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ชื่อเพลงในบทมโหรี: ความเชื่อมโยงกับบทร้อง1
(The Names of Songs in Mahori Text: A Relation to its Lyrics)
นาวิน วรรณเวช
บทคัดย่อ
บทความนี้ ม ีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาชื่อเพลงที่เชื่อมโยงกับบทร้องในบทมโหรี ผล
การศึกษาพบว่า ชื่อเพลงในบทมโหรีครัง้ กรุงเก่าเชื่อมโยงกับบทร้องอย่างหลากหลาย ทัง้ บท
ร้องทีอ่ า้ งชื่อเพลง บทร้องทีอ่ ธิบายชื่อเพลง และบทร้องที่มไิ ด้อธิบายชื่อเพลงแต่ เชื่อมโยงกับ
ชื่อเพลง ความเชื่อมโยงดังกล่าวลดลงและหายไปในสมัยรัตนโกสินทร์ ความเปลีย่ นแปลงนี้สบื
เนื่ องมาจากพัฒนาการของเพลงไทยในยุครัตนโกสิน ทร์ซ่งึ ซับซ้อนและมีขนาดยาวมากขึ้น
พร้อมทัง้ ความเป็นแบบฉบับของวรรณกรรมลายลักษณ์ อกี ด้วย ความหมายของเพลงจึง เน้นที่
เพลงมากขึน้ มิใช่อยูท่ บ่ี ทร้องหรือความเชื่อมโยงระหว่างบทร้องกับชื่อเพลงอีกต่อไป
Abstract
This article aims to study the names of songs related to its lyrics in Mahori text.
The findings are the names of songs in Ayutthaya Mahori text show various relations.
There are the lyrics that refer to the names of songs, describe the names, and connect
with the names without description of them. In Rattanakosin the above-described
relation becomes lower and disappear in the end because of Thai music evolution that
is more complicated and longer than the former age as well as codification of literary
texts. The meaning of the songs thus is in the songs, not in the lyrics or the relation at
all.

บางคนอาจเข้าใจว่า มโหรีเป็นการประสมวงระหว่างเครื่องสายกับปี่พาทย์ เสมือนหนึ่ง
ส่วนผสมที่ลงตัว ไม่ อ่อนเกินไป ไม่แข็งเกินไป บางคนอาจเข้าใจว่า มโหรีคอื วงดนตรีท่มี ี
แม้ ผ้ เู ขียนจะคิดว่าตนมีประสบการณ์ พอจะเขียนบทความเรื่ องทานองนี ้ได้ แต่การเขียนบทความ
เรื่องนี ้ก็ทาให้ ผ้ เู ขียนเข้ าใจได้ ว่าประสบการณ์ เพียงอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอ บุคคลต่อไปนี ้จึงมีส่วนในการ
ขัดเกลาบทความนี ้ทั ้งสิ ้น ไม่ว่าจะเป็ นผู้ช่วยศาสตราจารย์ หม่อมหลวงคายวง วราสิทธิ ชัย กรุ ณาอ่านบทความ
นี ้ก่อนจะถึงมือ Reader จึงนับเป็ น ‘Pre-reader’ ไปโดยปริ ยาย ‘Anonymous Reader’ ได้ ให้ ข้อคิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต จุลวงศ์ ช่วยอ่านและตีความข้ อ คิดเห็นของ Reader ซึ่งนับเป็ น
ประโยชน์อย่างมากต่อการเขียนบทความ รวมทั ้งเพื่อนพ้ องน้ องพี่อีกหลายท่านที่ไม่อาจเอ่ยชื่อได้ หมดในพื ้นที่
เล็กๆ ผู้เขียนจึงขอขอบพระคุณ และขอบคุณบุคคลเหล่านี ้ด้ วยใจจริง
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เครื่องดนตรีจาพวกดีด สี ตี เป่า อยู่ครบถ้วน เป็นวงดนตรีราชสานักอันสูงส่ง มีระเบียบ
แบบแผนในการบรรเลงเป็นวิชาการ หรือใครที่เคยได้ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์การดนตรีมาบ้างก็
อาจเข้าใจว่า มโหรีเป็นวงดนตรีท่มี พี ฒ
ั นาการการบรรเลงมายาวนานตัง้ แต่ยุคมโหรีเครื่องสี่
มโหรีเครื่องหก เรื่อยมาจนกระทั ่งกลายมาเป็นมโหรีเครื่องใหญ่อย่างทีเ่ ราเห็นในปจั จุบนั ความ
เข้าใจดังกล่าวถือเป็ นการมองมโหรีในแง่ของวงดนตรี อันที่จริงแล้ว บทร้องสาหรับวงมโหรี
โดยเฉพาะก็เป็นเรื่องน่ าศึกษาด้วย ดังที่ปรากฏว่า มโหรีเป็นวงดนตรีท่มี บี ทร้องเฉพาะมาแต่
โบราณ เรียกกันว่า “บทมโหรี” แม้วา่ จะมิได้ใช้รอ้ งจริงในปจั จุบนั แต่กย็ งั ควรนามาศึกษาอย่าง
ยิง่
บทร้องของมโหรีมสี บื เนื่องมาแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
หลังจากรัชกาลที่ 5 แล้วนัน้ ไม่ปรากฏการแต่งบทมโหรีอกี ทัง้ นี้อาจเป็นเพราะความนิยมของ
วรรณคดีราชสานักเรื่องต่างๆ เช่น อิเหนา ขุนช้างขุนแผน เป็นต้น มีเพิม่ ขึน้ ครูผู้ประพันธ์
เพลงจึงคัดบางบทบางตอนในวรรณคดีเรื่องต่างๆ เหล่านัน้ มาใช้เป็นเนื้อร้อง บทร้องสาหรับ
เพลงเหล่านี้ จ ึง มีลกั ษณะเป็ น ลายลักษณ์ ท่ีช ดั เจน การแต่ง บทมโหรีจึง ไม่จาเป็ น อีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม นับเป็นโชคดีอย่างยิง่ ทีส่ มเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพทรงรวบรวมบทมโหรี
เท่ าที่มอี ยู่ตงั ้ แต่ครัง้ กรุง ศรีอยุธยาและกรุ งรัตนโกสินทร์ อันได้แก่บทมโหรีฉบับเก่าที่สุดซึ่ง
สันนิษฐานว่าแต่งเมื่อครัง้ กรุงเก่า บทมโหรีจากวรรณคดีต่างๆ บทมโหรีพระราชนิพนธ์และ
พระนิพนธ์ ทรงจัดพิมพ์ไว้เป็นครัง้ แรกในปีพ.ศ. 2463 เป็นที่รู้จกั ในนามว่า หนังสือประชุม
บทมโหรี หนังสือเล่มนี้จงึ เป็นข้อมูลบทมโหรีทส่ี าคัญซึง่ จะได้นามาศึกษาในบทความนี้
หนังสือประชุมบทมโหรีเล่มนี้มคี ุณูปการต่อวงวิชาการอย่างยิง่ ทัง้ ในแง่ประวัตศิ าสตร์
และดนตรีวทิ ยา อย่างไรก็ดยี งั ไม่เคยมีผใู้ ดนามาศึกษาในเชิง ภาษาและวรรณคดีโดยเฉพาะมา
ก่อน การพิจารณาชื่อเพลงทีส่ มั พันธ์กบั บทร้องในบทความนี้จงึ อาจจะทาให้ตระหนักถึงคุณค่า
ของบทมโหรีในด้านภาษาได้
ทบทวนวรรณกรรม
เนื่องจากบทมโหรีเป็นวรรณกรรมที่อาจมิใคร่จะได้ยนิ ชื่อ การทบทวนวรรณกรรมจึง
จาเป็นเพื่อให้เข้าใจว่ามีการนาตัวบทนี้มาศึกษาเพียงไร
ดังทีไ่ ด้กล่าวแล้วว่า สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพทรงจัดพิมพ์หนังสือประชุมบท
มโหรี เมื่อพิจารณาตัวบทในหนังสือประชุมบทมโหรีแล้วจะเห็นว่า การจัดพิมพ์นนั ้ มิได้เป็นการ
รวบรวมข้อมูลมาจัดพิม พ์เท่านัน้ พระองค์ยงั ทรงพระนิ พนธ์ ตานานมโหรีประกอบซึ่ง ทาให้
ผู้อ่านได้เห็นภาพรวมและความเป็ นมาของวงมโหรี อีกทัง้ ทรงประทานวินิจฉัยบทมโหรี บาง
หมวดในเชิงประวัตวิ รรณคดีดว้ ย ดังจะเห็นได้จากพระวินิจฉัยประวัตขิ องบทมโหรีท่มี ตี กทอด
มาแต่กรุงศรีอยุธยาว่า
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“...บทมโหรี ห มวดนี้ เ ปนส านวนเก่ า ที่ สุ ด ซึ่ง มี ใ นหอพระสมุ ด ฯ
พิเ คราะห์ดูเ ห็น ว่า เปนบทแต่ ง ในกรุ ง ศรีอ ยุธ ยาบ้า ง เปนบทแต่ ง ที่เ มือ ง
นครศรีธ รรมราชบ้ า ง แต่ ง หลายส านวนแลหลายยุ ค ลัก ษณกลอนจึง
ต่างกันเปนหลายอย่าง สันนิ ษฐานว่าบทมโหรีห มวดนี้ เห็นจะมีผู้ร วบรวมที่
เมืองนครศรีธรรมราช แล้วได้ฉบับเข้ามา บางทีจะเป็น เมื่อครัง้ กรุง ธนบุร ี
ฉบั บ เดิ ม อยู่ ข้ า งช ารุ ด แล วิ ป ลาสหลายแห่ ง . ..” (สุ จิ ต ต์ วงษ์ เ ท ศ
(บรรณาธิการ), 2542, น. 127-128)
เนื่องจากเป็นการรวบรวมพิมพ์ขน้ึ เป็นครัง้ แรก ประวัตขิ องวรรณคดีจงึ สาคัญเพื่อให้
ผู้อ่านรู้ความเป็นมาของวรรณคดี พระองค์จงึ ทรงให้รายละเอียดในเรื่องความเป็นมาของบท
มโหรี สิง่ ทีน่ ่าสังเกตก็คอื จะเห็นว่า พระองค์ทรงระบุทม่ี าของบทมโหรีไว้อย่างไม่แน่ ชดั อาจ
เป็นเพราะว่าดนตรีไทยเป็นสิง่ สืบทอดโดยมุขปาฐะมาแต่โบราณ หลักฐานอ้างอิงประกอบจึงมี
ไม่มากนัก ที่ทรงสันนิษฐานไว้ว่า “มีผู้รวบรวมที่เมืองนครศรีธรรมราช” ก็มาจากตัวบทเอง
ดัง ที่ มี ก ล่ า วไว้ ใ นบทร้ อ งเพลงอรชร ในบทมโหรี ค รั ้ง กรุ ง เก่ า ว่ า “เจ้ า เอยพระนคร
นครศรีธรรมราช...” (ประชุมบทมโหรี, น. 110-111)
เมื่อธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ดาริจะจัดพิมพ์หนังสือประชุมบทมโหรีขน้ึ อีก
ครัง้ เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสเฉลิม พระชนมพรรษาครบ 6 รอบแห่ง พระบาทสมเด็จพระ
เจ้า อยู่ห วั และครบรอบสองทศวรรษแห่ ง ศูน ย์ส ัง คีต ศิล ป์ ซึ่ง เป็ น หน่ ว ยงานด้า นศิล ปะและ
วัฒนธรรมแห่งธนาคารกรุงเทพ สุจติ ต์ วงษ์เทศ (2542) ได้รบั หน้าที่เป็นบรรณาธิการและ
เขียนคานาเสนอไว้ด้วย คานาเสนอนัน้ เป็นเสมือนการ “ปดั ฝุ่น” หนังสือประชุมบทมโหรีอกี
ครัง้ หนึ่ง
คาน าเสนอของสุ จ ิต ต์ วงษ์ เทศนัน้ เป็ น การน าบทมโหรีม าศึก ษาวิเ คราะห์ใ นเชิง
ประวัตศิ าสตร์ มีการใช้หลักฐานทางโบราณคดีเพื่ออธิบายที่มาของวงมโหรีท่สี มั พันธ์กบั วง
“ดนตรี” และวง “เครื่องสาย” นอกจากนี้งานวิเคราะห์บทมโหรีของสุจติ ต์ยงั ทาให้เราได้เห็น
ความเชื่อมโยงของตัวบทกับบทร้องเชิญผีอนั เป็นสิง่ ศักดิ ์สิทธิ ์ของชาวบ้านโดยพิจารณาฉัน ท
ลักษณ์ทค่ี ล้ายกัน รวมทัง้ พิจารณาบทร้องมโหรีในหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์อ่นื ๆ เป็นต้นว่า
จดหมายเหตุของลาลูแบร์ และลักษณะของตัวบทในบทมโหรีท่แี สดงถึงการรับเอาวัฒนธรรม
ของชาวบ้านเข้าสู่ราชสานัก
อย่างไรก็ตามจะเห็นได้วา่ คานาเสนอของสุจติ ต์นนั ้ ใช้ตวั บทมโหรีค่อนข้างน้อย อาจ
เป็นเพราะว่าสุจติ ต์สนใจประวัตศิ าสตร์โบราณคดีเป็นพืน้ ฐาน ท่านจึงพิจารณาบทมโหรีครัง้ กรุง
เก่าเท่านัน้ บทมโหรีอ่นื ๆ จึงมิได้นามาศึกษาไว้ด้วย นอกจากนี้สงิ่ ที่สุจติ ต์เขียนไว้คอื “คา
นาเสนอ” เท่านัน้ ถือว่าเป็นการทดลองนาบทมโหรีบางส่วนมาศึกษาให้เห็นคุณค่าทางวิชาการ
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เป็นการ “กรุยทางให้ท่ านที่สนใจได้ตรวจสอบและศึกษาให้กว้างขวางออกไปอีก ...” (สุจติ ต์
วงษ์เทศ (บรรณาธิการ), 2542, น. 14)
งานวิเคราะห์ประชุมบทมโหรีทล่ี ะเอียดทีส่ ุดคือหนังสือ “มโหรีวจิ กั ษณ์” ของพงษ์ศลิ ป์
อรุณรัตน์ (2554) หนังสือเล่มนี้นาบทมโหรีทุกเรื่องที่มอี ยู่มาศึกษาซึ่งรวมถึงบทมโหรีท่ไี ม่ได้
รวมอยู่ในหนังสือประชุ มบทมโหรีด้วย มีการศึกษาตัง้ แต่กาเนิดเพลงมโหรี พัฒนาการของ
เพลงและวงมโหรีกอปรกับข้อมูลต่างๆ หนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดซึ่งทาให้เห็นความสาคัญ
ของวงและเพลงมโหรีเป็นอย่างมาก มีการวิเคราะห์ความหมายของชื่อเพลงและเนื้อหาของบท
มโหรีไว้บ้างแต่ไ ม่ทุกเพลง อาจเป็นเพราะว่าผู้เขียนเป็นนักดนตรีทงั ้ ในแง่ทฤษฎีและปฏิบตั ิ
ความสนใจและประเด็นสาคัญของหนังสือจึงอยู่ท่เี พลงเป็นส่วนใหญ่ เช่น การวิเคราะห์คาว่า
เนรปาตี ว่าหมายถึงพระนารายณ์กเ็ พื่อจะโยงไปเข้ากับเนื้อร้องที่แสดงความศักดิ ์สิทธิ ์ และ
สรุปว่า เพลงเนรปาตี คือเพลงกระบองกัณฑ์ (พงษ์ศลิ ป์ อรุณรัตน์ , 2554, น. 128-129)
จึงอาจกล่าวได้วา่ หนังสือเล่มนี้มไิ ด้เน้นการวิเคราะห์บทมโหรีในเชิงภาษาและวรรณคดี
จะเห็น ได้ว่าบทมโหรีเ ป็ น วรรณคดีท่อี าจกล่าวได้ว่ามิใ ช่ ก ระแสหลักของการศึกษา
วรรณคดี ระยะห่า งของการศึกษาจึง ค่ อนข้างมากนั บสิบปี และการศึกษาด้านภาษาและ
วรรณคดีของบทมโหรีโดยละเอียดจึงยังไม่มี “ชื่อเพลงในบทมโหรี” จึงเป็นความพยายามของ
ผูเ้ ขียนในการศึกษาบางแง่มุมของบทมโหรีในเชิงภาษาอันจะทาให้เห็นความสาคัญทางภาษา
และพัฒนาการด้านเนื้อหาของบทมโหรีได้
ข้อตกลงเบือ้ งต้น
ชื่อเพลงและบทร้องในบทความนี้จะพิมพ์ตามต้นฉบับเดิม คือ ฉบับที่รวบรวมพิมพ์ครัง้
แรกเมื่อปี พ .ศ. 2463 ซึ่ง สุจ ิตต์ วงษ์เทศ (2542) เป็ น บรรณาธิการจัดพิม พ์ จึง อาจมี
ตัวสะกด ไม่เหมือนปจั จุบนั อยูบ่ า้ ง
ภูมิหลังบทมโหรี
เมื่อพิจารณาบทมโหรีครัง้ กรุงเก่าจะเห็นได้ว่า แม้ว่ารายชื่อเพลงมีทงั ้ สิ้น 197 เพลง
และมีบทร้องที่รวบรวมมาได้เพีย ง 72 เพลงเท่านัน้ แต่ตวั บทก็มคี วามหลากหลายมาก จะ
เห็นได้จากการจัดกลุ่มเพลงและบทร้อง
ในเรื่องการจัดกลุ่มเพลงปรากฏว่า ตารามโหรีครัง้ กรุงเก่าจัดกลุ่มเพลงไว้ไม่ตรงกันซึง่ มี
ผลต่อจานวนเพลง เช่ น ตับเรื่องเขนง ตาราหนึ่ง กล่าวว่าประกอบด้วยเพลงเขนง ซัดน้ า
ซัดกระแจะ โตเล่นแก้ว หนุ่ ม น้อย และระวัง ระไว รวมทัง้ สิ้น 6 เพลง แต่อีกตาราหนึ่ ง
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ประกอบด้วยเพลงเขนง กระทงเขียว ขอมแปลง และมอญเล็ก รวม 4 เพลง (ประชุมบท
มโหรี: 11) หรือตับเรื่องม้าย่องซึ่งประกอบด้วยเพลงม้าย่อง ม้ารา และพิไสน้ าทองนัน้ อีก
ตาราหนึ่งรวมไว้ในตับนางนาค (ประชุมบทมโหรี: 15) ตามหลักฐานที่ปรากฏในหนังสือ
ประชุมบทมโหรีนนั ้ จะเห็นได้วา่ ตับเรื่องมีจานวนทัง้ สิน้ 21 ตับ ในขณะทีม่ ี “เพลงเกร็ดนอก
เรื่อง” อีกจานวน 19 เพลง “เพลงมอญนอกเรื่องเพลง” อีก 48 เพลง และเพลงจีนอีก 6
เพลง คาว่า “เรื่อง” ในทีน่ ้ีน่าจะหมายถึง “เรื่อง” ของเพลงทานองเดียวกับ “เพลงเรื่อง” ของ
วงปี่พาทย์ท่สี านักปี่ พาทย์ต่างๆ ยังคงสืบทอดมาจนถึง ปจั จุบนั นี้ การจะเรียกว่าตับนัน้ เป็ น
เรื่องอะไรก็จะเรียกเพลงสาคัญซึ่งมักเป็นเพลงแรกหรืออาจเรียกตามลักษณะการใช้ งานดังที่มี
เรียกว่าตับเรื่องทาขวัญ ตับไหว้ครูขา้ งเช้า เป็นต้น ตับเรื่องจึงหมายถึงเพลงที่มสี านวนหรือ
ลีลากลอนเพลงไปในทางเดียวกัน ฉะนัน้ “เพลงเกร็ดนอกเรื่อง” และ “เพลงมอญนอกเรื่อง”
จึงหมายความว่าเพลงในหมวดนี้ใช้เล่นเป็นอิสระ มิได้รวมเป็นหมวดหมู่เช่นตับเรื่อง อย่างไรก็
ตาม การแบ่งเป็นตับเรื่องต่างๆ นัน้ ก็มไิ ด้เป็นเรื่องมีกรอบชัดเจนดังจะเห็นได้จากการวางเพลง
แต่ ล ะตับ ไม่ เ หมือ นกัน อยู่บ้าง บางต ารามีเ พลงแบบหนึ่ ง บางต าราไม่ มีเ พลงแบบหนึ่ ง
นอกจากนี้ ผูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาเพลงเรื่องในแบบทีส่ บื ทอดกันอยูใ่ นสานักปี่พาทย์ต่างๆ นัน้ ย่อมเข้าใจ
ซึมทราบโดยทั ่วไปว่า นักปี่พาทย์มกั จะบอกชื่อเพลงทีอ่ ยูใ่ นเพลงเรื่องไม่ค่อยได้หรือได้กอ็ าจจะ
ไม่หมดทุกเพลง มีเพลงเรื่องหลายเพลงทีบ่ อกไม่ได้ว่าในเพลงนัน้ ประกอบด้วยเพลงอะไรบ้าง
เช่ น เพลงเรื่องเพลงยาว (หรือต้นเพลงยาว) และเพลงเรื่องเต่ากิน ผักบุ้งเรื่องใหญ่ท างที่
ปรากฏในโน้ตเพลงไทยของราชบัณฑิตยสภา เป็นต้น เพลงต่างๆ ในเพลงเรื่องในปจั จุบนั ที่
เราไม่รวู้ า่ ชื่อเป็นอย่างไรนัน้ จึงอาจเป็นชื่อเพลงในบทมโหรีกเ็ ป็นได้
ด้วยเหตุทว่ี า่ คาว่า “เรื่อง” ในทีน่ ้ีหมายถึงเรื่องของเพลงที่เชื่อมโยงกัน เราจึงพบได้
ว่าเมื่อพิจ ารณาบทมโหรีเป็ น ตับเรื่องตามที่มีร ะบุช่อื เพลงในแต่ละตับไว้นัน้ บทร้องจึง ไม่
เชื่อมโยงกัน เพราะความเป็น “เรื่อง” อยู่ท่เี พลงนั ่นเอง เช่น บทร้องในตับเรื่องทาขวัญซึ่ง
ประกอบด้วยเพลงมอญแปลง สรรเสริญพระจันทร์ มหาไชย มโนห์ราโอด ราโค เหรา และ
หงษ์ไซร้ดอกบัว บทร้องมีอยูด่ งั นี้
ร้องมอญแปลง
เจ้าเอยเวียนเทียน
ทักษิณโดยตารา
จะปราถนาสิง่ ใด
สวัสดีดารง

