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การปรับวงเพื่อการประชันสาหรับวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
MUSICAL BAND ADJUSTMENT FOR PIPHAT MAI KHAENG
ENSEMBLE COMPETITION
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ABSTRACT
From folk music to the unique convention, the evolution of Thai
classical music can be traced back to the Sukhothai period. Piphat, known as
a musical band which is relatively popular in every era, is normally played for
sacred rituals, performances, pleasure, and competitions. Courtiers and
noblemen in the past selected the performers with great performance ability
for their palaces. Due to the rise of such popularity, the Thai classical music
competitions were held to show or seek for the top performers with the
greatest ability from those palaces. Not only the competitions revealed the
performers’ musical skill, but the wisdom of various sublime musical
composers in arranging stunning musical styles had also been passed on.
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บทคัดย่อ
วัฒนธรรมทางดนตรีของไทย มีวิวัฒนาการสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย กระทั่ง
รัตนโกสินทร์ จากดนตรีชาวบ้านสู่แบบแผนของดนตรีไทยอันเป็นอัตลักษณ์ วงปี่พาทย์เป็นวง
ดนตรีที่ได้รับความนิยมสูงสุดในทุกยุคสมัย ใช้บรรเลงในพิธีกรรมที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์
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บรรเลงประกอบการแสดง บรรเลงเพื่อความบันเทิง รวมถึงการประชัน บรรดาขุนนางและ
เจ้านายในยุคก่อนต่างสรรหา ฝึกซ้อมเพื่อให้ได้นักดนตรีมากความสามารถไว้ประจาวังของตน
เมื่อความนิยมมีมากขึ้นเช่นนี้ การประชันจึงมีขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นว่านักดนตรีสานักใด วังใดมี
ความสามารถสูงที่สุด นอกจากการประชันจะแสดงให้เห็นถึงทักษะในการบรรเลงเครื่องดนตรี
แล้ว ยังถ่ายทอดภูมิรู้ของผู้ประดิษฐ์ทางเพลงในการดาเนินทานองของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด
ที่จะต้อ งใช้ ความรู้ทางด้ านทฤษฎีด นตรีอย่ างละเมีย ดละไม ในการประดิษ ฐ์ท างเพลงให้
เหมาะสม สละสลวยในทุกเครื่องมือ
คาสาคัญ : ประชัน หน้าทับ เดี่ยว
บทนา
การประชัน หรือปี่พาทย์ประชันวง การแข่งขันฝีมือ ทักษะ ปฏิภาณ ในเชิงดนตรี
หนึ่ ง ในเครื่ อ งแสดงความรุ่ ง เรื อ ง ความนิ ย ม ความเฟื่ อ งฟู ข องวงการดนตรี ไทยสมั ย
รัตนโกสินทร์
วงปี่พาทย์ วงดนตรีของไทยที่อยู่คู่กับสังคมจากอดีตถึงปัจจุบัน เป็นวงดนตรีที่
ประกอบด้วยเครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีเป็นหลัก อาทิ ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก
ระนาดทุ้ม และเครื่องประกอบจังหวะ ส่วนเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเปุาจะใช้ปี่ หรือขลุ่ย
เข้ามาบรรเลงประกอบ ส่วนจะเลือกใช้เครื่องเปุาชนิดใดนั้น ขึ้นอยู่กับโอกาสและวัตถุประสงค์
ของการบรรเลง หากเป็นวงปี่พาทย์ไม้นวมก็จะใช้ขลุ่ยเพียงออบรรเลง และเพิ่มเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องสีคือ ซออู้ ประกอบการบรรเลงด้วย ความแตกต่างของวงปี่พาทย์ไม้นวมกับวง
ปี่พาทย์ไม้แข็ง ที่จะสามารถพิจารณาได้อย่างชัดเจนคือวัสดุที่ใช้ทาไม้ตีระนาด โดยไม้นวม
(เป็นไม้ตีระนาดสาหรับใช้ตีระนาดในวงปี่พาทย์ไม้นวม)มีลักษณะเป็นไม้ตีหุ้มนวม ซึ่งลักษณะ
ดังกล่าวทาให้เกิดเสียงที่มีความทุ้ม นุ่มนวล ไม่แข็งกร้าว ส่วนไม้แข็ง(เป็นไม้ตีระนาดสาหรับ
ใช้ตีระนาดในวงปี่พาทย์ไม้แข็ง)เป็นไม้ตีถักเชือกลงยางรักซึ่งมีความแข็งและให้เสียงดังกร้าว
แหลมมาก ทั้งนี้บทบาทของวงปี่พาทย์ทั้งวงปี่พาทย์ไม้นวมและวงปี่พาทย์ไม้แข็ง เป็นวง
ดนตรีที่ รับ ใช้สั งคมไทยมานาน ได้แ ก่ การบรรเลงประกอบพิ ธีกรรม ประกอบการแสดง
มหรสพ และเพื่อความบันเทิงในวิถีชีวิตของคนไทย
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ภาพที่ 1 : วงปี่พาทย์
วงปี่พาทย์ มีการแบ่งได้หลายรูปแบบ ตั้งแต่วงขนาดเล็กไปจนถึงวงขนาดใหญ่ ทั้ง
ยังสามารถจาแนกประเภทของวง ตามวัตถุประสงค์ของการบรรเลงอีกด้วย เช่น หากบรรเลง
