เดี่ยวปในเชิดนอก : ทางครูปบ คงลายทอง
(PII NAI SOLO IN CHOED NOK : KHRU PEEB KONGLAITHONG’S STYLE)
ปาณิสรา เผือกแหว
เชิดนอกเดิมเปนเพลงสําหรับปเปาประกอบการแสดงชุดจับลิงหัวค่ํา ซึ่งเปนการแสดง
เบิกโรงหนังใหญโดยเฉพาะ ตอมามีผูนาํ เพลงเชิดนอกมาประดิษฐเปนทางเดีย่ วสําหรับเครื่องมือ
อื่น ๆ กันแพรหลาย ทวาปก็ยงั คงเปนเครื่องดนตรีทสี่ ามารถถายทอดอารมณของเพลงเชิดนอก
ไดสมบูรณที่สุด เนื่องจากเพลงเชิดนอกเปนเพลงทีม่ ีทํานองเอื้อตอการสรางสรรคเปนทางเดีย่ ว
สําหรับปมากกวาเครื่องดนตรีชนิดอื่น ๆ นอกจากนัน้ เดี่ยวปในเชิดนอกยังเปนเพลงเดี่ยวของปที่
รวมเอากลเม็ดเด็ดพรายตาง ๆ ของปในเขาไวดวยกันอยางครบถวนอีกดวย
ทางเดี่ยวปในเชิดนอกของพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) ถือเปนทางเดี่ยว
ทางหนึ่งที่มีชอื่ เสียงเปนทีย่ อมรับมาตั้งแตสมัยรัชกาลที่ ๕ ทางเดี่ยวดังกลาวไดรับการสืบทอด
กันมาเปนระยะเวลานานภายในสํานักเสนาะดุริยางค ปจจุบันครูปบ คงลายทองเปนผูสืบทอด
ทางเดี่ยวดังกลาวไว

สาระนารูเกี่ยวกับปใน
ปในเปนเครื่องเปาที่มวี ิวัฒนาการมาจาก “ปออ” และ “เรไร” ซึ่งเปนเครื่องเปาโบราณที่มี
มานานแลวในดินแดนแหงนี้ ภายหลังเครื่องเปาเหลานีถ้ ูกปรับปรุงใหมีความคงทนสวยงามยิง่ ขึ้น
จนกลายเปน “ป” ดังเชนที่เห็นกันอยูในปจจุบัน และเริ่มเขาไปมีบทบาทในวงปพาทย นับตั้งแต
สมัยที่เราเอาอยางวงปพ าทยอยางเบามาจากเบญจดุรยิ างคของอินเดีย โดยสันนิษฐานวาปท ใี่ ช
ในวงปพาทยอยางเบาในสมัยนัน้ คือปทมี่ ขี นาดเล็กเหมือนปนอก ซึง่ ใชประกอบการแสดงหนังใหญ
โขนและละครนอกที่มีผูชายเปนผูแสดงในสมัยนัน้ ตอมามีการปรับปรุงละครในและโขนโรงในทีม่ ี
นักแสดงเปนผูห ญิงจึงปรับปรุงใหปมีขนาดใหญขึ้น เรียกวา “ปใน” และเรียกปที่ใชมาแตเดิมวา
“ปนอก” แลวใชปที่มีขนาดและระดับเสียงอยูระหวางปนอกกับปในประกอบการแสดงหนังใหญ
ใหชื่อวา “ปกลาง” สวนปน อกต่ํานัน้ เปนปที่เกิดขึ้นหลังสุดสําหรับใชในวงปพาทยนางหงส

