีระสบการณ์น้อย เพยีงแค่ปีเดยีว นายกติศิกัดิม์นีายมานัส  เป็นผูฝึ้กสอนดูแลตัง้แต่การหดั
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อา่นโน้ตไทยและฝึกฝนการเปา่ทรมัเป็ต แต่ดว้ยความตัง้ใจทีจ่ะเป็นนกัดนตร ีเล่นทรมัเป็ตใหช้าํนาญ
และคล่องแคล่ว  นายกติศิกัดิจ์งึมคีวามสามารถในการเล่นทรมัเป็ต เกนิเดก็หนุ่มทีอ่ายใุกลเ้คยีงกนั 
  12. นายสมนึก  ขนัทอง  อายุ 49  ปี  จบการศกึษาชัน้ ป.4 อาชพีเกษตรกร  
ตําแหน่งกลองใหญ่ เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  40  ปี โดยมนีายมนัส ขนัทองซึ่งเป็นหวัหน้าวง  
เป็นผู้ชกัชวนให้เข้ามาร่วมงานกันในวงขนัทอง เน่ืองจากเป็นญาติสนิทกัน และมีนิสยัที่รกัใน
เสยีงดนตรเีหมอืนกนั  จงึไมย่ากทีจ่ะมารว่มงานและชว่ยกนัดแูลวงต่อไป   
 
ตาราง 41 แสดงอาย ุเครือ่งดนตร ีและ อาชพีหลกัของนกัดนตรใีนแตรวงคณะขนัทอง 
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ อาย ุ เครื่องดนตรี อาชีพ 
1 นายมานสั  ขนัทอง 45 คยีบ์อรด์ เกษตรกร 
2 นายรุง่โรจน์  สดุใจ 40 ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
3 นายอาํนาจ  สดุใจ 38 ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
4 นางสาวน้ําผึง้  ขนัทอง 25 อลัโตแ้ซก็โซโฟน เกษตรกร 
5 นายมงคล  รกัสนิท 49 อลัโตแ้ซก็โซโฟน เกษตรกร 
6 นายณรงค ์ ฉิมวยั 39 กลองทรโิอ รบัจา้ง 
7 นายมโน  กลา้หาร 46 กตีารไ์ฟฟ้า เกษตรกร 
8 นายวชิา  กลา้หาร 46 ทรอมโบน เกษตรกร 
9 นายนิรตุ  มิง่มติร 26 ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
10 นายใจ  กลา้หาร 42 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
11 นายกติศิกัดิ ์ สดุใจ 16 ทรมัเป็ต นกัเรยีน 
12 นายสมนึก  ขนัทอง 49 กลองใหญ่ เกษตรกร 

  
 2.2  เครื่องดนตรี 
 เครื่องดนตรขีองแตรวงคณะขนัทอง เป็นเครื่องสว่นกลางของวง โดยสว่นใหญ่จะไปหา
ซือ้ทีห่ลงักระทรวงกลาโหม บรเิวณแถวคลองหลอด และเวิง้นาครเกษม ถา้เครือ่งเสยีเพยีงเลก็น้อยก็
สามารถซ่อมแซมไดใ้นระดบัหน่ึง แต่ถา้ชํารุดเกนิกําลงัทีซ่่อมเอง จะนําไปซ่อมกบัช่างทีรู่จ้กัมกัคุน้
กนั ซึง่ใชบ้า้นเปิดเป็นรา้นซ่อมเครือ่งดนตร ี โดยรา้นซ่อมอยูท่ีบ่รเิวณขา้งวดัสามจุน่ กบัอกีทีห่น่ึงคอื
รา้นประเสรฐิ ทีอ่ยูใ่นซอยวดัประดูใ่นทรงธรรม  แถวทา่พระ  กรงุเทพมหานคร   
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ตาราง 42 แสดงจาํนวน ยีห่อ้ และทีม่าของเครือ่งดนตรขีองแตรวงคณะขนัทอง 
 

ลาํดบัท่ี เครื่องดนตรี จาํนวน ย่ีห้อ ท่ีมา 
1 คยีบ์อรด์ 2 YAMAHA รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
2 อลัโตแ้ซก็โซโฟน 2 KING STONE รา้นคา้หลงักระทรวงกลาโหม 
3 ทรอมโบน 2 EMPEROR รา้นคา้หลงักระทรวงกลาโหม 
4 ทรมัเป็ต 2 JUPITER/CONN รา้นคา้หลงักระทรวงกลาโหม 
5 กลองทรโิอ 1 YAMAHA รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
6 กลองใหญ่ 1 TAMA รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
7 กตีารไ์ฟฟ้า 1 MAYA รา้นคา้หลงักระทรวงกลาโหม 
8 กตีารเ์บสไฟฟ้า 1 MAYA รา้นคา้หลงักระทรวงกลาโหม 
9 กลองชุด 1 PEARL รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
10 ฉาบเลก็ 1 YAMAHA รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
11 ฉาบใหญ่ 1 YAMAHA รา้นคา้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
12 ฉิ่ง 1 - - 

   
      2.3  พิธีกรรมก่อนการบรรเลง 
           ทุกครัง้ที่มงีานแสดง พธิกีรรมทีต่้องกระทําโดยทีล่มืไม่ไดเ้ลยคอื การไหวค้รูหรอืเรยีก
อกีคําหน่ึงคอืการยกครู พธิกีรรมน้ีทําเพื่อเป็นการเคารพเจา้ทีเ่จา้ทาง บูชาครู อาจารย ์ทีอ่บรมสัง่
สอนสรรพวชิาต่าง ๆ  รวมทัง้สอนวธิกีารบรรเลงเครื่องดนตร ีทีน่กัดนตรแีต่ละคนถนดั อน่ึงการไหว้
ครูนัน้กเ็หมอืนกบัเป็นกําลงัใจใหน้ักดนตร ี เพื่อที่จะใหผ้่านงานแสดงนัน้  ไปไดด้ว้ยดแีละราบรื่น  
สว่นเครือ่งบชูาครปูระกอบไปดว้ย 
  -  ดอกไม ้  1 กาํ 
  -  ธปู   5 ดอก   
  -  เทยีน   1 เล่ม 
  -  เหลา้   1 ขวด 
  -  บุหรี ่   1 ซอง 
  -  เงนิคา่กาํนล         12 บาท 
  -  หมาก พล ู  3 คาํ 
       เมื่อเตรยีมของครบแลว้  กนํ็าของใส่พานไว ้ หวัหน้าวงเป็นตวัแทนประจําวง  โดยจะ
จุดธปูวางไวท้ีข่า้งพาน รนิเหลา้ใสแ่กว้ จุดเทยีนไวใ้นแกว้เหลา้  แลว้กล่าวคาํบูชาครคูอื  ตัง้นะโม  3  
จบ  ดงัน้ี 

“นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ”  ( 3 จบ ) 
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             จากนัน้ภาวนาคาถาเพื่อนึกถงึ คุณของพระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ ์ บุญคุณของบดิา
มารดาและคุณของครูอาจารย ์ช่วงหลงัเล่นเพลงเป็นการถวายครูสกั 1 – 2 เพลง ตามความ
เหมาะสมของงาน 
 
      2.4  การสืบทอด 
 

 
ภาพประกอบ 27 นายมานสั  ขนัทอง  หวัหน้าวงแตรวงคณะขนัทอง 

 
     สําหรบัแนวทางการสบืทอดอาชพีแตรวงในอนาคต  ของแตรวงคณะขนัทองนายมานัส  
ไดว้างแผนไวว้่า ต้องดําเนินกจิการของวงขนัทองต่อไป ซึ่งจะต้องมกีารปรบัเปลีย่นรูปแบบวธิกีาร
บรรเลงของวงบ้าง ฝึกซ้อมเพลงที่กําลงัเป็นที่นิยมตามยุคตามสมยับ้าง เพื่อตอบสนองตามความ
ตอ้งการของชาวบา้น โดยมอบใหน้างสาวน้ําผึง้ ขนัทอง (บุตรสาว) ซึง่ปจัจุบนันายมานสัไดถ่้ายทอด  
วธิกีารฝึกเป่าอลัโตแ้ซก็โซโฟน  เพื่อเป็นการสบืสานกจิการของครอบครวั และสบืทอดอาชพีแตรวง
ใหค้งอยูคู่จ่งัหวดัสพุรรณบุร ี ต่อไป 
      
    แผนภมิูของแตรวงคณะขนัทอง 
    สายเครอืบุตรหลาน 
  

นายมานสั  ขนัทอง 
 
 