ประกอบงานอวมงคล จะบรรเลงด้วยวง ปี่พาทย์นางหงส์ บรรเลงประกอบการแสดงละคร
ดึกดาบรรพ์ก็จะใช้วงปี่พาทย์ดึกดาบรรพ์บรรเลง แต่หากต้องการบรรเลงประกอบพิธีกรรม
งานมงคล หรืองานบุญทั่วไป ก็จะใช้บรรเลงด้วยวงปี่พาทย์ไม้แข็ง
วงปี่พาทย์ไม้แข็ง จัดเป็นวงดนตรีที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายสูงสุด ในกลุ่มวง
ดนตรีชนิดเดียวกัน นอกจากนั้นตามทรรศนะของนักดนตรีเอง เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกั นว่าวงปี่
พาทย์ไม้แข็งเป็นวงดนตรีที่มีความเป็นมาตรฐานที่สูงสุดอีกด้วย เครื่องดนตรีที่สังกัดในวง
ดนตรีประเภทนี้ทุกชนิดจะมีเสียงดัง เนื่องจากบรรเลงด้วยไม้ตีชนิดแข็ง จึงเรียกชื่อวงดนตรี
ชนิดนี้ว่า ปี่พาทย์ไม้แข็ง ตามลักษณะของไม้ที่ใช้บรรเลง อรรถรสที่ได้จากการฟัง ดนตรีชนิดนี้
จึงมี ทั้ งความหนั กแน่ น สง่ า ผ่ า เผย คล่ อ งแคล่ ว และสนุ กครื้ น เครง (เฉลิ ม ศั ก ดิ์ พิ กุ ล ศรี ,
2542:71) นอกจากจะเป็นวงดนตรีที่ทาหน้าที่รับใช้สังคมในด้านต่างๆแล้ว วงปี่พาทย์ยังมี
หน้าที่ขับ กล่อมสุน ทรียะให้กับเจ้า นายชั้น สูง พระราชวงศ์ของไทย มีวังเจ้านายอีกหลาย
พระองค์โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งในยุคสมัยนั้น เป็นยุคที่การดนตรีโดยเฉพาะวงปี่
พาทย์เจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุด มีการคัดเลือกนักดนตรีที่มีความรู้ความสามารถสูงเข้าสังกัด เป็น
นักดนตรีในวังของเจ้านาย ซึ่งนิยมตั้งวงดนตรี สั่งสมนักดนตรีไทยที่มีฝีมือเอาไว้เป็นนั กดนตรี
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ประจาวังของตน เช่น วังบางขุนพรหม ของสมเด็จฯ เจ้าฟูาบริพัตรสุขุมพันธ์ฯ มีจางวางทั่ว
พาทยโกศลเป็นผู้ควบคุม ทั้งเป็นครูผู้ควบคุมวงของสานักดนตรีพาทยโกศล วังลดาวัลย์มี
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นผู้ควบคุม (พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์,2554:41)

ภาพที่ 2 :วงดนตรีประจาวังในรัชกาลที่ 7
จากข้อความข้างต้นได้แสดงให้เห็นว่า ดนตรีไทยโดยเฉพาะวงปี่พาทย์มีความสาคัญ
ต่อสังคมทุกระดับชั้น ตลอดจนพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ ก็ทรง
มีวงดนตรีไว้ในรั้วในวังของแต่ละพระองค์แล้วประชันวงกัน(เรณู โกศิ นานนท์ , 2535 : 2122) นั บเป็นการสร้ างสรรค์แ ละพั ฒนาการของวงปี่ พาทย์ ทางด้า นการบรรเลงในสมั ยนั้ น
โดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ ๕ นี้ นับเป็นระยะที่ดนตรีไทยได้พัฒนารูปแบบเพิ่มขึ้นอีกหลาย
อย่าง แต่ที่ส าคัญกว่ านั้นก็ คือการประชั นฝีมือ ดนตรี ซึ่งมีอ ยู่บ่อยครั้ง จนเรี ยกได้ ว่าเป็ น
มหรสพประจาในงานต่างๆ(สงบศึก ธรรมวิหาร, 2540 : 27)
1. ปี่พาทย์ประชัน
การประชั น หมายถึงการแข่ งขั น โดยการประชั นนี้ จะไม่ มีการตั ดสิ นผลแพ้ ชนะ
ปี่พาทย์ประชัน หรือปี่พาทย์เสภา มีรากฐานมาจากวงปี่พาทย์ที่ตีประกอบละครเสภา เริ่มจาก
บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ พวก เชิด โอด เสมอ เพื่อแสดงอากับกิริยาของผู้แสดงก่อน แล้วเริ่ม
บรรเลงเพลงสองชั้นเพื่อการรับร้องเสภา โดยมีการนาเอา “เปิงมาง” เครื่องหนังในวงกลอง
ชนะมาถ่วงหน้าด้วยข้าวสุกเพื่อให้เสียงต่าลงและใช้ตีแทนตะโพน เรียกว่า “สองหน้า” และใช้
บรรเลงในวงปี่พาทย์เสภาเรื่อยมา โดยมีขนบของการบรรเลง ที่จะต้องขึ้นด้วยเพลงโหมโรงตาม
แบบของการแสดงละครเดิม ซึ่งก่อนจะแสดงละครนั้นต้องมีการโหมโรงเสียก่อน เพื่อเป็นการ
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บอกให้คนรู้ว่าละครกาลังจะเริ่มแสดง รวมถึงเป็นการตรวจตราความพร้อมของเครื่องดนตรี ซึ่ง
ในการบรรเลงเพลงโหมโรงนั้น หากพบข้อบกพร่องของเครื่องดนตรีตรงจุดใด นักดนตรีจะได้มี
โอกาสในการแก้ไข เพื่อจะได้มีความพร้อมสาหรับการบรรเลงในบทเพลงต่อๆ ไป

ภาพที่ 3 : การประชันวงปี่พาทย์
อีกทั้งยังเป็นการให้เวลาสาหรับนักดนตรี ได้เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเริ่มประชัน
ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ หลังจากนั้นก็จะบรรเลงด้วยเพลงอัตรา 3 ชั้น เช่น เพลงจรเข้
หางยาว เพลงสี่บท เพลงบุหลัน เพลงพม่าห้าท่อน ต่อด้วยเพลงเถา เพลงทยอย จนถึงการ