เวียนไปแต่ซา้ ยมาขวา
อายุจาเริญยืนยง
ให้ได้ดงั ใจประสงค์
เจ้าจงเกษมศุขเอย ฯ 4 คา ฯ

ร้องสรรเสริญพระจันทร์
เจ้าเอยเทียนทอง
ปิดเข้าทีน่ ่าแท่นทอง
ทาขวัญเจ้าทัง้ สอง
ให้เจ้าอยูด่ กี นิ ดี
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ให้อยูจ่ นเท่าชรา
อายุยนื ได้รอ้ ยปี

ให้เจ้าเปนมหาเศรษฐี
เลีย้ งพระบิดามารดา ฯ 4 คา ฯ
ร้องมหาไชย

เวียนเอยเวียนเทียน
สิง่ สนประกอบ
ส่วยช้างมาแต่เหนือ
สมบัตอิ ย่ารูไ้ ร้

เวียนไปให้ครบสามรอบ
ทัง้ ช้างแลม้าข้าไท
ส่วยเรือมาแต่ขา้ งใต้
ให้ ไ หลมาดัง ท่ อ ธาร ฯ 4 ค า ฯ

ให้เอยให้พร
เงินทองกรองแก้ว
อายุยนื จนเถ้า
เปนศุขทุกอิรยิ า

พรนัน้ อย่าได้คลาดแคล้ว
ทัง้ ส่วยสรรพพัฒนา
ถึงร้อยเศษเก้าพระวัสสา
โรคาอย่าได้มเี อย ฯ 4 คา ฯ

เจรจา

ร้องมโนราโอด
เวียนเอยเวียนเทียน
เบิกบายศรีแก้ว
พระอินทรพระพรหม
บายศรีสามชัน้

ครัน้ ว่ามาดับเทียนแล้ว
สูงแล้วก็ได้สามชัน้
เอาร่มระย้ามากัน้
ทาขวัญเจ้าร้อยชั ่งเอย ฯ 4 คา ฯ
ร้องราโค

เจ้าเอยราโค
เจ้านุ่งท้องดา
เมื่อเจ้าจะเยือ้ งย่าง
ห่มแสดขลิบทอง

น่ารักแก้วข้าราคา
ห่มแสดสไบขลิบทอง
เสมือนช้างจาลอง
น่ารักมาต้องใจเอย ฯ 4 คา

ฯ
ร้องเหรา
เจ้าเหราเอย
สาวน้อยเดินมา
เจ้างามละม่อม
ในใต้ฟ้าไม่หาได้
เจ้าเหราเอย
บิดานัน้ นาคา

รักแก้วข้าเอยเหรา
จะชมเจ้าเล่นสบายใจ
เจ้างามพริง้ พร้อมละไม
ไม่ปานหนึ่งใยเจ้าเอย ฯ 4 คา ฯ
รักแก้วข้าเอยเหรา
มารดานัน้ เปนมังกร
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มีตนี ทัง้ สี่
เปนทัง้ นาคทัง้ มังกร

หน้ามีทงั ้ ครีบทัง้ หงอน
เรียกชื่อว่าเหราเอย ฯ 4 คา ฯ
ร้องหงษ์ไซร้ดอกบัว

เจ้าเอยสงสาร
บินมาเทียมเมฆ
ได้ยนิ เสียงเจ้า
โอระแก้วกาพร้า

นางนกการะเวก
ได้ยนิ แต่เสียงเจ้าลงมา
พีแ่ ลก็สุดลูกตา
ห่างข้างทีน่ อนพีเ่ อย ฯ 4 คา ฯ

จะเห็นได้วา่ ตับเรื่องทาขวัญนี้แม้จะมีบทร้องครบถ้วน แต่เนื้อร้องก็มไิ ด้เป็นไปในทาง
เดียวกัน 4 เพลงแรกนัน้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทาขวัญโดยกล่าวถึงการเวียนเทียนเป็นสาคัญ
เพลงส่วนใหญ่จงึ ขึน้ ต้นว่า “เวียนเอยเวียนเทียน” หรือไม่กใ็ ห้ความสาคัญกับเทียนดังที่ปรากฏ
ในเพลงสรรเสริญพระจันทร์วา่ “เจ้าเอยเทียนทอง” ในขณะทีบ่ ทร้องเพลงราโค เหรา และหงส์
ไซร้ดอกบัวมิได้มเี นื้อหาเป็นเรื่องเดียวกับสีเ่ พลงแรกแต่อย่างใด แต่กลับไปมีเนื้อหาที่คล้ายกัน
กับบทร้องเพลงมโหรีเพลงอื่นซึง่ จะมีลกั ษณะชมธรรมชาติ หรือชมนาง อย่างไรก็ตาม บทร้อง
ของเพลงสามเพลงที่กล่าวว่าไม่ สมั พันธ์นัน้ ในความเป็ นจริงจะใช้บทที่ปรากฏในหลักฐานนี้
หรือไม่เราก็ไม่อาจรู้ได้ เพราะหลักฐานเพียงตัวเขียนอย่างเดียวอาจยังไม่เพียงพอจะสรุปได้
เนื้อร้องทีป่ รากฏนี้จงึ อาจจะใช้ตามนี้กไ็ ด้ หรืออาจจะไม่ใช้กไ็ ด้ หากใช้เนื้อร้องตามทีป่ รากฏอยู่
นี้กอ็ ธิบายได้วา่ เป็นเรื่องของเพลงเพราะเอาความเชื่อมโยงของเพลงมาแสดงความเป็น “เรื่อง”
หรือหากจะไม่ใช้นนั ้ ก็อาจเป็นเรื่องของข้อจากัดของการเก็บข้อมูลในสมัยก่อน สมเด็จกรมพระ
ยาดารงราชานุภาพจึงทรงกล่าวว่า “... เห็นว่าเปนบทแต่งในกรุงศรีอยุธยาบ้าง เปนบทแต่งที่
เมืองนครศรีธรรมราชบ้าง แต่งหลายสานวนแลหลายยุค ลักษณกลอนจึง ต่างกันเปนหลาย
อย่าง” (สุจติ ต์ วงษ์เทศ (บรรณาธิการ), 2542, น. 127-128) เนื้อร้องของบทมโหรีท่ี
ปรากฏอยูจ่ งึ เป็นแบบนี้
อย่างไรก็ตาม อาจมีผู้แย้งได้ว่าบทร้องในเพลง “พระรามตามกวาง” ก็แสดงให้เห็น
เนื้อเรื่องได้อยูบ่ า้ ง เพลงพระรามตามกวางมีบทร้องดังนี้
ตัวเอยตัวน้อง
เจ้าตามน้องมา
น้องจะเข้าดงยูง
บ่าวน้อยเอวบาง
ตัวเอยตัวพี่
รักเจ้าจึงติดตาม
ถึงหนีพไ่ี ม่ไล่