ภาพปใน
ปของไทยจึงมี ๔ ชนิด ไดแก ปนอก ปนอกต่ํา ปกลาง และปใน โดยปท งั้ ๔ ชนิดนีม้ ีขนาด
และระดับเสียงที่ลดหลั่นกันไปตามลําดับ แตมีรูปรางลักษณะภายนอกที่เหมือนกันทุกประการคือ
ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญ ๒ สวน ไดแก เลาปก ับลิ้นป เลาปนั้นเปนสวนที่สรางไวใชถาวร
แตล้นิ ปเปนสวนที่คนปตองคอยสรางขึ้นใชใหมเสมอ ๆ
ปในมีรูนวิ้ ทัง้ หมดเพียง ๖ รู แตปมีขอบเขตเสียงกวางถึง ๒๔ เสียง โดยทีท่ ั้ง ๒๔ เสียง
ของปในนัน้ แบงออกเปน ๓ กลุมเสียง คือ เสียงตอ เสียงกลาง และเสียงแหบ ปในมีการเรียงนิว้
ที่ซับซอน คือ ไมเรียงนิว้ ตามการเรียงเสียง อีกทั้งเปนเครื่องดนตรีที่ตองอาศัยระยะเวลานาน
ในการฝกหัดและฝกฝน ครูเทียบ คงลายทองกําหนดขั้นตอนการฝกหัดเปาปในขั้นตนไว ๕ ขั้นตอน
คือ เริ่มจากการครอบและจับมือ
จากนัน้ ครูผูสอนจะแนะนําแนวทางในการศึกษาทั้งในเรื่อง
การปฏิบัติตนและวิธีการฝกฝน แลวจึงใหผูเรียนเริ่มหัดเปาเสียงตาง ๆ ที่เปนพืน้ ฐาน เมื่อผูเรียน
สามารถเปาปไ ดเปนเสียงตาง ๆ ไดชัดเจนดีแลวจึงคอยหัดระบายลม จากนั้นจึงหัดเปาเพลงที่เปน
ทํานองเปนลําดับสุดทาย
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ภาพการเรียงนิ้วของปในทัง้ ๒๔ เสียง (บุญชวย โสวัตร, ๒๕๒๕: ๑๑๖)
นับตั้งแตสมัยโบราณปถือวาเปนประธานของวง คนปจ ึงมีหนาที่เปนผูขึ้นตนหรือขึ้นเพลง
เชน ขึ้นรัวประลองเสภา โหมโรงเสภา เพลงชาหรือเพลงเรื่อง เชิด ตระ เปนตน บรรดาเพลง
เหลานี้ ผูท ี่ทาํ หนาที่ขนึ้ เพลง คือ คนป หนาที่อีกอยางหนึ่ง คือ การเปาเลียนเสียงคนรอง ซึง่ ถือวา
บรรดาเครื่องดนตรีในวงปพ าทยทั้งหมดปเปนเครื่องดนตรีที่สามารถเลียนเสียงคนรองไดคลายคลึง
ที่สุด จึงเปนหนาที่อกี อยางหนึ่งของปโดยเฉพาะปใน เชน เปาวาดอกในเพลงเตากินผักบุง เพลง
พระอาทิตยชิงดวง เพลงนกขมิน้ หรือเปาเลียนเสียงคนรองประกอบการรําฉุยฉาย เปนตน
นอกจากนัน้ เรายังสามารถพบเห็นปในไดในการบรรเลงเดี่ยวเพื่ออวดฝมือ ทัง้ นี้ปใ นจะมีวิธีการ
ดําเนินทํานองที่เปนเอกลักษณเฉพาะ ดวยวิธกี ารเปาพันเปนทางเก็บผสมกับการเปาโหยซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะของปที่ไมมีในเครื่องอื่น

ความหมายของคําวา “เชิดนอก”
ความหมายในทางดนตรี “เชิด” หมายถึง เพลงหนาพาทยทใี่ ชบรรเลงประกอบกิริยา
การเดินทางไกลหรือการเดินทางที่มีอาการรีบเรงของตัวละคร ซึ่งใชไดทั้งเทวดา มนุษย และสัตว
อีกทั้งยังใชในการแสดงอาการตอสูหรือรบกันอีกดวย สวนคําวา “นอก” นัน้ หมายถึง ทาง
หรือระดับเสียงหนึ่ง ๆ ที่อยูในระดับเสียงทัง้ ๗ ของดนตรีไทย ซึง่ ใหชอื่ ตามปนอกทีใ่ ชเปาประกอบ
ในทางนั้น ๆ