เดี่ยวเครื่องดนตรีประเภทต่างๆ แล้วจึงจบด้วยเพลงลา โดยรูปแบบของวงปี่พาทย์ที่ใช้ประชัน
นั้น นิยมใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ เพื่อให้แสดงออกถึงอัตลักษณ์ในการบรรเลงเครื่องดนตรี
แต่ละชนิด อาทิ ระนาดเอกซึ่งมีการใช้เทคนิค การเก็บ สะบัด สะเดาะ ขยี้ บรรเลงสอดแทรก
อยู่ในท่วงทานองของบทเพลงนั้นๆ โดยลีลาในการดาเนินทานองจะอาศัยเทคนิคการบรรเลง
แบบ “คาบลูกคาบดอก” เป็นหลักสาคัญ
ส่วนฆ้องวงใหญ่การดาเนินทานองจะไม่โลดโผนเท่ากับระนาดเอก เนื่องจากเป็น
เครื่องดนตรีที่บรรเลงทานองหลักในวง เทคนิคสาคัญสาหรับการบรรเลงฆ้องวงใหญ่คือ “การ
ประคบมือ” นอกจากนีอ้ าจมีการใช้เทคนิคการไขว้มือ การบรรเลงกวาด โดยจะผสมผสานใน
ท่วงทานองของบทเพลงนั้นๆให้เหมาะสม สาหรับฆ้องวงเล็กจะมีวิธีในการดาเนินทานอง
สาหรับการบรรเลงเดี่ยวเครื่องดนตรี ที่เป็นเอกลักษณ์ คือการตีแบบเก็บสลับมือ ซ้ายขวา การ
ตีสะบัด ขยี้ การไขว้มือ โดยนักดนตรีที่ ทาหน้าที่บรรเลงฆ้องวงเล็กจะต้องมีความคล่องตัว
กระฉับกระเฉง เนื่องจากลีลาของฆ้องวงเล็กในการบรรเลงนั้น จะมีความกระชับ และรวดเร็ว
ในการดาเนินทานอง

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

ระนาดทุ้ม เป็นอีกหนึ่งเครื่องดนตรีที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในการดาเนินทานอง
เทคนิคสาคัญคือการประคบมือ การตีดูด และการตีในจังหวะยก ซึ่งผู้ที่ทาหน้าที่บรรเลง
ระนาดทุ้มนอกจากจะต้องมีทักษะในการปฏิบัติเทคนิคต่างๆได้เป็นอย่างดีแล้ว จะต้องมีความ
แม่นยาในเรื่องของจังหวะยกและจังหวะตกเป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งลีลาของเครื่องดนตรีในวงปี่
พาทย์สาหรับการประชันวง แต่ละเครื่องดมือล้วนมี ความโดดเด่น ฉะนั้นการเตรียมความ
พร้อมให้กับเครื่องดนตรีและตัวนักดนตรีก่อนที่จะเริ่มประชันวง จึงมีความสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นยุคเฟื่องฟูมากของดนตรีไทย ด้วยพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้เลิกพระราชกาหนดที่ห้ามมีละครผู้หญิ งนอกจากในวังหลวง
ซึ่งเป็นจารีตเดิมตั้งแต่ในสมัยกรุงศรีอยุธยา ทาให้ วังเจ้านายขุนนางต่างๆ มีวงปี่พาทย์มากขึ้น
และนิ ยมการประชั น ขัน แข่ ง ปรากฏหลั กฐาน เมื่ อ คราวฉลองพระที่ นั่ ง อาภรภิ โ มกข์
ปราสาท เมื่อเดือน 5 ขึ้น 1 ค่า ปีมะโรง พ.ศ. 2539 ว่ามีวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่เข้ามาบรรเลง
ถึง 13 วง (มนตรี ตราโมท, 2538) ได้แก่ วงของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
วงของกรมหลวงวัชรินเทเวศร์ วงของกรมหลวงสรรพศิลปะปรีชาวงของกรมหลวงสาธิราช
สนิ ท วงของสมเด็ จเจ้า ฟูา มหามาลา วงของกรมหมื่ นมเหศวรศิว วิล าส วงของหม่อ มเจ้ า
ประเสริฐศักดิ์ วงของสมเด็จเจ้าฟูาพระยาพิชัยญาติ วงของเจ้าพระยายมราช วงของพระยา
มนตรีสุริยะวงศ์ วงของพระยาเสนาภูเบศร์ วงของพระยาสุรินทร์ราชเสนี วงของเจ้าหมื่นสรร
เพธภักดี
จากหลักฐานที่ปรากฎข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความเฟื่องฟูของวงดนตรีไทยเรื่อยมา
ปรากฎหลักฐานการประชันปี่พาทย์ในวังของบรรดาเจ้านายต่างๆ ที่เป็นตานานครั้งยิ่งใหญ่
และถูกสร้างเป็นบทละครในภาพยนตร์เรื่อง “โหมโรง” โดยอ้างอิงมาจากเรื่องการประชัน
ของวงปี่พาทย์วังบูรพา และปี่พาทย์วังบ้านหม้อ ที่เกิดจากพระประสงค์ของสมเด็จฯเจ้าฟูา
ภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระภานุพันธ์วงศ์วรเดช (พ.ศ. 2402-2471)
การประชันปี่พาทย์ในรูปแบบของปี่พาทย์วังมีการบันทึกไว้ในหนังสือ เรื่องการ
ประชันปี่พาทย์มากมาย เช่น งานประชันวงที่วังบางขุนพรหม งานประชันที่วังลดาวัลย์ งาน
ประชันที่บ้านบาตร และในรูปแบบของวงปี่พาทย์ชาวบ้านทั่วไปก็เกิดการประชันขึ้นตามงาน
ต่างๆ ดังปรากฏ งานประชันวงที่โรงละครแห่งชาติวังหน้า งานประชันวัดพระพิเรนทร์ การ
ประชันวัดปุาลพบุรี และงานประชันวัดเจ้าเจ็ด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นต้น จนถึงการ
จัดแบบเต็มรูปแบบ โดยมีคณะกรรมการดาเนินงาน มีผู้สนับสนุนเงินรางวัล เช่น ปี่พาทย์
ประลองเพลงของแสงทิพย์ เป็นต้น

91

92

JOURNAL OF HUMANITIES AND SOCIAL SCIENCES
Vol. 4 No. 1 (January – June 2016)

การประชันในยุคก่อนนั้น จะมีทั้งการประชันระหว่างวังด้วยกัน และการประชัน