ดังหนึ่งกวางทองโสภา
เหมือนองค์พระรามตามกวาง
น้องจะวิง่ เข้าดงยาง
เจ้าตามไม่ทนั น้องเอย ฯ 4 คา ฯ
ดังหนึ่งว่าองค์พระราม
เหมือนพระรามตามกวางทอง
กลัวนวลใยเจ้าจะหมอง
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บุญให้จะได้น้อง

มาร่วมห้องด้วยพีเ่ อย ฯ 4 คา ฯ

จะเห็นว่า บทร้องข้างต้นมีแบ่งเป็นฝา่ ยหญิงและฝา่ ยชาย ผู้หญิงเป็นกวาง ในขณะที่
ผูช้ ายเปรียบตัวเองว่าเหมือนองค์พระราม แม้บทร้องจะแสดงความเชื่อมโยงกับเรื่องรามเกียรติ ์
ซึ่ง หมายความว่า คนสมัย อยุธ ยารู้ จ ัก เรื่อ งนี้ แต่ ก็น่ า สัง เกตว่ า หากพิจ ารณาตัว บทแล้ ว
ความหมายของพระรามตามกวางนัน้ อยู่ท่ชี ่อื เพลงเป็น สาคัญ คือการตามกวาง มิใ ช่ ว่าจะ
เชื่อมโยงไปถึงตัวเรื่องรามเกียรติ ์หรือรามายณะอย่างชัดเจน การเปรียบตัวเองของฝ่ายหญิงว่า
เป็นกวางนัน้ ก็ไม่พบได้ท ั ่วไปในขนบวรรณคดี เพราะกวางทีพ่ ระรามทรงติดตามนัน้ แท้จริงแล้ว
คือพญามารีจ ยักษ์ท่ที ศกัณฐ์ส่งมาลวงนางสีดาให้พระรามออกติดตาม หรือในรามายณะคือ
รากษสทีร่ าวณะใช้มา หากผูห้ ญิงจะเปรียบตนเองว่าเป็นยักษ์หรือรากษสจาแลงก็ดูชอบกลอยู่
การอ้างถึงเหตุการณ์พระรามตามกวางในที่น้ีจะถือว่าเป็นความเชื่อมโยงในระดับเรื่องราวก็คง
ไม่ได้ แต่กม็ ใิ ช่วา่ คนในสมัยอยุธยาจะไม่รเู้ รื่องรามเกียรติ ์ แต่อาจจะรูจ้ กั เป็นอย่างดีจนสามารถ
ปรับให้เป็นบทร้องดังกล่าวได้
น่าสังเกตว่า บทมโหรีบางเพลงชวนให้เราเข้าใจว่า เวลาร้องจริงผู้ร้องอาจใช้บทอื่น ที่
อาจมิได้บนั ทึกไว้ หรืออาจใช้ปฏิภาณด้นเนื้อร้องตามทานองเพลงเองก็ได้ ดังจะเห็นได้ว่าบท
มโหรีบางเพลงมีลกั ษณะเป็นเพลงปฏิพากย์ หรือเพลงทีร่ อ้ งโต้ตอบกันระหว่างชายกับหญิง ซึ่ง
เป็นเพลงพืน้ บ้านลักษณะหนึ่ง (ดูรายละเอียดใน สุกญ
ั ญา สุจฉายา, 2543, น. 30-32) เช่น
ร้องสระสม
1. เจ้าเอยปลูกรัก
ทาให้ช้ารักน้อง
รักของพีเ่ อย
เจ้าของไม่รสู้ งวน
2. เจ้าเอยปลูกรัก
ต้นรักพีแ่ ล้ว
จะเด็ดยอดเสีย
อย่าให้ไปเร่รกั อื่น

ร้องคาหวาน
1. กล่าวเกลีย้ งคาหวาน
อันว่ารศวาจา
รศน้าตาลอันหวานฉ่ า

แรกปลูกไว้ในอ่างทอง
พระทองไม่รสู้ งวน
ทีน่ ้ีแลจะแปรปรวน
ควรฤๅมารักน้องเอย
จะปลูกไว้ในอ่างแก้ว
ปลายไปเร่รกั เขาอื่น
แล้วจะรดน้าให้ช่นื
ให้คนื มารักพีเ่ อย
(ประชุมบทมโหรี: 106-107)

ล้าน้าตาลอันโอชา
ย่อมมาพลาดพลัง้ น้าใจ
จะเปรียบด้วยน้าคาก็ไม่ได้

ภาคผนวก จ.
อารมณ์กล็ ่มอาไลย
2. กล่าวเกลีย้ งคาหวาน
หวานแต่ปากน้องไม่อยากเชื่อ
แล้วจะกลายเป็นเปรีย้ วเฉลียวใจ
แล้วหวานจะจืดอยูช่ ดื ชือ้
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ทีใ่ นถ้อยคาหวานเอย ฯ 4 คา ฯ
เจ้านงคราญผูแ้ นบเนื้อ
คิดเฉลือคาชายเมื่อปลายมือ
ว่าไว้นนั ้ ยังกะไรฤๅ
น้องจะถามหารือเจ้าเอย ฯ 4 คา ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 116)

หรือในบางกรณี บทมโหรีบางเพลงก็มลี กั ษณะเป็นการถามตอบ ดังเช่นเพลงนางนก
ขอมที่ยกมาอ้างไว้แล้วนัน้ มีการถามว่านกใด เนื้อร้องต่อมาเสมือนเป็น บทร้องที่ลูกคู่ตอบ
ได้หลากหลายว่า นกนัน้ คือนกสาลิกา นกแขกเต้า หรือนกแก้ว เป็นต้น
ความหลากหลายของบทมโหรีครัง้ กรุงเก่าดังกล่าวแสดงถึงพัฒนาการจากวัฒนธรรม
ชาวบ้าน ดังทีส่ ุจติ ต์ วงษ์เทศ (2542, น. 26) กล่าวว่าแบบแผนมโหรีนนั ้ “...พัฒนากาพย์กลอนเพลงชาวบ้านประเภท “ร้องเรือเป่าขลุ่ยเป่าปี่ตที บั ขับลา” และ “ร้องเพลงเรือเป่าปี่เป่า
ขลุ่ย สีซอดีดจเข้กระจับปี่ตโี ทนทับ” มาแต่งคาขับลาคร่าครวญเชิงสังวาสและเชิงอื่นๆ ทั ่วๆ
ไปเพื่อให้เกิดความเพลิดเพลินเป็นสาคัญ”
ในยุครัตนโกสินทร์การเล่นมโหรีส ืบต่อเนื่องมาจากสมัยอยุธยา แต่เริม่ มีการนาตอน
จากวรรณคดีต่างๆ มาใช้เป็นบทร้องด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ก็ยงั มีบทพระนิพนธ์บทมโหรีและ
พระราชนิพนธ์บทมโหรีปรากฏอยูบ่ า้ ง ได้แก่ พระนิพนธ์ในสมเด็จพระบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ามหา
มาลา กรมพระยาบาราบปรปกั ษ์ พระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 และบทมโหรีพระราชนิพนธ์
ในรัชกาล ที่ 5
ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นรับเอาวัฒนธรรมของชาวบ้านบางประการมาปรับประยุกต์ ดัง
จะเห็นได้จากพระราชนิพนธ์บทละครนอกในรัชกาลที่ 2 และพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้าง
ขุนแผน เป็นต้น ทัง้ ละครนอกและเสภาก็เป็นวัฒนธรรมของชาวบ้านมาแต่เดิม มโหรีกเ็ ช่นกัน
ราชสานักในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นอาจปรับวัฒนธรรมมโหรีของชาวบ้านให้มคี วามประณีต
และเป็น แบบแผนมากขึ้นก็เป็นได้ การปรับแปลงบทมโหรีนนั ้ จะเห็น ได้ชดั จากรูปแบบ คา
ประพันธ์ รูปแบบคาประพันธ์ของบทมโหรีกค็ อื กลอน บทมโหรีครัง้ กรุงเก่าไม่เคร่งครัดเรื่อง
ฉันทลักษณ์มากนัก ทัง้ ในเรื่องจานวนคา สัมผัส ในขณะที่บทมโหรีของกรมพระยาบาราบ
ปรปกั ษ์ และพระราชนิ พนธ์บทมโหรีใ นรัชกาลที่ 5 นัน้ ประพัน ธ์ด้วยกลอนแปดหรือกลอน
ดอกสร้อยอย่างเป็นแบบแผน อย่างไรก็ตาม ความไม่เคร่งครัดสาหรับคนปจั จุบนั นัน้ ก็อาจจะ
ถือเป็นแบบแผนของคนสมัยอยุธยาแบบหนึ่งก็ได้ เราจึงไม่อาจตัดสิน คนสมัยอยุ ธยาได้ด้วย
รสนิยมของคนในสมัยหลัง จึงอาจกล่าวได้วา่ บทมโหรีครัง้ กรุงเก่าอาจประพันธ์ตามเพลงร้อง
ซึง่ จะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบได้ บางเพลงทีย่ งั ปรากฏอยูใ่ นปจั จุบนั ก็ไม่แน่วา่ จะเหมือนเพลงสมัย
อยุธยา
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สิง่ ทีน่ ่าสนใจอีกประการหนึ่งก็คอื การเป็นบันทึกประวัตศิ าสตร์สงั คม บทมโหรีนนั ้ ถือได้
ว่าเป็ นเอกสารที่ไม่ ค่อยได้นามาอ้างกัน เท่าไรในหมู่นักประวัตศิ าสตร์ อาจเป็ นเพราะว่าระบุ
ประวัติของเอกสารได้ไ ม่ แน่ ชดั แต่บทมโหรีก็น่าสนใจในแง่ประวัติศาสตร์ด้วย เพราะเป็ น
เอกสารที่บ ัน ทึก ความรู้ ส ึก นึ ก คิด ของคนสมัย ก่ อ นเอาไว้ ซ่ึง หาได้ ย ากในเอกสารทาง
ประวัตศิ าสตร์อ่นื ๆ เช่น ความรูส้ กึ มั ่นใจในการเดินทางด้วยเรือสาเภาในบทร้องเพลงเบ้าหลุด
และความรูส้ กึ “ใจหาย” ในเพลงจรเข้หางยาวที่รชั กาลที่ 5 ทรงบันทึกไว้เมื่อทอดพระเนตร
เห็น “แอคแควเรียม” เป็นต้น
ชื่อเพลงในบทมโหรี
เมื่อพิจารณาบทมโหรีครัง้ กรุงเก่าเท่าที่มบี นั ทึกไว้ 72 บทจากชื่อที่สบื ค้นได้ในตารา
มโหรี 197 เพลง จะเห็นได้วา่ มีบทมโหรีถงึ 42 เพลงหรือกว่าครึง่ หนึ่งของบทมโหรีกรุงเก่า
ทัง้ หมดทีแ่ สดงถึงความเชื่อมโยงกับชื่อเพลง บทร้องของบทมโหรีครัง้ กรุงเก่าจึงมีทงั ้ เป็นการ
อ้า งชื่อเพลง อธิบ ายชื่อ เพลง หรือ บางครัง้ มิไ ด้อ ธิบ ายชื่อเพลงแต่เ ชื่อ มโยงกับ ชื่อ เพลง
ตัวอย่างเช่น
บทที่ 62 ร้องขอมรา
นักเขมรเมื่อฟ้อนรา
ตามลานากราบกรีดกราย
ท่าก่งศรอ่อนแหงนหงาย
ทาเฉิดฉายฉะผาลา
โอนแอ่นลงคาบเงินบาท
สองมือวาดราโอ่อ่า
ไม่ทา้ วเอวท้าวสุธา
เลยราท่าฟ้อนอ่อนตัว ฯ 4 คา ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 124)
บทที่ 64 ร้องเขนง
แสนเอยแสนงอน
พีไ่ ม่ทุจริตคิดโกง

ดุจเขนงกาษรทีง่ อนโง้ง
จะชักโยงให้สุจริตเอย ฯ 2

คา ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 125)
บทที่ 35 ร้องโล้
เจ้าเอยนาวา
แม้นแก้วตาพีม่ าด้วย

ยาตราเมื่อลมชวย
จะช่วยกันชมสนุกเอย ฯ 2 คา ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 114)

ภาคผนวก จ.
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บทที่ 29 ร้องพระนคร
เจ้าเอยพระนคร
ดอนทรายระแร่
ละพ่อเสียแม่
รักเจ้าพีก่ ต็ ามมา
พีพ่ ร่าตากฝน
พีพ่ ร่ามาทนน้าฟ้า
รักเจ้าตามมา
เจ้าไม่นาพาพีเ่ อย ฯ 4 คา ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 111)
บทที่ 44 ร้องคาหวาน
1. กล่าวเกลีย้ งคาหวาน
ล้าน้าตาลอันโอชา
อันว่ารศวาจา
ย่อมมาพลาดพลัง้ น้าใจ
รศน้าตาลอันหวานฉ่ า
จะเปรียบด้วยน้าคาก็ไม่ได้
อารมณ์กล็ ่มอาไลย
ทีใ่ นถ้อยคาหวานเอย ฯ 4 คา ฯ
2. กล่าวเกลีย้ งคาหวาน
เจ้านงคราญผูแ้ นบเนื้อ
หวานแต่ปากน้องไม่อยากเชื่อ
คิดเฉลือคาชายเมื่อปลายมือ
แล้วจะกลายเปนเปรีย้ วเฉลียวใจ
ว่าไว้นนั ้ ยังกะไรฤๅ
แล้วหวานจะจืดอยูช่ ดื ชือ้
น้องจะถามหารือเจ้าเอย ฯ 4 คา ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 117)