ทวาเชิดนอกกลับมิไดหมายความถึง “เพลงที่ใชประกอบกิริยาการเดินทางหรือในการตอสู
ของเทวดา มนุษยหรือสัตว ที่อยูในระดับเสียงนอก” เพราะเพลงเชิดนอกมิไดอยูในทางนอก
เนื่องจากการเดี่ยวเชิดนอกนัน้ ไมวา จะบรรเลงเพลงเชิดนอกดวยเครื่องมือใดก็ตาม ก็ไมปรากฏวา
บรรเลงดวยทางนอกเลย แตกลับบรรเลงดวยทางในทัง้ สิ้น เชิดนอกจะอยูในทางนอกก็ตอเมื่อเปา
ดวยปนอกเทานั้น
ผูวิจัยจึงอนุมานไดวาเหตุที่เรียกเพลงเชิดชนิดนีว้ า “เชิดนอก” นาจะมาดวยเหตุทบี่ รรดา
ปของไทยอันไดแก ปน อก ปกลาง และปในนัน้ ปท เี่ กิดเปนอันดับแรกสุดคือปนอก ซึง่ เปนป
ชนิดแรกที่ใชในการบรรเลงเพลงเชิดนอก ครั้นเมื่อเกิดมีการจําแนกปเปนชนิดตาง ๆ แลวก็ยังคง
เรียกชื่อเพลงนี้ตามชื่อของปที่ใชเปาในแตเดิมวาเชิดนอกไปดวย
ตอมาภายหลังแมจะบรรเลง
เพลงเชิดนอกดวยปชนิดใดก็ตามก็ยังคงเรียกวาเชิดนอกอยู

ประวัติความเปนมาของเพลงเชิดนอก
เชิดนอกนั้นเปนเพลงโบราณที่ไดรับความนิยมมาตัง้ แตสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมเชิดนอก
เปนเพลงที่แตงขึ้นสําหรับใหปเปาประกอบการเบิกโรงชุด “จับลิงหัวค่าํ ” ในการแสดงหนังใหญ
โดยเฉพาะ ตอมาการแสดงโขนไดนําการเบิกโรงชุดนีม้ าเบิกโรงในการแสดงโขนบาง อีกทัง้ มีผนู ํา
เพลงเชิดนอกมาใชบรรเลงประกอบการแสดงโขนละครชุดที่มีกิริยาการไลจับกันของตัวละคร ซึ่ง
ชุดการแสดงทีไ่ ดรับความนิยมมากที่สุด ๒ ชุด ไดแก การแสดงโขนชุดหนุมานจับนางเบญกาย
และการแสดงโขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา ภายหลังมีผนู ําเพลงเชิดนอกมาประดิษฐเปน
ทางเดี่ยวสําหรับเครื่องมืออื่น ๆ เพลงเชิดนอกจึงกลายเปนเพลงที่ใชบรรเลงไดในหลาย ๓ โอกาส
ใหญ ๆ ไดแก บรรเลงประกอบหนังใหญชุดจับลิงหัวค่ํา บรรเลงประกอบโขนละคร และบรรเลง
เดี่ยวเพื่ออวดฝมือ