ตามงานวัด งานมงคล งานอวมงคล ซึ่งในสมัยก่อนนั้น นิยมจัดการประชัดวงปี่พาทย์ในงาน
ศพ โดยเฉพาะงานศพของผู้มีฐานะ เป็นเจ้าขุนมูลนาย เปรียบเสมือนเครื่องแสดงฐานะของ
เจ้าภาพ หากเจ้าภาพมีฐานะร่ารวย หรือมียศตาแหน่งสูง นิยมจัดหาวงปี่พาทย์มาประชันกัน
ต่อมาถึงมีการจัดการประชันขึ้นเป็นรูปแบบที่วังหน้า(สังคีต)ก่อน แล้วจึงจัดคราวต่อมาที่วัด
พระพิเรนท์ การประชันมี 2 รูปแบบ คือประชันตามกฎเกณฑ์ที่กาหนดโดยเจ้าภาพ กับการ
ประชันแบบอิสระ ซึ่งโดยทั่วไปการประชันวงปี่พาทย์ในงานศพนั้นจะเป็นการประชัน แบบ
อิสระ ในการบรรเลงประชัน อย่างโบราณนั้น แต่เดิมจะบรรเลงอย่างน้อย 3 คืน
การประชันแบบอิสระมีความยากกว่ามาก นักดนตรีต้องมีไหวพริบปฏิภาน ทักษะ
ในการบรรเลงสูงมาก สาคัญคือต้องมีความรู้ความสามารถรอบตัวเพื่อแก้ไขบทเพลงของคู่
ประชันได้ โดยการประชันแบบอิสระนี้ นักดนตรีประชันกันจะไม่มีโอกาสได้เตรียมบทเพลง
ล่วงหน้า ไม่รู้ว่าวงที่จะบรรเลงประชันด้วยนั้นคือวงใด จะได้พบกับวงประชันก็ต่อเมื่อถึงเวลา
ที่จะบรรเลงประชันวง ซึ่งนักดนตรีจะต้องใช้วิธีสังเกตดูการบรรเลงของฝุายตรงข้ามสัก 3-4
เพลงก็จะรู้ว่าอีกฝุายมีกาลังการบรรเลง และทักษะที่เหนือกว่าหรือด้อยกว่า หากแนวการ
บรรเลงของฝุายตรงข้ามเหนือกว่า ก็มีความจาเป็นต้องใช้วิธีหลอกล่อให้อีกฝุายนั้นออกกาลัง
(ตีออกมาให้หมดจนกาลังตก) ในขณะเดียวกันเราก็ถนอมแรงรอจนฝุายของเขาถอยมาเสมอ
แล้วเราค่อยสู้ คือแสดงฝีมือที่ออมไว้ตอนที่เขากาลังตกแล้ว เรียกว่าเป็นกลยุทธ์สาคัญในการ
ประชันวงปี่พาทย์ (สาราญ เกิดผล,สัมภาษณ์)
วงดนตรีไทยที่ประจาอยู่ตามวัง มี ทั้งวงปี่พาทย์ วงเครื่อ งสาย และวงมโหรี แต่
สาหรับการประชันจะไม่นิยมนาวงเครื่องสายหรือวงมโหรีมาประชัน เนื่องจาก วงดนตรีที่
กล่ า วมาทั้ ง 2 วงนี้ มี ลั ก ษณะการบรรเลงท่ ว งท านองที่ อ่ อ นหวาน ไม่ เ กรี้ ย วกราด ดุ ดั น
เหมือนกับวงปี่พาทย์ไม้แข็ง และในการประชันวงปี่พาทย์ไม้แข็งนี้ นักดนตรีทุกคนจะต้องตั้งใจ
บรรเลง เนื่องจากเพลงที่นามาบรรเลงในการประชันเป็นเพลงที่มีลีลาทานองที่ซับซ้อน เพลง
ระดับนี้ นักดนตรีจะบรรเลงอวดฝีมือ ผู้ฟังต้องมีประสบการณ์ในการฟังและฟังอย่างตั้งใจ
เพลงเหล่านี้ได้แก่เพลงโหมโรง เพลงหน้าพาทย์ เพลงเถา (ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์, 2524 : 10)
การประชันวงปี่พาทย์ ก็คล้ายกับการแข่งขันกีฬาทุกชนิด ซึ่งจะต้องมีการฝึกซ้อม
การเตรียมความพร้อม มีหัวหน้าหรือผู้ควบคุมวงเป็นผู้กากับแนะนาวางแผนการบรรเลง
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบรรเลง หรืออาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้ปรับวง และถ้าจะ
กล่าวถึงผู้ปรับวงในยุคสมัยนั้น ผู้ ปรับวงปี่พาทย์ของวังบางขุนพรหม คือ จางวางทั่ว พาทย
โกศล และผู้ปรับวงของวังลดาวัลย์ก็คือ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) นั่นเอง

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

ปัจจุบันนี้ การประชันวงปี่พาทย์ยังมีอยู่ตามงานต่างๆทั่วไป และที่จัดเป็นรูปแบบ
ของการประชันโดยเฉพาะ ก็ยังมีปรากฏให้ เห็นอยู่หลายแห่ง เช่น วัดพระพิเรนท์ จั งหวัด
กรุงเทพมหานคร , วัดปุาธรรมโสภณ จ.ลพบุรี เป็นต้น

ภาพที่ 4 : การประชันวัดป่า จ.ลพบุรี
2. บทเพลงที่ใช้สาหรับการประชัน
บทเพลงที่ใช้บรรเลงในการประชันวงปี่พาทย์ในปัจจุบันนี้ ส่วนใหญ่จะใช้เพลงเถา
เป็นหลัก ทั้งนี้เนื่องจากบทเพลงประเภทเพลงเถาเป็นเพลงที่นักดนตรีสามารถแปรทานองได้
อย่างอิสระ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ (identity ) เฉพาะตัว และสามารถแปรผันตามอารมณ์
และความสามารถของผู้บรรเลง (อิทธิพล ใจสมัคร, 2542 : 87) ทาให้เห็นถึงความสามารถใน
การบรรเลงของนัก ดนตรี เป็ นการโชว์ ทั้งด้ านความคิ ดไหวพริบ ปฏิ ภ าณ และทั กษะการ
บรรเลงเครื่องดนตรีอย่างแท้จริง ทั้งนี้ การประชันในสมัยก่อนไม่มีกรรมการตัดสิน ผู้ฟัง
ส่วนมากเป็นนักดนตรีหรือฟังดนตรีเป็นจะวิพากษ์วิจารณ์ตัดสินกันเองว่าใครฝีมือเป็นอย่างไร
ในการประชันแต่ละครั้งจึงมีผู้วิจารณ์ให้ความเห็นต่างกันไปตามทัศนะและรสนิยม ต่อมาจึงมี
การประชันโดยมีการประตัด สินแพ้ชนะเพื่อ ชิงรางวัล และกาหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการ
ประชั น ครั้ ง นั้ น ๆ ทั้ ง นี้ ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการประชั น วงปี่ พ าทย์ แ ต่ ล ะครั้ ง สามารถก าหนด