นางสาวน้ําผึง้  ขนัทอง 
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     3. บทบาทของแตรวงคณะขนัทอง 
    3.1  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานมงคล 
      สาํหรบัแตรวงคณะขนัทองนัน้ ลกัษณะของงานทีเ่จา้ภาพสว่นใหญ่ มาหาไปบรรเลง
คือ  งานบวช การบรรเลงงานบวชในแต่ละครัง้ของแตรวงคณะขนัทอง หลงัจากบูชาครูเป็นที่
เรยีบรอ้ยแล้ว เริม่การบรรเลงด้วยเพลงมาร์ช 2 เพลง จงึหยุดรบัประทานอาหารกลางวนั ที่ทาง
เจ้าของงานจดัให้ เสร็จแล้วบรรเลงต่ออีก  2 เพลง จึงเดินทางไปรบันาคจากวดัมาบ้าน ซึ่งใน
ระหว่างทางนัน้จะบรรเลงเพลงแห่  ในจงัหวะรําวงซึ่งเป็นเพลงที่ใหจ้งัหวะสนุกสนาน เรา้ใจ หรอื
เพลงลูกทุ่งในจงัหวะสามช่า จากนัน้เป็นการอาบน้ํานาค แตรวงบรรเลงเพลงค่าน้ํานม เพลงจิก๋โก๋ 
ลาบวช  เสร็จพิธีแล้วจะเป็นการทําขวัญนาค หน้าที่ของแตรวงต้องรับให้ได้และถูกต้อง   
อน่ึงประเพณีการทําขวญันาคในแต่ละทอ้งที ่ แตกต่างกนัเพราะหมอขวญัแต่ละคนจะไดร้บัการสบื
ทอดทีต่่างกนัไป หรอืแลว้แต่ลกูเล่นเฉพาะตวัและสถานการณ์พาไป 
          เมื่อถงึรุ่งเชา้ซึ่งเป็นวนัอุปสมบทนาค  แตรวงต้องทําหน้าที่แห่ไปวดัเวลาประมาณ  
05.00 น. เริม่จากการบรรเลงเพลงมารช์  แลว้ต่อดว้ยเพลงลูกทุ่งซึง่เป็นทีนิ่ยมชื่นชอบของชาวบา้น  
จนถึงเวลา  07.00 น. จงึหยุดพกัรบัประทานอาหารเช้า และบรรเลงต่อด้วยเพลงคลื่นกระทบฝ ัง่  
ออกดว้ยเพลงจงัหวะราํวง  เช่น  เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย ราํมาซมิาราํ พมา่เขว ฯลฯ เวลา 08.00 น. 
แห่นาคไปวดัด้วยเพลงลูกทุ่งในจงัหวะรําวง และสามช่า เมื่อแห่นาคเวียนรอบพระอุโบสถครบ   
3  รอบ หรอืจะหลายรอบ กแ็ลว้แต่คณะแตรวงจะตกลงกบัทางเจา้ภาพงาน คณะแตรวงบรรเลงเพลง
มหาฤกษ์มหาชยั  เป็นการสง่นาคเขา้อุโบสถ  ถอืวา่เป็นการเสรจ็พธิ ี
 
                3.2  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอวมงคล 
   ในการรบังานอวมงคลของแตรวงคณะขนัทอง จะเริม่ต้นเหมอืนงานมงคลทัว่ไปคอื   
มกีารยกคร ูดอกไม ้ ธปูเทยีน  เหลา้บุหรีแ่ละเงนิค่ากํานล 12 บาท หลงัจากการไหวค้รจูบลงแตรวง
บรรเลงเพลงในอตัราจงัหวะสองชัน้ 1 เพลง ได้แก่ เพลงแขกเชิญเจ้า ธรณีกรรแสง พม่าแปลง   
การบรรเลงเพลงในงานศพทัว่ไป จะบรรเลงเพลงทีม่ทีํานองเศรา้เพื่อใหเ้ขา้กบับรรยากาศของงาน  
ซึ่งโดยส่วนมากจะเป็นเพลงมอญ หรอืเพลงลูกทุ่ง ที่มทีํานองถงึอารมณ์เศรา้กส็ามารถนํามาใชไ้ด ้ 
และแตรวงจะทําหน้าที่หลกัคือ การบรรเลงประกอบการแห่ จากบ้านไปวดั หรอืจากวดัมาบ้าน
แลว้แต่ขอ้ตกลง ทางเจา้ภาพจะวา่จา้งขอ้ตกลงกนั 
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      4. บทเพลงของแตรวงคณะขนัทอง 
          4.1 การรวบรวมโน้ตเพลงของแตรวงคณะขนัทอง 
              เพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลงจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่  งานมงคลและงานอวมงคล 
      4.1.1 โน้ตเพลงงานมงคล ได้แก่ เพลงสดุดมีหาราชา เพลงสยามมานุสต ิ  
เพลงมารช์สีเ่หล่า  เพลงตามองตา  เพลงลําไย  เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย  เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่  เพลง
ดาวพระศุกร ์ เพลงสาวบางโพ  เพลงชวนน้องแต่งงาน   
      4.1.2  โน้ตเพลงงานอวมงคล  ไดแ้ก่  เพลงธรณีกรรแสง  เพลงพญาโศก  เพลง
เขมร  ปากทอ่  เพลงวอลซตุ์กกะ  เพลงลาวดาํเนินทราย  เพลงสโลวม์ารช์ 
        4.2  การจดัประเภทบทเพลงของแตรวงคณะขนัทอง 
     ประเภทของบทเพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลง  ไดแ้บ่งออกเป็น  2  ประเภท  คอื 
     4.2.1  งานมงคล  แบ่งเป็น  2  ลกัษณะคอื 
     -  เพลงขณะทีน่ัง่บรรเลง 
     -  เพลงขณะทีเ่ดนิแห ่
                      
ตาราง 43 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานมงคลของแตรวงคณะขนัทอง 
 

เพลงขณะท่ีนัง่บรรเลง เพลงขณะท่ีเดินแห่ 
          เพลงสดุดมีหาราชา           
          เพลงสยามมานุสต ิ
          เพลงมารช์สีเ่หล่า 
          เพลงตามองตา 
          เพลงลาํไย 

          เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย 
          เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ 
          เพลงดาวพระศุกร ์
          เพลงสาวบางโพ 
          เพลงชวนน้องแต่งงาน 

   
     4.2.2  งานอวมงคล  แบ่งเป็น  2  ลกัษณะคอื 

       -  เพลงทีใ่ชข้ณะนัง่บรรเลง 
       -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะยกศพเวยีนรอบเมร ุ
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ตาราง 44 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานอวมงคลของแตรวงคณะขนัทอง 
 

เพลงท่ีใช้ขณะนัง่บรรเลง เพลงท่ีใช้บรรเลงขณะยกศพเวียนรอบเมร ุ
         เพลงธรณกีรรแสง 
         เพลงลาวดาํเนินทราย 
         เพลงเขมรปากทอ่ 
         เพลงวอลซตุ์กกะ 

          เพลงธรณกีรรแสง 
          เพลงพญาโศก 
          เพลงสโลวม์ารช์ 
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                   แตรวงคณะศรีสาํอางค ์
      1. ประวติัแตรวงคณะศรีสาํอางค ์
      ตัง้อยูบ่า้นเลขที ่100/1 หมู ่1 ตําบลปากน้ํา  อาํเภอเดมิบางนางบวช  จงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

 
 

ภาพประกอบ 28 แผนทีก่ารเดนิทางไปบา้นของแตรวงคณะศรสีาํอางค ์
 
      แตรวงคณะศรสีําอางค ์ เริม่ก่อตัง้ขึน้มาจากวงมโหรโีดย กํานันสําราญ น้ําจนัทร ์เมื่อ
ประมาณ  60 กว่าปีมาแล้ว จงึเป็นวงเก่าแก่วงหน่ึง ทีเ่ชดิหน้าชูตาภายในอําเภอเดมิบางนางบวช  
และในเวลาต่อมาด้วยสภาพสงัคมในปจัจุบนั ทําให้วงมโหรไีด้รบัความนิยมลดลง หมายรวมถึง
ค่าตอบแทนหรอืรายไดน้ัน้หายไปอย่างเหน็ไดช้ดั จงึมกีารปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหเ้ป็นวง
แตรวง พร้อมทัง้มอบวงให้กบั นายขวญัเมอืง น้ําจนัทร์ซึ่งเป็นบุตรชาย หวัหน้าคณะแตรวงคน
ปจัจุบนั เป็นผูร้บัหน้าทีด่แูลและบรหิารจดัการจนถงึปจัจุบนั     

     สําหรบัแตรวงคณะศรสีําอางค ์ในการออกงานแต่ละครัง้ ประกอบไปดว้ยเครื่องดนตร ี 
ดงัน้ี  ซึง่อาจปรบัเปลีย่นไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละงาน 

      -  ป่ีคลารเิน็ต   1 ตวั 
      -  อลัโตแ้ซก็โซโฟน            2 ตวั 
      -  เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน  1 ตวั 
      -  ทรอมโบน   2 ตวั 
      -  ทรมัเป็ต             2 ตวั 
      -  กลองทรโิอ   1 ชุด 
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      -  กลองใหญ่   1 ใบ 
      -  ฉาบเลก็             1 คู ่
      -  ฉาบใหญ่             1 คู ่
      -  ฉิ่ง    1 คู ่