ภาพการแสดงหนังใหญ ชุดจับลิงหัวค่ํา

ภาพการแสดงโขนชุดหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา

การสืบทอดทางเดี่ยวปในเชิดนอกของครูปบ คงลายทอง
ทางเดี่ยวปในเชิดนอกทางนี้เปนทางเดีย่ วทีส่ ืบทอดกันภายในสํานักเสนาะดุริยางคมาเปน
ระยะเวลายาวนาน นับตั้งแตสมัยของพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) มาจนถึงในสมัย
ของครูเทียบ คงลายทอง ครูบุญชวย โสวัตร และครูปบ คงลายทอง ตามลําดับ อีกทั้งเปนทาง
เดี่ยวทีเ่ ปนที่รจู ักกันมาตัง้ แตสมัยรัชกาลที่ ๕ ดังหลักฐานที่ปรากฏวาพระยาเสนาะฯ เคยเดี่ยวปใน
เพลงเชิดนอกบันทึกแผนเสียงซึง่ บันทึกโดยบริษัทโอเดียน มีเครื่องหมายเปนรูปตราตึกและชางคู
เอเยนตผูจัดจําหนายในประเทศไทยขณะนั้น คือ บริษทั ฮัมบรูกสยาม จํากัด ถือวาพระยาเสนาะฯ
เปนศิลปนทานแรกของเมืองไทยที่เดี่ยวปใ นเพลงเชิดนอกบันทึกแผนเสียงไว
ถัดจากพระยาเสนาะฯ คือ ครูเทียบ คงลายทอง ศิลปนผูมีความสามารถในกระบวนของ
เครื่องเปาไทยชนิดหาตัวจับไดยาก ชื่อเสียงของครูเทียบนัน้ เปนที่กลาวขวัญในวงการดนตรีไทย
วามีลีลาในการเปาปที่ไพเราะนาฟงยิ่งนัก
ครูเทียบเปนศิษยเอกทางดานเครื่องเปาของพระยา
เสนาะฯ และเปนผูที่สืบทอดทางเดี่ยวปในเชิดนอกของพระยาเสนาะฯ ไว
ดวยชั้นเชิงการเปาปของครูเทียบที่มีเอกลักษณเฉพาะทําใหครูเทียบมีลูกศิษยลูกหามาขอ
เรียนกันมาก ในบรรดาศิษยของครูเทียบนัน้ ครูบุญชวย โสวัตร (อาจารยประจําสาขาวิชาดุริยางค
ไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย) และครูปบ คงลายทอง (ดุริยางคศิลปน กรมศิลปากร) ถือเปน
กําลังสําคัญยิง่ ในการถายทอดวิชาการเปาปของครูเทียบ
ครูเทียบไดถายทอดทางเดี่ยวดังกลาวใหแกครูบุญชวย ซึ่งครูบญ
ุ ชวยไดรับมอบหมาย
จากครูเทียบใหเปนผูถ ายทอดทางเดี่ยวดังกลาวใหแกครูปบและเด็กนักเรียนในวิทยาลัยนาฏศิลป
จากนั้นครูเทียบจะเปนผูขัดเกลาและแกไขกลเม็ดเด็ดพรายตาง ๆ โดยละเอียดอีกทีหนึง่ ปจจุบนั
ผูที่สืบทอดทางเดี่ยวดังกลาวจากครูบุญชวยและครูปบสวนใหญเปนนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และนักศึกษาจากสถาบันพัฒนศิลป กรมศิลปากร

แผนผังการสืบทอดทางเดีย่ วปในเชิดนอกของครูปบ คงลายทอง

พระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน)

ครูเทียบ คงลายทอง

ครูบุญชวย โสวัตร

ครูปบ คงลายทอง

นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสถาบันพัฒนศิลป กรมศิลปากร

สังคีตลักษณวิเคราะห
จากการศึกษาเดี่ยวปในเพลงเชิดนอกทางครูปบ คงลายทอง
พบวาเดี่ยวปในเชิดนอก
ประกอบดวยทํานอง ๓ สวน ที่เรียกกันวา “๓ จับ” ซึ่งเรียกตามวิธีการเรียกทอนเพลงของเพลง
เชิดนอกที่มีมาแตเดิม เนื่องจากเริ่มแรกเพลงเชิดนอกใชบรรเลงคูกับการแสดงหนังใหญในตอน
เบิกโรงชุดจับลิงหัวค่ําที่ตองแทรกภาพหนังจับและเปาปป ระกอบหนังที่จับกันถึง ๓ ครั้ง จึงเปน
ที่มาของคําวา “๓ จับ” ตอมาแมจะนําเพลงเชิดนอกมาเดี่ยวเพื่ออวดฝมือโดยเฉพาะก็ยงั คงเรียก
กันวา “จับ” อยู ไมเรียกวา “ทอน” อยางในเพลงทัว่ ไป หรือเรียกวา “ตัว” อยางที่ใชกับเพลงเชิด
เพลงอืน่
ทวาวิธกี ารแบงทํานองเพลงเชิดนอกเปนจับตาง ๆ นั้น ยังเปนเรื่องที่สับสนกันอยูมาก
ดวยเหตุที่เชิดนอกมีทํานองที่มีลักษณะยาวติดตอกันไปจนจบเพลง และไมมีการบรรเลงกลับตน
ในแตละจับ อีกทัง้ เพลงเชิดนอกไมมที าํ นองสวนที่ซา้ํ กันใหเห็นไดชัดเจนดังเชนในเพลงเชิดอืน่ ๆ
ซึ่งทํานองเพลงเชิดทัว่ ไปนัน้ แบงออกเปน ๒ สวน เรียกกันวา “ตัว” และ “เนื้อ” สวนที่เปนตัว
เปนสวนที่ตางกันในแตละตัว (ทอน) และสวนที่เปนเนื้อเปนสวนที่ซ้ํากันทุกตัว ทําใหเห็นเคาโครง
วา ตัวไหนคือ ตัว ๑ ตัว ๒ ไดอยางชัดเจน ฉะนัน้ จึงเปนเรื่องยากทีจ่ ะระบุไดวาจับ ๑ จับ ๒ ของ
เชิดนอกสิน้ สุดตรงไหน
จากคําอธิบายเรื่องการแบงทํานองเพลงเชิดนอกของผูเชี่ยวชาญดานดนตรีไทยทัง้ ๓ ทาน
ไดแก ดร.สิริชัยชาญ ฟกจํารูญ รศ.พิชติ ชัยเสรี และครูปบ คงลายทอง สามารถสรุปไดวา
ทํานองของเพลงเชิดนอกแตละจับมีทาํ นองที่สาํ คัญ ๒ สวน คือ “เนื้อ” และ “จับ” ซึ่งเพลงเชิดนอก
มีลักษณะพิเศษตรงที่มที ํานองสวนที่เปนเนื้ออยูกอนทํานองสวนที่เปนจับ
ทําใหเพลงเชิดนอก
มีรูปแบบการซ้ําทํานองแบบซ้ําหัว โดยสวนที่ซา้ํ กันนั้นเปนทํานองสวนที่เปน ”เนื้อ” ของเพลง
และพบวาทางเดี่ยวดังกลาวมีทํานองทีท่ ําหนาทีเ่ ชื่อมรอยตอระหวางจับ ๑ กับจับ ๒ และจับ ๒
กับจับ ๓ อีกทั้งมีทาํ นองเกริ่นในตอนตนของจับ ๑
เมื่อวิเคราะหแบบแผนทวงทํานอง (Form of Melody) ของทางเดี่ยวดังกลาว พบวาเดี่ยว
ปในเชิดนอกทางนี้มีความคลี่คลายของการซ้ําทํานองที่สามารถเขียนสัญลักษณแทนไดดังนี้

