
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 1) มกราคม-เมษายน 2562

271Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (January-April) 271-279 (2019)  Vol.9 No.1

แนวทางการถ่ายทอดทางเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สามชั้น

Transmission Guidelines of Khong Wong-Yai Solo on Pae-Samchan
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บทคัดย่อ

 แนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเด่ียวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมช้ัน เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพเพื่อถ่ำยทอดทำงเดี่ยว

ฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสำมชั้น ให้แก่นักศึกษำวิชำเอกเครื่องตีไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย

รำชภัฏนครปฐม จสำนวน 16 คน ทสำกำรถ่ำยทอดแบบโบรำณ โดยใช้แบบฝึกทักษะ โน้ตทำงเดี่ยว กำรกสำกับกำรฝึกซ้อม 

ประเมนิทกัษะกำรบรรเลงโดยกำรสงัเกตจำกผูเ้ชีย่วชำญ และคดัเลอืกนกัศกึษำมำบนัทกึเสยีงและเผยแพร่ จสำนวน 8 ครัง้

 ผลกำรวิจัยพบแนวทำงกำรถ่ำยทอดเป็น 3 ขั้น คือ ขั้นต่อเพลง ขั้นฝึกซ้อม และขั้นเผยแพร่ โดยมีนักศึกษำ 3 คน 

มีระดับทักษะขั้นสูง สำมำรถบรรเลงบันทึกเสียงและเผยแพร่ในยูทูป

ค�าส�าคัญ: กำรถ่ำยทอด ทำงเดี่ยว ฆ้องวงใหญ่ เพลงแป๊ะสำมชั้น

Abstract

 This article describes the transmission guidelines of the melodic solo, Pae-Samchan, on the Khong Wong-

Yai. The qualitative research approach. The aim of this transmission of new melody for Thai students Faculty of 

Humanities and Social Sciences, Nakhon Pathom Rajabhat University. With 16 students. To transmission the old 

edification, Use the exercise, the melodic solo of the Khong Wong-Yai Note on Pae-Samchan, Directing practice 

assessing instrumental skills by observing from experts and selected students to record and publish, 8 times.

 The transmission guideline for conveying is 3 steps: Copy from teacher, practice music and dissemination. 

There are 3 students with advanced skills that play audio recordings and publish on YouTube.
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บทน�า

 กำรบรรเลงดนตรีไทยแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ กำรบรรเลงหมู่และกำรบรรเลงเด่ียว โดยเฉพำะกำรบรรเลง

หมู่ คือ กำรบรรเลงของเครื่องดนตรีชนิดเดียวกันหลำย ๆ ชิ้น รวมกันเป็นวงกันอย่ำงพร้อมเพรียง ส่วนกำรบรรเลง

เดี่ยวนั้นเป็นกำรบรรเลงทำงท่ีมีลักษณะโลดโผนเป็นกำรอวดฝีมือควำมสำมำรถของผู้บรรเลงและอวดทำงของผู้แต่ง  

กำรบรรเลงเพลงเดีย่วเป็นวธิกีำรบรรเลงเฉพำะเครือ่งดสำเนนิ เช่น ป่ี ระนำด ฆ้องวงใหญ่ เป็นต้น [1] บทเพลงไทยสสำเนยีง

จีนเป็นวรรณกรรมสะท้อนกำรประสำนทำงวัฒนธรรมระหว่ำงไทยและจีน ที่อยู่ในสังคมไทยมำหลำยร้อยปี ครูมีแขก

หรือพระประดิษฐไพเรำะ (พ.ศ. 2330-2415) ท่ำนเป็นศิลปินคนสสำคัญที่สร้ำงสรรค์เพลงไทยสสำเนียงจีนชุดหนึ่งไว้เป็น

มรดกสสำคัญ 4 เพลงได้แก่ เพลงชมสวนสวรรค์ เพลงจีนแส เพลงอำเฮีย และเพลงแป๊ะ [2] โดยท่ำนได้จดจสำทสำนองจำก

มโหรีจีนที่ได้ยินระหว่ำงเดินทำงไปชมและกลับมำประพันธ์เพลงไทยสสำเนียงจีน เพลงแป๊ะดังกล่ำวมีโครงสร้ำงเพลง 

ในอัตรำสำมชั้นประกอบด้วย 2 ท่อน ท่อนที่หนึ่งมี 3 จังหวะหน้ำทับปรบไก่ มีทสำนองซส้ำกันบำงส่วน ท่อน 2 แบ่งเป็น

