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ABSTRACT
Musical notation is a crucial communication tool in music circles. In
the past, musical notation was not popular in Thai music teaching and
learning. The music teaching and learning were passed on orally face-to-face
in the musical academies. Then a music teaching and learning system turned
to be more available in class. Therefore, the adaptation of the teaching and
learning to suit the changing context was required. The musical notation was
used in Thai classical music teaching and learning. Thai musical notation first
existed in the reign of King Narai the Great of Ayutthaya Period by French
Ambassador La Loubère who had recorded one Thai song with the
international musical notation. In the reign of King Rama IV of the Rattanakosin
Period, Thai musical notation was recorded to perform in a brass band in
soldiers’ march by British Captain Impey and Captain Knox. Then Krom Phra
Nakhon Sawan Worrapinit recorded Thai songs with the international musical
notation and assigned Mr. Paul Cyric, his friend, to use the international
musical notation to record a lot of Thai songs. Lieutenant Colonel Phra A-phai
Phonrop invented Thai musical notation based on the international musical
notation using Thai alphabets to represent the sound levels and then Luang
Pradit Phai-roh (Sorn Silpa-banleng) invented 9 Thai numeral musical
notations. At the same time, Duriyaban Store numeral musical notation was
also very popular. Phra Chen Duriyang was assigned by the Royal Society to
record Thai songs with the international musical notation system. The Fine
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Arts Department also recorded Thai musical notation with the international
musical notation system and the two series, “Hom Rong Yen” and “Tham
Khwan,” were published. Phra Chen Duriyang adapted Cheve musical
notation system to record Thai songs. The Fine Arts Department published a
journal to promote Thai songs with the international musical notation, one
song per each issue. Then all Thai songs with the international musical
notation were republished in three collections, “The Notation of Thai songs 1,
2 and 3”. After that, Mr. Sudchai Sribencha showed his own version of Thai
songs recorded with the international musical notation which were slightly
different from the versions of The Fine Arts Department. Then came the
popularity of Thai Do-Re-Mi musical notation which has been popular up to
the present time. The Fine Arts Department reprinted the three collections,
“The Notation of Thai songs 1, 2 and 3” in the international musical notation
recorded with computers to celebrate the Golden Jubilee. Finally, Kasetsart
University published the international musical notation of Thai songs whose
master copy was from the US.
Keywords : notation of Thai song, oral tradition, sound level, computer system
บทคัดย่อ
โน้ตเพลง ถือว่าเป็นเครื่องมือ สื่อสารของวงการดนตรีที่สาคัญมาก การเรียนการ
สอนดนตรีไทยในอดีตรวมถึงการบรรเลงไม่นิยมใช้โน้ตเพลง มักนิยมการเรียนการสอนด้วยวิธี
มุขปาฐะ สอนกันตัวต่อตัวด้วยการบอกเล่าแล้วให้ปฏิบัติครู อยู่ในสานักดนตรี แต่ต่อมาระบบ
การเรียนการสอนดนตรี เริ่มอยู่ในระบบการศึกษาปกติที่อยู่ในชั้นเรียน ฉะนั้นการเรียนการ
สอนดนตรี ไ ทยจึ ง ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ โดยมี ก ารใช้ โ น้ ต เพลงมา
ประกอบการเรียนการสอนช่วยความจา การบันทึกโน้ตเพลงไทยนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัย
ของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยราชฑูตชาวฝรั่งเศสชื่อ ลาลูแบร์ บันทึกเพลงไทยด้วย
ระบบโน้ตสากลไว้ 1 เพลง ต่อมาในรัชสมัยของพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการบันทึกเพลง
ไทยใช้ประกอบการบรรเลงวงแตรวง เพื่อการเดินแถวของทหาร โดยชาวอังกฤษ ชื่อ ร้อย
เอกอิมเปย์และร้อยเอกน็อกซ์ ต่อมากรมพระนครสวรรค์วรพินิตได้บันทึกเพลงไทยด้วยระบบ
โน้ตสากลและยังมอบหมายให้พระสหายคือ นาย พอลซีริค บันทึกเพลงไทยไว้จานวนมาก
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ต่อมาพันโทพระอภัยพลรบ ได้คิดระบบโน้ตไทยโดยอาศัยพื้นฐานมาจากระบบโน้ตสากลโดย
ใช้ตัวอักษรไทยแทนระดับเสียง ต่อมาหลวงประดิษฐ์ไพเราะ(ศร ศิลปบรรเลง) ได้คิดโน้ตระบบ
ตัวเลขไทย ๙ ตัวขึ้นมา ในระยะเวลาใกล้เคียงกันได้เกิดระบบโน้ตตัวเลขของร้านดุริยบรรณ
ซึ่งเป็นที่นิยมมากในยุคนั้น ต่อมาราชบัณฑิตยสภา ได้มอบหมายให้พระเจนดุริยางค์บันทึก
เพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากล และกรมศิลปากรก็เริ่มบันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากล
เช่นกัน ซึ่งจัดพิมพ์เผยแพร่ได้ 2 ชุด คือชุดโหมโรงเย็นและชุดทาขวัญ ต่อมาพระเจนดุริยางค์
ได้นาระบบโน้ตเชอเว่มาบันทึกเพลงไทย ในระยะเวลาต่อมากรมศิลปากรได้ออกวารสาร
เผยแพร่เพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากล ฉบับละ1 เพลง แล้วต่อมาได้นาเพลงจากวารสารนั้นมา
รวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ ชื่อโน้ตเพลงไทยเล่ม 1 2 และ 3 ต่อมา นายสุดใจ ศรีเบ็ญจา ได้
นาเสนอการบันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากล ซึ่งมีวิธีการบันทึกต่างกันเล็กน้อยกับของ
กรมศิลปากร ต่อมาได้เกิดระบบโน้ตตัวอักษรไทย ที่เรียกว่าระบบ ด ร ม ฟ ขึ้น ซึ่งนิยมใช้
แพร่หลายในปัจจุบันนี้ ต่อมาในวโรกาสแห่งปีกาญจนากรมศิลปากรได้มีการพิมพ์โน้ตเพลง
ไทยทั้ง 3 เล่มนั้นใหม่อีกครั้งหนึ่ง โดยบันทึกโน้ตสากลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และต่อมา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้จัดพิมพ์โน้ตเพลงไทยที่ได้ต้นฉบั บมาจากอเมริกาเผยแพร่ด้วย
ระบบโน้ตสากล
คาสาคัญ : โน้ตเพลงไทย มุขปาฐะ ระดับเสียง ระบบคอมพิวเตอร์
บทนา
โน้ตเพลงจัดว่าเป็นหลักการสื่อสารที่สาคัญมากสาหรับการดนตรี เป็นสื่อที่เกิดจาก
คีตกวีได้กาหนดให้เสียงต่าง ๆ ในบทเพลงนั้นๆ แสดงความมุ่งหมายของอารมณ์และทานอง
เพลง เป็นสื่อผ่านไปสู่นักดนตรีให้บรรเลงทานองอย่างถูกต้องผ่านไปสู่ผู้ฟังเพื่อให้มีอารมณ์
คล้อยตามหรือสะเทือนอารมณ์ไปตามบทเพลงนั้น ๆ การบันทึกโน้ตเพลง (Notation) เป็น
สิ่งที่สาคัญอย่างหนึ่งต่อการพัฒนาการดนตรีของทุกชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ดังจะเห็นได้
จากดนตรีของชาวซีกโลกตะวันตก มีการพัฒนาก้าวหน้ากว่าดนตรีของชาวซีกโลกตะวันออก
จนกระทั่งดนตรีของชาวโลกตะวันตก กลายเป็นดนตรีสากลไปในที่สุด เพราะว่าเขามีการจด
บันทึกเป็นหลักฐาน จดบันทึกทฤษฎีและจดบันทึกโน้ตต่าง ๆ ไว้ตั้งแต่อดีตแล้วพัฒนาจน
สมบูรณ์แบบดังเช่นปัจจุบัน ฉะนั้นเพื่อการดนตรีไทยของเราจะได้พัฒนาไปอีกระดับหนึ่ง จึง
สมควรมีการจดบันทึกโน้ตเพลงไทยไว้เป็นหลักฐานต่อไป ซึ่งการจดบันทึกโน้ตเพลงไทยเริ่ม
แพร่หลายในระยะหลัง แต่ถึงอย่างไรระบบโน้ตสาหรับดนตรีไทยที่ใช้กันในปัจจุบันนี้ก็ไม่จัดว่า
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เหมาะสมหรือเป็นที่ยอมรับว่าเป็นระบบโน้ตของไทยคงต้องมีการพัฒนาไปเรื่อยๆ เพิ่อให้รู้
ประวัติและพัฒนาการของการจดบันทึกโน้ตเพลงไทย ผู้เขีย นจึงได้เขียนบทความนี้ขึ้นมา
โดยจะกล่าวถึงการจดบันทึกโน้ตเพลงไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันว่ามีวิวัฒนาการมาอย่างไร
โดยจะกล่าวเฉพาะระบบโน้ตที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในวงการศึกษาและวงการดนตรีไทย ซึ่งใน
ความเป็นจริงอาจมีระบบโน้ตอื่นๆอีก ที่แต่ละท่านคิดไว้ใช้เฉพาะตนหรื อใช้กันในกลุ่มเล็กๆ
ซึ่ง“การบันทึกโน้ต”ในที่นี้จะหมายถึงการบันทึกบทเพลงไทยเดิม ที่ใช้บรรเลงในวงการดนตรี
ไทยเท่านั้น
ประวัติการบันทึกโน้ตเพลงไทย
ในอดีตที่ผ่านมาการเรียนการสอนดนตรีไทยรวมทั้งการบรรเลง ไม่นิยมจดบันทึก
โน้ตเพลง มักเรียนและสอนกันแบบมุกขปาฐะ เรียนการตัวต่อตัวแต่มาในระยะหลังสภาพ
สังคมและบริบทเปลี่ยนไป จึงมีการจดบันทึกโน้ตเพลงเหมือนชาวตะวันตก ซึ่งเป็นประโยชน์
ต่อวงการดนตรีไทยอย่างมาก ในการบันทึกโน้ตเพลงไทยนั้นมีประวัติการบันทึกที่ยาวนาน
ซึ่งการบันทึกโน้ตเพลงไทยนั้นจะเชื่อมโยงไปถึงการบันทึกโน้ตสาหรับดนตรีไทยด้วย จากการ
รวบรวมหลักฐานต่าง ๆในเรื่องการบันทึกโน้ตเพลงไทยจากอดีตถึงปัจจุบันสามารถสรุปได้
ดังนี้
1. การบันทึกโน้ตเพลงไทยของ ซิมอง เดอ ลา ลูแบร์
การบันทึกโน้ตเพลงไทย เริ่มเกิดขึ้นครั้งแรกในปลายคริสตวรรษที่ 17 ประมาณปี
พ.ศ. 2230 เมื่อราชทูตชาวฝรั่งเศส 2 ท่าน คือ ซิมอง เดอ ลา ลูแบร์ (Simon de Le
Loubere) และนิโคลาส เจอร์แวรซซ์ (Nicolas Gerrise) ได้เดินทางมาสู่กรุงศรีอยุธยา
ผู้บันทึกโน้ตเพลงไทยในครั้งนั้น คือ ลาลูแบร์ ได้เขียนจดหมายเหตุชื่อ เดอะ
คิงดอม ออฟ สยาม (The Kingdom of Siam) เนื้อเรื่องเกี่ยวกับกรุงศรีอยุธยาหลายแง่มุม
ทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยสมัยนั้นขนบธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนการบันทึกเกี่ยวกับ
ดนตรีไว้ด้วย ทาให้คนไทยรุ่นหลังที่ได้ศึกษาเอกสารของลาลูแบร์ ได้นาข้อมูลเหล่านี้ไปเป็น
เอกสารสาคัญในการอ้างอิงทางประวัติศาสตร์
ลาลูแบร์ บันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากล ลักษณะที่ได้บันทึกนั้น เป็น
อัตราจังหวะ C หรือ 4/4 ชื่อเพลง “สายสมร” ซึ่งบันทึกเป็นทานองร้องไม่มีเครื่องดนตรีอื่น ๆ
ปรากฏ เพราะในสมัยนั้นบทเพลงส่วนใหญ่เป็นลักษณะการขับร้องคลอด้วยเครื่องดนตรีเท่านั้น
เพลงที่ลาลูแบร์บันทึกนี้ เดิมไม่มีชื่อเป็นที่แน่นอน เพราะกาหนดชื่อว่าสยามซอง
(Siamese Song) เป็นเพียงการบอกให้ทราบว่าเป็นบทเพลงของชาวสยามเท่านั้น โดยมีเนื้อ
เพลงขึ้นต้นว่า “สายสมรเอย” ต่อมาจึงเรียกเพลงนี้ว่าเพลงสายสมร อย่างไรก็ตาม แม้จะมี
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การจดโน้ตและบทร้องเอาไว้ด้วย แต่ลาลูแบร์ก็มิได้กล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับบท
เพลงเอาไว้เลย
2. การบันทึกโน้ตสาหรับแตรวงทหารในรัชสมัย ร. 4
ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ใช้วิธีฝึกทหารตามแบบอย่างประเทศในยุโรป ทรงพระราชดาริ
ว่า ดนตรีฝรั่งน่าจะมีบทบาทควบคู่ไปด้วย เพราะการฝึกหัดให้ทหารเดินแถวตามแบบอย่าง
ชาติในยุโรปนั้น จาเป็นต้องเดินให้พร้อมเพรียงกันไปตามจังหวะของดนตรีฝรั่ง วงแตรวงจึง
ถือกาเนิดตั้งแต่นั้นมา โดยมีร้อยเอกอิมเปย์ นายทหารชาวอังกฤษมาเป็นครูฝึกหัด ส่วนวัง
หน้า คือวังของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ก็ได้นายทหารชาวอังกฤษชื่อร้อยเอกน้
อกซ์ เข้ามาเป็นครูฝึกทหารวังหน้า ฉะนั้นในช่วงเวลาดังกล่าวจึงมีการบันทึกเพลงที่ใช้ในการ
บรรเลงแตรวงทหารหรือวงโยธวาทิต โดยส่วนมากจะเป็นเพลงต่างประเทศประเภทเพลง
มาร์ช
3. การบันทึกโน้ตเพลงไทยของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต
ในช่วงปี พ.ศ. 2443 – 2447 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟูาบริพัตรสุขุมพันธ์
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 และพระนางเจ้าสุขุมาลย์มารศรีพระราชเทวี ซึ่งขณะนั้นทรงดารงพระยศเป็น
เสนาบดีทหารบกและทหารเรือ พระองค์ได้ทรงพระนิพนธ์เพลงไทยขึ้นเพื่อบรรเลงด้วยวงโยธ
วาทิต ตั้งแต่ พ.ศ. 2443 เช่น เพลงแขกมญบางขุนพรหม และได้เขียนโน้ตสากลในแต่ละแนว
ไว้อย่างละเอียด ทาให้การจดบันทึกโน้ตสากลจึงเริ่มมีมากขึ้น โดยเฉพาะนักดนตรีที่ผ่านการ
เรียนดนตรีมาจากกองดุริยางค์ทหารบกและทหารเรือ
กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงได้รับการศึกษาวิชาทหารจากประเทศเยอรมัน
และทรงศึกษาเรื่องดนตรีสากลและทฤษฎีดนตรีมาด้วย ทรงมีพระปรีชาสามารถด้านการ
นิพนธ์เพลงในรูปแบบของการแยกเสียงประสานแบบตะวันตก นอกจากนี้ทรงสนพระทัยด้าน
การบันทึกโน้ตเพลงไทย ทรงมีพระสหายชาวเยอรมันชื่อนายพอล เจ ซีลิค (Paul J. Seelig)
ซึ่งเป็นนักดนตรีผู้มีความสามารถในการบันทึกโน้ตสากล และได้เข้ามาจดบันทึกเพลงไทยแบบ
โน้ตสากล โดยมีจางวางทั่ว พาทย์โกศลเป็นผู้บอกทานองเพลงต่าง ๆ
การจดบันทึกโน้ตเพลงไทยในสมัยนั้นสามารถรวบรวมบันทึกเพลงเอาไว้ทั้งหมด
150 เพลง และพิมพ์เป็นชื่อหนังสือ “เพลงสยาม” เมื่อ พ.ศ. 2475 โดยพิมพ์ที่เมืองบันดุง
ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นสถานที่พานักของทูลกระหม่อมบริพัตรภายหลังจากเปลี่ยนแปลง
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การปกครองแล้ว สันนิษฐานว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะจัดทาขึ้นก่อนหน้านั้นที่วังบางขุนพรหม
ของพระองค์ท่าน อาจจะอยู่ในระหว่าง พ.ศ. 2473 – 2475 เป็นที่น่าเสียดายว่าหนังสือเล่ม
นี้ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายนัก เมื่อพิจารณาแล้วการจดบันทึกเพลงไทยด้วยระบบโน้ต
สากลดูจะมีประสิทธิภาพและได้ทานองเพลงอย่างถูกต้องชัดเจนมากที่สุด อีกทั้งยังเป็นการ
เผยแพร่ให้กับชาวต่างชาติได้ทราบถึงลักษณะเพลงไทยได้อย่างชัดเจน
4. การบันทึกโน้ตเพลงไทยของพันโทพระอภัยพลรบ
ต่อมาได้เกิดโน้ตเพลงตัวอักษรไทย ซึ่งถือว่าเป็นการบันทึกโน้ตเพลงที่เก่าแก่ที่สุดที่
คนไทยคิดขึ้น อยู่ในช่วงพ.ศ. 2403 – 2459 โดยพันโทพระอภัยพลรบ (พลอย เพ็ญกุล)
ท่านเป็นบุตรชายคนที่ 4 ของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธารง (เพ็ง เพ็ญกุล) ขุนนางราชสานักใน
สมัยรัชกาลที่ 4 พระอภัยพลรบนั้นท่านได้รับการศึกษาวิชาทั่วไป และวิชาภาษาอังกฤษจาก
ครูชาวอังกฤษจนมีความรู้แตกฉาน และได้ถวายตัวเป็นมหาดเล็กในสมัยรัชกาลที่ 5 ต่อมาใน
พ.ศ. 2415 ได้ไปศึกษาเพิ่มเติม ณ ประเทศอินเดีย ได้ศึกษาวิชาการทหารและวิชาทฤษฎี
ดนตรีสากลควบคู่กันไป
ภายหลังจากกลับจากประเทศอินเดียแล้ว ท่านได้เข้ารับราชการเป็นทหารในกรม
ทหารราชองครักษ์ ท่านเริ่มก่อตั้งหนังสือพิมพ์ยุทธโกษ ได้รับพระราชทานยศบรรดาศักดิ์เป็น
พันโท พระอภัยพลรบ ปลัดกรมยุทธศึกษา เมื่อ พ.ศ. 2449 และยังได้ทาหน้าที่เป็นครูสอน
วิชาวาดเขียน วิชาเพลงแตรอาณัติสัญญาณแก่นักเรียนนายร้อย ท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถ
หลายด้าน โดยเฉพาะด้านดนตรีท่านได้นาทฤษฎีที่ได้รับการศึกษามาจากประเทศอินเดียมา
ประยุกต์ใช้กับชาวไทย นอกจากนี้ท่านยังสนใจการดนตรีไทยอย่างมากด้วย เคยว่าจ้างนัก
ดนตรีไทยที่มีฝีมือและมีชื่อเสียงในสมัยนั้น มาบันทึกเสียงลงกระบอกเสียง เอดิสัน (Edison,s
Cylinder)ของท่าน เช่น พระยาประสานดุริยศัพ์(แปลกประสานศัพท์) หม่อมส้มจีน ราชานุ
ประพันธ์ เป็นต้น โดยบันทึกเสียง ณ ที่บ้านวังท่าเตียน
ระบบโน้ ต ของพั น โท พระอภั ยพลรบเกิ ด ขึ้น ในช่ว งสมัย การเปลี่ ยนรั ชกาลจาก
รัชกาลที่ 5 สู่รัชกาลที่ 6 (พ.ศ. 2453 – 2468) โดยพระอภัยพลรบได้ทูลเกล้าฯ ถวายหนังสือ
ดนตรีวิทยาในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2450 แด่รัชกาลที่ 5 เนื่องในวโรกาสเสด็จกลับจาก
ประพาสยุโรป ปรากฏว่าเป็นที่พอพระราชหฤทัยอย่างมาก จนต่อมาได้ตีพิมพ์หนังสือดนตรี
วิทยาในปี พ.ศ. 2455 ตรงกับสมัยการปกครองของรัชกาลที่ 6 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้เป็น
ตาราเรียนในโรงเรียนของกระทรวงธรรมการ จึงนับได้ว่าหนังสือเล่มนี้เป็นตาราเล่ มแรกที่ใช้
ในการเรียนการสอนดนตรีของไทย
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เป็นที่ทราบกันดีว่าเหตุการณ์บ้านเมืองในสมัยรัชกาลที่ 5 – 6 นั้นเป็นช่วงหัวเลี้ยว
หัวต่อของความเป็นชาติไทย การรุกรานของลัทธิล่าอาณานิคมได้ทาให้พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตัดสินพระทัยปฏิรูปประเทศให้ทัดเทียมนานาประเทศ ในระยะนั้น
ประเทศไทยยังขาดผู้มีความรู้ความสามารถในวิชาการและเทคนิคตามแบบสมัยใหม่ ฉะนั้น
พระองค์จึงแก้ไขด้วยการปฏิรูปการศึกษา การยกเลิกพันธะทางเศรษฐกิจและสังคมตามระบบ
ไพร่ทาส เพื่อให้ประชาชนมีอิสระในแรงงาน มีโอกาสศึกษาวิชาการต่าง ๆ ได้ทั่วทุกชนชั้น
ในโอกาสแห่งการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ พันโท พระอภัยพลรบจึงได้เขียนตารา
ดนตรีขึ้นเพื่อเป็นหลักแห่งการศึกษาวิชาดนตรี เพราะวิชาดนตรีนั้นเป็นวิชาการที่มีมาแต่
โบราณกาลแล้ว แต่ยังไม่มีตาราเรียนให้เป็นหลักในการศึกษา ดังนั้นจึงเกิดตาราเรียน “ดนตรี
วิทยา” ขึ้น ดังที่ท่านได้กล่าวไว้ในบทคานาของตาราเรียนว่า
…ตามเหตุผลที่กล่าวแล้ว ส่อให้รฦกถึงวิชาดนตรี คือ การศึกษา ดีด สี ตี เป่า ขับ
ร้อง สาหรับเมืองไทย ซึ่งนับเป็นเครื่องให้ความสาราญแก่
ประชาชน ตามที่ได้มีขึ้นตั้งแต่โบราณกาลนานมาแล้ว จนบัดนี้นั้น ยั งไร้ตาราอยู่
!! ฉนี้ ย่อมนับว่าการศึกษาวิชานี้ไม่มีหลักเปนที่อาไศรย
โดยเหตุนี้จึงได้แต่งตาราวิชาดนตรีขึ้นไว้ให้เป็นหลักแห่งการศึกษาสาหรับกุลบุตร์
ชายหญิงได้ศึกษาต่อไปได้เรียกชื่อตารานี้ว่า