aกข/ bก’ค/ b’ก’’ง
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แทนทํานองครวญ
แทนเนื้อจับ ๑
แทนจับ ๑
แทนทํานองเชือ่ ม
แทนเนื้อจับ ๒
แทนจับ ๒
แทนทํานองเชือ่ ม
แทนเนื้อจับ ๓
แทนจับ ๓

บันไดเสียง
จากการวิเคราะหเรื่องบันไดเสียงของเดี่ยวปในเพลงเชิดนอกทางครูปบ คงลายทอง พบวา
ทางเดี่ยวดังกลาวมีการใชกลุมเสียงปญจมูล (Penta Centric) ๒ กลุมเสียงคือ ซลทXรํมํX และ
รมฟXลทX โดยสามารถจําแนกบันไดเสียงที่อยูในทํานองแตละจับไดดังตอไปนี้
จับ ๑ มีทํานองอยูในกลุมเสียงปญจมูลทีเ่ ปนทางใน (ซลทXรํมํX) ทัง้ หมด
จับ ๒ ทํานองประโยคที่ ๑ อยูในกลุมเสียงปญจมูลทีเ่ ปนทางกลางแหบ (รมฟXลทX)
นอกจากนัน้ มีกลุมเสียงอยูในทางใน (ซลทXรํมํX) ทัง้ หมด
จับ ๓ ทํานองประโยคที่ ๑ อยูในกลุมเสียงปญจมูลทีเ่ ปนทางกลางแหบ (รมฟXลทX)
นอกจากนัน้ มีกลุมเสียงอยูในทางใน (ซลทXรํมํX) ทัง้ หมดเชนเดียวกับจับ ๒
ทางเดี่ยวปในเชิดนอกทางนีจ้ ึงมีทํานองเพลงอยูในกลุมเสียง ซลทXรํมํX ซึ่งอยูในทางใน
เกือบทัง้ หมด และมีการใชกลุมเสียง รมฟXลทX ซึ่งอยูในทางกลางแหบเพียง ๒ ประโยคเทานัน้
จึงสามารถสรุปไดวาทางเดีย่ วดังกลาวมีกลุมเสียงอยูในทางในเปนพื้น และมีกลุม เสียงกลางแหบ
รองลงมา โดยมีการเปลีย่ นบันไดเสียงไปมาระหวางทางในกับทางกลางแหบ ซึง่ เปนกลุมเสียงที่
เปนคูเสียงเสนาะ คือ กลุม เสียงที่เปนคู ๔ หรือคู ๕ ตอกัน