เจ้าสมิงทองเอย
จรเข้มนั ร้ายเหลือ

บทที่ 63 ร้องสมิงทอง
ลอยล่องจะไปเมืองเหนือ
จะหนุ นเรือเจ้าสมิงทองเอย ฯ 2 คา

ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 124)
จะเห็นได้วา่ เพลงพระนคร สมิงทองเป็นการเอ่ยชื่อเพลงไว้ในบทร้อง เพลงคาหวาน
เป็นการเอ่ยชื่อเพลงไว้ในเนื้อร้องและอธิบายด้วยว่า “คา” ที่ว่า “หวาน” นัน้ เป็นอย่างไร ซึ่ง
เป็นลักษณะปฏิพากย์ดว้ ย ส่วนเพลงเขนงใช้ความเปรียบว่าเขนงนัน้ คือความงอนของ “เขนง”
(เขา) ของ “กาษร” (กระบือหรือควาย) นัน้ เปรียบกับนาง “แสนงอน” ในขณะที่เพลงโล้และ
ขอมราแม้จะไม่มกี ารเอ่ยชื่อเพลงไว้ในเนื้อร้องแต่กส็ ่อื ถึงชื่อเพลง เป็นต้น ตัวอย่างในลักษณะนี้
ยังอาจนามากล่าวได้อกี มาก ความเชื่อมโยงระหว่างบทร้องกับชื่อเพลงนี้แสดงถึงความช่างคิด
ของผูป้ ระพันธ์บทร้องเป็นอย่างยิง่ เปี่ยมไปด้วยคารมคมคายและมีชวี ติ ชีวา
เนื่ องจากความเชื่อมโยงระหว่างชื่อเพลงกับบทร้องพบได้ใ นบทมโหรี จึง น่ าสนใจ
พิจารณาต่อไปว่า ชื่อเพลงต่างๆ ทีเ่ ราในปจั จุบนั ไม่รคู้ วามหมายและไม่รู้ว่ามาจากภาษาอะไร
นัน้ จะสืบค้นจากเนื้อร้องเหล่านี้ได้หรือไม่ เช่น
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บทที่ 46 ร้องสระบุโหร่ง
เรียกว่าพระยาดอกไม้
พีเ่ ก็บมาให้เจ้าเอย ฯ 2 คา ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 118)

บทที่ 57 ร้องยงหงิด
หน้านวลยวนสมร
นิ่มเนื้ออ่อนอรเอววัลย์
เชยชมนางพลางรับขวัญ
อันเนื้อน้องต้องฤๅวาง ฯ 2 คา ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 122)
ทัง้ เพลงสระบุหร่งและย่องหงิด (ปจั จุบนั เรียกกันอย่างนี้) ยังเป็นเพลงที่สมัยนี้เล่นกัน
อยู่ จะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้ อร้องนัน้ หรือไม่กไ็ ม่อาจทราบได้ บุโหร่ง หรือบุห ร่ง จะมาจาก
ภาษามลายูวา่ บุหรง แปลว่านก หรือไม่กไ็ ม่อาจทราบได้ ชื่อเพลงไทยเช่นนี้อกี หลายเพลงยัง
รอให้ผู้ท่สี นใจเข้ามาศึกษาและค้นหาความหมายที่แท้จริงซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ในเชิงนิรุกติ
ศาสตร์และความรูอ้ ่นื ๆ ประกอบ ในกรณีน้ีตอ้ งกล่าวว่า เรายังไม่รวู้ า่ เนื้อร้องของเพลงเหล่านี้
เชื่อมโยงกับชื่อเพลงหรือไม่ อาจจะเชื่อมโยงแต่เราไม่รู้กเ็ ป็นได้ เพราะชื่อเพลงเหล่านัน้ อาจ
เป็นภาษาทีเ่ ราไม่รจู้ กั หรือชื่อเพลงทีเ่ รารับมานัน้ ก็เป็นเสียงที่แปลงจากภาษาเดิมไปแล้ว จึง
ไม่อาจรูค้ วามหมายและความเชื่อมโยงระหว่างบทร้องกับชื่อเพลงได้
การวินิจฉัยชื่อเพลงจึงไม่อาจกระทาได้โดยง่าย เราเห็นคาว่า โฉลก ในเพลงโฉลก
แรก อักษรโฉลก วิศาลโฉลก อาจจะนึกว่ามาจากคาว่า โศลก เพลงเหล่านัน้ อยูใ่ นตับไหว้ครู
ข้างเช้า เพลงโฉลกเป็นเพลงสาคัญรองจากเพลงเนรปาตี ใช้รอ้ งประกอบการไหว้ครู บางคน
อาจคิดว่าสอดคล้องกัน เพราะโศลกเป็นคาประพันธ์สนั สกฤตของพราหมณ์ จึงเหมาะใช้ในตับ
ไหว้ครู ในทางสัทวิทยา คาว่า โฉลก อาจจะมาจาก โศลก ก็ได้ เพราะ ศ กลายเป็น ฉ
ได้ในทางภาษา เหมือนอย่างคาว่า ศว (ศพ) ในภาษาสันสกฤต ภาษาบาลีว่า ฉว (ภาษา
บาลีมเี สียงเสียดแทรกคือ ส ตัวเดียว) ซึ่งแปลว่า ศพ เหมือนกัน อย่างไรก็ตามเมื่อเราถือ
หลักข้างต้นทีว่ า่ เนื้อร้องเชื่อมโยงกับชื่อเพลง ทีว่ า่ โฉลก มาจาก โศลก นัน้ จึงยังน่าสงสัยอยู่
ดังจะเห็นได้จากบทร้องเพลงคู่วศิ าลโฉลกทีว่ า่
รูปเอยรูปอ่า
ยิง่ วินิจพิศโฉมนวลน้อง
จะนุ่งสิง่ ใดก็งามสม
หญิงทัง้ หลายในโลกา

บรรดาสัตรีไม่มสี อง
มาต้องโฉลกลักขณา
จะห่มสิง่ ไรก็รบั หน้า
มีมาไม่เปรียบเจ้าเอย ฯ 4 คา ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 126)
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โฉลก ที่คนไทยเข้าใจทั ่วไปนัน้ คือแปลว่าถูกต้องตามลักษณะดี ที่ยกตัวอย่างนี้ มา
ประกอบเพื่อจะให้เห็น ว่า คนไทยอย่างน้ อยก็ใ นสมัยอยุธยาก็เข้าใจคาว่า โฉลก แปลว่า
ลักษณะดีม าก่อนแล้ว หรือว่าเพลงนี้ จะมีเนื้อร้องบทอื่น อีกที่เกี่ ยวข้องกับ โศลก ก็คงตอบ
ไม่ได้ เพราะหลักฐานทีม่ อี ยูเ่ ป็นแบบนี้
อย่างไรก็ตาม แม้เนื้อร้องในบทมโหรีจะมีความเชื่อมโยงกับชื่อเพลงเป็นส่วนใหญ่ แต่
ก็ยงั มีเนื้อร้องบางเพลงทีไ่ ม่ได้สมั พันธ์กบั ชื่อเพลงด้วย เช่น
บทที่ 53 ร้องม้ารา
เจ้าเอยทรามรัก
มิใคร่จะวางเจ้าเลย

บุญเอยบุญบล
ขอจงได้มงิ่ วิมลมาลย์
แม้นได้เชยชมสมคิด
จะอุม้ นวลนางพลางฟ้อน

อุม้ ใส่ตกั ไว้ชมเชย
เพื่อนเสบยของเรียมอา ฯ 2 คา ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 121)
บทที่ 23 ร้องนางไห้
สนเทพยทั ่วทุกสถาน
มาอิงแอบแนบนวลนอน
แสนสนิทร่วมเรียงเคียงหมอน
ร่อนราถวายมือเอย ฯ 4 คา ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 108)

จึงอาจกล่าวได้วา่ แม้ความเชื่อมโยงระหว่างบทร้องกับชื่อเพลงจะพบได้ส่วนใหญ่ของ
บทร้องทัง้ หมดทีม่ อี ยู่ แต่ความเชื่อมโยงนัน้ ก็มใิ ช่วา่ จะพบได้ในบทมโหรีครัง้ กรุงเก่าทุกบท จึง
อาจกล่าวได้ว่า ความเชื่อมโยงระหว่างบทร้องกับชื่อเพลงนัน้ ไม่ใช่ลกั ษณะบัง คับ แต่ความ
เชื่อมโยงดังกล่าวก็เป็นสิง่ ทีน่ ่าสังเกตเป็นพิเศษ
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายราวรัชสมัยพระเจ้าอยูห่ วั บรมโกศ (พ.ศ. 2275-2301)
เริม่ มีการใช้บทร้องจากวรรณคดีโดยเฉพาะอย่างยิง่ เรื่องพระรถเสน บทมโหรีจากวรรณคดีเรื่อง
พระรถเสนนี้เป็นต้นแบบของบทมโหรีจากวรรณคดีอกี หลายเรื่องต่อมา (พงษ์ศลิ ป์ อรุณรัตน์ ,
2554, น.167) ความเป็นต้นแบบจะเห็นได้ชดั เจนจากการบรรจุเพลงตับนางนาคเอาไว้ซ่งึ เป็น
เพลงตับคนละเพลงกับตับเรื่องนางนาคในบทมโหรีครัง้ กรุงเก่าทีป่ ระกอบด้วยเพลงนางนาคน้อย
คู่นางนาค และนกร่อน ลาดับเพลงของตับนางนาคในบทมโหรีเรื่องพระรถเสนนี้ได้แก่ นาง
นาค พัดชา ลีลากระทุ่ม กราวรามอญ และโล้ การบรรจุเพลงนี้ อาจเป็นแรงบัน ดาลใจให้
เจ้าพระยาพระคลัง (หน) เมื่อคราวทีท่ ่านแต่งบทมโหรีเรื่องกากีนนั ้ บรรจุเพลงตับนางนาคไว้ใน
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บทมโหรีกากีด้วยก็ไ ด้ ความนิยมตับนางนาคนี้ ปรากฏในบทมโหรีพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้ามหา
มาลา กรมพระยาบาราบปรปกั ษ์พระราชโอรสในรัชกาลที่ 2 ในกาลต่อมา เมื่อพระองค์ทรง
พระนิพนธ์บทมโหรีจงึ ทรงบรรจุพระนิพนธ์บทร้องไปตามลาดับของตับ นางนาค ทัง้ เจ้าพระยา
พระคลัง (หน) และเจ้ า ฟ้ ามหามาลา กรมพระยาบ าราบปรป กั ษ์ นัน้ มีช ีว ิต อยู่ใ นช่ ว ง
รัตนโกสินทร์ตอนต้น จึงอาจกล่าวได้วา่ ตับนางนาค “...จึงเป็นเพลงตับที่ได้รบั ความนิยมใน
ยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น” (พงษ์ศลิ ป์ อรุณรัตน์, 2554, น.233) ในขณะเดียวกัน เมื่อมีก าร
เลือกทาบทมโหรีจากวรรณคดี ความเชื่อมโยงระหว่างบทร้องกับเพลงจึงไม่ปรากฏด้วย
เมื่อพิจารณาบทมโหรีพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบาราบปรปกั ษ์แล้วจะ
เห็นว่า เนื่องจากตับนางนาคเป็นเพลงตับทีไ่ ด้ความนิยม ชื่อเพลงของตับนี้จงึ ปรากฏในบทร้อง
ซึง่ แสดงว่าความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อร้องกับชื่อเพลงของบทมโหรีกย็ งั มีอยู่ ตัวอย่างเช่น
ที่ 1 ร้องเพลงนางนาค
สดับคาลาร้องทานองมาก
ชือ่ นางนาคเสนาะจริงทุกสิง่ สม
โอ้ยามค่าน้าค้างลงพร่างพรม
เวลาลมล่องริว้ ฉิวฉิวมา
แหงนชะแง้แลชมพระจันทร์แจ่ม
เหมือนพวงแก้มแก้วเนตรของเชษฐา
ดูดาวห้อมล้อมดวงพระจันทรา
เหมือนคณานางล้อมอยูพ่ ร้อมเอย ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 128)
ที่ 2 ร้องเพลงพัดชา
เวลาค่าคล้าฟ้านิจจาเอ๋ย
คิดถึงเคยเคียงชมเมื่อลมหวน
หอมประทิน่ กลิน่ ปรางสาอางนวล
เหมือนจะชวนชื่นใจให้ไสยา
หนาวน้าค้างพร่างพรมเมื่อลมตก
ได้อุ่นอกแอบชิดขนิษฐา
เหมือนยาทิพย์หยิบวางกลางอุรา
เพลงพัดชาชื่นฤดีเท่านี้เอย ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 129)
ที่ 4 ร้องเพลงกราวรามอญ
มโหรีรเ่ี รื่อยมาเจือ้ ยแจ้ว
ให้แว่วแว่ววาบวับเพียงหลับใหล
โอ้พระพายชายพาสุมาไลย
มาชายในนาสาให้อาวรณ์
ชื่นอะไรไม่เหมือนคู่ทช่ี ชู ่นื
โลมอื่น ไม่ เ หมือ นโลมโฉม
สมร