ส่วนต้นหรือสร้อยกับส่วนปลำยโดยส่วนปลำย ส่วนต้นมีควำมยำว 2 จังหวะหน้ำทับบรรเลงกลับต้น ส่วนท้ำยเป็น

ทสำนองลกูล้อ ลกูขดัอกี 4 จงัหวะไม่กลบัต้น ต่อมำได้ตดัลงให้ครบเป็นเถำ นยิมนสำมำเรยีบเรยีงใช้ฝึกหดัขมิ จะเข้ เป็นต้น 

โดยลักษณะของเพลงแป๊ะมีจุดเด่นคือ มีกำรซส้ำทสำนอง ทั้งท่อนที่ 1 และ ท่อนที่ 2 โดยเฉพำะท่อน 2 มีกำรซส้ำทสำนอง 

ในส่วนที่เป็นสร้อยและกำรล้อ สำมำรถเขียนเป็นรูปแบบโครงสร้ำงได้ดังนี้ [A//] [B//C] [3] จึงเหมำะสมที่จะคัดเลือก

มำเรียบเรียงเป็นทำงเดี่ยว ด้วยเพลงที่นสำมำประดิษฐ์ทำงเดี่ยวน้ันมีควำมมุ่งหมำยอยู่ 3 ประกำรคือ เพ่ืออวดทำงหรือ

ทสำนองพิเศษของเครื่องดนตรีนั้น ๆ เพื่ออวดควำมแม่นยสำและเพื่ออวดฝีมือของผู้บรรเลง โดยใช้เครื่องทสำนองชิ้นเดียว

ไม่นับรวมเครื่องกสำกับจังหวะ [4]

 ผู้วิจัยพบเอกสำรที่เกี่ยวข้องกับกำรถ่ำยทอดดนตรี อำทิ กรกฎ วงศ์สุวรรณ [5] นสำเสนอวิทยำนิพนธ์เพื่อศึกษำ

กระบวนกำรถ่ำยทอดดนตรไีทยของปรำชญ์ชำวบ้ำน เน้นด้ำนปัญหำและอปุสรรคในกำรถ่ำยทอด ในมหำวทิยำลยัรำชภฏั

บ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ สัมภำษณ์ปรำชญ์ชำวบ้ำน จสำนวน 2 ท่ำน อำจำรย์ดนตรีไทย 6 คน และนักศึกษำ 16 คน โดยกำร

วเิครำะห์เนือ้หำ พบว่ำ กำรเลอืกเพลงใกล้เคยีงกบัหลกัสตูร ใช้กำรสอนแบบมขุปำฐะในกำรต่อเพลง บรรเลงจรงิ ทัง้ใน

และนอกเวลำเรียน ท่ำนใช้กำรไล่ฆ้อง 11 ขั้น เพื่อฝึกทักษะกำรเรียน มีปัญหำด้ำนเวลำกำรสอนน้อย นักศึกษำขยันน้อย

ลงส่งผลต่อกำรฝึกซ้อมที่ลดลงเมื่อเทียบกับรุ่นที่ผ่ำนมำ และยังพบเอกสำรของ อุทัย ศำสตรำ [6] ได้เสนอวิทยำนิพนธ์

เพือ่ศกึษำกระบวนกำรถ่ำยทอดและสร้ำงคูม่อืกำรสอนทกัษะกำรบรรเลงระนำดเอกของครปูระสทิธ ิถำวร (ศลิปินแห่ง

ชำต)ิ โดยกำรวจิยัเชงิคณุภำพ เกบ็ข้อมลูจำกกำรสมัภำษณ์เชงิลกึ ทสำกำรตคีวำมและสร้ำงข้อสรปุแบบอปุนยั พบว่ำ ท่ำน

ถ่ำยทอดอย่ำงเข้มข้นทัง้ทฤษฎแีละปฏบิตั ิควบคูก่บักำรปรบัวงและกำรสอนแบบโบรำณ ยดึกำรสอน 4 ประกำรคอื ควำม

สำมำรถของผูเ้รยีน เน้นวธิกีำรบรรเลงมำกกว่ำจสำนวนบทเพลง เน้นพืน้ฐำนระนำดเอกทีถ่กูต้อง เป็นขัน้ตอน ด้วยมขุปำฐะ  

ร่วมกับกำรอธิบำยประกอบกำรสำธิต ยกตัวอย่ำงให้เข้ำใจ และพัฒนำคู่มือกำรสอนทักษะกำรบรรเลงระนำดเอก 