หลักเกณฑ์ขึ้นมาได้ตามผู้จัดงานจะเห็นสมควร อาทิ งานประชันปี่พาทย์ของงานชุมนุมดนตรี
ไทยอุดมศึกษา ณ เวทีมหาวิทยาลัยมหิดล กาหนดบทเพลงที่แต่ละวงจะบรรเลง ดังนี้ เพลง
โหมโรง เพลงปรบไก่ เพลงทยอย เพลงเดี่ยวระนาดเอก เพลงลา
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การประชันวงปี่พาทย์นั้น นอกจากผู้บรรเลงที่มีความสามารถเป็นอย่างดีแล้ว เรื่อง
การปรับวงเพื่อการประชันก็ยังถือว่ามีความสาคัญเป็นอย่างมาก เพราะทุกสานักหรือทุกวง
ต่างก็ต้องการชื่อเสียงในการบรรเลงให้มีชัยชนะเหนือคู่ต่อสู้ หรือบรรเลงได้ดีกว่าวงที่ประชัน
ด้วย ถึงแม้จะไม่มีการตัดสินในรูปแบบของคณะกรรมการ แต่ก็เป็นการตัดสินจากผู้ชมผู้ฟังที่
เป็นนักดนตรีทงั้ หลาย
3. การปรับวงเพื่อการประชัน
การปรับวง คือการกาหนดแผนของการบรรเลง ชี้แจงให้ผู้บรรเลงได้รับทราบ ถือ
เป็นสิ่งที่ท้าทายสาหรับผู้ปรับเป็นอย่างมาก เพราะเป็นการวางแผนก่อนที่จะถึงสถานการณ์
จริง ฉะนั้นผู้ปรับวงจะต้องมีความรู้ความสามารถในเรื่องของดนตรีอย่างดี จึ งจะสามารถ
นาพาการบรรเลงของวงให้ประสบความสาเร็จในการประชันได้ การปรับวงสามารถได้อธิบาย
ไว้ดังนี้
3.1 การคัดเลือกนักดนตรี ผู้บรรเลงนับว่าเป็นหัวใจสาคัญของการปรับวงประชัน
ผู้ปรับต้องคัดเลือกผู้บรรเลงทุกตาแหน่ง เช่น ปี่ใน ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ฆ้องวงเล็ก ระนาด
ทุ้ม เครื่ อ งหนัง และเครื่อ งประกอบจั งหวะ ทุก เครื่ องมือ ที่ กล่ าวมานี้ จ าเป็ นจะต้อ งใช้ ผู้
บรรเลงที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละเครื่องมือ การประชันวง จาเป็นต้องมีการคัดเลือกผู้
บรรเลงสาหรับประชันทุกคน ต้องเลือกให้ถูกใจเราก่อน ต้องมีทั้งฝีมือในการบรรเลงเป็น
อย่างดี และทางานเป็น อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า
ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเราไม่สามารถรู้ได้ว่าบนเวททีจะเกิดอะไร หากเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้น
ในระหว่างทาการบรรเลงอยู่ ผู้บรรเลงต้องมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้(สาราญ
เกิดผล,สัมภาษณ์)
วิธีการเลือกนักดนตรีสาหรับการประชันวง นักดนตรีจะต้องมีความเชี่ยวชาญใน
เครื่อ งดนตรีนั้ นๆเป็นอย่างดี สามารถแก้ ไขปั ญหา หรื ออุปสรรคต่างๆที่อ าจเกิดขึ้ นขณะ
บรรเลง ทั้งในส่วนของเครื่องดนตรี ที่อาจเกิดความบกพร่อง หรือแม้กระทั่ง ในส่วนของตัวนัก
ดนตรีเอง ทุกอย่างต้องเชี่ยวชาญเหมือนการบรรเลงเพลงเดี่ยว คือใช้ฝีมือ ใส่ใจ กับทุก
เครื่อง ทุกคนต้องมีทักษะเหมือนเพลงบรรเลงเพลงเดี่ยว คือเน้นและชัดเจน บรรเลงแบบ
ความสามารถสุดฝีมอื โดยไม่ยอมให้ส่วนใดของบทเพลงที่บรรเลงมีความบกพร่อง เช่น หากมี
นักดนตรีฆ้องวงเล็กยังมีทักษะที่ไม่พอเพียงต่อการประชันวง ก็จะยกเลิกการประชันนั้นไป(ชัย
ยุทธ โตสง่า,สัมภาษณ์) สาหรับการประชันวงปี่พาทย์นั้นผู้บรรเลงที่มีความสาคัญอันดับแรก
คือผู้ที่ทาหน้าที่บรรเลงระนาดเอก เพราะระนาดเอกเป็นผู้นาในการบรรเลงของวงและมีความ
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โดดเด่นในการบรรเลง อีกทั้งมีเทคนิควิ ธีการบรรเลงที่หลากหลาย การคัดเลือกผู้บรรเลง
ระนาดเอกจึงต้องคัดเลือกผู้ที่มีความสามารถในการบรรเลงเทคนิคต่างๆได้ดีที่สุด เช่น การ
บรรเลงขยี้ การบรรเลงสะบัด การบรรเลงสะเดาะ และการบรรเลงคาบลูกคาบดอก เป็นต้น
ในทางภาษาดนตรีเรียกว่า “ตีไหว”
คาว่าไหวนี้กล่าวคือ การมีกาลังมากพอสาหรับการบรรเลงด้วยการรักษาระดับเสียง
ของการบรรเลง ให้คงที่สม่าเสมอ ทั้งการบรรเลงจังหวะช้าและการบรรเลงจังหวะเร็ว ระดับ
เสียงจะต้องมีความดังเสมอกัน มิใช่พอถึงจังหวะเร็วแล้วเสียงของการบรรเลงเบาลง อย่างนี้
เรียกว่าตีไม่ไหวหรือหมดกาลังนั่นเอง อีกทั้งในการบรรเลงเทคนิคต่างๆ ต้องมีความชัดเจนไม่
ว่าจะบรรเลงจังหวะช้าหรือเร็ว การบรรเลงเทคนิคต่างๆนี้เปรียบได้กับการพูด ถึงจะพูดเร็วก็
ต้องพูดชัดเจน มิใช่ลิ้นระรัวและเหมือนพูดไม่ชัด(ทวีศักดิ์ อัครวงศ์,สัมภาษณ์) ผู้บรรเลงที่
ส าคั ญ อี ก ส่ ว นหนึ่ ง คื อ ผู้ บ รรเลงเครื่ อ งประกอบจั ง หวะ เนื่ อ งจากจะต้ อ งท าหน้ า ที่ เ ป็ น
ศูนย์กลางจังหวะของวงให้กับผู้บรรเลงทุกเครื่องมือยึดจังหวะเพื่อการบรรเลงไปพร้อมเพรียง