ฟงั ร้องรับขับลากราวรามอญ

ค่อยเคลื่อนคลายวายร้อนฤไทยเอย

ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 129-130)
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จะเห็นได้วา่ บทมโหรีพระนิพนธ์ของกรมพระยาบาราบปรปกั ษ์นนั ้ ไม่แสดงการอธิบาย
หรือตีความชื่อเพลงให้เชื่อมโยงกับ เนื้ อร้องแต่อย่า งใด แต่ จ ะเป็ น การเอ่ย ชื่อเพลงให้รู้ว่า
เป็นชื่อเพลงเท่านัน้ มีการบอกไว้ชดั เจนว่า “ชื่อ...” ดังที่ปรากฏในเพลงนางนาค ชื่อเพลง
ทีป่ รากฏในบทร้องทีย่ กมานี้จงึ ไม่มลี กั ษณะแนบเนียนสนิทสนมเหมือนบทมโหรีครัง้ กรุงเก่าดังที่
ได้กล่าวไว้แล้ว อย่างไรก็ดี การอ้างชื่อเพลงไว้วา่ เป็นชื่อเพลงอะไรอย่างชัดเจนนัน้ ก็นับว่าเป็น
เรื่องน่าสนใจ เพราะสานึกความเป็นเพลงที่ชดั เจนเช่นนี้ไม่ปรากฏในบทมโหรีครัง้ กรุงเก่าเลย
นับว่า การระบุช่อื เพลงไว้ในเนื้อร้องในบทมโหรีพระนิพนธ์ในกรมพระยาบาราบปรปกั ษ์นัน้
แสดงถึง ความเชื่อมโยงขององค์ค วามรู้ ข องวรรณกรรมบทมโหรี ใ นกรุ ง ศรีอ ยุธ ยากับกรุ ง
รัตนโกสินทร์ แม้วา่ ความเชื่อมโยงนัน้ ดูเหมือนว่าจะมิได้หลากหลายเหมือนเช่น บทมโหรีครัง้
กรุงเก่าก็ตาม
ความเชื่อมโยงระหว่างชื่อเพลงกับเนื้ อร้องไม่ปรากฏในพระราชนิ พนธ์บทมโหรีใ น
รัชกาล ที่ 52 แต่อย่างใด ไม่วา่ จะเป็นการอธิบายชื่อเพลงหรือเอ่ยชื่อเพลงไว้กต็ าม เช่น
ร้องเพลงบุหลัน
ความหนาว
แขกมาแต่เมืองร้อนสัญจรทาง
ั ่ งว่าจะพึง่ พัก
หมายสู่ฝงหวั
ทัง้ คลื่นกลอกละลอกซ้าช้าอุรา

ช่างก้าวร้าวนี่กระไรไม่กว้างขวาง
ต้องละร้างบ้านเรือนเพื่อนชีวา
ควรฤๅหักหาญห้าวหนาวหนักหนา
นี่แหละน่าเกาะคริศจิตรจางเอย ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 133)
ร้องเพลงอกทเล

สายสมร
ด้วยไร้ค่อู ยูส่ าหรับประคับประคอง
ยามกินต้องอาศัยใช้ฝรั ่ง
มีแต่เงอะง่วงงุนฉุนทุกวัน

แต่จาจรจากเจ้าแสนเศร้าหมอง
ต้องขุน่ ข้องเคืองเข็ญเปนนิรนั ดร์
ยามนอนนั ่งเหลือทนจนนึกขัน
ไม่เศกสรรแสร้ง ว่าระอาเอย

ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 136)
ร้องเพลงสีบ่ ท
สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพ (2463, น.132, อ้ างถึงใน สุจิตต์ วงษ์ เทศ, 2542) ทรงนาบท
มโหรี พ ระราชนิ พนธ์ ใ นรั ชกาลที่ 5 มารวมพิ มพ์ ไว้ ในหนัง สือ ประชุมบทมโหรี ด้วย ทรงอธิ บ ายว่า บทมโหรี นี ้
“...ทรงเมื่อกาลังเสด็จประพาสยุโรป พระราชทานให้ มโหรี ร้องเมื่อเสด็จกลับถึงพระนคร” เป็ นที่ทราบกันดีว่า
รัช กาลที่ 5 เสด็จ ประพาสยุโ รปสองครั ง้ ด้ ว ยกั น ครัง้ แรกในปี พ.ศ. 2440 และครั ง้ ที่สองในปี พ.ศ. 2450
(พลาดิศยั สิทธิธัญกิจ, 2536, น.93,143) ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชดั ว่าทรงพระราชนิพนธ์ ไว้ เมื่อเสด็จครั ้งใด
2
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ปลาใหญ่น้อยลอยคล่าดาผุดว่าย
เขาเปลีย่ นน้าทาสุหร่ายปรายกระเซ็น
เอาเหยือ่ ปรายว่ายกระแซงแย่งกันฮุบ
แสนเสียดายดวงใจมิได้มา
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เฉยสบายคนใกล้มไิ ด้เห็น
บ้างกระเด็นหยาดหยัดอยูอ่ ตั รา
ปากหมุบหมุบลอยหลามตามภักษา
จะปรีดาชมทเลเนปอล์เอย ฯ
(ประชุมบทมโหรี: 134)

จะเห็นว่า เนื้อร้องกับชื่อเพลงไม่เชื่อมโยงกันแต่อย่างใด เนื้อร้องเพลงบุหลันก็มไิ ด้
เกีย่ วกับพระจันทร์ เนื้อร้องเพลงอกทะเลก็มไิ ด้เชื่อมโยงกับทะเล แม้แต่ช่อื ก็ยงั มิได้กล่าวไว้ใน
บทร้อง ทีเ่ ป็นเช่นนี้กเ็ พราะว่า “... เพลงมโหรีในบทมโหรีพระราชนิพนธ์รชั กาลที่ 5 นัน้ เป็น
เพลงเสภาทีบ่ รรเลงด้วยวงปี่พาทย์มใิ ช่รูปแบบเพลงมโหรีแบบเดิม แต่การเรียกว่าบทมโหรีก็
เนื่องจากลักษณะของบทร้องมีความหมายชมธรรมชาติและความรักโดยเป็นแบบขับกล่อมเพื่อ
ความบันเทิงตามลักษณะของเพลง” (พงษ์ศลิ ป์ อรุณรัตน์, 2554: 257)
ความเชื่อมโยงระหว่างบทร้องกับชื่อเพลงที่เปลี่ยนไปดังที่จะเห็นได้จากบทมโหรีของ
กรมพระยาบาราบปรปกั ษ์และพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 นี้สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของ
เพลงไทยในช่วงรัตนโกสินทร์อกี ด้วย ดังทีก่ ล่าวมาแล้วว่า ชื่อเพลงในบทมโหรีของกรมพระยา
บาราบปรปกั ษ์เป็นการอ้างชื่อเพลงให้ทราบว่าเป็นชื่อเพลงโดยไม่เชื่อมโยงกับบทร้อง ส่วนพระ
ราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 5 ไม่ปรากฏความเชื่อมโยงเลย ที่เป็นเช่นนี้น่าจะสะท้อนให้เห็นว่านัก
ดนตรีหรือนักแต่ง เพลงสนใจบทร้องน้ อยลงอัน เป็ น ผลมาจากความส าคัญ ของวรรณคดีลาย
ลัก ษณ์ ท่เี กิดขึ้น ในสมัยรัตนโกสิน ทร์ ความเป็ น ลายลักษณ์ ท่เี กิด ขึ้น นัน้ เองเป็ น ผลท าให้
ความหมายของเพลงมิได้อยู่ท่ภี าษาอีกต่อไป อาจเป็นเพราะว่าความเป็นลายลักษณ์ ดงั กล่าว
ทาให้รสู้ กึ ถึงความเป็นแบบฉบับ ซึง่ มีผลทาให้ความสนใจต่อความหมายของบทร้องน้อยลงและ
ความหมายของชื่อเพลงจึงห่างไกลจากตัวบทในบทร้องไปด้วย แม้จะมีเนื้อร้องที่สมั พันธ์กบั ชื่อ
เพลงอยู่บ้าง เช่น เพลงบุหลัน ที่นาบทร้องมาจากวรรณคดีเรื่องอิเหนา พระราชนิพนธ์ ใ น
รัชกาลที่ 2 ว่า “ครัน้ ค่าสนธยาราตรีกาล เผยม่านออกชมแสงบุหลัน ...” จะเห็นว่าเนื้อร้องมี
คาว่า บุหลัน ที่แปลว่าพระจันทร์อยู่ด้วย แต่ลกั ษณะนี้กน็ ้อยมาก ผนวกกับพัฒนาการของ
เพลงไทยในรัตนโกสิน ทร์ ดงั ที่จ ะเห็น ได้จากเพลงสามชัน้ ที่แต่ง ขึ้น ตัง้ แต่ช่ วงรัต นโกสิ น ทร์
ตอนต้น เช่น โหมโรงไอยเรศทีแ่ ต่งในรัชกาลที่ 3 หรือเพลงเชิดจีนที่แต่งในสมัยรัชกาลที่ 4
ทัง้ สองเพลงนี้ เป็ นเพลงขนาดยาวและซับซ้อนมากกว่าลักษณะเพลงมโหรีท่มี ีมาแต่เดิ มซึ่ง มี
อัตราจังหวะสองชัน้ และเพลงทีร่ จู้ กั กันว่าเป็นเพลง “ใหญ่” หลายเพลงก็เกิดขึน้ สืบเนื่องต่อมา
มีความนิยมแต่งเพลงเพลงเดียวให้มขี นาดยาวและซับซ้อนมากขึน้ จนกระทั ่งเกิดเพลงเถาเป็น
ครัง้ แรกนั ่นคือเพลงทยอยใน เถา ส่งผลทาให้เกิดเพลงที่ซบั ซ้อนอันแสดงถึงความสาคัญของ
สถานะของเพลงมากขึน้ กล่าวคือ ยิง่ เพลงซับซ้อนมากขึน้ เท่าไร ความหมายและความสาคัญ
ของเพลงกลับมาอยูท่ เ่ี พลงมากเท่านัน้ มิใช่อยูท่ ่บี ทร้องซึ่งมีภาษาเป็นตัวกากับให้ความหมาย
เหมือนดังทีเ่ ราได้พบในบทมโหรีครัง้ กรุงเก่า ลักษณะของบทมโหรีทไ่ี ม่เชื่อมโยงกับบทร้องนี้จงึ
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สะท้อนถึงพัฒนาการของเพลงไทยทีซ่ บั ซ้อนมากขึน้ ด้วย ด้วยเหตุทว่ี า่ เพลงทีเ่ กิดขึน้ นิยมใช้บท
ร้องทีม่ าจากวรรณคดีท่เี ป็นลายลักษณ์ ความจาเป็นที่จะต้องอธิบายบทร้องด้วยชื่อเพลงหรือ
เอาชื่อเพลงมาอธิบายด้วยบทร้องจึงหายไปนั ่นเอง
ทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนัน้ จึงสรุปได้วา่ บทมโหรีครัง้ กรุงเก่านาชื่อเพลงมา “เล่น” ซึ่งแสดง
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างบทร้องกับชื่อเพลงได้อย่างหลากหลาย ในขณะที่สมัยรัตนโกสินทร์
ความเชื่อมโยงนี้ถูกตีความใหม่ กลายเป็นความเชื่อมโยงที่ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อร้องดังที่จะเห็น
ได้จากบทมโหรีพระนิพนธ์ในกรมพระยาบาราบปรปกั ษ์ซ่งึ สะท้อนให้เห็นว่าสถานะของเพลง
ชัดเจนมากขึน้ และไม่ปรากฏความเชื่อมโยงอีกเลยดังที่ปรากฏในบทมโหรีพระราชนิพนธ์ใน
รัชกาลที่ 5 ระยะห่างระหว่างบทร้องกับชื่อเพลงในบทมโหรีจงึ น่ าจะสะท้อนให้เห็นพัฒนาการ
ของเพลงไทยในยุครัตนโกสินทร์ทใ่ี ห้ความสาคัญกับเพลงมากขึน้ นั ่นเอง
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ภาคผนวก จ.
จุม แสงจันทร์
ลมหายใจสุดท้ายของ “เจรียงจับเปย”
เรื่อง: พิชชาณัฐ ตูจ้ นิ ดา