ขัน้พืน้ฐำน ประกอบด้วยคสำชีแ้จง เนือ้หำสำระสสำหรบักำรสอนและกำรฝึกทกัษะกำรบรรเลง วธิกีำรสอนและกำรฝึกทกัษะ 

กำรวัดและกำรประเมินผล ตลอดจนแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง วิทยำนิพนธ์ทั้งสองมีควำมสอดคล้องในกำรถ่ำยทอดโดย

กำรวิธีวิจัยเชิงคุณภำพแต่ต่ำงกันตรงข้อสองที่แยกเป้ำหมำยเป็นกำรศึกษำปัญหำกับกำรสร้ำงคู่มือกำรสอน ซึ่งผู้วิจัยได้

นสำมำถ่ำยทอดทำงเดี่ยวแก่นักศึกษำตำมแบบทั้งสองหรือแบบโบรำณ

 นอกจำกนี้ยังพบวิทยำนิพนธ์ของ นิพนธ์ กลส่ำกล่อมจิตร [7] กำรศึกษำวิธีกำรถ่ำยทอดดนตรีไทยในระบบ

โรงเรียนและบ้ำนดนตรีไทย โดยศึกษำวิธีกำรถ่ำยทอดดนตรีไทยในโรงเรียนสำธิต “พิบูลบสำเพ็ญ” มหำวิทยำลัยบูรพำ 

และศกึษำวธิกีำรถ่ำยทอดดนตรไีทยในบ้ำนดนตรไีทยผูใ้หญ่ถำวร แสงจติ โดยใช้ระเบยีบวธิกีำรวจิยัเชงิคณุภำพและเชงิ

ปริมำณ จำกกำรสัมภำษณ์ กำรสังเกต และแบบสอบถำม ใช้แบบสัมภำษณ์ผู้ถ่ำยทอดและผู้รับกำรถ่ำยทอด แบบสังเกต
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กำรถ่ำยทอดดนตรไีทยในเชงิปฏบิตักิำร และแบบสอบถำมผูร้บักำรถ่ำยทอด เกบ็รวบรวมข้อมลูโดยกำรสมัภำษณ์แบบ

ไม่เป็นทำงกำร และวิเครำะห์ข้อมูลโดยกำรนสำเสนอในรูปแบบควำมเรียง ผลกำรวิจัยพบว่ำ กำรถ่ำยทอดดนตรีไทย

ในโรงเรียนสำธิต "พิบูลบสำเพ็ญ" มหำวิทยำลัยบูรพำ มีขั้นตอนของกำรสอน แยกตำมกลุ่มผู้เรียนในรำยชั่วโมง และ 

กลุม่ผูเ้รยีนในชมุนมุ ทีเ่น้นกำรฝึกซ้อมกำรบรรเลง ส่วนวธิกีำรถ่ำยทอดดนตรไีทยในบ้ำนดนตรไีทยผูใ้หญ่ถำวร แสงจติ 

เน้นกำรปฏิบัติ โดยแบ่งผู้เรียน ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้เรียนพื้นฐำนและกลุ่มผู้เรียนที่มีควำมสำมำรถอยู่แล้ว  

มีผลกำรประเมินกำรถ่ำยทอดเฉลี่ยในระดับมำก สะท้อนให้เห็นว่ำกำรสอนในระบบเน้นขั้นตอนและมีกำรสอน 

พื้นฐำนทฤษฎีปฏิบัติ ส่วนกำรสอนในชุมนุมและบ้ำนดนตรี เน้นกำรสอนปฏิบัติระดับต่ำง ๆ ใช้กำรแสดงหรืออกงำน

จริง เป็นกำรประเมิน ดังนั้นกำรประเมินทักษะดนตรีโดยกำรแสดงหรือปฏิบัติจริง เป็นภำพสะท้อนที่สมบูรณ์

 ทั้งนี้ยังมีงำนวิจัยของ ปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์ กำรุณย์ ด่ำนประดิษฐ์ และสุธินันท์ โสภำภำค [8] ได้สร้ำงสรรค์

ทำงฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสำมชั้น และตีพิมพ์ในวำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรินทร์  

ปีที ่21 ดงันัน้เพือ่เป็นกำรต่อยอดกำรสร้ำงสรรค์จงึนสำทำงเดีย่วฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสำมช้ันไปถ่ำยทอดให้กบันกัศกึษำ