“ดนตรีวิทยา” โดยหมายความในคานี้ ว่า ‘ความรู้เสียงมีส่วนไพเราะ’ (เสียงมี
ส่วนไพเราะนี้ อธิบายพอสังเขปความว่า บรรดาเสียงต่าง ๆ
ในโลกที่เราได้ยินไม่ว่าเสียงอะไรทั้งหมด แม้ไม่มีส่วนสูงต่าถูกต้องตามกฎ
ธรรมดาเป็นกฎสาหรับแบ่งเสียง เสียงใดเสียงหนึ่ง แต่เฉพาะ
เสียงเดียวออกไปเป็น 8 ส่วน ซึ่งเป็นลาดับ 1 ได้แล้ว เสียงต่าง ๆ ทั้งปวงทั้งสิ้น
ทั้งนั้น ย่อมไม่นับเป็นดนตรี เพราะฉะนั้น บรรดาเสียงที่เป็น
ดนตรี ต้องเป็นเสียงที่มีส่วนแบ่งแล้วโดยถูกต้องตามกฎธรรมดาทุกเสียง…(พระ
อภัยพลรบ, 2453 : คานา)
ระบบโน้ตของท่านเป็น ระบบตัวอักษรไทย โดยประยุกต์มาจากระบบโน้ตสากล
เพราะท่า นเห็ นว่ า คนไทยอาจจะอ่า นโน้ ตสากลด้ว ยความยากล าบาก อีก ทั้ งเป็น ระบบที่
ซับซ้อน ท่านจึงประยุกต์ทฤษฎีใหม่ให้กลายเป็นตาราที่สามารถศึกษาได้ง่ายขึ้น หลักการของ
โน้ ต ตั ว อั ก ษรนี้ ท่ า นได้ รั บ แนวคิ ด มาจากนั ก ดนตรี ชาวอั งกฤษชื่ อ จอร์ น เกอร์ เ ว็ น ( John
Curwen)ที่เป็นต้นคิดใช้สาหรับขับร้องเรียกว่า ตอนิก ซอล-ฟา โนเตชั่น(Tonic Sol-Fa
Notation)(พระภัยพลรบ, 2453 : 25)นอกจากนั้นแล้ว พระอภัยพลรบยังได้กล่าวอีกว่า
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บรรดาอารยประเทศที่เจริญแล้วยังได้มีการบันทึกชื่อคีตกวีที่มีชื่อเสียงไว้มากมายด้วย เพื่อเชิด
ชูในความสามารถของนักดนตรีเหล่านั้น อันจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่ศึกษาวิชาดนตรีใน
ภายหน้า ฉะนั้น ผู้ที่ได้ศึกษาตาราดนตรีวิทยานี้แล้วก็ควรจะได้ถ่ายทอดความรู้ในการดนตรีให้
เกิดความนิยมชมชอบแก่ชนรุ่นหลังต่อไป ทัดเทียมกับนานาประเทศ
5. การบันทึกโน้ตเพลงไทยของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ต่อมาประมาณ พ.ศ. 2454 หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูเพลงคน
สาคัญท่านหนึ่งในวงการดนตรีไทย ท่านได้รับมอบหมายจากหม่อมเจ้าหญิงพิจิตรจิราภา
เทวกุล อาจารย์ใหญ่โรงเรียนราชินี ท่านเล็งเห็นความสาคัญและคุณค่าของการศึกษาในด้าน
ต่าง ๆ ท่านเป็นผู้วางรากฐานการศึกษา เช่น อาชีวศึกษาและอนุบายขึ้นเป็นพระองค์แรก
และให้เปิดสอนวิชาดนตรีไทยแก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป ในสมัยนั้นการเรียนการสอนดนตรี
ไทยมักใช้วิธีท่องจา ซึ่งทาให้ครูและศิษย์ต้องเสียเวลามากในการเรียนรู้บทเพลง ประกอบกับ
จะต้องสอนเครื่องดนตรีหลายเครื่องมือ ขณะเดียวกันก็มีเวลาในการเรียนที่จากัดด้วย ดังนั้น
หลวงประดิษฐ์ไพเราะจึงได้คิดค้นเครื่องมือช่วยสอนเป็นโน้ตขึ้น โดยกาหนดให้ใช้ตัวเลขไทย
๑– ๙ สาหรับซอด้วงและซออู้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการกดนิ้วในแต่ละระดับเสียง และให้ใช้
ตัวเลข ๑– ๑๒ สาหรับจะเข้และขลุ่ย แต่ส่วนมากโน้ตของท่านมักจะเป็นโน้ตตัวเลขไทย 9
ตัว เนื่องด้วยคุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ผู้เป็นบุตรสาวได้ฝึกหัดซอด้วงและร่วมบันทึกโน้ตด้วย
ปัจจุบันระบบโน้ตตัวเลขไทยของหลวงประดิษฐ์ไพเราะยังคงใช้กันอยู่ในการเรียน
การสอนดนตรี ไทยของมูล นิธิ หลวงประดิ ษฐ์ ไพเราะ ซึ่ งเป็น สถาบั นดนตรีไ ทยเอกชนที่ มี
ชื่อเสียงแห่งหนึ่ง ที่เปิดสอนวิชาดนตรีไทยให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไป
ต่อมาหลวงประดิษฐ์ไพเราะ จึงได้แบ่งบรรทัดโน้ตจากที่เป็นบรรทัดละ 4 ห้องโน้ต
กลายเป็นบรรทัดละ 8 ห้องโน้ต ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนเรื่อยมา ต่อมาในภายหลังมูลนิธิ
หลวงประดิษฐ์ไพเราะได้มีการประยุกต์ใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษมาแทนตัวเลขเพื่อบอกระดับ
เสียงดังนี้
อักษร D
แทนระดับเสียง โด
อักษร R
แทนระดับเสียง เร
อักษร M
แทนระดับเสียง มี
อักษร F
แทนระดับเสียง ฟา
อักษร S
แทนระดับเสียง ซอล
อักษร L
แทนระดับเสียง ลา
อักษร C
แทนระดับเสียง ซี
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6. การบันทึกโน้ตเพลงไทยของร้านดุริยบรรณ
ระยะเวลาต่อมาในปี พ.ศ.2464 ได้เกิดโน้ตเลขาสังคีตย์เป็นระบบโน้ตแบบตัวเลข
(NumeralNotation) ของร้านดุริยบรรณซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นตาราเรียนแก่ผู้ที่ซื้อเครื่อง
ดนตรีจากทางร้านไปฝึกหัดด้วยตนเอง โดยผู้ที่คิดค้ นระบบนี้ คือ ขุนเจริญดนตรีการ (เจริญ
โรหิตโยธิน) ซึ่งเป็นครูดนตรีไทยประจาร้านดุริยบรรณนี้เอง ร่วมกันกับครูสาย ดุริยางกูร
หลานปูุของพระประดิษฐ์ไพเราะ( มี ดุริยางกูร) ผู้เป็นเจ้าของร้านซึ่งได้ก่อตั้งร้านขายเครื่อง
ดนตรี อุปกรณ์ดนตรีไทย และจัดพิมพ์โน้ตเลขาสังคีตย์จาหน่ายจนได้รับความนิยมทั่วไป
โน้ต เลขาสังคีต ย์ของร้า นดุ ริยบรรณได้ ออกจาหน่ายครั้ งแรกในเดื อนมรกราคม
พ.ศ. 2464 และได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงนั้น ต่อมาในปี พ.ศ.2471 ทางร้านได้นาโน้ต
เลขาสังคีตย์ขึ้นทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พระองค์ท่าน
มีพระราชดารัสว่าเป็นประโยชน์ในการฝึกหัดดนตรีได้ดี จนมีการนาไปพิมพ์ที่หน้าปกของสมุด
โน้ตว่า “ได้ทูลเกล้าฯ ถวายแล้ว”
การคิดค้นระบบโน้ตตัวเลขนี้ขึ้นมา นับว่าเป็นวิวัฒนาการอันสาคัญในรูปแบบการ
เรียนการสอนวิชาดนตรีของประเทศไทย ทั้งนี้โดยได้หลักแนวคิดมาจากการบันทึกโน้ตของจีน
เพราะขุ นเจริญดนตรี การนั้น เคยไปสอนซออู้แ ก่พระยาโกษาจารณ์ (บุญ ศรี ประเภทศิริ )
ขุนนางในสมัยรัชกาลที่ 6 ซึ่งท่านพระยาผู้นี้มีความสนใจในภาษาจีนและดนตรีไทยควบคู่กัน
ไป จึงได้จ้างขุนเจริญดนตรีการมาสอนซออู้และซินแสชาวจีนคนหนึ่ งมาสอนภาษาจีนในเวลา
ที่ว่างจากงานราชการ
การสอนของขุนเจริญฯ นั้นเป็นการสอนปากเปล่า ซึ่งซินแสสอนภาษาจีนนั้นเห็น
การสอนแบบนี้แล้วจึงวิจารณ์ว่า ทาให้ช้าสาหรับการเรียนที่ต้องการความรวดเร็วของนัก
ดนตรีประเภทสมัครเล่นอย่างพระยาโกษาจารณ์ ที่ต้องได้เพลงและท่องจาเพลงได้ด้วยตนเอง