“ถ้าผมตาย เจรียงจับเปยคงหมดจากประเทศนี้ ”
เสียงสะท้อนจากนักเจรียงจับเปยอาวุโ สวัย ๖๖ ปี เจรี ยงจุม แสงจันทร์ หรือพ่อจุม
เปิดประเด็นวิกฤตสังคมเจรียงทีเ่ กิดขึน้ ในปจั จุบนั
เจรียง หรือจาเรียง ดนตรีพน้ื บ้านอีสานใต้ ภาษาเขมรแปลว่า ร้อง ใช้ขบั ลาเรื่องราวใน
พุทธศาสนา นิทานโบราณ เกี้ยวพาราสี หรือสุภาษิตเตือนใจ ประกอบการเล่นดนตรีในหลาย
ลักษณะ ไม่ ว่าจะเป็ น เจรียงซัน ตรูจ เจรียงกัน กรอบกัย เจรียงตรัว เจรียงจรวง เจรียงนอร
แก้ว เจรียงปงั นา เจรียงเบริน เจรียงตรุษ หรือเจรียงกันตรึม
ในอดีตการเล่นเจรียงเคยได้รบั ความนิยมอย่างมากจากชาวกัมพูชาถิ่นไทย แต่ปจั จุบนั
กลับถูกลดบทบาทความสาคัญกระทั ่งกาลังเลือนหายจากสังคมจนแทบหาชมหาฟงั ไม่ได้
โดยเฉพาะอย่างยิง่ “เจรียงจับเปย” การขับลาเดีย่ วประกอบการเล่น “จับเปย ฎอง เวง”
หรือพิณ กระจับปี่ พ่อจุ ม แสงจัน ทร์ ถือเป็ น เจรียงจับเปยอาชีพเพีย งคนเดียวที่เหลืออยู่ใ น
ประเทศไทย ณ ขณะนี้
พ่อจุมเป็นคนบ้านศรีสะอาด ตาบลศรีสะอาด อาเภอขุขนั ธ์ จังหวัดศรีสะเกษ มารดาชื่อ
ดาเป็นคนจังหวัดศรีสะเกษ ส่วนบิดาชื่อเจียมเป็นคนกัมพูชา บรรพบุรุษฝ่ายบิดาสืบทอดการ
เป็นนักเจรียงจัยเปยมาตัง้ แต่ครัง้ ปูท่ วด
จากวันนัน้ ถึงวันนี้นบั ช่วงอายุได้ถงึ ๔ ชั ่วคน
“พ่อผมเรียนดีดพิณจากปู่ ชื่อตุม้ ท่านเป็นคนจอมกระสานต์ ประเทศกัมพูชา” พ่อจุมเล่า
“ปูเ่ รียนกับพ่อของท่านอีกทีหนึ่ง ทัง้ ได้วชิ าจากพระภิรมย์งุยและครูกรมที่พนมเปญ ครูกรมเป็น
นักเจรียงพิณเก่งด้านสุภาษิตเตือนใจ ประวัตศิ าสตร์ต่างๆ และเป็นอาจารย์ดา้ นเลขยันต์
“ส่วนผมเรียนกับพ่อเจียม ท่านเก่งทัง้ เจรียงพิณ เจรียงตรัว อาไย กันตรึม มะม๊วด ดีด
จ้องหน่อง และเปา่ ใบไม้”
ในวัย เด็ก ห้อ งเรีย นในระบบของพ่ อ จุ ม คือ โรงเรีย นบ้า นศรีส ะอาด เรีย นจบชัน้
ประถมศึกษาปีท่ี ๔ แต่หอ้ งเรียนในโลกกว้างทีใ่ ห้ประสบการณ์ ดา้ นดนตรีอย่างดีเยีย่ ม คงหนีไม่
พ้นการมีโอกาสติดตามพ่อไปเจรียงตามงานต่างๆ ทัง้ ใกล้ไกล
และด้วยความชอบการร้องราทาเพลงทัง้ ยังรักสนุกเป็นพืน้ พ่อจุมในวัย ๑๗ ปี ตัดสินใจ
สู่เส้นทางเจรียงจับเปยอย่างเต็มตัว โดยเริม่ เรียนดีดจับเปยเพลงพัดเจือย พัดเจือยกลาย สโรเม
และบทโศก สีเ่ พลงหลักซึง่ ถือเป็นเพลงครูของเจรียงจับเปย ทัง้ ยังฝึ กกาหนดจดจาบทขับต่างๆ
จากผูเ้ ป็นพ่อ
“พ่อคิดว่าผมต้องเป็นนักเจรียงต่อจากท่าน เวลาท่านเจรียงทีบ่ า้ นงาน ผมก็สุมไฟให้ทใ่ี ต้
ถุน เพราะเป็น หน้ าหนาว สุม เสร็จ ก็นอนฟงั ส่วนใหญ่เป็ นนิทานโบราณ เรื่องตุ้มเตียว พระ
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เวสสันดร ลักษณวงศ์ ลักษณวงศ์น่ีหนุ่ มสาวจะชอบมาก เพราะสนุ กครบรส แต่คนแก่จะชอบ
เรื่องลูกกตัญญูหรือเศรษฐีใจบุญ” พ่อจุมเล่า
“เวลาไปเจรียงเขาขี่เกวียนขี่ช้างมารับ ไปทัง้ งานขึ้น บ้านใหม่ ฉลองสระน้ าหมู่บ้าน
สารทไทย/เขมร ถ้าเป็นงานศพจะเจรียงตัง้ แต่สวดอภิธรรมจบจนถึงเช้า โทรทัศน์วทิ ยุไม่ตอ้ งพูด
ถึง เพราะยังไม่ม ี สมัยก่อนคนดูเต็มศาลาจนศาลาหัก อย่างวัดกลาง ขุขนั ธ์ ฉายหนังขาวดารูป
จระเข้ คนหัวโตชนกัน แค่น้ีกต็ ่นื เต้นแล้ว”
กระทั ่งผ่านวันเวลาเข้าสู่วยั ทางาน ด้วยความทีเ่ กิดในครอบครัวยากจน ทัง้ ยังเป็นพีช่ าย
คนโตในบรรดาพี่น้อง ๕ คน ภาระหนักในบ้านจึง ตกแก่พ่อจุมอย่างปฏิเสธไม่ได้ วันไหนถ้า
ว่างเว้นจากงานเจรียง พ่อจุมจะรับจ้างทางานในหมู่บา้ นอย่างแข็งขัน ทัง้ เลีย้ งควาย ทานา ปลูก
พริก หรือกระทั ่งไปรับจ้างขุดมันตัดอ้อยถึงจังหวัดชลบุรี
“หนุ่มๆ ผมจนมาก มีเสือ้ กับกางเกงชุดเดียว รุ่นผมรับจ้างเจรียงทัง้ คืนได้ ๕๐ บาท ไป
ถึงสุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ ชายแดนช่องจอม จอมพระโน้น เลีย้ งควายตัวหนึ่งก็ขายเอาเงินมาซือ้ วิทยุให้
ั ่ มพูชา ส่วนวันจันทร์เป็น
พ่อ เพราะยุคนัน้ ทุกวันอังคารจะมีการกระจายเสียงเจรียงมาจากฝงกั
การเล่นอาไย”
เส้นทางชีวติ ของพ่อจุมด้านเจรียงจับเปย ช่วงที่กาลังได้รบั ความนิยม ท่านเคยถูกเชิญ
ให้ไปเจรียงทีป่ ระเทศกัมพูชาบ่อยครัง้ โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปี งานเจรียงใน
ประเทศไทยแถบพืน้ ทีอ่ สี านใต้จะมีตดิ ต่อกันทุกวันตลอดเดือนเมษายน ซึ่งนั ่นหมายถึงรายได้
สาหรับใช้จ่ายส่วนตัวและครอบครัว อีกส่วนหนึ่งเก็บออมสาหรับทาบุญ
“ผมเคยไปเจรียงที่ศูนย์วฒ
ั นธรรมกัมพูชา มีแต่นักศึกษามาดูทงั ้ นัน้ เขาว่าเจรียงคน
ไทยทาไมเก่งอย่างนี้ กัมพูชาก็มเี จรียงจับเปยครับ แต่ภาษาต่างจากเรา ถ้าผมเจรียงภาษาเขมร
แท้ คนไทยทีน่ ่จี ะฟงั ไม่รู้เรื่อง ต้องเจรียงภาษาถิ่น อย่างเขมรถิ่นสุรนิ ทร์หรือศรีสะเกษ แต่คน
กัมพูชาเขาฟงั รูท้ งั ้ เขมรถิน่ เขมรแท้
“ผมจะไม่เจรียงเรื่องการเมือง หรือเจรียงว่าคนนัน้ ดีคนนี้ไม่ดี มันไม่สมควร เวลาผมไป
เจรียงทีไ่ หน ไม่เคยมีใครลุกหนี เพราะฟงั แล้วติด เขาว่าเรื่องราวเหมือนชีวติ ของเขา บางเรื่องมี
แต่บทโศก ฟงั แล้วร้องไห้กม็ ี บางทีผมเกือบเจรียงไม่ได้ เพราะน้าตามันจะไหล ถ้าคนดูถูกใจเขา
ตบรางวัลให้หลายพันบาทนะครับ”
นอกจากนี้ พ่อ จุม ยัง เล่า ให้ฟ งั อีกว่า เมื่อนานมาแล้วตนเคยมีโ อกาสเจรียงถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลปจั จุบนั อย่างไม่เป็นทางการที่วดั ลาภู เมื่อครัง้ พระองค์
เสด็จพระราชดาเนินตรวจเยีย่ มราษฎรจังหวัดศรีสะเกษ และอีกครัง้ หนึ่งเจรียงถวายพระเจ้าว
รวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรศั มิ ์ พระวรชายาฯ ทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษเช่นเดียวกัน
ทุกวันนี้ พ่อจุมอาศัยอยู่กบั ภรรยาคู่ชวี ติ ที่อยู่กนิ มานานเกือบ ๔๐ ปี คือยายไสว แสง
จันทร์ ทีบ่ า้ นศรีสะอาด จังหวัดศรีสะเกษ ถึงร่างกายจะทรุดโทรมด้วยเคยประสบอุบตั เิ หตุจาก
รถจักรยานยนต์ร่วม ๒๐ ครัง้ และไม่นบั รวมหลายโรคทีร่ ุมเร้า แต่ท่านก็ยงั รับจ้างเจรียงเพื่อหา
รายได้เลีย้ งชีพอย่างทีเ่ คยทามาตลอดชีวติ
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แม้จะมีลกู ชายหญิงถึง ๓ คน แต่ทุกคนต่างแยกย้ายไปทางานและมีครอบครัวเป็นของ
ตนเอง ทัง้ ยังไม่มคี นหนึ่งคนใดรับมรดกความรูแ้ ละเจตนารมณ์ดา้ นดนตรีจากผูเ้ ป็นพ่อ
และเป็นทีน่ ่าเสียดายยิง่ เมื่อทราบว่านักเจรียงจับเปยหนึ่งเดียวในเมืองไทยผู้น้ีขาดการ
เหลียวแลจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องอย่างที่ควรจะเป็น เพราะเว็บไซต์สานักงานวัฒนธรร ม
จังหวัดศรีสะเกษ ยังไม่ปรากฏกระทั ่งชื่อหรือข้อมูลของนักเจรียงจัยเปยผูน้ ้ี
พ่อจุมกล่าวปิดท้ายเรื่องผูส้ บื ทอดวิชาเจรียงจับเปยต่อจากตน ว่า
“ตัวผมไม่มลี กู ศิษย์ มีคนมาเรียนไม่ถงึ ๒ วันก็หนีกลับหมด บางคนเจรียงได้แต่ดดี พิณ
ไม่เป็น บางคนดีดพิณเป็นแต่เจรียงไม่ได้
“อย่างโรงเรียนศรีสะอาดวิทยาคมให้ผมไปสอน สอนได้หนึ่งเดือนเขาก็ให้หยุด เงินเดือน
ผมไม่ตอ้ งการหรอก แต่อยากเห็นลูกหลานรูภ้ าษาบ้านตัวเอง หรือเจรียงได้เท่านัน้ เขาว่าเขาไม่
มีเวลา นักเรียนต้องเรียนโปงลาง/ร้องเพลง ทุกวันนี้จงึ ไม่มผี สู้ บื ทอด
“ถ้าผมตาย เจรียงจับเปยคงหมดจากประเทศนี้”
แม้เป็ นคากล่าวสัน้ ๆ แต่ฟังแล้วสะเทือนใจ
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ในปจั จุบนั มักจะมีคาพูดที่ไ ด้ยนิ กัน บ่อยๆว่าพวกปี่ พาทย์สมัยนี้ช อบทะเลาะกัน ตาม
งานวัดบรรเลงทับเพลงกัน ชกต่อยกัน บ้านปี่ พาทย์บางวงเป็ นคู่อริกนั ถึง ขัน้ ไปบรรเลงงาน
เดียวกันยังจะเล่นไม่จบเพลงก็จะชกต่อยกัน ต่างจากในอดีตทีถ่ งึ แม้ครูแต่ละท่านประชันกันแต่ก็
เป็นเพื่อนกันเมื่อจบงานประชันก็จะไปดื่มเหล้าสนุกสนานเฮฮาด้วยกัน จะไม่มกี ารทะเลาะเบาะ
แว้ง กัน เหมือนในสมัยนี้ ท าให้นักดนตรีส มัยใหม่ถูกวิพากษ์วจิ ารณ์ ใ นทางไม่ค่อยจะสู้ดีนัก
กลายเป็นภาพลักษณ์ของนักดนตรีอนั ธพาล แต่จากตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องโหมโรงในช่วงที่
ฉากหนึ่งนาเสนอเรื่องราวของพีช่ ายนายศรถูกนักดนตรีค่อู ริฆ่าตายเนื่องจากมีความเคียดแค้นที่
ตนพ่ายแพ้ในการประชันดนตรีครูสนิ ผูเ้ ป็นพ่อของนายศรจึงห้ามนายศรเล่นดนตรีอย่างเด็ดขาด
เพราะกลัวว่าลูกของตนจะถูกฆ่าตายอีกคน จะเห็นได้ว่าการทะเลาะเบาะแว้งกันในสังคมดนตรี
ไทยได้มมี าแต่อดีตแล้ว การทะเลาะชกต่อยกันของนักดนตรีและศิลปินในงานก็ถอื เป็นเพียงเรื่อง
เล็กๆ ปรกติธรรมดาเท่านัน้ และอีกช่วงหนึ่งของภาพยนตร์โหมโรงในตอนทีน่ ายศรเดี่ยวระนาด
เอกเพลงเชิดนอก แต่จู่ๆ ก็ปรากฏเพลงเดียวกันแทรกขึ้นมากลางเพลงโดยฝี มือของขุน อิน
เหตุการณ์ น้ี เองเป็ น การแสดงให้เห็น ว่าการเล่นทับเพลงถือเป็น จุดเริม่ ต้น ของการปะทะกัน
ระหว่างนักดนตรีท่มี มี าแต่อดีตแล้วเช่น กัน ในปจั จุบนั ที่เราเห็น เป็น แค่การตีท บั เพลง ยัง ไม่
ถึง กับตีแทรกกลางเพลงเหมือนในโหมโรง ปรากฏการณ์ และเหตุการณ์ ต่างๆ เหล่านี้ ล้ว น
ชีใ้ ห้เห็นว่าในอดีตมีการปะทะกันทางดนตรีระหว่างนักดนตรีและศิลปินที่รุนแรงกว่าในปจั จุบนั
ถ้ามองตามสมัยของครูดนตรีตงั ้ แต่ครูศรในภาพยนตร์เรื่องโหมโรงมาถึงปจั จุบนั อาจมีบางช่วงที่
การปะทะเบาบางลง แต่เมื่อเริม่ มีการปะทะกันรุนแรงขึน้ ก็ชใ้ี ห้เห็นความเข้มข้นของการประชันที่
มีมากขึน้ เกิดนักดนตรีรุ่นใหม่ทจ่ี ริงจังกับดนตรีมากขึน้ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่ท่มี นี ักดนตรีใน
ปจั จุบนั จะมีการวิวาทกันบ้างเนื่องจากนักดนตรีไทยและบริบททางวัฒนธรรมของดนตรีไทยก็