วิชำเอกเครื่องตีไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม ในภำคเรียนที่ 2/2562

วัตถุประสงค์

 เพื่อศึกษำแนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมชั้น

วิธีด�าเนินการวิจัย

 แนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมช้ัน เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพที่เป็นส่วนหน่ึงของงำน

วิจัยเรื่อง กำรเรียบเรียงและพัฒนำแบบฝึกทักษะทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมช้ัน โดยเป็นระยะที่ 2 ต่อจำก 

กำรสร้ำงสรรค์ทำงเด่ียวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมชั้น เพื่อศึกษำแนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเดี่ยวแก่นักศึกษำวิชำเอก

เครื่องตีไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม โดยมีควำมคำดหวังให้นักศึกษำ

สำมำรถบรรเลงได้ ซึ่งปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์ และคณะ [8] ที่สนใจเพียงกำรสร้ำงสรรค์และพัฒนำแบบฝึกทักษะ 

ทำงเดี่ยวเพลงแป๊ะ สำมชั้น ดังน้ันแนวทำงกำรถ่ำยทอดครั้งนี้จึงเป็นกำรขยำยกำรถ่ำยทอดจำกเดิม 4 ครั้งเป็น 8 ครั้ง

พร้อมบันทึกเสียงและเผยแพร่ มีวิธีกำรดสำเนินกำรวิจัย ดังนี้

 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล (Key Informant)

 1. กลุ่มนักวิชำกำร

 ผู้วิจัยกสำหนดคุณสมบัติและประสำนงำนนักวิชำกำรดนตรีไทย ระดับอุดมศึกษำ จสำนวน 5 ท่ำนโดยมีเกณฑ์

ข้อใดข้อหนึ่งดังนี้ 1.1 เป็นอำจำรย์ผู้กสำลังสอนดนตรีไทยในสถำบันอุดมศึกษำ 1.2 จบกำรศึกษำระดับปริญญำโท 

ขึ้นไป หรือมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนดนตรี 1.3 มีประสบกำรณ์ทำงดนตรีมำกกว่ำ 10 ปี 1.4 สะดวกในกำรตรวจให ้

ข้อแนะนสำ ในกำรซ้อมและสอบภำคปฏิบัติฆ้องวงใหญ่

 2. กลุ่มนักศึกษำ

 ผู้วิจัยเจำะจงนักศึกษำวิชำเอกเครื่องตีไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

จสำนวน 16 คนแบ่งเป็น 2.1 นกัศกึษำเอกเครือ่งตไีทย ชัน้ปีที ่1 มหำวทิยำลยัรำชภฏันครปฐม 7 คน เพือ่ทดลองใช้เครือ่งมอื 

และถ่ำยทอดทำงเดี่ยว 2.2 นักศึกษำเอกเครื่องตีไทย ชั้นปีที่ 2 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 9 คน เพื่อใช้เครื่องมือจริง 

และถ่ำยทอดทำงเดีย่ว อนึง่ในกำรประเมนิและคดัเลอืก คณะวจิยัมไิด้แยกกลุม่แต่อย่ำงใด เพรำะเป็นทกัษะเฉพำะบคุคล 

ไม่เกี่ยวกับชั้นปี
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เครื่องมือในการวิจัย

 ผู้วิจัยได้กสำหนดกรอบ สัญลักษณ์ เครื่องมือและขั้นตอนกำรดสำเนินกำรดังนี้

 1. โดยให้ฆ้องวงใหญ่มีโน้ตเสียงตส่ำสุดคือ เรตส่ำ (ร.) และมีเสียงสูงสุดเป็นเสียง มีสูง (มส)

 2. ลักษณะของแบบฝึกใช้โน้ตไทยแบบ 8 ห้องเพลง บรรทัดคู่ บรรทัดบนแทนมือขวำ บรรทัดล่ำงมือซ้ำย

 3. กสำหนดสัญลักษณ์ เพื่อสะดวกในกำรอ่ำนและวิเครำะห์ (ช่องขวำของแบบฝึกทักษะ)

 4. พัฒนำแบบฝึกทักษะฆ้องวงใหญ่ ซึ่งพัฒนำโดย ปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์และคณะ [8]

 5. ใช้โน้ตทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมชั้น ที่สร้ำงสรรค์ไว้โดยปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์และคณะ [8]

 6. ใช้เกณฑ์กำรประเมนิทกัษะทีป่รำโมทย์ ด่ำนประดษิฐ์และคณะ [8] สร้ำงขึน้ประเมนิทกัษะโดยกลุม่ผูเ้ชีย่วชำญ

ทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะสำมชั้น
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ขั้นตอนการวิจัย

 1. ศึกษำแนวคิดเรื่องระดับทักษะ จำกง่ำยไปยำกและลีลำที่โดดเด่น 2 ประกำรคือ กำรคัดทสำนองหรือกลวิธี

บรรเลงที่พบบ่อย ง่ำยถึงยำกตำมลสำดับกับทสำนองที่ไม่ซส้ำ ซึ่งคัดไปเป็นแบบฝึกหัด พิจำรณำเลือกระดับควำมยำกง่ำย 

จดัลสำดบัจำกง่ำยไปยำก ตำมลลีำทสำนองทีพ่บในแต่ละท่อน และศกึษำกลวธีิกำรบรรเลงทำงเดีย่วจำกผูช่้วยศำสตรำจำรย์ 

ดร.ปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์ โดยกำรร่วมสังเกตกำรถ่ำยทอดกับนักศึกษำ

 2. วำงแผนกำรถ่ำยทอด และฝึกซ้อมเพิ่มเติมจำกที่ ปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์และคณะ [8] ได้ทสำไว้ 4 ครั้ง เป็น 8 

ครั้งนอกเวลำเรียน โดยขยำยเวลำจำกเดิมเป็น 8 ตำมกรอบเนื้อหำเดิม ทั้ง สองห้อง ดังนี้

  ครั้งที่ 1 เป็นกำรต่อทำงฆ้อง และแบบฝึกทักษะทั้ง 10 ข้อ

  ครั้งที่ 2 ทบทวนทำงฆ้อง ฝึกตำมแบบฝึกทักษะ และทบทวนทำงเดี่ยวท่อน 1/1

  ครั้งที่ 3 ทบทวนแบบฝึกทักษะ ทบทวนทำงเดี่ยวและต่อทำงเดี่ยวท่อน 1/2

  ครั้งที่ 4 ทบทวนแบบฝึกทักษะ ทบทวนทำงเดี่ยวและต่อทำงเดี่ยวท่อน 2/1 และ2/2

  ครั้งที่ 5 ทบทวนแบบฝึกทักษะ ทบทวนทำงเดี่ยวและต่อทำงเดี่ยวท่อน 2/3

  ครั้งที่ 6 ทบทวนทำงเดี่ยวทั้งหมด เน้นกำรขึ้น กำรเชื่อมต่อ กลวิธีและกำรลงจบ

 3. กำรถ่ำยทอดเพิ่มเติม โดยกำรฝึกซ้อมแบบฝึกทักษะ ฝึกกสำลังและฝึกซ้อมแต่ละท่อนเพลง นอกจำกนี ้

ยังฝึกซ้อมกับ เครื่องประกอบจังหวะคือ ฉิ่งและสองหน้ำ

  ครั้งที่ 7 ทบทวนทำงเดี่ยวทั้งหมด บรรเลงประกอบกับเครื่องกับกับจังหวะ

  ครั้งที่ 8 ประเมินผลและคัดเลือกผู้ที่บรรเลงดีที่สุดเพื่อบันทึกเสียง

 4. กำรประเมินวัดผล เรียนเชิญผู้เชี่ยวชำญร่วมประเมินตำมเกณฑ์ หลังกำรประเมินกรรมกำรได้คัดเลือกผู้ที่มี

ทักษะดีมำก ไปบันทึกเสียงเพื่อกำรเผยแพร่ต่อไป

 5. บันทึกเสียงและภำพเคลื่อนไหว ระดับ HD หลังกำรฝึกซ้อมแล้วให้นักศึกษำบรรเลงบันทึกเสียง ผู้วิจัยปรับ

แต่งภำพและเสียงให้สมบูรณ์

 6. เผยแพร่ทำงยทูปู (YouTube) ผ่ำนช่อง Sutinan Sopapark และ facebook.com เพจ Music Department Nakhon 

Pathom Rajabhat University

การเก็บข้อมูล

 ในกำรวำงแผนกำรถ่ำยทอดทั้ง 8 ครั้ง ช่วงเดือน มกรำคม ถึง มีนำคม 2562 (หยุดบำงวัน/บำงสัปดำห์)  

คณะผู้วิจัย ทสำกำรสังเกตพร้อมกับกำรสนทนำกลุ่มย่อยในกำรให้ตอบข้อสงสัย ให้ข้อแนะนสำและไขข้อขัดข้องต่ำง ๆ 