กัน ผู้บรรเลงจังหวะ จะต้องคอยกากับจังหวะในการบรรเลงของวงให้ดีที่สุด เพื่อมิให้จังหวะ
การบรรเลงของวงล่มได้ ผู้บรรเลงจังหวะหรือเรียกว่าคนเครื่องหนัง ซึ่งหมายถึงคนตีกลอง
แขกหรือกลองสองหน้า การคัดเลือกผู้บรรเลงกลองแขกหรือกลองสองหน้า จะต้องหาคนที่มี
ความแม่นยาในการตีจังหวะ หรือทางภาษาดนตรีเรียกว่า “จังหวะดี” คือจะต้องตีให้ชัดเจน
และหนักแน่น ที่สาคัญคนตีกลองแขกหรือกลองสองหน้าต้องรู้กาลังของผู้บรรเลงระนาดเอก
ด้วย ต้องคอยควบคุมจังหวะ มิให้ล้าหน้าหรือเร็วเกินไป จนทาให้ผู้บรรเลงระนาดเอกตีไม่ทัน
หรือเรียกว่า “ตีตาย” เนื่องจากการบรรเลงเพลงไทยตามปกตินั้น จังหวะเริ่มบรรเลงเพลงจะ
ช้า แล้วจึงค่อยๆเร็วขึ้นไปจนจบเพลงตามแผนภูมิ
จบเพลง
เส้นแสดงจังหวะ
เริ่มเพลง
ภาพที่ 5 : แผนภูมิแสดงจังหวะของการบรรเลงปกติ
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จากแผนภูมิแสดงให้เห็นว่า จังหวะในการบรรเลงตั้งแต่ต้นเพลงจนจบเพลงนั้น จะ
มีอัตราความเร็วเพิ่มขึ้นไปทีละนิดจนจบเพลง ฉะนั้นผู้ตีกลองแขกหรือกลองสองหน้าจะต้อง
ควบคุมจังหวะ รักษาระดับของจังหวะโดยการสังเกตการบรรเลงของผู้บรรเลงระนาดเอก ซึ่ง
เมื่อบรรเลงถึงความเร็วพอประมาณหรือสุดกาลังของผู้บรรเลงระนาดเอกแล้ว ผู้ตีกลองแขก
หรือกลองสองหน้า จะต้องบังคับจังหวะไว้มิให้เร็วขึ้นไปเกินกว่านี้ ต้องรักษาจังหวะให้คงที่
ต่อไปจนจบเพลงตามแผนภูมิ
จบเพลง
จุดควบคุมจังหวะ
เส้นแสดงจังหวะ
เริ่มเพลง
ภาพที่ 6 : แผนภูมิแสดงการควบคุมความคงที่ของจังหวะ
การบรรเลงจังหวะให้คงที่ตามลักษณะแผนภูมินี้ เป็นวิธีที่ผู้บรรเลงกลองแขกหรือ
กลองสองหน้านามาใช้เพื่อควบคุมจังหวะให้การบรรเลงมีความเรียบร้อย ด้วยเหตุผลดังกล่าว
ผู้ปรังวงจึงต้องคัดเลือกผู้บรรเลงที่ดีที่สุดสาหรับการบรรเลงประชัน
3.2 การคัดเลือกบทเพลง ในการประชันวงนั้น ผู้ปรับวงต้องพิจารนาคัดเลือกบท
เพลง การเลือกบทเพลงมีวิธีการเลือก 2 กรณี ประการแรกคือการเลือกเพลงเพื่อไปประชัน
กันไม่กี่เพลง ก็จะมีการประชุมตกลงกัน เช่นเมื่อวงฝั่งตรงข้ามบรรเลงด้วยเพลงบุหลัน อีกวง
ที่เป็นคู่ประชันจะต้องเป็นเพลงสี่ท่อนเช่นเดียวกัน โดยคัดเลือกเพลงสี่บท เนื่องจากเป็น
เพลงลักษณะเสภาเช่นเดียวกัน ประการที่สอง หากเป็นการประชันแบบไม่ได้นัดหมาย การ
คัดเลือกเพลงในการประชันรูปแบบนี้จาเป็นต้องมีการบรรเลงโต้ตอบ หรือทางภาษาดนตรี
เรียกว่า “การแก้เพลง” โดยเลือกเพลงที่มีสานวนเพลงเหมือนกัน จังหวะหน้าทับประเภท
เดียวกันมีความยากง่ายใกล้เคียงกัน หรือหากวงแรกบรรเลงเพลงที่มี ความยาวจานวน 2
ท่อนเพลง วงที่บรรเลงตอบก็ต้องคัดเลือกเพลงที่มีความยาว 2 ท่อนเช่นเดียวกัน
สิ่งที่สาคัญในการคัดเลือกเพลงอีกประการหนึ่งคือ การเลือกสาเนียงเพลง วงที่
หนึ่งใช้เพลงสาเนียงพม่า วงที่บรรเลงตอบก็ต้องคัดเลือกเพลงที่มีสาเนียงพม่าบรรเลงตอบ
กลับเช่นเดียวกัน หรือถ้าหากเพลงสาเนียงเขมรก็ควรเลือกเพลงแก้ด้วยสาเนียงเขมร(ชัยยุทธ

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

โตสง่า,สัมภาษณ์) การประชันที่มีการแก้เพลงนี้ ผู้ปรับวงจะต้องพิจารนาคัดเลือกบทเพลงที่มี
ความยากง่ายในระดับเดียวกัน เพื่อมิให้เกิดความลดหลั่นกัน หากเลือกเพลงที่ไม่เหมาะสม
แล้ว จะทาให้เกิดความอับอายเสียชื่อเสียงของวงและผู้ปรับวงได้ บทเพลงที่ใช้บรรเลงและขับ
ร้องซึ่งปรมาจารย์ทางดนตรีไทยได้สร้างสรรค์ขึ้นไว้ทั้งเพื่อความบันเทิง และเพื่อประกอบ
พิธีกรรม โดยผู้ที่ทาหน้าที่ปรับวงจะต้องมีความรู้กว้างขวาง ที่จะคัดเลือกบทเพลงให้ถูกต้อง
เหมาะสมตามแบบแผนในการบรรเลงอีกด้วย วิธีการคัดเลือกบทเพลงจึงมีความจาเป็นต่อผู้
ปรับวงอย่างมาก ซึ่งบทเพลงที่กาหนดไว้เพื่อการประชันแก้เพลงมีดังนี้
- เพลงบุหลัน เถา บรรเลงแก้เพลงด้วย เพลงสี่บท เถา
- เพลงมุล่ง เถา
บรรเลงแก้เพลงด้วย เพลงช้างประสานงา เถา
- เพลงทยอยใน เถา บรรเลงแก้เพลงด้วย เพลงทยอยเขมร เถา
- เพลงทอยนอก เถา บรรเลงแก้เพลงด้วย เพลงทยอยญวน เถา
3.3 การสอดแทรกเทคนิค เทคนิคในการบรรเลงนั้นมีอยู่มากมาย ผู้ปรับวง
สามารถนามาใช้กับบทเพลงได้ เพื่อสร้างสีสันความวิ จิตรพิสดารให้กับบทเพลง เพิ่มอรรถรส
ให้กับผู้ชมผู้ฟัง นอกจากจะเป็นการโชว์ความคิดของผู้ปรับวงแล้วยังเป็นการโชว์ความสามารถ
ในการบรรเลงของผู้บรรเลงได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตและความเหมาะสมของ
การนามาใช้ ทั้งนี้ ผู้ที่ทาหน้าที่ปรับวงจะต้องมีความรอบรู้ อย่างลึกซึ้ง ทั้งด้านหลักของการ
บรรเลง วิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีแต่ละประเภท เช่น หลักการบรรเลงของเครื่องดนตรีที่
ทาหน้าที่หยอกล้อเชิงตลกของวงปี่พาทย์คือ ระนาดทุ้ม ผู้ปรับวงจะต้องมีหลักในการบรรเลง
คือ จะต้องปรับเทคนิคในการบรรเลงระนาดทุ้ม ให้สอดคล้องกับเอกลั กษณ์ของเครื่องดนตรี
และลักษณะของบทเพลงนั้นๆเป็นสาคัญ โดยจะต้องพิจารณาถึงอารมณ์เพลงว่ามีทิศทางใน
การดาเนินทานองไปในลักษณะใดบ้าง ควรปรับให้มีความเหมาะสมตามรูปแบบการบรรเลง
(บุญช่วย โสวัตร, 2539: 86)
การสอดแทรกเทคนิค สะบัด ผู้ปรับวงสามารถนาวิธีการตีสะบัดมาใช้ใ นบทเพลงได้
โดยปรับการบรรเลงของผู้บรรเลงระนาดเอกจากทางเก็บธรรมดา มาเป็นการบรรเลงสะบัด
แทนที่ทางเก็บธรรมดา หรือ อาจใช้วิธีเดียวกันนี้กับการบรรเลงทุกเครื่องมือก็ได้ เพื่อให้เกิด
ความน่าสนใจในการบรรเลง อีกทั้งยังทาให้เกิดความพร้อมเพรียงของวง ดังตัวอย่าง
ทานองเพลงปกติ
ทฺซฺลฺทฺ
ดลฺทฺด
รทฺดร
มดรม
ทานองที่ปรับเป็นการบรรเลง สะบัด
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ทฺลซฺลฺทฺ
ดทฺลฺทฺด
รดทฺดร
มรดรม
การบรรเลงสะบัดเฉพาะระนาดเอก หรือ การบรรเลงสะบัดทั้งวงนี้ ผู้บรรเลงจะต้อง
ทาให้ดีที่สุด หรือทางภาษาดนตรีเรียกว่า “สะบัดร่อน” คาว่าสะบัดร่อนคือวิธีการสะบัดโน้ต
3 เสียงติดกันโดยจะต้องสะบัดให้มีความเร็วมากที่สุด และมีความชัดเจนของเสียงทั้ง 3 ตัว
โน้ตโดยปฏิบัติให้ดังเท่ากันทั้งหมด ในทางตรงกันข้าม ถ้าปฏิบัติเสียงไม่เท่ากัน ไม่เร็ว และไม่
ชัดเจนทางภาษาดนตรีเรียกว่า “สะบัดไม่ร่อน” หรือ “สะบัดรั่ว” อาจทาให้เกิดความเสียหาย
ต่อการบรรเลงของวงได้
การสอดแทรกเทคนิค ขยี้ เทคนิคการขยี้ คือการเพิ่มพยางค์ในการปฏิบัติให้มากขึ้น
กว่าทานองปกติอีก 1 เท่าตัว สามารถนาไปใช้กับการบรรเลงเพลงทางพื้น โดยการนาเอา
เทคนิคการขยี้เข้าไปแทนที่การบรรเลงเพลงบางช่วงในขณะที่บรรเลงเพลงอัตราจังหวะสาม
ชั้น เนื่องจากทานองเพลงอัตราจังหวะสามชั้นเป็นอัตราจังหวะที่ช้า จึงทาให้สอดแทรกการขยี้
ได้ดีกว่าทานองเพลงอัตราจังหวะสองชั้นหรือชั้นเดียว การใช้เทคนิคนี้นอกจากจะใช้ในช่วง
ของการบรรเลงในท่อนเพลงปกติแล้วยังสามารถนามาใช้กับการบรรเลงสวมร้องก็ได้ เพราะใน
การบรรเลงสวมร้องนั้นเป็นช่วงทานองที่ช้ามากเนื่องจากเป็นทานองที่บรรเลงอัตราจังหวะ
เดียวกับการขับร้อง ผู้ปรับวงจึงนาเทคนิคการบรรเลงขยี้เข้ามาใช้ในช่วงดังกล่าว ซึ่งเทคนิคขยี้
นั้นเป็นการแสดงศักยภาพของผู้บรรเลงทั้งวงในการปฏิบัติ ต้องบรรเลงให้พร้อมกันโดยเริ่ม
จากช้าก่อนแล้วจึงค่อยเร็วขึ้นจนจบวรรคเพลง ทั้งนี้ต้องปฏิบัติให้มีความชัดเจนทุกเครื่องมือ
ในที่นี้จะยกตัวอย่างทานองสวมร้องที่ปรับเป็นการบรรเลงขยี้ดังโน้ตที่แสดงต่อไปนี้
ทานองเพลงปกติ
-ดรม
-ซ-ล
-รดล
-ซ-ม
-ซ-ด
-ร-ม
-ซ-ม
-ร-ด
ทานองที่ปรับเป็นการบรรเลง ขยี้
มดรมรซรม
รดรมรมซล
ซลทดรดทล
รทลซทลซม
ซลทดทดทด ทดรมรมรม
ลทดรดรดร
ซลทดทดทด
จากตัวอย่างจะเห็นว่าทานองที่ปรับแล้วประกอบด้วยตัวโน้ตจานวน 8 ตัวต่อ 1
ห้องเพลง ซึ่งเป็นการสร้างความกระชับให้กับบทเพลง และทาให้ทานองเพลงมีความหนา
หนักแน่นขึ้น
การสอดแทรกเทคนิค กระซิบ บางครั้งการบรรเลงบทเพลงไม่จาเป็นต้องบรรเลงให้
ระดับเสียงคงที่อยู่ตลอดเวลาก็ได้ อาจปรับเปลี่ยนเพิ่มการทาให้ระดับเสียงเบา ในบางช่วงของ
บทเพลง ซึ่งเทคนิคชนิดนี้เรียกว่า “การกระซิบ” สามารถทาได้โดยให้ผู้บรรเลงลดการใช้กาลัง
ในการบรรเลงลงครึ่งหนึ่งของการบรรเลงปกติ หรือมากกว่านั้นแต่ไม่ถึงกับเงียบเสียทีเดียว
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อาจนามาปรับใช้ในการบรรเลงเพลงที่มีทานองเป็นลักษณะลูกล้อลูกขัด เป็นการสร้างความ
หนัก-เบา ให้กับทานอง ทั้งนี้ผู้บรรเลงทุกคนจะต้องปฏิบัติให้พร้อมเพรียงกันทั้งวง ซึ่งผู้ปรับวง
ต้องพิจารนาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับการบรรเลง โดยอาจนามาใช้กับการบรรเลงเพลง ช่วง
ทานองเพลง ที่มี ลักษณะเป็นลูกล้อลูกขัด ทั้งประเภทเพลงเถาหรือเพลงโหมโรงก็ได้ ตาม
แผนภูมิโน้ตข้างล่างนี้
---ททลท
---ททลท
--รม
ฟซฟซ
--ฟซ
ลทลท
--ลล
--ทท
--รร
--มม
--ลล
--ซซ
--มม
--รร