      การรบังานของแตรวงคณะศรสีาํอางค ์ส่วนใหญ่รบังานบวชแห่นาค ไม่ค่อยมงีานศพ  
เพราะชาวบา้นจะหาวงป่ีพาทยม์อญมาเล่นเป็นการเหมาะสมกว่า  ในส่วนของค่าตอบแทนแตรวง
คณะ  โดยเฉลีย่จะรบัประมาณงานละ 5,000 – 10,000  บาท  ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัระยะทางทีเ่ดนิทาง  
จากบา้นของคณะแตรวงไปถงึบา้นเจา้ภาพ  และจาํนวนนกัดนตรมีากน้อย ทีจ่ดัใหเ้หมาะสมกบังาน  
ค่าตอบแทนจะเฉลีย่ไดป้ระมาณคนละ  400 – 500  บาท ไมเ่ท่ากนัในแต่ละคน ตามระดบัฝีมอืและ
ประสบการณ์ของนกัดนตรผีูน้ัน้  สว่นทีเ่หลอืจะเขา้เป็นกองกลางของคณะแตรวง เพื่อไวใ้ชจ้่ายเป็น
ค่าซื้อเครื่องดนตรชีิ้นใหม่และอุปกรณ์ที่ยงัขาดความพร้อม และนําไปซ่อมแซมเครื่องดนตร ีที่มี
อาการชํารุด แตรวงคณะน้ี สมาชกินักดนตรทีุกคน  เล่นเพลงได้โดยการฝึกโน้ตไทย ไม่มคีวามรู้
เกีย่วกบัโน้ตสากลเลย เวลาต่อเพลงใชว้ธิรีอ้งทาํนองมาก่อน  จาํเสยีงแลว้ทอ่งเป็นโน้ตไทย 

 
      2.  สภาพทัว่ไปของแตรวงคณะศรีสาํอางค ์

            2.1  นักดนตรี  
          แตรวงคณะศรสีาํอางค ์เป็นวงแตรวงทีส่มาชกิสว่นใหญ่ แต่ละคนกม็ใีจรกัดา้นดนตรี
กนัทุกคน บางคนสามารถไปรบังานนอกได ้ ยามทีว่งยงัไม่มงีานเขา้มา ถอืเป็นการเสรมิรายไดใ้ห้
ตวัเอง และสรา้งมติรภาพในหมู่นักดนตรแีตรวงดว้ยกนั ถอืเป็นประสบการณ์เสรมิใหก้บัตวัของนัก
ดนตรเีอง   

         แตรวงคณะศรสีาํอางค ์ มจีาํนวนสมาชกิทัง้หมด  11  คน  ดงัน้ี 
   1. นายขวญัเมอืง  น้ําจนัทร ์ อายุ  63  ปี  จบการศกึษาชัน้ ป.4  อาชพีเกษตรกร  

ตําแหน่งคลาลิเนต เป็นหวัหน้าแตรวงคณะศรีสําอางค์  ซึ่งชื่อของวงน้ีมาจากชื่อเล่นของนาย
ขวญัเมอืง  คอืคําว่า  สาํอางค ์ และนายขวญัเมอืงมาเตมิคาํว่า  ศร ี นําหน้าคาํ  จงึรวมเป็นคาํว่า  “ 
ศรสีาํอางค ์”  เพราะรูส้กึเองวา่ชอบคาํวา่ ศรสีาํอางค ์ ฟงัแลว้ไพเราะด ี โดยทีน่ายขวญัเมอืงเริม่เล่น
ดนตรมีาตัง้แต่เป็นเดก็อายุ  10  ปี  แต่เล่นซอดว้งและซออู ้ เพราะบดิาทาํวงมโหรจีงึเป็นจุดเริม่ตน้
ของการเล่นดนตร ี ใหก้บันายขวญัเมอืง  ซึง่การเล่นดนตรทีัง้เครื่องดนตรไีทยและสากล  มบีดิาของ
ตนเป็นผูฝึ้กสอนใหเ้ล่น 

   2. นางสาวธารทพิย ์ น้ําจนัทร ์ อายุ  22  ปี  ปจัจุบนัเป็นนักศกึษา กําลงัศกึษา
อยูช่ ัน้ปีที ่4  ตําแหน่งอลัโตแ้ซก็โซโฟน เริม่ฝึกเล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  16  ปี  โดยทีม่บีดิาคอืนาย
ขวญัเมอืง น้ําจนัทร ์ เป็นผูฝึ้กสอนการเปา่แซก็โซโฟน  ใชว้ธิสีอนแบบโน้ตไทยคอื  การใหท้่องโน้ต
ไทยและนํามาเทยีบเสยีงเล่นกบัเครือ่งดนตรขีองตนเอง 
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   3. นางสาววรรณณิศา  น้ําจนัทร ์ อายุ  16  ปี  ปจัจุบนัเป็นนกัเรยีน  กําลงัศกึษา
อยู่ชัน้ ม.3  ตําแหน่งทรมัเป็ต  เริม่หดัเล่นดนตรตีัง้แต่อายุ  14  ปี  เป็นน้องสาวของน.ส.ธารทพิย ์ 
น้ําจนัทร ์ โดยนายขวญัเมอืงผูเ้ป็นบดิาเป็นผูส้อนการเป่าทรมัเป็ต  และฝีมอืในการเป่าทรมัเป็ตยงั
ไมช่าํนาญ  แต่น.ส.วรรณณศิากม็คีวามตัง้ใจ  ในการไดเ้ล่นดนตรรีว่มกบับดิาและพีส่าวของตน 
    4. นายภาคภูมิ  พิณรกัษ์  อายุ  48  ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.6  อาชีพรบัจ้าง  
ตําแหน่งทรอมโบน  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  18  ปี  เดมิเล่นฆอ้งวงใหญ่อยู่ในวงป่ีพาทย ์ มา
ระยะหลงังานป่ีพาทยไ์มค่่อยม ี ตามกระแสนิยมตะวนัตก  จงึผนัตวัเองมาฝึกเปา่ทรอมโบน  และมา
อยูท่ีค่ณะแตรวงศรสีาํอางค ์ ในปจัจุบนั 

  5. นายสมศกัดิ ์ ทองพา  อายุ  50  ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.4  อาชพีเกษตรกร  
ตําแหน่งทรอมโบน  เริม่ฝึกเล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  17  ปี  เล่นโน้ตไทยมาตลอด  ไมเ่คยเรยีนโน้ต
สากลเพราะนายสมศกัดิ ์ รูส้กึวา่โน้ตไทยนัน้จาํงา่ยกวา่โน้ตสากล 
    6. นายมนูญ  ศักดิเ์ลิศ  อายุ  49  ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.6  อาชีพรับจ้าง  
ตําแหน่งทรมัเป็ต  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  15  ปี  ฝึกเป่าทรมัเป็ตมาตลอดตัง้แต่แรก  จนถงึ
ปจัจุบนั  ไมใ่ชโ้น้ตสากล  แต่จะใชว้ธิจีาํเสยีงแลว้บอกต่อดว้ยปากแบบดนตรไีทย 
    7. นายนวม  คล้ายปาน  อายุ  52  ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.4  อาชีพรบัจ้าง  
ตําแหน่งทรมัเป็ต  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  18  ปี  มคีรเูชยีร (ไมท่ราบนามสกุล) เป็นผูส้อนอ่าน
โน้ตไทย  และสอนเปา่ทรมัเป็ต  เคยเล่นกบัแตรวงคณะอื่น ๆ  มาหลายวง  รวมทัง้รบังานเล่นดนตรี
ยอ้นยคุอกีดว้ย  

  8. นายประสทิธิ ์ จนัทร์ทา  อายุ  55  ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.4  อาชพีค้าขาย  
ตําแหน่งอลัโตแ้ซก็โซโฟน  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  17  ปี  และเรยีนโน้ตไทยมาเมื่อช่วงทีเ่ล่น
ในวงป่ีพาทย ์ มาระยะหลงังานในวงป่ีพาทยไ์มค่่อยม ี จงึผนัตวัเองมาหดัเป่าอลัโตแ้ซก็โซโฟน  กบั
ครลูาํจวน  คงสาํราญ 

  9. นายศรายุทธ  บางประไพ  อายุ  54  ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.4  อาชีพ
เกษตรกร  ตําแหน่งกลองทรโิอ  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  25  ปี  ดว้ยวธิฝึีกหดัเอง  ถามจากผูรู้้
บา้ง  หาหนงัสอืมาอา่นทาํความเขา้ใจดว้ยตวัเอง  ปจัจุบนัเล่นดนตรแีตรวงคณะศรสีาํอางคเ์ป็นหลกั  
และรบังานกบัแตรวงคณะอื่น ๆ ดว้ย 
  10. นายอานนท์  แย้มจกัร  อายุ  50  ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.4  อาชีพรบัจ้าง  
ตําแหน่งฉาบใหญ่และฉาบเลก็  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  20  ปี  ใชว้ธิฝึีกเอง  และแลกเปลี่ยน
ความรู ้ ระหวา่งนกัดนตรดีว้ยกนั  เคยเล่นอยูก่บัคณะแตรวงอื่นมาหลายวง 

  11. นายเชิด  ชาวสวนศรี  อายุ  48  ปี  จบการศึกษาชัน้ ป.6  อาชีพค้าขาย  
ตําแหน่งกลองใหญ่  เริม่เล่นดนตรมีาตัง้แต่อายุ  15  ปี  ไม่มคีรสูอนใชว้ธิฝึีกหดัเอง  เคยเล่นกลอง
ชุดในวงลกูทุง่ออกเล่นงานทัว่ไป  ปจัจุบนัเล่นทีว่งศรสีาํอางคเ์ป็นหลกั  และรบังานเล่นดนตรยีอ้นยุค
ดว้ย 
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ตาราง 45 แสดงอาย ุเครือ่งดนตร ีและ อาชพีหลกัของนกัดนตรใีนแตรวงคณะศรสีาํอางค ์
 