หลังกำรสอนหรือฝึกซ้อม และบันทึกข้อมูลกำรสนทนำเฉพำะประเด็นที่สสำคัญ

การวิเคราะห์ข้อมูล

 ผู้วิจัยวิเครำะห์กำรสังเกตและสนทนำ ระหว่ำงผู้สอนกับผู้เรียนและควำมคิดเห็นของผู้เชี่ยวชำญ เพื่อนสำไป

ปรับปรุงกำรฝึกซ้อมและกำรถ่ำยทอดต่อไป

ผลการวิจัย

 แนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเด่ียวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมช้ัน เป็นกำรวิจัยเชิงพัฒนำที่นสำทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

เพลงแป๊ะ สำมชั้น มำถ่ำยทอดให้นักศึกษำสำมำรถบรรเลงได้เป็นอย่ำงดีซึ่ง ปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์ และคณะ [8] 

สนใจเพียงสร้ำงสรรค์และพัฒนำแบบฝึกทักษะทำงเดี่ยวเพลงแป๊ะ สำมชั้น ดังนั้นกำรถ่ำยทอดครั้งนี้จึงเป็นกำรขยำย

กำรถ่ำยทอด จำก 4 ครั้งเป็น 8 ครั้งพร้อมบันทึกเสียงและเผยแพร่ โดยทสำกำรสอนเพิ่มนอกเวลำ ดังตำรำงต่อไปนี้
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ครั้งที่ ผลกำรดสำเนินกำร หมำยเหตุ

ครั้งที่ 1 – ครั้งที่ 3 นักศึกษำมุ่งเน้นกำรซ้อมเพ่ือฝึกควำมจสำ ฝึกกลวิธี ตลอดจนฝึกกสำลัง ตำม

แบบฝึกทักษะทั้ง 10 ข้อ และทำงเดี่ยวที่ได้แล้ว นักศึกษำตื่นเต้น และมีคสำถำม

มำกมำย เรื่องคะแนน กำรฝึกซ้อมและกลวิธีต่ำง ๆ ที่เป็นขอแปลกใหม่

ครั้งที่ 4 - ครั้งที่ 5 ทบทวนทำงเดีย่ว เน้นกลวธิใีนจดุต่ำง ๆ  ตลอดจนเน้นให้ฝึกตำมแบบฝึกทกัษะ 

นักศึกษำเห็นภำพทั้งหมดของบทเพลงและเข้ำใจทำงเดี่ยวมำกยิ่งขึ้น ต่อเนื่อง 

กับครั้งต่อไป

ครั้งที่ 6 - ครั้งที่ 7 ใช้กำรฝึกซ้อมและทบทวนทำงเด่ียวทั้งหมด เน้นกำรขึ้น กำรเช่ือมต่อ กลวิธี

และกำรลงจบ เป็นกำรถ่ำยทอดรวมจึงเน้นควำมพร้อมเพรียง เน้นจังหวะที่

ตรงกนั จำกนัน้ให้นกัศกึษำ ตฉีิง่และสองหน้ำบรรเลงหน้ำทบัปรบไก่สำมชัน้

ประกอบ สร้ำงควำมคุ้นเคยทั้งสำมส่วน

ประเมินและแสดงที่ละคน

ฝ ึกร ่วมกับ

ฉิ่ง-กลอง

ครั้งที่ 8 ประเมินผลและคัดเลือกผู้ท่ีบรรเลงดีที่สุดเพื่อบันทึกเสียง เชิญผู้เช่ียวชำญ 

ร่วมรบัฟัง ประเมนิผลกำรบรรเลงและคดัเลอืกผูท้ีบ่รรเลงดทีีส่ดุไปบนัทกึเสยีง

เพ่ือกำรเผยแพร่ ในกำรบันทึกเสียงและจัดเสียงอำจมีกำรเพิ่มเสียง ตัดเสียง  

เน้นเสียง หรือเพิ่มเสียงเป็นฉำกหลังให้เหมำะสม น่ำสนใจยิ่งขึ้น

สรุปผล

 แนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเด่ียวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมชั้น เป็นกำรวิจัยเพื่อถ่ำยทอดทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ 

เพลงแป๊ะ สำมชั้น ให้นักศึกษำวิชำเอกเครื่องตีไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ คือ กำรถ่ำยทอดโดยกำรปฏิบัติตำมผู้สอน กำรฝึกซ้อมระดับต้นและเข้มข้น และกำรบันทึก