จังหวะ
เพลงเชิดนอกเปนเพลงที่มีจังหวะชนิดพิเศษ คือ มีการเขาออกระหวางจังหวะชนิดทีม่ ีการ
ควบคุมจังหวะกับจังหวะชนิดที่ไมมกี ารควบคุมจังหวะ ซึง่ ผูวจิ ัยเรียกจังหวะชนิดแรกวา “จังหวะ
นับ” และเรียกจังหวะชนิดที่สองวา “จังหวะลอย” ฉะนั้นจึงกลาวไดวา ”เพลงเชิดนอกเปนเพลงที่
มีการเขาออกระหวางจังหวะนับกับจังหวะลอย”
จากการวิเคราะหลักษณะการเขาออกระหวางจังหวะนับกับจังหวะลอยทีพ่ บในเดี่ยวปใน
เชิดนอกทางนี้ พบวาทางเดีย่ วดังกลาวมีการผสมผสานระหวางจังหวะทั้งสองแบบ ดังตอไปนี้
จับ ๑ จังหวะลอย-จังหวะนับ-จังหวะลอย
จับ ๒ จังหวะลอย-จังหวะนับ-จังหวะลอย-จังหวะนับ-จังหวะลอย
จับ ๓ จังหวะลอย-จังหวะนับ-จังหวะลอย-จังหวะนับ-จังหวะลอย-จังหวะนับ-จังหวะลอย
แสดงใหเห็นวาเดี่ยวปในเชิดนอกทางนี้มคี วามเขมขนในเรื่องการเขาออกระหวางจังหวะ
นับกับจังหวะลอยมากขึน้ เรือ่ ย ๆ ในแตละจับ จับ ๓ เปนจับที่มีการเขาออกของจังหวะมากที่สดุ
รองลงมาคือ จับ ๒ และจับ ๑ ตามลําดับ โดยที่มีจงั หวะลอยเปนจังหวะในการขึ้นตนและลงจบ
เพลง อีกทั้งเปนจังหวะทีม่ ปี ริมาณมากทีส่ ุดในเพลง เดี่ยวปในเชิดนอกทางครูปบ คงลายทอง จึง
มีจังหวะลอยเปนพืน้ ซึง่ การเขาออกระหวางจังหวะนับกับจังหวะลอยนี้เองที่เปนตัวการสําคัญใน
การแสดงลีลาและอารมณของเพลงเชิดนอก ความแตกตางระหวางจังหวะลอยกับจังหวะนับเปน
สิ่งทําใหเกิดความขัดแยง ยิ่งทํานองเพลงดําเนินเขาสูต อนทายของเพลงมากขึน้ เทาใด ยิง่ พบวามี
การเขาออกของจังหวะมากขึ้นเทานัน้
ทําใหเพลงเชิดนอกมีสภาพคับของมากขึ้นเรื่อย ๆ
จนกระทั่งตอนจบมีจงั หวะลอยเขามาเปนตัวผอนคลาย เพื่อคลี่คลายความขึงตึงที่มีมาทัง้ หมดให
เบาบางลง และสําเร็จจบลงไดอยางสมบูรณ ทําใหเพลงเชิดนอกเปนเพลงที่มีจลน คือ ความ
เคลื่อนไหว (Mobility)
นอกจาก
จังหวะจึงเปนเอกลักษณสําคัญของเพลงเชิดนอกทีพ่ บไดนอยในเพลงทั่วไป
เพลงเชิดนอกแลวเพลงอืน่ ๆ ที่พบวามีจังหวะในลักษณะเดียวกันอีกมักจะเปนเพลงเดี่ยวชัน้ สูง
เชนเดียวกัน ไดแก ทยอยเดีย่ ว กราวใน เปนตน

ชวงเสียง
จากการวิเคราะหชว งเสียงของทางเดี่ยวปใ นเพลงดังกลาว พบวามีระดับเสียงต่ําสุดอยู
ที่เสียง ทฺ (อยูในชวงเสียงตอ) และมีระดับเสียงสูงสุดอยูที่เสียง ร (อยูในชวงเสียงแหบ) รวมมี
ความกวางของชวงเสียงตั้งแตระดับเสียงต่าํ สุดถึงเสียงสูงสุดทั้งสิน้ ๑๗ ขั้นคูเสียง ดังภาพ
ร