ลาํดบัท่ี ช่ือ – สกลุ อาย ุ เครื่องดนตรี อาชีพ 
1 นายขวญัเมอืง  น้ําจนัทร ์ 63 ป่ีคลาลเินต เกษตรกร 
2 นางสาวธารทพิย ์ น้ําจนัทร ์ 22 อลัโตแ้ซก็โซโฟน นกัศกึษา 
3 นางสาววรรณณศิา  น้ําจนัทร ์ 16 ทรมัเป็ต นกัเรยีน 
4 นายภาคภมู ิ พณิรกัษ์ 48 ทรอมโบน รบัจา้ง 
5 นายสมศกัดิ ์ ทองพา 50 ทรอมโบน เกษตรกร 
6 นายมนูญ   ศกัดิเ์ลศิ 49 ทรมัเป็ต รบัจา้ง 
7 นายนวม  คลา้ยปาน 52 ทรมัเป็ต เกษตรกร 
8 นายประสทิธิ ์ จนัทรท์า 55 อลัโตแ้ซก็โซโฟน คา้ขาย 
9 นายศรายทุธ  บางประไพ 54 กลองทรโิอ เกษตรกร 
10 นายอานนท ์ แยม้จกัร 50 ฉาบใหญ่ รบัจา้ง 
11 นายเชดิ  ชาวสวนศร ี 48 กลองใหญ่ คา้ขาย 

          

     2.2  เครื่องดนตรี 
      สาํหรบัเครื่องดนตรขีองแตรวงคณะศรสีาํอางคน์ัน้ ไดส้ัง่ซื้อเครื่องดนตรสี่วนใหญ่ทีเ่วิง้
นาครเกษมบ้าง และซื้อต่อมาจากเพื่อนนักดนตรวีงอื่นบ้าง กรณีที่เครื่องเสยีเลก็น้อยจะซ่อมแซม
กนัเอง ถา้ชาํรดุมากถงึจะสง่ไปซ่อมทีร่า้นประเสรฐิในซอยวดัประดูใ่นทรงธรรม กรงุเทพมหานคร 
 
ตาราง 46 แสดงจาํนวน ยีห่อ้ และทีม่าของเครือ่งดนตรขีองแตรวงคณะศรสีาํอางค ์
 

ลาํดบัท่ี เครื่องดนตรี จาํนวน ย่ีห้อ ท่ีมา 
1 ป่ีคลารเิน็ต 1 COUESNON ซือ้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
2 อลัโตแ้ซก็โซโฟน 2 KING/YAMAHA ซือ้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
3 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 1 EMPEROR รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
4 ทรอมโบน 2 EMPEROR/JUPITER รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
5 ทรมัเป็ต 2 KING/YAMAHA ซือ้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
6 กลองทรโิอ 1 RHYTHM ซือ้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
7 กลองใหญ่ 1 TAMA ซือ้ทีเ่วิง้นาครเกษม 
8 ฉาบเลก็ 1 YAMAHA รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
9 ฉาบใหญ่ 1 YAMAHA รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
10 ฉิ่ง 1 - รา้นหลงักระทรวงกลาโหม 
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      2.3  พิธีกรรมก่อนการบรรเลง 
      ทุกครัง้ที่มงีานแสดง พธิกีรรมทีต่้องกระทําโดยทีล่มืไม่ไดเ้ลยคอื การไหวค้รูหรอืเรยีก
อกีคําหน่ึงคอืการยกครู พธิกีรรมน้ีทําเพื่อเป็นการเคารพเจา้ทีเ่จา้ทาง บูชาครู อาจารย ์ทีอ่บรมสัง่
สอนสรรพวชิาต่าง ๆ รวมทัง้สอนวธิกีารบรรเลงเครื่องดนตร ี ทีน่กัดนตรแีต่ละคนถนดั อน่ึงการไหว้
ครนูัน้กเ็หมอืนกบัเป็นกําลงัใจใหน้กัดนตร ีเพื่อทีจ่ะใหผ้่านงานแสดงนัน้ นัน้ ไปไดด้ว้ยดแีละราบรื่น  
สว่นเครือ่งบชูาครสูาํหรบัคณะแตรวง  ประกอบไปดว้ย 

- ดอกไม ้  1 กาํ 
- ธปู   5 ดอก 
- เทยีน            1 เล่ม 
- บุหรี ่            1 ซอง 
- เหลา้            1 ขวด 
- เงนิคา่กาํนล  12 บาท 
- หมาก พล ู  3 คาํ 

       ในการเตรยีมเครื่องบูชายกครนูัน้  เจา้ภาพเป็นผูเ้ตรยีมของไหว ้ โดยนําดอกไม ้ ธูป  
เทยีน  บุหรี ่ เงนิคา่กาํนล  12  บาท และหมากพลใูสพ่าน บางทีจ่ะมหีมากพลูหรอืไมม่กีไ็ด ้ แลว้แต่
ความเชื่อของแต่ละบา้น  บางบา้นไม่มพีานรองเพื่อใส่เครื่องบูชา จะแกส้ถานการณ์โดยใชจ้านขา้ว  
มารองใส่เครื่องบูชาแทนผูท้ีท่ําหน้าทีย่กครคูอืผูท้ีเ่ป็นหวัหน้าวง ต้องจุดธูป  จุดเทยีน  และจุดบุหรี ่ 
1  มวน  แลว้รนิเหลา้ใสแ่กว้  นําเทยีนใสใ่นแกว้เหลา้  นัง่ประนมมอืตัง้นะโม  3  จบ   

“นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัสะ” 
        จากนัน้สวดคาถาเป็นภาษาบาลสีนัสกฤต  ความนัน้กล่าวถงึ  คุณพระพุทธ  คุณพระ
ธรรม  คุณพระสงฆ์ และครูบาอาจารย์ที่ประสทิธิป์ระศาสตร์วชิาให ้ต่อด้วยเพลงบรรเลงสําหรบั
ถวายคร ู ประมาณ  1 – 2  เพลง สาํหรบัเพลงทีบ่รรเลงถวายคร ูจะแตกต่างกนัระหว่างงานทีเ่ป็น
มงคล (งานบวช)  กบังานอวมงคล (งานศพ)  กล่าวคอื  งานที่เป็นมงคลนัน้ใช้เพลงมาร์ช ในการ
บรรเลงเริม่เปิดวง  สว่นงานทีเ่ป็นงานอวมงคลใชเ้พลงสโลวม์ารช์  หรอืเป็นเพลงธรณีกรรแสง  และ
หลงัจากพธิไีหวค้รหูรอืยกครเูสรจ็สิน้  จะเป็นการบรรเลงเพลงตามความเหมาะสมของงานต่อไป 
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        2.4  การสืบทอด 
 

 
ภาพประกอบ 29 นายขวญัเมอืง น้ําจนัทร ์หวัหน้าแตรวงคณะศรสีาํอางค ์

 
      สาํหรบัแตรวงคณะศรสีําอางค ์เริม่มาจากการทีบ่ดิาของนายขวญัเมอืง เป็นผูร้เิริม่จาก
วงมโหร ี และภายหลงัจงึมาตัง้คณะแตรวงเป็นของตนเอง ดา้นสมาชกิวงกร็ูจ้กักนัมาก่อน และมนีัก
ดนตรทีีย่า้ยจากวงอื่นมารวมอยูด่ว้ย นายขวญัเมอืง น้ําจนัทร ์จงึเป็นหวัหน้าวงและบรหิารจดัการต่อ  
ถอืเป็นมรดกทางอาชพีอยา่งหน่ึง   
 
     แผนภมิูของแตรวงคณะศรีสาํอางค ์

    สายเครอืบุตรหลาน 
 

นายขวญัเมอืง  น้ําจนัทร ์
 
 