เสียงเผยแพร่ โดยมีนักศึกษำท่ีมีควำมสำมำรถระดับสูง จสำนวน 3 คน ผ่ำนกำรประเมินขั้นสูงและได้รับกำรคัดเลือก 

ไปบันทึกเสียง เผนแพร่ในยูทูป (https://www.youtube.com/watch?v=N5AefiC41jQ&feature=youtu.

be&fbclid=IwAR38ggbdcF 0WZgqMlXAp6I9LDBDLKNrM8P3DNUUWfHAkih2jmumYlFxjhD4)

การอภิปรายผล

 แนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเด่ียวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมชั้น เป็นกำรวิจัยเพื่อถ่ำยทอดทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่

เพลงแป๊ะ สำมชั้น ให้นักศึกษำวิชำเอกเครื่องตีไทย คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครปฐม 

โดยเป็นกำรต่อยอดนสำทำงเดี่ยวฆ้องวงใหญ่เพลงแป๊ะ สำมชั้น ที่ปรำโมทย์ ด่ำนประดิษฐ์ และคณะ [8] ได้สร้ำงสรรค์

ขึ้น สำมำรถแบ่งกำรถ่ำยทอดเป็น 3 ขั้นตอนใหญ่ คือ กำรถ่ำยทอดโดยกำรปฏิบัติตำมผู้สอน กำรฝึกซ้อมระดับต้นและ

เข้มข้น และกำรบันทึกเสียงเผยแพร่ สำมำรถอภิปรำยได้ดังนี้

 ด้ำนกำรถ่ำยทอดดนตรี กรกฎ วงศ์สุวรรณ [5] มีทิศทำงหรือแนวทำงในกำรถ่ำยทอดดนตรีไทยตำมปรำชญ ์

ชำวบ้ำน โดยแก้ไขปัญหำด้ำนเวลำกำรซ้อมและกำรใช้สื่อสมัยใหม่ โดยบูรณำกำรถ่ำยทอดเผยแพร่ทำงยูทูป แม้ทักษะ

ของผู้เรียนจะเข้ำมำมิได้สูงมำกแต่กำรกำรสละเวลำกำรซ้อมที่ต้ังใจและมีเป้ำหมำยเชิง 4.0 ทสำให้เป็นแรงผลักดันแก่

https://www.youtube.com/watch?v=N5AefiC41jQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR38ggbdcF0WZgqMlXAp6I9LDBDLKNrM8P3DNUUWfHAkih2jmumYlFxjhD4
https://www.youtube.com/watch?v=N5AefiC41jQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR38ggbdcF0WZgqMlXAp6I9LDBDLKNrM8P3DNUUWfHAkih2jmumYlFxjhD4
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ผู้เรียน เช่นเดียวกับรำยงำนของ อุทัย ศำสตรำ [6] ท่ีอำจำรย์ประสิทธิ ถำวร ท่ำนถ่ำยทอดอย่ำงเข้มข้นทั้งทฤษฎีและ

ปฏบิตั ิควบคูก่บักำรปรบัวงและกำรสอนแบบโบรำณยดึกำรสอนตำมควำมสำมำรถของผูเ้รยีน ซึง่ทำงเดีย่วฆ้องวงใหญ่ 

ที่เรียบเรียงมำนั้นก็มิได้ยำกปรับให้ใกล้เคียงกับควำมสำมำรถของผู้เรียน เป็นกำรบูรณำกำรจำกรำยงำนของ นิพนธ์  

กลส่ำกล่อมจิตร [7] กำรศึกษำวิธีกำรถ่ำยทอดดนตรีไทยในระบบโรงเรียนและบ้ำนดนตรีไทย โดยศึกษำวิธีกำรถ่ำยทอด

ดนตรีไทยในโรงเรียนสำธิต “พิบูลบสำเพ็ญ” มหำวิทยำลัยบูรพำ และศึกษำวิธีกำรถ่ำยทอดดนตรีไทยในบ้ำนดนตรีไทย 

ผู ้ใหญ่ถำวร แสงจิต โดยแนวทำงกำรถ่ำยทอดทำงเดี่ยวนี้ผสมประสำนทำงบ้ำนและทำงโรงเรียนเข้ำด้วยกัน 

ปรบัให้เหมำะกบัผูเ้รยีนในเจเนอเรชนัซ ี(Generation Z) ใช้มอืถอืในกำรบนัทกึและรำยงำนกำรฝึกซ้อม กำรให้คสำแนะนสำ