เปรียบเสมือนสังเวียนของการต่อสู้ ปะทะ ประชันทีส่ บื เนื่องมาจากอดีต
โหมโรงกับการเมือง
ภาพยนตร์เรื่องโหมโรงพยายามถ่ ายทอดให้เห็น ถึง การคุกคามดนตรีไ ทยจากผู้น า
ประเทศในยุคสมัยหนึ่งซึง่ มีการกาหนดกฎระเบียบกติกามากมายทีบ่ บี บังคับผู้เล่นดนตรีไทยให้
ห้ามปฏิบตั แิ ละจะต้องปฏิบตั ติ ามอย่างขัดขืนไม่ได้เครื่องดนตรีบางชนิดถูกห้ามเล่น บทลิเกต้อง
ถูก ตรวจสอบและจะต้อ งได้ร ับอนุ ญ าตจึง จะสามารถเล่น ได้ พร้อ มกัน นัน้ ได้ร ับวัฒนธรรม
ต่างประเทศเข้ามาสู่สงั คมไทยและสนับสนุนดนตรีตะวันตกมากกว่าดนตรีไทย จึงเป็นสาเหตุให้
ดนตรีไทยถูกกลืนหายไปจากสังคมไทย ด้วยการกระทาดัง กล่าวผู้นาจึงตกเป็นจาเลยที่ทาให้
ดนตรีไทยซบเซา จึงเกิดคาถามว่าทาไมลิเกก็ถูกคุกคามเหมือนดนตรีไทยแต่ยงั ได้รบั ความนิยม
มาจนถึงปจั จุบนั ถ้าในขณะนัน้ ไม่มกี ารบีบบังคับจากผู้นาดนตรีไทยยังจะได้รบั ความนิยมมา
จนถึงปจั จุบนั จริงหรือ อันทีจ่ ริงแล้วดนตรีไทยเองทีไ่ ม่ได้เดินตามสังคม เมื่อเปรียบเทียบกับลิเก
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เนื่องมาจากลิเกสามารถสนองตอบสังคมได้และเดินตามกระแสสังคมได้มากกว่าจึงสร้างความ
นิยมให้แก่ผคู้ นได้ถงึ ปจั จุบนั ดนตรีไทยไม่สามารถสื่ออารมณ์ได้เท่ากับดนตรีตะวันตก ในขณะที่
ดนตรีตะวันตกแพร่ไปทั ่วโลก ดังนัน้ เรื่องดนตรีไทยซบเซาจึงไม่ เกี่ยวกับผู้นา โหมโรงพยายาม
ยืน่ ความผิดให้ผนู้ า พยายามแสดงมุมของนักดนตรีทถ่ี ูกคุกคาม แต่ถ้ามองในด้านผู้นานัน้ ผู้นา
มีค วามจ าเป็ น ต้อ งท าให้ ป ระเทศมีค วามเป็ น อารยะ เพื่อ ให้พ้ น จากการถู ก คุ ก คามจาก
ต่างประเทศ ฉะนัน้ เราอาจต้องเสียประโยชน์ในบางเรื่องแต่ได้ประโยชน์ในเรื่องที่สาคัญกว่า แต่
เรื่องดนตรีนัน้ ถึงไม่ มกี ารบีบบัง คับของผู้นาดนตรีไทยก็จะตายจากสังคมไทยแน่ นอน ทุ กสิ่ง
อย่างถ้าไม่สามารถสนองตอบต่อสังคมได้แล้วก็ย่อมตายไปจากสังคมนัน้ ๆ ผู้นาจึงกลายเป็ น
แพะรับบาปในเรื่องนี้
การปรับตัวกับของดนตรีไทยกับวัฒนธรรมใหม่
ในภาพยนตร์เรื่องโหมโรงจะมีฉากหนึ่งที่ลูกชายครูศรซื้อเปียโนมาที่บ้านฉากดังกล่าว
เสนอภาพครูศรทีถ่ งึ แม้จะเป็นนักดนตรีไทยทีม่ คี วามลึกซึง้ และความสามารถอย่างมาก ท่านก็ยงั
เล่นระนาดเอกพร้อมกับลูกชายของท่าน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าครูศรสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิง่
ใหม่ๆ ทัง้ ๆทีส่ มัยนัน้ มีเรื่องขนบธรรมเนียมที่เข้มข้นกว่าสมัยนี้ แต่เมื่อกลับมามองสังคมดนตรี
ไทย ในการแสดงดนตรีไทยก็ยงั เล่นเพลงเดิม สี่บท บุหลัน เชิดจีน ยังไม่มกี ารพัฒนารูปแบบ
การแสดงให้เป็นเพลงสาหรับฟงั สิง่ ใหม่ท่สี ุดของดนตรีไทยคือวงดนตรีร่วมสมัยซึ่งถือกาเนิด
ขึน้ มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว เพลงทีเ่ ล่นก็ยงั เป็นเพลงเกีย่ วข้าว ค้างคาวกินกล้วย แล้วคนทั ่วไปก็
ไม่ได้ฟงั เพลงประเภทนี้ เราจึงเห็นวงร่วมสมัยบรรเลงอยูแ่ ค่ในงานสัมมนาหรือวันสาคัญของไทย
เท่านัน้ ยังไม่มกี ารฟงั แบบสนองตอบอารมณ์ของผูฟ้ งั การเป็นวงร่วมสมัยไม่ได้เป็นจุดสุดยอด
ของดนตรีไทย เพราะยังต้องเรียกร้องให้คนมาฟงั ไม่ต่างจากดนตรีไทยเดิม ดังนัน้ เราควรหา
ดนตรีไทยทีก่ า้ วต่อไปจากวงร่วมสมัย ไม่เช่นนัน้ มันก็จะตายไปจากสังคมเหมือนดนตรีไทยเดิม
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เรียนดนตรี มีคณ
ุ ที่ ข้อไหน?
นางสาวอัมพาพัฒน์ ทุนอินทร์
สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
“ ครูราไทยลุกฮือ! หลัง สพฐ.ร่างหลักสูตรใหม่ ถอดวิชานาฏศิลป์ออก”
“วิจารณ์ยบั ! สพฐ.ถอดวิชานาฏศิลป์จากวิชาพื้นฐาน”
“สพฐ. ถอดนาฏศิลป์จากวิชาพื้นฐานหลักสูตรใหม่ ครู-ดารา แห่คา้ น”
“ศิลปินรวมพลังบอกดังๆ เรียนนาฏศิลป์ไม่ได้ทาให้โง่!1”
พาดหัวข่าวเหล่านี้ทุกท่านอาจเคยผ่านตามาบ้างไม่มากก็น้อย หากจะกล่าวถึงข่าวเด่น
ประเด็นร้อนทีเ่ ป็นกระแสอยูใ่ นวงการดนตรีนาฏศิลป์ไทยช่วงนี้ เห็นจะไม่พน้ เรื่องข่าวการถอด
วิชานาฏศิลป์ออกจากหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาคบังคับของ
สพฐ.(สานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน) ทีก่ ลายเป็นเรื่อง Talk of the Town และถูกตอบโต้จาก
บรรดาคนรักนาฏศิลป์และคนในวงการอย่างเผ็ดร้อน แม้ในภายหลังได้รบั การแก้ไขความเข้าใจ
ให้ตรงกันจากสพฐ.ว่าไม่ได้มกี ารถอดออกแต่อย่างใด เพียงแต่นาไปจัดหมวดหมู่วชิ าใหม่เท่านัน้
2
อีกทัง้ ยังเป็นร่างหลักสูตรทีย่ งั ไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่อย่างไรก็ตามมีแนวโน้มว่าวิชานาฏศิลป์ใน
ระดับชัน้ มัธยมจะคงไว้เพียงในฐานะวิชาเลือก
อาจกล่าวได้วา่ เป็นการลดบทบาทของวิชา
นาฏศิลป์ลงซึง่ จะส่งผลกระทบครังใหญ่
้
ต่อหน่วยงานทีผ่ ลิตบัณฑิตเอกนาฏศิลป์ไทยทั ่วประเทศ
อย่างไม่สามารถหลีกเลีย่ งได้
เนื้อหาข่าวทัง้ หมดคงจะมีเพียงเท่านี้ หากแต่สงิ่ น่าสนใจทีข่ า้ พเจ้าพบในเหตุการณ์ท่ี
เกีย่ วเนื่องกับข่าวนี้ คือปรากฏการณ์การแสดงความคิดความเห็นผ่านสื่อออนไลน์ เป็นวงกว้าง
ฝา่ ยแรกทีจ่ ะกล่าวถึงคือฝา่ ยทีอ่ อกมาคัดค้านการถอดหรือลดวิชานาฏศิลป์
ซึง่ ก็คอื เหล่า
บุคลากรในวงการนาฏศิลป์และดนตรี และผูม้ ใี จรักทัง้ หลาย ดังจะเห็นได้จากสื่อต่างๆตามพาด
หัวข่าวข้างต้น รวมถึงการแสดงความเห็นในหน้ากระดานข่าวรวมใน Facebook ของข้าพเจ้าเอง
ทีเ่ ขียนโดยเหล่าเพื่อนรุ่นพีร่ ุ่นน้อง
รวมไปทัง้ วาทะเด็ดจากเหล่าดารานักแสดงศิษย์เก่าร่วม
สถาบันเดียวกัน คาว่าหลงลืมรากเหง้า และสมบัตขิ องชาติ กระจายไปทั ่วหน้ากระดานข่าวสังคม
ออนไลน์ แสดงให้เห็นถึงความอัดอัน้ ความโกรธขึง้ และความหวั ่นไหวจากบทบาทหน้าทีท่ ถ่ี ูก
สั ่นคลอน ความรูส้ กึ นี้ไม่ได้รสู้ กึ ได้เพียงแต่ในใจคนนาฏศิลป์เท่านัน้ แต่ยงั รวมไปถึงคนดนตรี
ไทยทีน่ บั ว่าเป็นสาขาพีน่ ้องทีอ่ ยูค่ ู่เคียงกันตลอดมา ด้วยหวั ่นอยูล่ กึ ๆว่าหากเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจ
ถึงคราของวิชาดนตรีไทยเข้าสักวันหนึ่งในไม่ชา้
ั่
หากจะมีเพียงแต่ความเคลื่อนไหวจากฝงคนนาฏศิ
ลป์ดนตรีผคู้ ดั ค้านก็คงจะไม่ใช่เรื่อง
ั ่ น่ ่าสนใจคือฝา่ ยทีส่ นับสนุนให้มกี ารถอดวิชานาฏศิลป์ออกจากวิชาบังคับ
แปลกใหม่อะไร แต่ฝงที
ดังจะเห็นได้จากกระทูห้ นึ่งในกระดานสนทนาออนไลน์ ในเว็บไซต์พนั ทิปดอทคอม3 ซึง่ เป็นเว็บ
สนทนาทีใ่ หญ่และมีอทิ ธิพลมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของไทย ได้มกี ารถกเถียงในประเด็นนี้อย่างออก
รสมากกว่าหนึ่งร้อยความเห็น ในหัวข้อ “ยกเลิกวิชานาฏศิลป์ พัฒนา/ทาลาย?4” พบว่ามีผใู้ ห้
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ความเห็นสนับสนุนการถอดหรือลดวิชานาฏศิลป์ลงมีจานวนมากกว่าทีค่ าดคิด รวมทัง้ ทรรศนะ
จากบรรดาคนรูจ้ กั ในวงการอื่นๆ ได้วพิ ากษ์กระบวนการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการท่องจา
มากกว่าความเข้าใจ และตัง้ คาถามขึน้ เกีย่ วกับการเรียนนาฏศิลป์และดนตรีไทยว่ามีความจา
เป็นมากน้อยเพียงใด ในชีวติ ปจั จุบนั ของคนทั ่วไปทีแ่ ทบไม่พบความเชื่อมโยงกับศาสตร์เหล่านี้
“บังคับไปคนทีไ่ ม่ชอบก็ไม่ได้ไปเผยแพร่หรอก เพราะคนมัน
ไม่ได้รกั ในศาสตร์แขนงนี้ ไปส่งเสริมคนทีชอบที
่
ร่ กั อย่างจริงจังดีกว่า
5
คนพวกนี้จะได้นาไปเผยแพร่อย่างถูกต้องด้วย ”
“เห็นด้วยสุดๆ ใครอยากเรียนก็ไปเรียนทางนี้เฉพาะ ตอนเด็ก
เรียนทัง้ โขน ดนตรีไทย นาฏศิลป์ ปวดตับมากเลยว่าเรียนไปเพือ่
อะไร เรียนแล้วไม่ได้รสู้ กึ รักมากขึน้ ไม่ได้เอามาใช้ในชีวติ ประจาวัน
ไม่ได้เอามาทามาหากินเลย ทรมานมาก โดนถีบเหลีย่ ม หักมือ รา
สารพัด วิชาพื้นฐานชือ่ ก็บอกอยูอ่ ะไรทีเ่ ป็นพื้นฐานทีต่ อ้ งใช้ต่อยอดใน
การศึกษา เช่นภาษาไทย คณิต อังกฤษ แต่นาฏศิลป์นเี ่ อาไว้ใช้ทา
อะไรครับ6”
“ลองตัดคาว่า มรดกชาติ กับ วัฒนธรรม ออกไปสิครับ แล้วดู
ว่า
มาราๆมันมีประโยชน์จริงตามทีข่ า่ วเขียนมายืดยาวหรือ
เปล่า รากเหง้าวัฒนธรรมประจาชาติ สอนให้เป็นคนละเอียดอ่อนจริง
หรือ เราๆทีเ่ รียนกันมาหรืออะไรพวกนี้อยูใ่ นตัวจากการราหรือเปล่า
สะท้อนถึงความรุง่ เรืองของอารยธรรมไทยในอดีต แบบนี้ควรเรียน
ประวัตศิ าสตร์มากกว่ามาบังคับดัดแขนราหรือเปล่า
ถ้าจะพูดถึง
วัฒนธรรม ประเทศไทยมีอกี เยอะครับไม่วา่ จะเป็นภาพวาด งานปนั ้
สถาปตั ยกรรม ผ้าทอ อาหาร ดนตรี พวกนี้กไ็ ทยดูใช้จริงได้ ประกอบ
อาชีพได้มากกว่าการรา ทาไมถึงบังคับให้แต่งกลอนกับรา ทีส่ มัยนี้
แทบไม่มใี ครสนใจเพียงเพราะมันเคยรุ่งเรืองมา
จุดมุ่งหมายถ้าจะ
ส่งเสริมอนุรกั ษ์กค็ วรตัดไปเป็นวิชาประวัตศิ าสตร์ หรือเรียนวัฒนธรรม
เฉพาะก็ได้ ใครชอบราจริงจังไปเรียนในชัน้ สูงกันเอง7”
“วิชาพวกนาฏศิลป์ ถ้าเราเข้าใจถึงแก่นจริงๆ ผมว่าเป็นวิชาที ่
ช่วยให้ผ่อนคลาย ทาให้เรามีสมาธิมากขึน้ สิง่ เหล่านี้ ก็สง่ ผลทาให้การ
เรียนวิชาอืน่ ดีขน้ ึ ได้เช่นกัน ถามว่าแล้วศิลปวัฒนธรรมของชาติจะถูก
ทิ้งหายไปเฉยๆหรือ ?แล้วยิง่ จะเปิด AEC แล้วจะเอาอะไรไปนาเสนอ
เขา ? ทุกวันนี้เด็กไทย แยกออกไหม ว่าการแสดงนี้คอื อะไร ?แล้ว
คาถามทีว่ า่ วิชานาฏศิลปเรียนไปทาอะไร ผมถามกลับนะแล้วเนื้อหา
ทุกวิชาทุกคุณเรียน ในชีวติ จริงคุณได้ใช้หมดทุกวิชาหรือเปล่า ? ทุก
วันนี้ศลิ ปวัฒนธรรมไทยเราก็เริม่ ทีจ่ ะสูญหายเรือ่ ยๆ หรือว่าจะปล่อย