นางสาวธารทพิย ์ น้ําจนัทร ์

  
    3. บทบาทของแตรวงคณะศรีสาํอางค ์

       3.1 ขัน้ตอนในการบรรเลงงานมงคล 
       แตรวงคณะศรสีําอางค์ เมื่อมกีารบรรเลงในงานบวชนัน้ วงน้ีจะเน้นเล่นเพลงที่
สนุกสนานเป็นสว่นใหญ่ เริม่จากพธิกีารคอืการยกครไูหวค้ร ูจากนัน้เริม่บรรเลงเพลงถวายครโูดยใช้
เพลงมาร์ช บรรเลง แล้วตามด้วยเพลงตามสมัยนิยมที่มีจังหวะสนุกสนาน เช่น เพลงลูกทุ่ง   
เพลงราํวง จะเล่นเพลงลกัษณะแบบน้ีไประยะหน่ึงจนกว่าจะถงึพธิปีลงผมนาค  โดยตอ้งเล่นเพลงที่
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เป็นแบบแผนในการบรรเลง ซึง่บรรเลงเพลงเขมรทัง้ชุด  และจบดว้ยเพลงเขมรโพธสิตัว ์ โดยช่วงผู้
ทีม่าร่วมงานอาบน้ําลงขมิน้ ดนิสอพองใหน้าค แตรวงจะเร่งจงัหวะใหเ้รว็และลงจบ จากนัน้บรรเลง
เพลงสนุกสนานไปเรื่อย ๆ  กจ็ะกลบัมาเล่นเพลงทีเ่ป็นแบบแผนพธิกีารอกี เมื่อถงึพธิทีําขวญันาค  
แตรวงเป่าเพลงมหาฤกษ์เป็นการเริม่ต้นพธิี  โดยสงัเกตว่าหมอขวญันําใบตองไปติดบนบายศรี
เมื่อใด แตรวงบรรเลงเพลง เมื่อญาตแิละแขกทีม่าไดย้นิเสยีงเพลงบรรเลง จะเขา้มารว่มวงลอ้มรอบ
บายศร ีหมอทาํขวญัจงึเริม่ทาํพธิโีดยมแีตรวงบรรเลงรบัรอ้ง โดยในการขบัรอ้งน้ีหมอขวญัมกัจะแต่ง
เน้ือรอ้งใหม ่ใหเ้ขา้กบัพธิแีต่ยงัคงทาํนองเดมิไว ้โดยสว่นใหญ่ใชเ้พลงลูกทุ่งตามสมยันิยมหรอืเพลง
นาคราช แตรวงจึงจําเป็นต้องบรรเลงรับและส่งร้องให้ได้ โดยอาศัยปฏิภาณไหวพริบและ
ประสบการณ์ ตอ้งคอยดกัเสยีงรอ้งของหมอทาํขวญัไวใ้หด้ ี เพือ่บรรเลงใหต้รงกบัเสยีงรอ้ง 
        หลงัจากพธิบีายศรสีู่ขวญัแล้ว การแห่นาคไปวดักเ็ป็นหน้าที่ที่สําคญัมากของแตรวง  
เพราะตอ้งบรรเลงแต่เพลงทีม่จีงัหวะสนุกสนาน ทัง้เพลงลูกทุ่งและราํวงอยา่งต่อเน่ือง ตลอดเสน้ทาง
ทีข่ ึน้รถแห ่หรอืบางงานกเ็ดนิแห ่เมื่อนาคมาถงึพระอุโบสถ จะตอ้งทาํพธิวีนัทาสมีา และมกีารเวยีน
รอบพระอุโบสถ คอืการเดนินอกเขตสมีาเวยีนไปทางขวา 3 รอบ คณะแตรวงจะบรรเลงอยูห่น้านาค
เสมอ โดยก่อนทีน่าคเขา้โบสถ์จะตอ้งมกีารโปรยทาน  แตรวงบรรเลงเพลงสนุกสนานครกึครืน้ เมื่อ
นาคโปรยทานเสรจ็กจ็งูนาคเขา้โบสถ ์แตรวงจะบรรเลงเพลงเชดิ เป็นอนัเสรจ็หน้าทีข่องคณะแตรวง 
 
        3.2  ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอวมงคล 
        ถ้าเจา้ภาพตัง้ศพไวท้ีบ่้าน  คณะแตรวงเดนิทางไปบา้นเจา้ภาพ เมื่อเดนิทางถงึบา้น
เจ้าภาพแล้ว หวัหน้าวงจะทําพธิียกครูไหว้ครูก่อนบรรเลงเพลงถวายครู จากนัน้จงึบรรเลงเพลง
ประโคมไปเรื่อย ๆ จนกว่าทางเจ้าภาพจะบอกว่า ต่อไปจะมกีารเคลื่อนศพไปวดั แตรวงจงึหยุด
บรรเลง  และในขณะเดนิทางไปวดักบ็รรเลงเพลงสโลวม์ารช์ เมื่อถงึวดักบ็รรเลงไปเรื่อย ๆ จนกว่า
พระสงฆจ์ะมา  และเมือ่พระสงฆม์าถงึแตรวงบรรเลงเพลงรบัพระ  จะหยดุบรรเลงในชว่งของพธิสีงฆ ์ 
หลงัจากเสรจ็พธิสีงฆแ์ลว้ แตรวงบรรเลงเพลงยกศพ  ซึง่เป็นเพลงทีใ่ชเ้ฉพาะเพื่อการเคลื่อนยา้ยศพ
ลงจากศาลา และไปเวยีนซา้ยรอบเมร ุ 3  รอบ เมือ่มกีารตัง้หบีศพไวบ้นเมรุแลว้ เจา้ภาพเชญิแขกผู้
มเีกยีรตขิึน้ทอดผา้บงัสกุุลหน้าศพ  จากนัน้กม็กีารกล่าวประวตัขิองผูเ้สยีชวีติ ถงึตอนน้ีมกีารยนืสงบ
น่ิง เพื่อเป็นการไวอ้าลยัครัง้สุดทา้ยใหก้บัผูเ้สยีชวีติ  จากนัน้จงึเชญิประธานขึน้จุดไฟ แตรวงจงึเริม่
บรรเลงเพลง จะใชเ้พลงธรณีกรรแสงและประเภทเพลงมอญหรอืเพลงลูกทุ่ง – ลูกกรุง ที่มเีน้ือหา
เศรา้และทาํนองชา้  บรรเลงไปเรื่อย ๆ จนกว่าแขกผูม้ารว่มงานวางดอกไมจ้นัทน์จนหมด และเขา้สู่
พธิปีระชุมเพลงิ แตรวงบรรเลงอกี 1 รอบเพือ่เป็นการใหเ้กยีรตแิก่ผูเ้สยีชวีติ  เป็นอนัเสรจ็หน้าทีข่อง
คณะแตรวง         
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   4. บทเพลงของแตรวงคณะศรีสาํอางค ์
         4.1 การรวบรวมโน้ตเพลงของแตรวงคณะศรีสาํอางค ์

  เพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลงจะแบ่งเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ งานมงคลและงานอวมงคล  
  4.1.1  โน้ตเพลงงานมงคล  ไดแ้ก่  เพลงสยามมานุสต ิเพลงเตย้โขง เพลงลาว 

จอ้ย เพลงเชอรีพ่งิค ์เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย เพลงปูไขไ่ก่หลง เพลงสาวขอนแก่น เพลงสาวบางโพ  
เพลงสามสบิยงัแจ๋ว   

  4.1.2  โน้ตเพลงงานอวมงคล  ไดแ้ก่ เพลงธรณกีรรแสง เพลงพญาโศก  เพลง 
มอญรอ้งไห ้เพลงสโลวม์ารช์ 
        4.2  การจดัประเภทบทเพลงของแตรวงคณะศรีสาํอางค ์
    ประเภทของบทเพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลง  ไดแ้บ่งออกเป็น  2 ประเภท  คอื 
    4.2.1  งานมงคล  แบ่งเป็น  2  ลกัษณะคอื 
    -  เพลงขณะทีน่ัง่บรรเลง 
    -  เพลงขณะทีเ่ดนิแห ่
 
ตาราง 47 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานมงคลของแตรวงคณะศรสีาํอางค ์
 

เพลงขณะท่ีนัง่บรรเลง เพลงขณะท่ีเดินแห่ 
เพลงสยามมานุสต ิ
เพลงเตย้โขง 
เพลงลาวจอ้ย 
 

เพลงเชอรีพ่งิค ์
เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย 
เพลงปไูขไ่ก่หลง 
เพลงสาวขอนแก่น 
เพลงสาวบางโพ 
เพลงสามสบิยงัแจ๋ว 

 
  4.2.2  งานอวมงคล แบ่งเป็น 3 ลกัษณะคอื 

              -  เพลงทีใ่ชข้ณะนัง่บรรเลง 
              -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะเดนิทางไปวดั 
     -  เพลงทีใ่ชบ้รรเลงขณะเคลื่อนศพเวยีนรอบเมร ุ
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ตาราง 48 เพลงทีใ่ชบ้รรเลงในงานอวมงคลของแตรวงคณะศรสีาํอางค ์
 

เพลงท่ีใช้ 
ขณะนัง่บรรเลง 

เพลงท่ีใช้บรรเลง 
ขณะเดินทางไปวดั 

เพลงท่ีใช้บรรเลง 
ขณะเคล่ือนศพเวียนรอบเมร ุ

เพลงธรณกีรรแสง 
เพลงมอญรอ้งไห ้

เพลงสโลวม์ารช์ เพลงธรณกีรรแสง 
เพลงพญาโศก 
เพลงสโลวม์ารช์ 

 

 

   

 