จากโน้ตดังกล่าว คือทานองเพลงโหมโรงไอยเรศ ส่วนหัวของท่อน 4 ในบรรทัดที่ 1
บรรเลงด้วยระดับเสียงปกติ ส่วนบรรทัดที่ 2 ผู้ปรับวงสามารถนาเทคนิคการบรรเลงกระซิบ
มาแทนที่การบรรเลงในบรรทัดที่ 2 นี้ โดยปรับให้ผู้บรรเลงทุกเครื่องมือบรรเลงด้วยเทคนิค
การกระซิ บ โดยเริ่ มตั้ ง แต่ โ น้ต เสี ย ง ลล (ห้อ งที่ 1) เรื่อ ยไปจนถึ งโน้ ตเสี ยง รร (ห้อ งที่ 8)
จากนั้นจึงบรรเลงด้วยระดับเสียงปกติในบรรทัดต่อไป ลักษณะเช่นนี้จะทาให้เกิดทานองที่มี
ความหนาในช่วงปกติ และมีความบางในช่วงกระซิบ นับเป็นการสร้างอรรถรสให้กับการ
บรรเลง และแสดงอัจฉริยะความสามารถของผู้ปรับวง
การสอดแทรกเทคนิค การหยุด วิธีการนี้เป็นการนาความเงียบมาใช้กับบทเพลง
เพราะความเงียบนั้นทาให้เกิดความฉงนสงสัย และทาให้น่าติดตาม จึงทาให้ผู้ชมผู้ฟังตั้งใจจด
จ่อกับการบรรเลงมากยิ่งขึ้น การหยุดนี้ สามารถนาไปใช้ในการบรรเลงบทเพลงที่กากับด้วย
หน้าทับทยอย หรือเรียกสั้นๆว่า เพลงประเภททยอย เช่น เพลงทยอยนอก เพลงทยอยใน
เพลงทยอยญวน และเพลงทยอยเขมร เป็นต้น เทคนิคการหยุดนี้จะใช้แทนที่ทานองวรรค
เพลงช่วง กวาด หรือภาษาดนตรีเรียกวรรคดังกล่าวว่า “เปี้ยวมาลงรูปู” แล้วจึงจะเริ่มบรรเลง
ในวรรคเพลงต่อไป การใช้เทคนิคดังกล่าวนี้นอกจากเป็นการสร้างบทเพลง ให้น่าติดตามและ
ยังเป็นประโยชน์ในการพักการใช้แรง ของผู้บรรเลงระนาดเอกอีกด้วย(บุญสร้าง เรืองนนท์,
สัมภาษณ์) ดังตัวอย่าง
ทานองเพลงปกติ
-- - -- - ซ - - ลซ - ร - ม - - - - - - - ม - มมม - ม – ม
ทานองที่ปรับใช้การหยุด
-- - -- - ซ - - ลซ - ร - ม - - - - - - - - - - - - - - – เมื่อเปรียบเทียบระหว่างทานองปกติ กับทานองที่ปรับใช้การหยุดจะพบว่า ทานอง
ที่ปรับใช้การหยุดไม่มีตัวโน้ตตั้งแต่ห้องเพลงที่ 5 ถึงห้องเพลงที่ 8 ช่วงดังกล่าวนี้ เป็นการ
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ปล่อยให้จังหวะในใจดาเนินไปโดยที่ไม่มีทานองเพลง ซึ่งนับว่าเป็นเทคนิคที่ท้าทายสาหรับผู้
ปรับวง และต้องใช้ความสามารถของผู้บรรเลงทุกคน เพราะโดยปกติแล้วผู้บรรเลงทุกคนมี
จังหวะในใจที่มีความถี่ไม่เท่ากัน ผู้ปรับวงจึ งต้องทาการฝึกซ้อมจนกว่าจังหวะในใจของผู้
บรรเลงทุกคนมีความถี่เท่ากัน จึงจะสามารถนาเทคนิคดังกล่าวนี้มาใช้บรรเลงได้
การสอดแทรกเทคนิค การเดี่ยวในบทเพลง เพื่อเป็นการโชว์ความสามารถของผู้
บรรเลงทุกๆเครื่องมือ จึงให้มีการเดี่ยวของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นในบางช่วงทานอง ผู้ปรับวง
อาจใช้วิธีให้ผู้บรรเลงแต่ละคน เดี่ยวเครื่องดนตรีของตนเอง โดยเริ่มตั้งแต่ปี่, ระนาดเอก, ฆ้อง
วงใหญ่, ฆ้องวงเล็ก, ระนาดทุ้ม ตามลาดับ การเดี่ยวลักษณะนี้มิใช่เป็นการเดี่ยวทั้งเพลง แต่
เป็นการเดี่ยวเฉพาะท่อนใดท่อนหนึ่งที่ผู้ปรับวงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะโชว์ศักยภาพของผู้
บรรเลง หรืออีกกรณีหนึ่งคือ ปรับให้เฉพาะเครื่องดนตรีระนาดเอกเดี่ยวเพียงเครื่องมือเดียวก็
ได้(บุญสร้าง เรืองนนท์,สัมภาษณ์) การปรับโดยวิธีให้มีการเดี่ยวนี้ อาจจะเริ่มจากการบรรเลง
สวมร้องจบ แล้วจึงให้เดี่ยวเครื่องดนตรี ถ้าเป็นท่อนเพลงที่มีทานองไม่ยาวมากก็อาจจะให้
เดี่ยวไปจนจบทั้งท่อน แล้วจึงบรรเลงพร้อมกันด้วยทานองท่อนดังกล่าวอีกครั้ง ในขณะที่มีการ
เดี่ยวนั้น เครื่องประกอบจังหวะต้องลดระดับเสียงลงเพื่อสร้างความโดดเด่นให้กับเครื่องดนตรี
ที่กาลังบรรเลงเดี่ยวด้วย
บทสรุป
การปรับวงเพื่อการประชันประการแรก คือการปรับความเรียบร้อยพร้อมเพรียงการ
บรรเลงของวง โดยปรับการบรรเลงของเครื่องดนตรีแต่ละชิ้น ด้วยการคัดเลือกผู้บรรเลงที่
เชี่ยวชาญให้บรรเลงตามทางของตัวเอง โดยยึดจังหวะฉิ่งเป็นสาคัญ ด้วยความเชี่ยวชาญเป็น
อย่างมาก ทั้งนี้ต้องบรรเลงให้ระดับความดังของเสียงพอประมาณ เพื่อให้ได้ยินทุกเครื่องมือ
ในขณะบรรเลง การบรรเลงสวมร้อง ให้เป็นไปในทางเดียวกัน โดยเริ่มต้นตรงครึ่งจังหวะหน้า
ทับ ประการที่สอง คือการแทรกเทคนิคต่างๆเข้าไปในบทเพลง เช่น การกระซิบ, การสะบัด,
การขยี้ การหยุด และการเดี่ยวในบทเพลง สิ่งที่เป็นเทคนิคทั้งหลายเหล่านี้ จะต้องปฏิบัติ
พร้อมกันทั้งวง กรณีที่มีการเดี่ยวในบทเพลง ต้องปรับให้เสียงของเครื่องดนตรีที่เดี่ยวมีความ
ดังชัดเจน ส่วนเครื่องประกอบจังหวะที่บรรเลงกากับต้องลดความดังของเสียงลง
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