ซินแสจึงแนะนาให้ขุนเจริญดนตรีการรู้จักระบบการบันทึกโน้ตแบบจีนที่ใช้ตัวเลขสาหรับการ
บันทึกเพลงของซอจีนสาหรับบอกตาแหน่งการวางนิ้ว ให้การกั้นห้องโน้ตตามจังหวะของเพลง
รวมไปถึงการบอกวิธีใช้คันชักเข้าออกของซอในแต่ละวรรคเพลงอีกด้วย ซึ่งขุนเจริญฯ ก็พอใจ
เป็นอย่างมากในหลักการบันทึกโน้ตของจีนที่ทาให้สะดวกรวดเร็วขึ้น จึงขออนุญาตพระยา
โกษาจารณ์นาหลักการดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการประกอบวิชาชีพ
โน้ตเลขาสังคีตย์จึงได้เกิดขึ้นจากการผสมผสานหลักการบันทึกโน้ตของจีนและไทย
สามารถนามาใช้ได้อย่างดี นั่นอาจเป็นเพราะระบบเสียงของดนตรีจีนและไทยที่เป็นระบบ
เสียงเพนต้าโตนิค(Pentatonic Scale) เหมือนกัน การนาหลักการของดนตรีจีนมาใช้จึงทาให้
เกิดระบบโน้ตตัวเลขของไทยที่มีคุณสมบัติค่อนข้างสมบูรณ์แบบเกิดขึ้น
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ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

โน้ตเลขาสังคีตย์เป็นการบันทึกบทเพลงสาหรับเครื่องสายเท่านั้ น คือ ซออู้ ซอด้วง
ขลุ่ย ขิมและจะเข้ ซึ่งแต่ละเครื่องดนตรี จะใช้ระบบการอ่านที่ต่างกันออกไป แต่ไม่แตกต่าง
กันมากนัก เพราะยังคงใช้ระบบแทนค่าด้วยตัวเลขเหมือนกัน โดยการจัดพิมพ์นั้นจะพิมพ์
ออกมาเป็นโน้ตแยกเครื่องดนตรี ในหนึ่งฉบับที่ออกมานั้นจะมีเพลงประมาณ 6 – 8 เพลง ซึ่ง
จะมีเพลงเหมือนกันทุกเพลง สาหรับทุกเครื่องดนตรีตามที่ฉบับนั้น ๆ บรรจุไว้กล่าวคือ ถ้าโน้ต
ซอด้วงฉบับที่ 4 บรรจุเพลงใดไว้โน้ตอื่น ๆ ทั้งซออู้ ขลุ่ย ขิม จะเข้ที่เป็นฉบับที่ 4 ก็จะบรรจุ
เพลงเหล่านั้นไว้เหมือนกัน แต่เป็นทางเฉพาะของเครื่องดนตรีนั้น ๆ เพื่ อให้สามารถนาไป
บรรเลงร่วมกันเป็นวงได้ แต่จะไม่มีการโน้ตเพลงที่เป็นฉบับรวมเครื่อง (Score) เพราะจะ
ซับซ้อนทั้งในการบันทึกและการฝึกหัด เนื่องจากบันไดเสียงของเครื่องดนตรีมีความแตกต่าง
กัน
ปัจจุบันนี้ด้านดุริยบรรณได้ย้ายมาจากบริเวณแยกคอกวัว ถนนราชดาเนินแล้ว มา
ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 210/6 ถนนสุโขทัย เขตดุ สิตและดาเนินกิจการโดยคุณปราณี พุ่มพวง
ซึ่งเป็นเจ้าของร้านรุ่นที่ 3 แล้ว การพิมพ์โน้ตเลขาสังคีตย์ยังคงใช้ต้นฉบับเดิมอยู่มาจนปัจจุบัน
เพราะทางร้านถือเป็นเอกลักษณ์และยังแสดงออกถึงความภาคภูมิใจอีกด้วย
7. การบันทึกโน้ตเพลงไทยของราชบัณฑิตยสภา
ใน พ.ศ. 2473 ขณะที่ปอล เซลิค ดาเนินการบันทึกโน้ตเพลงไทนเป็นโน้ตสากลนั้น ทางราช
บัณฑิตยสภา โดยสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ ได้จัดให้มีการจดบันทึกเพลงไทยด้วย
ระบบโน้ตสากลขึ้นเช่นเดียวกัน โดยเชิญครูดนตรีไทยที่มีความรู้ความสามารถในสมัยนั้นหลาย
ท่านมาร่วมกันบอกทานองเพลงไทย หลักฐานที่แสดงว่ามีการจดบันทึกโน้ตเพลงไทยในครั้งนี้
คือ หนังสือพระดารัสของกรมพระยาดารงราชานุภาพ ถึงเจ้าพระยาวรพงศ์พิพัฒน์ เสนาบดี
กระทรวงวัง ความว่า
…ด้วยราชบัณฑิตยสภาปรารภว่า เพลงปี่พาทย์มโหรีของไทยฝึกหัดและรักษากันมา
แต่ด้วยความทรงจา เป็นเหตุให้เพลงปี่พาทย์มโหรี
ของเก่าสูญไป มีเหลืออยู่แต่ชื่อเป็นอันมาก น่าเสียดายอยู่ เห็นว่าความบกพร่องอัน
นี้อาจแก้ไขในปัจจุบันนี้ด้วยวิธีจดเพลงลงโน้ตรักษาไว้
และราชบัณฑิตยสภาเต็มใจที่จะรับอานวยการ ถ้าหากเจ้าคุณเห็นชอบด้วยและรับ
จะอุดหนุน ด้วยผู้เชี่ยวชาญการดุริยางค์ดนตรีทั้งอย่างไทย
และอย่างฝรั่งขึ้นอยู่ในกระทรวงวังทั้งนั้น ขอให้พระเจนดุริยางค์จัดคนชานาญการ
จดโน้ตมาให้และขอให้อนุญาตเรียกครูดุริยางค์ดนตรี
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ในกรมมหรสพมาบอกเพลงให้จด จดแล้วเก็บรักษาไว้ในหอพระสมุดสาหรับพระ
นคร เห็นว่าถ้าทาอย่างนี้จะได้เพลงปี่พาทย์ของไทยไว้
สืบไปไม่มีสูญ โดยไม่ต้องเพิ่มเงินจ่ายอย่างหนึ่งอย่างใด นอกจากค่ากระดาษเครื่อง
เขียน เพราะผู้ชานาญเหล่านี้รับเงินเดือนในกระทรวง
วังอยู่แล้วทั้ง ๒ พวก หวังใจว่าเจ้าคุณจะเห็นชอบด้วยและอนุญาตตามที่เสนอมา...
(ปิยเวช บุญชูช่วย, 68 : 2545)
ในการบันทึ กโน้ต เพลงไทยในครั้ งนั้นมี พระเจนดุริ ยางค์ (ปิติ วาทยกร) เป็ น
ผู้อานวยการบันทึกโน้ต ดังพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยกร) ได้กล่าวถึงบันทึกความทรงจาตอน
หนึ่งว่า
...พ.ศ. 2473 ในรัชกาลพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพลงไทยมีโอกาสไหวตัวในทางที่ดี
ขึ้นด้วยการวางหลักการบันทึกเป็นโน้ตสากล เพื่อเก็บรักษา
ไว้เป็นหลักฐานและเพื่อปูองกันการสู ญหายและเลอะเลือน แต่ไหนแต่ไรมาเพลง
ไทยของเราเคยจารึกจดจาอยู่ในสมองของอาจารย์ดนตรีไทย
ทั้งหมด เมื่อต่างมรณภาพไป เพลงไทยก็ตายตามไปด้วย ที่มีเหลืออยู่ก็ค่อย ๆ ลด
จานวนน้อยลงเป็นลาดับ ทั้งยังขาดตกบกพร่องผิดเพี้ยน
กันไปหาความแน่นอนไม่ได้ และโดยเหตุนี้เพื่อจัดให้เพลงไทยได้รูปเป็นมาตรฐาน
ถาวรมิให้สาบสูญไปเสีย งานบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากล
จึงได้ถูกเริ่มขึ้นในความอานวยการของสมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ การจด
บันทึกเพลงไทยได้ดาเนินไปที่วังวรดิศ... (อารี สุขะเกศ,2513 : 51)
การบันทึกโน้ตเพลงไทยด้วยระบบโน้ตสากลครั้งนั้น กระทาในท้องพระโรงวังวรดิ
ศทุกวันพฤหัสบดี และวันเสาร์ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2473 จนกระทั่งได้เลิกล้มไปเมื่อ
ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. 2475
8. การบันทึกโน้ตเพลงไทยของกรมศิลปากร
หลังที่ทางราชการได้โอนงานดุริยางค์ไทยและดุริยางค์สากลจากกรมปี่พาทย์หลวง
และโขนหลวงมาขึ้นอยู่กับกรมศิลปากรแล้ว กรมศิลปากรจึงได้ดาเนินการตรวจสอบและ
บันทึกโน้ตเพลงไทยต่อจากราชบัณฑิตยสภาเป็นครั้งที่ 2 โดยเริ่มประชุมกันที่โรงโขนหลวง