บทท่ี  5 
สรปุ  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 

 
     การวจิยัเรื่อง การศกึษาแตรวงชาวบา้น ในจงัหวดัสุพรรณบุร ีเป็นการวจิยัเชงิคุณภาพ
ตามกระบวนการมานุษยดุริยางควิทยา (Ethnomusicology) โดยผู้วิจัยได้แบ่งขัน้ตอนในการ
ดาํเนินการวจิยั และศกึษาทัง้หมดม ี6 ขัน้ตอน คอื การเกบ็รวมรวมขอ้มลูจากแหล่งขอ้มลูทีศ่กึษา  
และจากขอ้มลูบุคคล วธิกีารดาํเนินการศกึษาขอ้มลู การจาํแนกและจดัทําขอ้มลู การวเิคราะหข์อ้มลู  
การนําเสนอขอ้มลูจากการรวบรวมเกบ็ขอ้มลู ซึง่ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูจากแหล่งเอกสาร และขอ้มลู
ทีไ่ดจ้ากการสมัภาษณ์บุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ บุคคลทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์การทาํงานรว่ม หรอื
ผูเ้กีย่วขอ้งกบัคณะแตรวงชาวบา้น ในจงัหวดัสุพรรณบุร ีพรอ้มมกีารบนัทกึภาพและเสยีงดว้ยกลอ้ง
วดีิโอ และกล้องถ่ายรูป เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องชดัเจน ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการวิจยัอย่างมาก  
การวจิยัเรือ่ง แตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสพุรรณบุร ีผูว้จิยัไดก้าํหนดวตัถุประสงค ์2 ขอ้ คอื 
      1. ศึกษาประวตัิความเป็นมาสถานภาพและบทบาท ของแตรวงชาวบ้านในจงัหวดั
สพุรรณบุร ี
      2. ศกึษาบทเพลงของแตรวงชาวบา้น ในจงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

สรปุผลการศึกษา  ดงัหวัข้อต่อไปน้ี 
      1.  ศึกษาประวติัความเป็นมา สถานภาพและบทบาท  ของแตรวงในจงัหวดั
สพุรรณบรีุ 
         1.1 ประวตัขิองแตรวงชาวบา้น  ในจงัหวดัสพุรรณบุร ี
         ประวตัิของแตรวงชาวบ้าน ในจงัหวดัสุพรรณบุร ีจดัแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื
กลุ่มแตรวงชาวบา้นทีส่บืทอดต่อกนัมาจากสายตระกูลและเครอืญาต ิรวมทัง้หวัหน้าคณะแตรวงซึ่ง
เปรยีบเสมอืนครมูอบใหต้วัแทนนกัดนตรใีนวงทีใ่กลช้ดิ และใหค้วามไวว้างใจมากทีสุ่ดเปรยีบเสมอืน
ศษิยท์ีต่อ้งดแูลกจิการแตรวงต่อไป โดยลกัษณะของบางวง เดมินัน้อาจมาจากการทาํวงป่ีพาทยแ์ลว้
มาปรบัปรุงรูปแบบของวง ใหเ้ขา้กบัยุคสมยัตามกระแสนิยม เพื่อค่าตอบแทนหรอืรายไดใ้นแต่ละ
งานทีจ่ะตามมา นัน่หมายถงึสภาพความเป็นอยู่และปากทอ้งของนักดนตรดีว้ย กลุ่มหน่ึงคอื เพื่อน
นักดนตรต่ีางวงต่างคณะ ออกมารวมตวักนัตัง้วงใหม่ โดยกลุ่มน้ีจะมทีกัษะและไหวพรบิปฏภิาณ
เพราะเป็นพวกทีม่ปีระสบการณ์ในการแกส้ถานการณ์ อกีทัง้สามารถแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ ทีเ่ขา้มาใน
ยามคบัขนัได ้
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         1.2 สภาพทัว่ไปของแตรวงชาวบา้น ในจงัหวดัสพุรรณบุร ี
              1.2.1 นกัดนตร ี
       จากการศึกษาและวจิยัพบว่า คณะแตรวงชาวบ้านในจงัหวดัสุพรรณบุร ีโดย
เฉลี่ยแล้วมนีักดนตรปีระมาณ 10 – 16 คน ซึ่งศกึษาและเรยีนรูว้ชิาชพีจากประสบการณ์   
จากการแสดงจรงิมากกว่า  การศกึษาและเรยีนทฤษฎทีางดนตรเีฉพาะทาง คอืจะเน้นประสบการณ์
และทักษะ ในการออกแสดงเป็นหลักสําคัญ  นักดนตรีภายในวงส่วนใหญ่ จะเป็นพ่อ – ลูก  
พี ่– น้อง หรอืเป็นเครอืญาติเดยีวกนั  และประมาณ  95%  มอีาชพีหลกัของตนอยู่แล้ว  แต่ด้วย
ความรกัในดนตร ีจงึสามารถออกแสดงแตรวงชาวบา้น  เป็นอาชพีเพื่อเสรมิรายไดใ้หก้บัครอบครวั  
ในชว่งของฤดงูานบวช คอืก่อนทีจ่ะเขา้พรรษาชว่งประมาณปลายเดอืนกรกฎาคม   

 

ตาราง 49  แสดงอาชพีหลกัของนกัดนตรแีตรวงชาวบา้น  ในจงัหวดัสพุรรณบุร ี
 

ลาํดบั อาชีพ จาํนวนคน 
1 เกษตรกร 58 
2 รบัจา้ง 59 
3 นกัดนตร ี 11 
4 กาํลงัศกึษา 14 
5 คา้ขาย 14 
6 รบัราชการ 3 

         
        1.2.2 เครือ่งดนตร ี
      สาํหรบัเครื่องดนตรทีีใ่ชก้บัแตรวงชาวบา้น ในจงัหวดัสุพรรณบุร ีจากการศกึษา
สามารถแบ่งได ้4 ประเภท คอื เครื่องลมไม ้(Woodwind  Instruments) เครื่องลมทองเหลอืง  
(Brass  Instruments) เครือ่งกระทบ หรอืเครื่องประกอบจงัหวะ  (Percussions  Instruments)  และ
เครือ่งลิม่น้ิว (Keyboard  Instruments) 
    1.2.2.1  เครือ่งลมไม ้(Woodwind  Instruments)     
               -  คลารเิน็ต 
               -  อลัโตแ้ซก็โซโฟน 
               -  เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 
    1.2.2.2  เครือ่งลมทองเหลอืง (Brass  Instruments)   
               -  ทรมัเป็ต 
               -  ทรอมโบน 
               -  บารโิทน 
               -  ยโูฟเนียม 
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      1.2.2.3   เครือ่งกระทบ หรอื เครือ่งประกอบจงัหวะ   
(Percussions  Instruments)   
                 -  กลองทรโิอ  
                 -  กลองเทนเนอร ์
                 -  กลองใหญ่ 
                 -  กลองชุด 

              -  ฉาบ 
                 -  ฉิ่ง 
                 -  กรบั 
      1.2.2.4  เครือ่งลิม่น้ิว  (Keyboard  Instruments)   
                 -  คยีบ์อรด์ 
  
     จากการศึกษาวจิยัพบว่า เครื่องดนตรแีตรวงชาวบ้านในแต่ละวงนัน้ เฉลี่ยมปีระมาณ   
10 – 16  ชิน้ สว่นลกัษณะในการรวมวงไม่ว่าจะเป็นการนัง่บรรเลงหรอืรปูแบบของการเดนิแห ่  
จะไมม่กีารจดัตําแหน่งของนกัดนตรทีีต่ายตวัในขณะทาํการแสดง เพราะรปูแบบของการจดัตําแหน่ง
ทีน่ัง่นกัดนตรจีะจดัตามลกัษณะพืน้ทีข่องสถานทีแ่หง่นัน้ และรปูแบบการจดัรปูขบวนในการเดนิแห ่ 
นักดนตรแีต่ละคนสามารถเดินแห่บรรเลงได้โดยไม่เจาะจงว่าใครต้องมจุีดตําแหน่งยนืที่ตายตวั   
ซึ่งหมายถงึการเดนิไปตามแนวขบวนแห่ทัง้ขบวน และนักดนตรบีางคนกส็ามารถเล่นเครื่องดนตร ี 
ไดม้ากกวา่ 1 ชิน้ กล่าวคอื สาํหรบัการบรรเลงรปูแบบวงทีน่ัง่บรรเลง และการบรรเลงรปูแบบวงทีใ่ช้
เดนิแห่ นักดนตรจีะมคีวามสามารถ เล่นเครื่องดนตรทีี่ต่างชนิดกนั ส่วนฉิ่งและกรบัมบีรรเลงกนั 
ทุกวง 

 
ตาราง 50 แสดงจาํนวนของเครือ่งดนตรแีตรวงชาวบา้น  ในจงัหวดัสพุรรณบุร ี

 

ลาํดบั เครื่องดนตรี จาํนวนคน 
1 คลารเิน็ต 1 
2 อลัโตแ้ซก็โซโฟน 29 
3 เทนเนอรแ์ซก็โซโฟน 12 
4 ทรมัเป็ต 31 
5 ทรอมโบน 21 
6 บารโิทน 3 
7 ยโูฟเนียม 2 
8 กลองทรโิอ 10 
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ตาราง 50 (ต่อ) 
 

ลาํดบั เครื่องดนตรี จาํนวนคน 
9 กลองเทนเนอร ์ 1 
10 กลองใหญ่ 15 
11 กลองชุด 10 
12 ฉาบเลก็ 10 
13 ฉาบใหญ่ 12 
14 คยีบ์อรด์ 15 