ตลอดจนทีมผู้สอนที่เอำใจใส่

 นอกจำกนี้ยังผู้วิจัยได้ตระหนักถึงกำรสร้ำงสรรค์ทำงเดี่ยวอันเป็นภูมิปัญญำขั้นสูงของทักษะดนตรีไทย และ 

กำรเผยแพร่สูส่ำธำรณะในช่อง Sutinan Sopapark และ facebook.com เพจ Music Department Nakhon Pathom Rajabhat 

University ของ YouTube โดยทัว่ไปแล้วกำรเผยแพร่ผลงำนกำรบรรเลงดนตรไีทยมไิด้นสำมำบรูณำกำรกบัเทคโนโลยกีบั

นสำเสนอไปแบบดัง้เดมิ ทัง้ภำพและเสยีงแบบอะนำลอ็ก (Analog) เป็นดจิติอล (Digital) โดยกำรเพิม่มติเิสยีงให้สมบรูณ์

ยิ่งขึ้น อย่ำงไรก็ตำมกำรใช้ประโยชน์จำกกำรสร้ำงสรรค์ โดยผลงำนที่สร้ำงสรรค์ไปถ่ำยทอดให้นักเรียนนักศึกษำ เป็น

เพยีง แนวทำงหลกัในกำรต่อยอดในกำรใช้ประโยชน์จำกงำนสร้ำงสรรค์ ผูว้จิยัยงัต้องกำรเสนอแนวทำงในกำรเผยแพร่ 

และกำรกระจำยผลงำนให้ขยำยไปหมู่ผู้สนใจมำกยิ่งขึ้นข้อเสนอแนะในกำรวิจัย

 ข้อเสนอแนะในกำรสร้ำงสรรค์หรือกำรวิจัยครั้งต่อไป ผู้วิจัยเห็นว่ำทำงเดี่ยวเป็นกำรสร้ำงสรรค์ได้ตำมควำม

สำมำรถของ ผูส้ร้ำงสรรค์หรอืเรยีบเรยีงขึน้ โดยเลอืกบทเพลงและเครือ่งมอืทีเ่หมำะสมและยงัสำมำรถนสำไปใช้กบัเพลง

และเครือ่งมอือืน่ด้วย หรอืแม้แต่กำรเรยีบเรยีงใหม่ ให้เกดิทำงเดีย่วฆ้องวงใหญ่ทีง่่ำยหรอืยำกขึน้ได้ อำท ิกำรเรยีบเรยีบ

ทำงเดีย่ว เพลงกำรเวก สำมชัน้ หรอืกำรสร้ำงสรรค์ทำงเดีย่วฆ้องวงเลก็ เพลงต่อยรปู สำมชัน้ ทัง้นีอ้ำจเป็นทำงเดีย่วทีอ่ยู่

ในเพลงหรือหำงเพลงก็ได้

 ข้อเสนอแนะในกำรถ่ำยทอด แนวทำงกำรถ่ำยทอดเป็นกำรเพิ่มสมรรถนะด้ำนทักษะกำรบรรเลงของผู้รับ 

กำรถ่ำยทอด ซึ่งต้องใช้เวลำในกำรฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนำทักษะ และกลวิธีกำรถ่ำยทอดที่ชัดเจนง่ำยต่อกำรบรรเลง  

ในกรณีนี้ใช้แบบฝึกทักษะเป็นเครื่องมือในกำรถ่ำยทอด ประกอบกับโน้ตทำงเดี่ยวและกำรถ่ำยทอดตัวต่อตัว ที่สสำคัญ

คือ เวลำในกำรฝึกซ้อมของวง กำรให้กสำลังใจ คสำแนะนสำกำรบรรเลงและผู้บรรเลงจังหวะทั้งสองคน

 ข้อเสนอแนะในกำรปรบัแต่งเสยีง ควรบนัทกึเสยีงด้วยไมโครโฟน และมกีำรปรบัแต่งเสยีงให้ไพเรำะ มกีำรจดั

แสงประกอบ หรือภำพเคลื่อนไหวที่มำกกว่ำ 1 กล้องในมุ่มอื่น ทสำกำรถ่ำยเจำะที่มือ หรือกิริยำอื่น ๆ เพื่อเน้นให้ผู้ชม

สำมำรถเห็นจุด หรือกำรปฏิบัติเทคนิคได้ชัดเจน
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