สวนมิ สกวั นเป็น ครั้ งแรก เมื่อ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2479
โดยรั ฐบาลได้ตั้ งเป็ น
“คณะกรรมการตรวจสอบเพลงไทยบันทึกเป็นโน้ตสากล” มีอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธาน
โดยตาแหน่ง ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ 4 กลุ่ม คือ
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กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่บอกเพลงให้จด คือ ครูดนตรีไทย ผู้มีความรู้ความสามารถด้าน
ดนตรีไทยชั้นครู
กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่จดบันทึกลงเป็นโน้ต คือผู้ที่มีความรู้ด้านการเขียนโน้ตสากล ใน
ความควบคุมของพระเจนดุริยางค์
กลุ่มที่ 3 นักดนตรีสากล คือ ผู้ทาหน้าที่อ่านและบรรเลงโน้ตเพลงที่บันทึกแล้วนั้น
กลุ่มที่ 4 คณะกรรมการตรวจสอบบทเพลงที่บันทึก ผู้เป็นพหูสูตในวิชาการดนตรีไทย
อาจกล่าวได้ว่าเป็นการบันทึกเพลงไทยที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยบันทึกแยกเป็นราย
เครื่องมือครบทุกเครื่องในการบันทึกนั้นใช้ทางปี่พาทย์ เพราะถือว่าเป็นทางหลัก เมื่อบันทึก
แล้วก็ต้องให้นักดนตรีสากลที่ไม่มีความรู้เรื่องเพลงไทยอ่านโน้ต และบรรเลงออกมา เพื่อไม่ให้
เกิดอุปาทานในการบรรเลง
การจดบันทึกและตรวจสอบเพลงไทยคงจัดทากันต่อมาจนถึง พ.ศ. 2484 ก็ล้มเลิก
ไป รวมเพลงไทยที่ตรวจสอบและบันทึกไว้ได้นั้นมีจานวนรวม 475 เพลง แต่บทเพลงที่
คณะกรรมการได้ทดลองตรวจสอบฟังกันดูแล้ว และบันทึกไว้ครบทุกแนวนั้น คงมีอยู่ประมาณ
ไม่ถึง 100 เพลง ต้นฉบับเขียนด้วยดินสอดาบนกระดาษอัด สาเนา ง่ายต่อการเสื่อมเสียอย่าง
เป็นที่สุด ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่กรมศิลปากร
ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กรมศิลปากรได้พิจารณาถึงการจัดพิมพ์โน้ตเพลงไทย
ตามที่ได้จดบันทึกไว้นั้น โดยคานวณค่าใช้จ่ายแล้วอยู่ประมาณ 5 – 6 แสนบาท จึงคิดว่าถ้าจะ
ของบประมาณเพื่อการนี้เห็นจะเป็นการรบกวนรายจ่ายของรัฐบาลมากเกินไป แต่ถ้าจะพิมพ์
ไปทีละเล็กละน้อยก็คงยืดเยื้อออกไปอีก ซึ่งคณะกรรมการที่เคยร่วมทาการบันทึกโน้ตที่ผ่าน
มาต่างก็ล้มหายตายจากกันไปมากแล้ว ถ้ามัวแต่เก็บต้นฉบับเอาไว้แล้วเกิดมีอันเหตุอันใดที่จะ
ทาให้ต้นฉบับเหล่านั้นสูญเสียขึ้นมา ก็จะยิ่งเป็นที่น่าเสียดายมากขึ้นเป็นทวีคูณ
ดังนั้น กรมศิลปากรจึงของบประมาณในการจัดพิมพ์เพลงไทยเพื่อจะจัดพิมพ์ให้
เสร็จสิ้นภายใน 3 ปี โดยจัดสรรให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และเลือกจัดพิ มพ์เพลงหลัก ๆ
ที่สาคัญก่อนจึงเลือกพิจารณาระหว่างการพิมพ์ในประเทศกับต่างประเทศ ถ้าทาในประเทศก็
จะเสียค่าจ้างคัดลอกเส้นหมึกแล้วนาไปทาแท่นพิมพ์อีกครั้ง ทาให้เสียเวลาและซับซ้อนเกินไป
จึงลองติดต่อบริษัทการพิมพ์ในต่างประเทศ เพราะเห็นว่าไม่ต้องทางานซ้าซ้อน และตัวพิ มพ์
คงเรียบร้อยดีเพราะตัวพิมพ์เป็นโน้ตสากลโดยตรงซึ่งเพลงที่จัดพิมพ์ในครั้งนั้นมีดังนี้
8.1 เพลงชุดโหมโรงเย็น
ในที่สุดกรมศิลปากรก็มอบหมายให้บริษัท เจ ทริบัววิลล์ ลามี่ แอนด์ โซ
(J.Thibouville-Lamy & Co.) จัดพิมพ์โน้ตสากล “เพลงชุดโหมโรงเย็น” เป็นเล่ม เมื่อ พ.ศ.
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2493 ครบทุกแนวบรรเลง คือ พิมพ์ทั้งฉบับรวมเครื่อง (Score) และฉบับแยกเครื่องวงปี่
พาทย์ ประกอบคาอธิบายภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยพระเจนดุริยางค์ เนื้อหาได้อธิบาย
ถึงระบบเสียงของดนตรีไทยเปรียบเทียบกับระบบเสียงของดนตรีตะวันตก การกาหนดโน้ตบน
เครื่องดนตรีไทย ช่วงเสียงของเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิด อธิบายเสียงต่าง ๆ ของตะโพน
อธิบายเพลงแต่ละเพลงในชุดนั้น ๆ และอธิบายหลักการของดนตรีไทยโดยย่อ ซึ่งเพลงในชุดนี้
ประกอบด้วยเพลงต่ าง ๆจานวน 17 เพลงคือ สาธุการ ตระหญ้าปากคอก ตระปลายพระ
ลักษณ์ ตระมารม่อม รัวสามลา ต้นชุบ เข้าม่าน ปฐม ท้ายปฐม ลา เสมอ รัวลาเดียว เชิดสอง
ชั้น เชิดชั้นเดียว กลม ชานาญ กราวใน ในการจัดพิมพ์ในครั้งนั้นจะเห็นว่าการบันทึกโน้ตเพลง
ชุดโหมโรงเย็นนั้นมีลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์ เพราะสถานที่พิมพ์อยู่ในประเทศอังกฤษซึ่งเป็น
แหล่งของทฤษฎีโน้ตสากลอยู่แล้ว การพิ มพ์โน้ตเพลงจึงมีตัวพิมพ์ที่มีลักษณะเป็นมาตรฐาน
สวยงาม ทั้งสัญลักษณ์ เครื่องหมายต่าง ๆ ครบถ้วน
8.2 เรื่องทาขวัญ
ต่อมาในปลายปี พ.ศ. 2497 กรมศิลปากร ได้เริ่มดาเนินการจัดพิมพ์
โน้ตเพลงไทย “เพลงเรื่องทาขวัญ” เฉพาะฉบับรวมเครื่อง (Score) โดยว่าจ้างโรงพิมพ์ไทย
วัฒนาพานิช จัดพิมพ์เสร็จเมื่อ พ.ศ. 2498 ประกอบคาอธิบายภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ของพระเจนดุริยางค์ ลักษณะเนื้อหาเหมือนกับเพลงชุดโหมโรงเย็น คือได้อธิบายถึงระบบ
เสียงของดนตรีไทยเปรียบเทียบกับระบบเสียงของดนตรีตะวันตกการกาหนดโน้ตบนเครื่อง
ดนตรีไทย ช่วงเสียงของเครื่องดนตรีไทยแต่ละชนิด อธิบายเสียงต่าง ๆ ของตะโพน อธิบาย
เพลงแต่ละเพลงในชุดนั้น ๆ และอธิบายหลักการของดนตรีไทยโดยย่อซึ่งเพลงเรื่องทาขวัญ
ประกอบด้วยเพลงต่าง ๆ ดังนี้ นางนาค มหาฤกษ์ มหากาฬ สังข์เล็ก มหาชัย ดอกไม้ไทร
ดอกไม้ไพร ดอกไม้ร่วง พัดชา บ้าบ่น คู่บ้าบ่น เคียงบ้าบ่น มโนราห์โอด ต้นกราวรา
กราวรา ดับควันเทียน โน้ตเพลงเรื่องทาขวัญนั้น จัดพิมพ์ขึ้นในประเทศไทย โดยสานักพิมพ์
ไทยวัฒนาพานิชลักษณะการพิมพ์ออกมาจึงขาดเครื่องหมายบางอย่างไป ไม่ได้สัดส่วนบ้าง
เพราะการพิมพ์โน้ตเพลงสากลไม่น่าใช่เรื่องที่นิยมกันนักในสมัยนั้น ถ้าจะใช้โน้ตสากลก็จะ
เขียนกันเสียส่วนมาก แต่ก็นับว่าเป็นวิวัฒนาการอันสาคัญอย่างหนึ่งของวงการดนตรีไทยและ
ด้วยฝีมือคนไทย
9. การบันทึกโน้ตเพลงด้วยระบบเชอเว่
โน้ตเชอเว่ (Chevé) ริเริ่มนามาใช้ในประเทศไทยโดยพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะ
กร) ซึ่งได้นามาเป็นเครื่องมือช่วยในการอ่านและร้องเพลงในตาราการดนตรีของท่านที่ออกมา

วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปี ท ี่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2559)

ในปี พ.ศ.2495 ชื่อว่า “หลักวิชาการดนตรีและการขับร้อง” โดยเรียบเรียงแยกเป็น 3 เล่ม
เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปการดนตรีให้กว้างขวางและเป็นแบบแผนในการศึกษาเหมือนอย่าง
นานาประเทศที่เจริญแล้ว เพราะในช่วงนั้นกระแสวัฒนธรรมตะวันตกแพร่หลายเข้ามาอย่าง
ต่อเนื่อง การเรียนการสอนจึงเกิดขึ้นทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งดนตรี
สากล ทาให้เกิดการเรียนรู้ทฤษฎีโน้ตสากลขึ้นอย่างกว้างขวาง
ระบบโน้ตเชอเว่ เป็นระบบโน้ตที่ปรากฏอยูใ่ นตารา “หลักวิชาการดนตรีและการขับ
ร้อง” ของพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ซึ่งได้นามาจากระบบการเรียนการอ่านขับร้อง
แบบไซค์ ซิงกิง(Sight – Singing) ของชาวฝรั่งเศษ 4 คน คือ ปิแอร์ กาลิน(Peèrre Galin)
เอียมปารีส(Aimé Paris) นาไนน์ปารีส(Nanine Paris) และเอมิล เชอร์เว่(Emile Chevé)
ในการเรียนวิชาการดนตรีและการขับร้องนั้น พระเจนดุริยางค์ได้เล็งเห็นว่ากว่าที่
นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงวิธีการขับร้องตามตัวโน้ตจนครบทุกบันไดเสียงนั้น อาจก่อให้เกิดความ
เบื่อหน่ายและท้อถอยในการเรียน เพราะต้องใช้เวลาในการศึกษานาน จึงได้คิดนาระบบโน้ต
แบบเชอเว่เข้ามาช่วยให้นักเรียนสามารถร้องเพลงได้ อย่างน้อยเพลงเล็ก ๆ น้อย ๆ ระบบโน้ต
เชอเว่นี้จะสามารถให้ความสะดวกในการเรียนขั้นเริ่มต้นได้ระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ยังไม่มีความ
สมบูรณ์เพียงพอที่จะนามาใช้บันทึกบทเพลงที่มีความละเอียดและยากได้
ระบบโน้ตนี้ เชอเว่และภรรยา ได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นตาราการขับร้องที่ชื่อว่า เมสอดอิลี
มอนทารีเดอมิวสิคโวคอล(Methode elemontaire de musique vocale) ในปี 1844 และ
เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงครึ่งศตวรรษที่ 19 จนมีการนาไปใช้โน
โรงเรียนด้วย และแพร่ขยายอยู่ในแถบยุโรป
10. การบันทึกและพิมพ์โน้ตเพลงไทยเล่ม 1
ต่อมาในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2501 ถึง พ.ศ. 2511 กรมศิลปากรได้มีการจดบันทึก
เพลงไทยเป็นโน้ตสากล โดยคัดเลือกบทเพลงที่มีคุณค่าและสมควรจดบันทึก จัดพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารศิลปากร มีทั้งทางร้องและทางบรรเลง สาหรับทางบรรเลงนั้นบันทึกเป็นทางกลาง ๆ
หรือทางทั่วไป มิได้บันทึกแยกทางเฉพาะเครื่องมือ คล้ายกับโน้ตของปอล เชลิค ผู้ที่นาไปใช้
บรรเลงจาเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานเฉพาะในเรื่องทางบรรเลงด้วยจึงจะใช้ได้อย่างถูกต้อง
การบันทึกโน้ตเพลงในครั้งนั้น อาจารย์มนตรี ตราโมท เป็นผู้ควบคุมและได้อธิบายบทเพลง
เหล่านั้นไว้ด้วย ผู้ที่เขียนโน้ต คือ ครูพิษณุ แช่มบาง โดยในวารสาร 1 เล่มมีโน้ตเพลง 1
เพลง ต่อมาในปี พ.ศ. 2504 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 9 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้
กรมศิลปากรจัดทาเพลงไทยแบบโน้ตสากล โดยการนาเอาเพลงที่มีคุณค่าและสมควรจด
บันทึกมาพิมพ์เป็นหลักฐาน แล้วเผยแพร่ ซึ่งหนังสือเล่มดังกล่าว กรมศิลปากรจึงนาททเพลงที่
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พิมพ์เ ผยแพร่ในวารสารศิ ลปากรมารวมเป็น เล่ม ให้ชื่อหนังสือว่ า “โน้ ตเพลงไทย เล่ม 1
โน้ตเพลงไทย” และมีการพิมพ์เผยแพร่ครั้งที่2 ในพ.ศ. 2511อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีเพลงที่ปรากฏ
อยู่หลายเพลง ทั้งประเภทเพลงโหมโรง เพลงอัตราจังหวะสามชั้น เพลงเถา เพลงลา
11. การบันทึกและพิมพ์โน้ตเพลงไทยของสุดใจ ศรีเบ็ญจา
ต่อมาในปี พ.ศ. 2506 สุดใจ ศรีเบ็ญจา ได้ทาแบบเรียนเครื่องดนตรีไทยชนิดต่าง ๆ
เป็นแบบเรียนด้วยตนเอง โดยบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลพร้อมทั้งได้กาหนดโน้ตสาหรับ
เครื่องดนตรีชนิดต่าง ๆ คือ ระนาดเอก เสียงต่าสุดเป็นเสียง เร เสียงที่ 2 เป็นเสียง ซอล
และเสียงสูงสุดเป็นเสียง มี ระนาดทุ้ ม เสียงต่าสุดเป็นเสียง เร เสียงสูงสุดเป็นเสียง ฟา
จะเข้สายลวดเสียงต่าสุดเป็นเสียง ลา สายเอกเสียงสูงสุดเป็นเสียง มี ขลุ่ยเพียงออ เสียง
ต่าสุดของขลุ่ยเพียงออเป็นเสียง ที การบัน ทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากลของสุดใจ ศรีเบ็ญจา
นั้นแตกต่างกับของกรมศิลปากร คือ สุดใจ ศรีเบ็ญจา ใช้เครื่องหมายกาหนดจังหวะ (Time
Signature) เป็น ¢ หรือ 2/2 ซึ่งของกรมศิลปากรจะเป็น2/4
12. การบันทึกโน้ตเพลงไทยระบบตัวอักษรไทย”ด ร ม ฟ”
ในระยะเวลาต่อมาได้เกิดระบบโน้ตตัวอักษรที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ไม่ทราบที่มาแน่
ชัดว่าใครเป็นผู้คิดค้นและนามาใช้เป็นคนแรก แต่อาจารย์มนตรี ตราโมท ได้เคยให้สัมภาษณ์
ว่า โน้ตตัวอักษร “ด ร ม ฟ ” นี้ ข้าราชการกรมไปรษณีย์ท่านหนึ่งเป็นผู้เริ่มนามาใช้เป็นคน
แรก ระบบโน้ตนี้มีลักษณะของการผสมผสานกันหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นระบบโน้ต
ตัวอักษรของพระอภัยพลรบกับโน้ตเลขาสังคีตย์ของดุริยบรรณ และโน้ตตัวเลขไทย 9 ตัว ของ
ลวงประดิษฐไพเราะ เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสานระบบโน้ตทั้งหมดที่มีใช้กัน ข้อดีของโน้ต
ระบบนี้ คือ เป็นโน้ตกลางที่สามารถใช้ได้กับเครื่องดนตรีทุกชนิด แตกต่างจากโน้ตระบบ
ตัวเลข
13. การพิมพ์โน้ตเพลงไทยในวโรกาสแห่งปีกาญจนาภิเษก
ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 ในวโรกาสแห่งปีกาญจนาภิเษกฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคุณอันล้นพ้นในงานการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นสาระความรู้แก่ประชาชน จึงได้
มอบหมายให้กรมศิลปากรจัดพิมพ์หนังสือชุด “โน้ตเพลงไทย” เล่ม 1 2 และ 3 เพื่อเฉลิมพระ
เกี ย รติ โดยได้ ร วบรวมโน้ ต เพลงไทยที่ เ ผยแพร่ ในนิ ต ยสารศิ ลปากรมาแล้ ว และหนั งสื อ
โน้ตเพลงไทยเล่ม 1 จัดพิมพ์ขึ้น ท้ายที่สุดจึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบอีกครั้งก่อน
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ตีพิมพ์ นับว่าเป็นการสร้างผลงานการอนุรักษ์เพลงไทยเดิมอย่างต่อเนื่อง จาก พ.ศ. 2504 ทา
ให้ในปัจจุบันมีหนังสือโน้ตเพลงไทยทั้งหมด 3 เล่มด้วยกัน
หนังสือโน้ตเพลงไทยเล่ม 1 2 และ 3 ที่พิมพ์ออกมาใหม่นี้บันทึกโน้ตด้วยระบบ
คอมพิว เตอร์ เป็นทั้ งทางร้องและทางเครื่ องดนตรีบรรเลงขั บร้อง ตัวอั กษรชั ดเจนตัวโน้ ต
สวยงาม รูปเล่มชวนให้หยิบอ่าน นับเป็นมรดกทางดุริยางคศิลป์ที่สมูบรณ์งดงามยิ่ง ด้วยพระ
บารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันประเสริฐของปวงชนชาวไทย
14. การพิมพ์โน้ตเพลงไทยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อมาในปี พ.ศ. 2544 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิมพ์หนังสือโน้ตเพลง
“โน้ตเพลงไทยฉบับครู” ขึ้น จานวน 6 เล่มภายใต้โครงการฟื้นฟูโน้ตเพลงไทยฉบับครู โดยได้
ให้การสนับสนุนการจัดพิมพ์ตามที่ ดร.ปัญญา รุ่งเรือง และคณะได้ไปพบสาเนาไมโครฟิล์ม
ที่นายเดวิด มอร์ตัน (David Morton) นักศึกษาวิชาดนตรีชาวอเมริกันที่เข้ามาศึกษาวิชา
ดนตรีไทย เพื่อทาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกถ่ายไมโครฟิล์มโน้ตเพลงไทยเหล่านี้ไว้เมื่อ
พ.ศ. 2500 ต่อมา ดร.ปัญญา รุ่งเรือง ไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยเค้นท์และได้ไปพบสาเนา
ไมโครฟิ ล ม์ ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย เค้ น ท์ ได้ ข ออนุ ญ าตน ากลั บ มายั งประเทศไทย แล้ ว ถ่ า ยทอด
โน้ตเพลงเหล่านั้นจากไมโครฟิล์มคอมพิวเตอร์ และพิมพ์ออกมาได้อย่างชัดเจน เสนอขอให้
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดพิมพ์เผยแพร่ จึงเท่ากับเป็น การนาเอา
สมบัติทางวัฒนธรรมอันล้าค่าของประเทศไทยที่สาบสูญไปจากสังคมไทยมาเกือบ 60 ปี
กลับคืนมายังประเทศไทยอีกครั้งโน้ตเพลงไทยฉบับครูนี้เป็นการบันทึกเพลงไทยเป็นโน้ตสากล
ในระหว่าง พ.ศ. 2473 ถึง พ.ศ. 2475 ช่วงหนึ่ง และระหว่าง พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2485 อีก
ช่วงหนึ่ง โชคดีที่นายเดวิด มอร์ตัน (David Morton) ได้รับอนุญาตให้ถ่ายไมโครฟิลม์ไว้
เมื่อ พ.ศ. 2500 ก่อนที่ไฟจะไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงละครแห่งชาติที่เป็นสถานที่เก็บโน้ตเพลง
เหล่านั้น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2503 ขณะนี้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดพิมพ์
หนังสือ “โน้ตเพลงไทยฉบับครู” เสร็จสมบูรณ์แล้ว จานวน 6 เล่ม ดังนี้
เล่มที่ 1 เพลงเรื่องฝรั่งราเท้า เป็นโน้ตรวมวง 105 หน้า โน้ตแยกทาง
เครื่องดนตรี 93 หน้า
เล่มที่ 2 เพลงเรื่องพระรามเดินดง เป็นโน้ตรวมวง 70 หน้า โน้ตแยกทาง
เครื่องดนตรี 56 หน้า
เล่มที่ 3 เพลงเรื่องมอญแปลงเป็นโน้ตรวมวง 106 หน้า โน้ตแยกทาง
เครื่องดนตรี 90 หน้า
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เล่มที่ 4 เพลงเชิดจีนเป็นโน้ตรวมวง 90 หน้า โน้ตแยกทางเครื่องดนตรี
67 หน้า
เล่มที่ 5 เพลงตับลาวเจริญศรี (พระลอ) เป็นโน้ตรวมวง 23 หน้า โน้ตแยก
ทางเครื่องดนตรี 20 หน้า เพลงแขกบรเทศ เถา โน้ตรวมวง 16 หน้า โน้ตแยกทางเครื่อง
ดนตรี 15 หน้า
เล่มที่ 6 มี 4 เพลง
เพลงที่ 1 ตับนางซินเดอริลลา โน้ตรวมวง 35 หน้า โน้ตแยก
ทางเครื่องดนตรี 36 หน้า
เพลงที่ 2 ตับอีแมน (นิทราชาคริต) โน้ตรวมวง 15 หน้า โน้ต
แยกทางเครื่องดนตรี 12 หน้า
เพลงที่ 3 สาธุการ โน้ตรวมวง 19 หน้า โน้ตแยกทางเครื่อง
ดนตรี 18 หน้า
เพลงที่ 4 สาธุการกลอง โน้ตรวมวง 5 หน้า โน้ตแยกทางเครื่อง
ดนตรี 6 หน้า
บทสรุป
จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นว่าชาวตะวันตกนั้นเริ่มมีการจดบันทึกโน้ตเพลงมา
ก่อน สาหรับคนไทยแต่เดิมนั้นไม่นิยมจดบันทึกโน้ตเพลง แต่พอกาลเวลาล่วงมาเรื่อยๆ
พบว่าการจดบันทึกโน้ตเพลงนั้นเป็นเรื่องที่ดีมีประโยชน์ คนไทยจึงคิดค้นระบบโน้ตต่างๆขึ้น
เพื่อใช้ในการบันทึกเพลง รวมทั้งใช้ระบบโน้ตสากลมาประยุกต์ใช้ด้วย ซึ่งในปัจจุบันนี้ ระบบ
โน้ตเพลงของดนตรีไทยยังไม่สมบูรณ์แบบทีเดียว คงยังต้องคิดค้นและตกลงกันให้ชัดเจนว่าจะ
ใช้ระบบการจดบันทึกอย่างไรที่จะเป็นเอกลักษณ์บ่งบอกว่าเป็นระบบโน้ตของดนตรีไทย
จากประวัติการบันทึกโน้ตเพลงไทยที่ผู้เขียนสืบค้นมากล่าวในที่นี้ อาจจะมีโน้ตระบบอื่ น ๆ
อีกก็ไ ด้ที่ไ ม่ได้น ามากล่าว เพราะจะกล่ าวเฉพาะระบบที่รู้ จัก กัน ทั่วไป ถึ งอย่ างไรความ
พยายามในการประดิ ษ ฐ์ ร ะบบโน้ ต ส าหรั บ ดนตรี ไ ทยยั ง คงมี อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี ก าร
เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะความต้องการในการนาไปใช้ของแต่ละคนมีต่างกัน ทา
ให้บุคคลเหล่านั้น ได้ประดิษฐ์สิ่งที่ทาหน้าที่เป็นเครื่องมือช่วยในการขับร้องหรื อบรรเลงขึ้น
เป็นระบบโน้ตเพื่อตนเอง หรือเพื่อกลุ่ม แต่อย่างไรก็ตาม ระบบโน้ตทั้งหลายก็ยังคงตั้งอยู่บน
รากฐานของระบบโน้ตในลักษณะต่าง ๆ คือต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ คือ ระดับ
เสียง ความยาวของเสียง และเครื่องหมายต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งจะนาไปเป็ นแบบ
แผนและประยุกต์ใช้ต่อไป
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