 
    1.2.3  พธิกีรรมก่อนการบรรเลง 

      ในส่วนพิธีกรรมก่อนการบรรเลง ของแตรวงชาวบ้านในจังหวัดสุพรรณบุร ี  
มคีวามสมัพนัธก์บัวฒันธรรมทางแตรวงทีเ่หมอืนกนั คอื ก่อนทีจ่ะมกีารบรรเลงในแต่ละครัง้ ของวง
แตรวงสิง่สาํคญัจะตอ้งมกีารยกครหูรอืไหวค้ร ูเพือ่วตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 
     1. เพื่อใหน้กัดนตรทีุกคน มจีติราํลกึนึกถงึคุณของพ่อ แม ่รวมถงึคุณของ
ครอูาจารยท์ีไ่ดอ้บรมสัง่สอน  ทัง้ประสทิธิป์ระสาทถ่ายทอดความรู ้ และวชิาการทางดนตร ี
     2. เพื่อเป็นสริมิงคลแก่นักดนตร ีพร้อมทัง้เป็นกําลงัใจให้งานนัน้สําเรจ็
ลุล่วง ไปไดด้ว้ยด ีโดยไมม่อุีปสรรคใด ๆ   
     3. เพือ่เป็นการรกัษาธรรมเนียมประเพณทีีด่ขีองดนตรแีตรวง ไวส้บืต่อไป
เมื่อคณะแตรวงชาวบ้านมาถึงบ้านงาน ก่อนการบรรเลง แตรวงชาวบ้านของจงัหวดัสุพรรณบุร ี 
 มธีรรมเนียมประเพณทีีถ่อืปฏบิตัเิหมอืนกนัสาํหรบัทุกวง คอื การยกครหูรอืการไหวค้ร ู

              ในการเตรียมเครื่องบูชายกครูนัน้ เจ้าภาพจะเป็นผู้เตรียมของไหว้ โดยนํา
ดอกไม ้ ธูป  เทยีน  บุหรี ่ และเงนิ  12 บาท บางทีจ่ะมหีมากพลูจดัไว ้3 คํา โดยจะมหีรอืไม่มกีไ็ด ้ 
จดัใส่ในพาน  จากนัน้ก็ยกพานขึ้นและมีขวดเหล้าที่เปิดฝาแล้ว วางไว้ด้านหน้าของหวัหน้าวง   
กล่าวนะโม  3 จบ  คอื  

นะโม  ตสัสะ  ภะคะวะโต  อะระหะโต  สมัมาสมัพทุธสัะ 
               จากนัน้ก็กล่าวคาถาเป็นภาษาบาลีสนัสกฤต โดยความหมายของคาถาจะ

กล่าวถงึพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ ์ พรอ้มทัง้บุญคุณของครอูาจารย ์ทีไ่ดส้ ัง่สอนวชิาความรูม้า
ให ้ จากนัน้กเ็ริม่บรรเลงบทเพลงเพลงแรกได ้ โดยมเีพลงบรรเลงทีต่่างกนั  กล่าวคอื  ในกรณีทีเ่ป็น
งานมงคล  เช่น  งานบวช งานทอดกฐนิ งานทอดผา้ป่า จะบรรเลงเพลงมารช์สกั 1 – 2  เพลง  
 แต่ถ้าเป็นงานอวมงคล  เช่น  งานศพ  ใช้เพลงธรณีกรรแสง เป็นการเริม่ต้นของงาน  จากนัน้ก็
บรรเลงเพลงต่าง ๆ ตามความเหมาะสมของงานทีร่บัแสดง 
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      1.2.4 การสบืทอด 
              จากการศกึษาวจิยั พบว่าแตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสุพรรณบุร ี มกีารสบืทอดกนั
มาหลายต่อหลายรุ่น โดยแบ่งการสบืทอดออกเป็น 2 ลกัษณะ คอื การสบืทอดกนัมาทางสายเลอืด
และเครอืญาต ิอกีลกัษณะทีส่บืทอดคอืมาทางสายศษิย ์และน้อยวงทีไ่ม่มทีายาทโดยตรง และไม่มี
ศษิยท์ีส่บืทอด กย็งัหวงัวา่แตรวงชาวบา้นของจงัหวดัสพุรรณบุร ี ดว้ยความรกัดนตร ีจะคงยดึอาชพี
นักดนตรแีตรวง และสามารถถ่ายทอดไปยงัรุ่นลูกรุ่นหลาน พร้อมทัง้บุคคลที่สนใจ เพื่อเป็นการ
อนุรกัษ์ศลิปะการแสดงดนตรไีม่ใหส้ญูหาย  กล่าวคอืแตรวงชาวบา้นทุกคณะของจงัหวดัสุพรรณบุร ี 
จะยงัคงมกีารสบืทอดต่อไป 
       1.3  บทบาทของแตรวงในจงัหวดัสพุรรณบุร ี
    1.3.1 ขัน้ตอนในการบรรเลงงานมงคล 
    เริม่จากการเตรยีมเครื่องยกครูใหพ้รอ้ม โดยเจา้ภาพแจง้ฤกษ์มงคลใหท้างคณะ
แตรวงทราบก่อน เมื่อถงึเวลาหวัหน้าวงกท็ําพธิไีหวค้รู จากนัน้เป็นการเริม่บรรเลงเพลงมารช์ เพื่อ
เป็นการเอาฤกษ์เอาชยั แลว้กต่็อดว้ยเพลงลูกทุ่งจงัหวะทีเ่รา้ใจสนุกสนาน  ในกรณีทีเ่ป็นงานบวชก็
จะบรรเลงไปเรื่อย ๆ เพื่อนํานาคแห่ไปพร้อมกนั โดยมนีางรํามาทัง้รําทัง้เต้นนําหน้าขบวนแห ่ 
นางรําทีก่ล่าวถงึในทางชาวบ้านกค็อื บรรดาสุภาพสตรแีละสุภาพบุรุษทัง้หลาย ต่างกม็ารํามาเต้น
นําหน้าขบวนแหน่าค เพราะความเชื่อของชาวบา้นถอืว่าถา้ใครไดม้าราํหน้าขบวนแห่นาคเขา้โบสถ ์ 
เกดิชาตหิน้าจะไดไ้ปเกดิเป็นนางฟ้าและเทวดา  การแหก่เ็ริม่จากการมารบันาคทีบ่า้น ตอ้งเป็นช่วง
ทีท่ําขวญันาคเสรจ็แลว้ การบรรเลงกจ็ะบรรเลงเพลงทีม่จีงัหวะสนุกสนานไปช่วงหน่ึงก่อน แลว้ตัง้
ขบวนแห่ทัง้แตรวงและนาคเดินไปพร้อมกัน มุ่งหน้าไปที่วดั และเมื่อถึงวดัก็จะแห่เวียนโบสถ ์ 
 3 รอบ มกีารโปรยทานซึ่งนาคจะยนืโปรยอยู่หน้าโบสถ์ ก็เขา้โบสถ์ไปพบพระอุปชัฌาย์ จากนัน้
คณะแตรวงบรรเลงเพลงต่อสกั 1 – 2  เพลง จงึหยุดบรรเลง เพื่อใหพ้ธิกีารอุปสมบทในโบสถ ์ 
ดาํเนินไปตามขนบธรรมเนียมประเพณขีองทอ้งถิน่นัน้ 
     1.3.2 ขัน้ตอนในการบรรเลงงานอวมงคล 
                    การรบังานอวมงคลของแตรวงแต่ละคณะ เริ่มต้นเหมือนงานมงคลทัว่ไปคือ   
มกีารไหวค้รหูรอืยกครโูดยม ีดอกไม ้ ธูปเทยีน  เหลา้บุหรีแ่ละเงนิค่ากํานล  12  บาท  หลงัจากการ
ไหว้ครูจบลงแตรวงบรรเลงเพลงในอตัราจงัหวะสองชัน้ 1 เพลง ได้แก่ เพลงแขกเชิญเจ้า ธรณี
กรรแสง  พม่าแปลง และเพลงไทยสําเนียงต่าง ๆ  ทีน่ักดนตรไีม่สามารถจดจําชื่อได ้แต่กส็ามารถ
จดจําต่อ ๆ  กนัมา หรอืบรรเลงตามกนัไปโดยมผีูบ้รรเลงนําที่เป็นหลกั  1 ถงึ 2  คน การบรรเลง
เพลงในงานศพทัว่ไป จะบรรเลงเพลงที่มทีํานองเศร้าเพื่อให้เขา้กบับรรยากาศของงาน ซึ่งโดย
สว่นมากจะเป็นเพลงมอญ หรอืเพลงลูกทุ่ง หรอืเพลงไทยสากล ทีม่ทีาํนองถงึอารมณ์เศรา้กส็ามารถ
นํามาใชไ้ดเ้ช่นกนั และแตรวงทําหน้าที่หลกัคอื  การบรรเลงประกอบการแห่ จากบา้นไปวดั หรอื
จากวดัมาบา้นแลว้แต่ขอ้ตกลง  ทางเจา้ภาพวา่จา้งขอ้ตกลงกนั 
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2. บทเพลงของแตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสพุรรณบรีุ 
  2.1 การรวบรวมโน้ตเพลง 
  จากการศกึษาผูว้จิยัพบว่า แตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสุพรรณบุร ี โดยส่วนใหญ่จะมกีาร
รวบรวมโน้ตเพลงเอาไว ้ในลกัษณะของโน้ตเพลงไทย และบางวงกไ็ม่ไดม้กีารเกบ็รวมไว ้จะอาศยั
ความจาํและทกัษะความชํานาญของการถ่ายทอด เป็นลกัษณะของมุขปาฐะจากรุ่นสู่รุน่ โน้ตเพลงที่
ผูว้จิยัรวบรวมจากคณะแตรวง ทัง้ 12 วง  มเีพลงทีใ่ชบ้รรเลงเป็นประจาํ  ดงัน้ี 
   