ภาคผนวก จ.

ห น้ า | 277

ให้เป็นเพียงความทรงจา ประวัตศิ าสตร์ทมี ่ อี ยูแ่ ค่ในตารา สิบ ยีสิ่ บปี
ผ่านไป พอมีคนมีศกึ ษา ก็เห็นว่า อ้าวสิง่ นี้เคยมีดว้ ยหรือ สุดท้ายก็ตอ้ ง
ไปหาคนทีม่ คี วามรู้ เอามารื้อฟื้นกันใหม่ มันไม่คมุ้ ค่าหรอกครับ
สุดท้ายหลังจากผ่านพ้นช่วงมัธยมไป ก็อยูท่ เี ่ ราเองจะเลือกว่าอยาก
เรียนคณะไหน สาขาอะไร ทุกคนก็ยอ่ มมีความชอบในตัว ไม่มใี ครเก่ง
ไปทุกด้านหรอกครับ ผมก็เป็นแค่อกี เสียงหนึง่ เท่านัน้ เอง ก็อยูท่ คี ่ นจะ
พิจารณาแล้วกันนะครับ ว่าควรหรือไม่ควรยกเลิก8”
การปะทะสังสรรค์และวิพากษ์วจิ ารณ์จากคนทังวงนอกและวงใน
้
ผ่านเวทีในโลก
ออนไลน์โดยการปกปิดตัวตน
ได้ทาหน้าทีเ่ ปิดเผยมุมมองและความคิดเห็นทีต่ รงกันหรือ
แตกต่างอย่างตรงไปตรงมา ต่างจากโลกแห่งความจริงทีค่ นทั ่วไปทัง้ คนนอกวงการหรือแม้แต่
คนในวงการด้วยกันเองแทบไม่อาจหาญกล้าไปวิพากษ์วจิ ารณ์สงิ่ ทีเ่ รียกว่าศิลปวัฒนธรรมชัน้ สูง
ของไทยเช่นดนตรีและนาฏศิลป์ในเชิงลบออกมาอย่างเต็มปากได้
ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะ
ประเด็นนี้เกีย่ วข้องกับการจัดการศึกษาขันพื
้ น้ ฐานทีเ่ ป็นสิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับชีวติ ของคนทั ่วไป จึง
ทาให้เกิดการวิเคราะห์วจิ ารณ์และแสดงความคิดเห็นจากประชาชนทีม่ าจากหลากหลายสาขา
คาถามมากมายทีถ่ ูกตัง้ จากคนนอกถึงคนใน สิง่ ทีค่ นในสะท้อนออกไปหาคนนอก และแม้แต่การ
แลกเปลีย่ นความเห็นระหว่างคนนอกด้วยกันเอง หรือคนในด้วยกันเอง ผ่านช่องทางเล็กๆแต่มี
อานุภาพยิง่ ทีเ่ รียกว่าโลกออนไลน์ ทาให้สงิ่ ทีข่ า้ พเจ้าสังเกตเห็นจากปรากฏการณ์ครังนี
้ ้มคี วาม
น่าสนใจและไม่อาจมองข้ามไปได้
ในวงการดนตรีและนาฏศิลป์ไทยนัน้ เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ หากจะกล่าวถึงเรื่องการวิจารณ์
แล้ว พืน้ ทีแ่ ละเสรีภาพในการวิพากษ์วจิ ารณ์ เป็นเรื่องของคนในวงการทีม่ คี วามรูค้ วามเข้าใจใน
ศิลปะแขนงนี้โดยเฉพาะ เนื่องจากระยะห่างทีก่ ว้างขึน้ ทุกทีระหว่างวัฒนธรรมทีอ่ นุร กั ษ์ไว้กบั
วัฒนธรรมปจั จุบนั สมัย ทาให้ไม่สามารถสร้างกลุ่มผูช้ มผูฟ้ งั รุน่ ใหม่ทม่ี คี วามรูค้ วามเข้าใจในตัว
ศิลปะโบราณนี้อย่างแพร่หลายได้ คงเหลือแต่เป็นการเล่นกันเองชมกันเองเฉพาะกลุ่มเท่านัน้ คา
กล่าวทีว่ า่ “ไม่รจู้ ริงอย่าวิจารณ์” ยังเป็นข้อพึงสังวรในการตัดสินคุณค่าของงานศิลปะแขนงนี้
จวบจนปจั จุบนั และยังเป็นสิทธิอนั สามารถกระทาได้เฉพาะผูท้ อ่ี ยูใ่ นระดับสูงกว่าในวัยวุฒ ิ และ/
หรือมีคุณวุฒเิ ป็นทีย่ อมรับในวงการเท่านัน้
สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมมุขปาฐะของดนตรี
นาฏศิลป์ทใ่ี ห้ความสาคัญเป็นอย่างยิง่ กับการเคารพเชื่อฟงั ครูอาจารย์และผูอ้ าวุโส เน้นสร้างนัก
ั
ปฏิบตั ทิ ส่ี มบูรณ์แบบตามทักษะภูมปิ ญญาที
ส่ ั ่งสมต่อกันมามากกว่าจะเน้นการตัง้ คาถามหรือ
แสดงความคิดเห็นทีแ่ ตกต่าง
รูปแบบการวิจารณ์ของดนตรีและนาฏศิลป์ไทยจึงเป็นไปใน
รูปแบบของการวิจารณ์จากทีส่ งู ลงต่า จากครูส่ศู ษิ ย์ จากผูใ้ หญ่ส่ผู นู้ ้อย และแสดงความคิดเห็น
กันเฉพาะในวงสนทนาและเฉพาะคนวงในเท่านัน้ พืน้ ทีก่ ารแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วจิ ารณ์
ศาสตร์ดนตรีและนาฏศิลป์เปรียบเสมือนพืน้ ทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทีน่ ้อยคนนักจะกล้าเหยียบย่างเข้าไปและ
พยายามหลีกเลีย่ งไม่แตะต้อง เพราะเกรงในคาว่า “ไม่รจู้ ริง” และเกรงในความอาวุโส “ไม่รจู้ กั ที่
ต่าทีส่ งู ” ดังนัน้ ปรากฏการณ์การออกมาแสดงความคิดความเห็นของคน “นอก” ทีอ่ อกมาตัง้
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คาถามต่อวัฒนธรรมอัน “ศักดิ ์สิทธิ ์และดีงาม” และเป็น “รากเหง้าของชนชาวไทย” จึงเป็นสิง่
แปลกใหม่เล็กๆทีส่ ั ่นคลอนในสิง่ ทีเ่ คยดารงอยูต่ ลอดมา
ดังทีก่ ล่าวไปแล้วว่าเนื่องจากเป็นประเด็นเกีย่ วกับการจัดการศึกษาขันพื
้ น้ ฐาน จึงไม่ได้
อยูแ่ ต่ในขอบเขตของคนในวงการนาฏศิลป์ดนตรีทม่ี คี วามเชีย่ วชาญและเป็นผูส้ อนที่ “รูจ้ ริง” ใน
ศาสตร์ของตนเองเป็นอย่างดีเท่านัน้ หากแต่ยงั มีคนนอกวงการซึง่ เป็นผูท้ ก่ี าลังศึกษา และผ่าน
การศึกษาในวิชานาฏศิลป์ทเ่ี ป็นผู้ “รูจ้ ริง” เป็นอย่างดีวา่ เกิดการเรียนการสอนอะไรในชัน้ เรียน
บ้าง เกิดคาถามขึน้ มาว่า “เรียนนาฏศิลป์/ดนตรีมคี ุณทีข่ อ้ ไหน?” ในขณะทีบ่ างส่วนยังมองไม่
เห็นความจาเป็นในการบังคับให้ผเู้ รียนทุกคนเรียนในวิชาทีไ่ ม่ชอบ ไม่สนใจ และคิดว่าไม่ได้
ประโยชน์ การออกมาวิพากษ์วจิ ารณ์การจัดการเรียนการสอนนี้แม้จะกระทบกับความเชื่อของ
อีกฝา่ ยทีถ่ ูกหล่อหลอมและยึดมั ่นมาโดยตลอดว่าเป็นศิลปะทีด่ งี ามและมีคุณค่า
สร้างความ
สะเทือนใจ ท้อแท้และเสียกาลังใจในกลุม่ ผูส้ อนและผูอ้ นุรกั ษ์ไม่มากก็น้อย แต่หากมองอีกด้าน
ข้าพเจ้ามองเห็นกระจกเงาบานเล็กๆทีก่ าลังสะท้อนให้เราเห็นและตระหนักถึงทังสิ
้ ง่ ทีเ่ ราเป็นอยู่
ทัง้ มุมมองจากโลกภายนอกวงการ ทัง้ ความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการก้าวเข้ามาของคน
“นอก”วงการในพืน้ ทีแ่ ลกเปลีย่ นความคิดเห็นออนไลน์
ทีก่ าลังสั ่นคลอนกาแพงของพืน้ ที่
ศักดิ ์สิทธิ ์แห่งการวิพากษ์วจิ ารณ์ศาสตร์แห่งดนตรีและนาฏศิลป์ไทยทีไ่ ม่มใี ครกล้าแตะต้อง
โดยเฉพาะความคิดเห็นจากกลุ่มคนบางส่วนทีเ่ ป็นผลผลิตจากการสอนของเราเอง ทีก่ ลับมองไม่
เห็นความจาเป็นว่าดนตรีและนาฏศิลป์จะช่วยในการเรียนรูข้ องเด็กได้อย่างไร
และมีความ
ประโยชน์อะไรต่อชีวติ ทาให้เราผูส้ อนและคนในวงการทังหลายควรต้
้
องทาใจให้เย็นๆ เปิดใจให้
กว้างๆ พร้อมทังกลั
้ บมาตัง้ คาถามกับตนเองและพิจารณากันเองดีๆอีกครัง้ ว่าเรากาลังเดินมา
ถูกทางแล้วหรือไม่? สิง่ ทีเ่ ด็กไทยทุกคนควรจะได้เรียนรูเ้ พื่อติดตัวไปใช้ในอนาคตจากวิชาดนตรี
และนาฏศิลป์ไทยคืออะไร? เราต้องการสร้างผูส้ ร้างหรือผูเ้ สพ? ทีผ่ ่านมาจนถึง ณ ปจั จุบนั นี้ เรา
กาลังสอนอะไรให้กบั เด็กกันแน่ ? และจะมีทางแก้ไขและปรับปรุงอย่างไรได้บา้ ง นอกเหนือจาก
การกล่าวโทษความเปลีย่ นแปลงของสังคมโลก วัฒนธรรมตะวันตก ประชาชนทีห่ ลงลืมรากเหง้า
และระบบการศึกษาทีไ่ ร้ประสิทธิภาพ แล้วรอวันให้ศาสตร์แขนงนี้ถูกถอดออกจากระบบการ
เรียนขึน้ มาจริงๆโดยทีไ่ ม่พยายามลุกขึน้ มาเปลีย่ นแปลงหรือปรับปรุงใดๆ
สุดท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอเปรียบเทียบปรากฏการณ์ทงั ้ หมดทีไ่ ด้เล่ามานี้ อาจไม่ต่างกันนัก
กับฉากหนึ่งทีห่ วนระลึกถึงในวรรณคดีทเ่ี คยเรียนมาแต่สมัยยังเยาว์
ถึงคาถามของสาม
พราหมณ์หนุ่มทีเ่ คยเอ่ยถามพระอภัยมณีอย่างข้องใจในวิชาปี่เอาไว้เป็นกลอนว่า
“..ดนตรีมคี ุณทีข่ อ้ ไหน
ฤาใช้ได้แต่ขา้ งเทีย่ วเกีย้ วผูห้ ญิง
ยังสงไสยในจิตต์คดิ ประวิง
จงแจ้งจริงให้กระจ่างสว่างใจ ฯ 9"
ในวันนี้ สิง่ ทีค่ นในทีเ่ ปรียบเสมือนพระอภัยฯต้องแจ้งออกมาให้ประชาชนคนธรรมดาที่
เป็นคนนอกได้กระจ่างสว่างใจ คงจะต้องมีเหตุและผลทีม่ ากกว่าคาตอบแต่เพียงว่า “อันดนตรีมี
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คุณทุกอย่างไป ย่อมใช้ได้ดงั จินดาค่าบุรนิ ทร์..” แล้วก็ทาการบรรเลงดนตรีกล่อมพราหมณ์นอน
ดังเช่นในนิทานทีผ่ ่านมาในอดีต เพราะถึงจะบรรเลงยาวนานเท่าใดก็อาจไม่จบั เข้าไปถึงใจคนรุ่น
ใหม่ได้ ด้วยช่องว่างทางวัฒนธรรมและการขาดความรูค้ วามเข้าใจ เผลอๆเหล่าพราหมณ์น้อย
ทัง้ หลายจะพากันเดินหนีไปฟงั เพลงป๊อบเต้นคัฟเวอร์10เสียหมด และหากยังไม่เปิดใจให้กว้าง
ั ้ บดินเช่นนัน้ เป็นคาตอบสุดท้าย ก็เท่ากับเป็นการยก
และยังคงยืนยันในคาตอบแบบทิฐกิ าปนทุ
ดนตรีนาฏศิลป์ไทยกลับขึน้ ไปวางบนหิง้ แถมปิดประตูลงกลอนอยูแ่ ต่บนหอคอย ทีน่ านๆครัง้ จะ
เอาออกมาปดั ฝุน่ เสียที แล้วเก็บไว้ทเ่ี ดิมนับถอยหลังรอคอยให้ถงึ วันทีถ่ ูกลืมไปตลอดกาล
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