            เพลงท่ีใช้ในงานมงคล 
- Cherry pink 
- ลอยกระทง 
- แขกต่อยหมอ้( เถา ) 
- ปไูขไ่ก่หลง 
- คลื่นกระทบฝ ัง่(ตบัววิาหพ์ระสมทุร) 
- มารช์กองทพับก 

            เพลงท่ีใช้ในงานอวมงคล 
- วอลซตุ์กกะ 
- ดาวทอง 
- พมา่แปลง 
- พญ่าโศก 
- ธรณกีรรแสง 
- มอญขวา้งดาบ 
- พมา่กลองยาว 
- สาวอสีานรอรกั 
- ขา้งขึน้เดอืนหงาย 
- พมา่เขว 
- ลาวเสีย่งเทยีน 
- พมา่เห ่
- สามสบิยงัแจ๋ว 

- ตน้วรเชษฐ ์
- ชวนน้องแต่งงาน 
- เตย้โขง 
- ตามองตา 
- คา้งคาวกนิกลว้ย 
- เขมรไล่ควาย 

 
- มอญรอ้งไห ้
- เยอรมนัแตกทพั 
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      2.2  การจดัประเภทของเพลงท่ีใช้ในแตรวง 
      จากการศกึษาพบว่า แตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสุพรรณบุร ีมกีารจดัประเภทของเพลงที่
ใชอ้ยา่งชดัเจน และลกัษณะของเพลงทีใ่ชค้อื งานมงคลและงานอวมงคล 
 
งานมงคล 
 
ตาราง 51 เพลงทีใ่ชใ้นการบรรเลงขณะนัง่  และขณะเดนิแห ่

 

เพลงขณะนัง่บรรเลง เพลงขณะเดินแห่ 
-  เพลงเตย้โขง 
-  เพลงแขกต่อยหมอ้ (เถา) 
-  เพลงคลื่นกระทบฝ ัง่ (ตบัววิาหพ์ระสมทุร) 
-  เพลงตน้วรเชษฐ ์
-  เพลงมารช์กองทพับก 
 

 
 
 
 
 
 

-  เพลง Cherry Pink 
-  เพลงเขมรไล่ควาย 
-  เพลงขา้งขึน้เดอืนหงาย 
-  คลื่นกระทบฝ ัง่ (ตบัววิาหพ์ระสมทุร) 
-  เพลงคา้งคาวกนิกลว้ย 
-  เพลงชวนน้องแต่งงาน 
-  เพลงตามองตา 
-  เพลงปไูขไ่ก่หลง 
-  เพลงพมา่เขว 
-  เพลงพมา่กลองยาว 
-  เพลงพมา่เห ่
-  เพลงลอยกระทง 
-  เพลงลาวเสีย่งเทยีน 
-  เพลงสามสบิยงัแจ๋ว 
-  เพลงสาวอสีานรอรกั 
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งานอวมงคล 
 

ตาราง 52 เพลงทีใ่ชใ้นงานอวมงคล 
 

เพลงท่ีใช้ในขณะ 
นัง่บรรเลง 

เพลงท่ีใช้ในขณะ 
เดินจากบา้นไปวดั 

เพลงท่ีใช้ในขณะ 
เคล่ือนศพเวียนรอบเมร ุ

-  เพลงพมา่แปลง 
-  เพลงพญาโศก 
-  เพลงมอญขวา้งดาบ 
-  เพลงเยอรมนัแตกทพั 

-  เพลงดาวทอง 
-  เพลงวอลซตุ์กกะ 
-  เพลงเยอรมนัแตกทพั 

-  เพลงธรณกีรรแสง 
-  เพลงพญาโศก 
-  เพลงมอญรอ้งไห ้

 
 

อภิปรายผล 
  แตรวงชาวบา้น กรณศีกึษาแตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสพุรรณบุร ี โดยศกึษาตามจุดประสงค์
ทัง้  2  ข้อ คือ 1. ศึกษาประวัติความเป็นมา สภาพและบทบาทของแตรวงชาวบ้านจังหวัด
สุพรรณบุร ีและ 2. ศกึษาบทเพลงของแตรวงชาวบา้นจงัหวดัสุพรรณบุร ีผูว้จิยัไดจ้ดัการทาํการวจิยั
เชงิสาํรวจ  ซึง่ผลการสาํรวจนัน้  มาจากสภาพทีเ่ป็นอยูจ่รงิในปจัจุบนั  ทัง้การถ่ายทอดทาํนองเพลง
ของแต่ละเพลงจากสมยัปู่ยา่ตายายโดยใชว้ธิบีอกปากต่อปาก หรอืเรยีกอกีลกัษณะหน่ึงว่ามุขปาฐะ  
และส่วนของบทเพลงทีใ่ชใ้นแต่ละวง ของแตรวงชาวบา้นในจงัหวดัสุพรรณบุร ีทําการแบ่งประเภท
ของบทเพลงตามลักษณะของงาน มีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกันคือ งานมงคลและงานอวมงคล  
โดยประมาณ 90% ชาวสุพรรณบุรจีะใชบ้รกิารคณะแตรวงชาวบา้นในงานบวชสาํหรบัประเภทของ
งานมงคล  กอปรกบังานมงคลอื่นซึง่รวมไปถงึประเพณต่ีาง ๆ  ของสุพรรณบุร ี และการยนิดทีีร่บัใช้
ชุมชนซึง่มปีระเพณีต่าง ๆ โดยทีม่แีตรวงชาวบา้นเขา้ไปมบีทบาทในประเพณีนัน้ ๆ จงึทาํใหแ้ตรวง
ชาวบา้นสุพรรณบุร ีมวีฒันธรรมทางแตรวงทีเ่ขม้แขง็ และยงัคงรบัใชส้งัคมทัง้ในจงัหวดัสุพรรณบุรี
และจงัหวดัใกลเ้คยีง ทัง้มกีารถ่ายทอดทางวฒันธรรมแตรวง  จากรุน่สู่รุน่เริม่จากอดตีจนถงึปจัจุบนั  
ซึง่การศกึษาวจิยัครัง้น้ี เป็นแนวทางสาํหรบัผูส้นใจทีจ่ะศกึษาในเรือ่งของแตรวงชาวบา้นต่อไป 
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ข้อเสนอแนะ 
   จากการศกึษาหาขอ้มลูของแตรวงชาวบา้น  ในจงัหวดัสพุรรณบุร ี  
      1. เน่ืองจากแตรวงชาวบ้าน เป็นการเชื่อมโยงและผสมผสานกนั ระหว่างเครื่องดนตรี
สากลซึ่งเป็นเครื่องดนตรขีองชาวตะวนัตก กบัเพลงไทยเดมิ และเพลงลูกทุ่งสมยันิยมของไทย ซึ่ง
ถอืว่าเป็นเพลงทีม่เีอกลกัษณ์เฉพาะ ประจาํชาตใินสว่นของฝ ัง่ตะวนัออก สว่นของนกัดนตรคีวรทีจ่ะ
ศกึษาหาความรู ้ในเรือ่งของโน้ตสากล เพราะจะไดเ้รยีนรูแ้ละเล่นเพลงสากล ทาํใหม้คีวามรอบรูเ้รื่อง
เพลงเพิม่มากขึน้ 
      2. จากการศกึษาบทเพลงของคณะแตรวงชาวบา้นแต่ละคณะพบว่า ในบางวงนัน้ควรที่
จะอนุรกัษ์บทเพลงทีเ่ป็นเพลงดัง้เดมิของทอ้งถิน่ ซึง่ผูบ้รรเลงในยุคสมยัน้ีควรทีจ่ะศกึษาและบรรเลง  
เพลงที่มีมาตัง้แต่สมยัปู่ ย่า ตา ทวด เพราะในปจัจุบันพบว่ามีเพลงบางเพลงนัน้ หายไปจาก
ความรูส้กึนึกคดิของชาวบา้นในละแวกนัน้ ทัง้ทีเ่ป็นความภาคภมูใิจของบรรพบุรษุ 
      3. ในเรื่องของความเขา้ใจ ความช่วยเหลอื และการสนับสนุนจากส่วนราชการทอ้งถิน่  
ยงัขาดสําหรบัแรงผลกัดนั ที่จะเขา้ไปดูแลความรูส้กึของบรรดาชาวคณะแตรวงชาวบ้านทัง้หลาย  
เหตุเพราะบางเรื่องและบางสถานการณ์ ทางคณะแตรวงชาวบ้านในแต่ละวงต่างต้องการความ
ช่วยเหลอืจากทางราชการ และสิง่อํานวยความสะดวกจากทางการบา้ง จงึเหน็ควรทีจ่ะมหีน่วยงาน
ในสว่นใดสว่นหน่ึงของทางราชการ เขา้ไปจดัระบบระเบยีบ วางแผนงาน ทัง้กาํหนดกฎเกณฑต่์าง ๆ  
ใหเ้ขา้ใจและถอืปฏบิตัไิปในแนวทางเดยีวกนั 
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