ทฺ
ภาพความกวางของชวงเสียงที่ใชในทางเดีย่ วปในเชิดนอก
และสามารถจําแนกเปนกลุม เสียงตาง ๆ ไดดังนี้
กลุมที่ ๑ เสียงตอ ไดแก เสียง ทฺ รวมทัง้ สิ้น ๑ เสียง
กลุมที่ ๒ เสียงกลาง ไดแก เสียง ด ร ม ฟ ซ ล ท ดํ รวมทั้งสิน้ ๘ เสียง
กลุมที่ ๓ เสียงแหบ ไดแก เสียง รํ มํ ฟ ซํ ลํ ทํ ด ร รวมทั้งสิน้ ๘ เสียง
เมื่อพิจารณาการใชกลุมเสียงตาง ๆ ในทางเดี่ยวปในเพลงเชิดนอกทางนี้ พบวาทางเดี่ยว
ดังกลาวอยูในกลุมเสียงกลางและเสียงแหบโดยสวนใหญ เพราะมีการใชเสียงตอเพียงเสียงเดียว
เทานัน้ ที่เปนเชนนี้ผวู ิจยั มีความเห็นวา นาจะเนือ่ งมาจากเรื่องคุณสมบัติของเสียง ซึ่งเปน
ธรรมดาของเสียงที่พรรณนาถึงความเศราโศกนั้นยอมมีน้ําเสียงทุมต่าํ และเชื่องชา ในทางกลับกัน
ยอมไมมีคีตกวีคนไหนใชเสียงต่ําแสดงความกระฉับกระเฉงในดนตรีไดสําเร็จ เพลงเชิดนอกจึงมี
น้ําเสียงคอนไปทางเสียงสูงที่แสดงถึงความกระชุมกระชวยเปนสวนใหญ

การใชเม็ดพราย
จากการศึกษาทางเดี่ยวปในเพลงเชิดนอกของครูปบ คงลายทอง ในเรื่องของการใช
เม็ดพราย พบวาทางเดีย่ วดังกลาวมีใชกลวิธีในการเปาปในที่หลากหลาย ซึ่งมีการใชกลเม็ด
ตาง ๆ ในการเปาปในมากถึงมากถึง ๑๒ วิธี ไดแก สบัด ควง ขยี้ ตีนวิ้ พรม ปริบ ครั่นลม ครั่นนิว้
ตอดลิ้น ตอดลม ประคองลิน้ และประคองลม
เดี่ยวปในเชิดนอก ทางครูปบ คงลายทอง จึงเปนทางเดี่ยวปในที่มีการใชกลวิธีในการทํา
เม็ดพรายตาง ๆ ของปในไดอยางครบถวนสมบูรณ ทั้งในแงของการใชนิ้ว ลม และลิ้น ซึ่งการทํา
กลวิธีตาง ๆ ที่ไดกลาวมานัน้ ตองอาศัยความละเอียดถี่ถวน ความมานะอดทนในการฝกฝน
และปฏิบัติอยางยิง่ จึงจะสามารถสรางสรรคเม็ดพรายตาง ๆ ใหออกมาสมบูรณดงั ที่ปรารถนาได

เอกลักษณของเพลงเชิดนอก
คุณลักษณะพิเศษของเดี่ยวเชิดนอกนัน้ ถือวาจังหวะเปนเรื่องที่เดนชัดทีส่ ุด เพราะ
เชิดนอกถือเปนเพลงเดี่ยวทีแ่ สดงถึงความแมนยําในเรื่องของจังหวะ ดังที่ครูบุญชวย โส
วัตร ไดกลาวถึงคุณสมบัติของเดี่ยวเชิดนอกไววา “เพลงกลุมที่ใชแสดงความสามารถของ
การเปนผูแมนในจังหวะ ไดแก เพลงที่ใหอิสรภาพในการดําเนินทํานองที่มีสว นที่ไมอยูใน
อํานาจของการควบคุมจังหวะและอยูในอํานาจของการควบคุมจังหวะ เชน เพลงเชิดนอก
ทยอยเดีย่ ว เปนตน (บุญชวย โสวัตร, ๒๕๓๑: ๘)
เดี่ยวเชิดนอกจึงจัดอยูในกลุม เพลงที่แสดงถึงความสามารถของผูบรรเลงในการควบคุม
จังหวะ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิเคราะหที่ผวู ิจัยไดกลาวมาแลวขางตนวา เชิดนอกเปนเพลงที่มี
ความพิเศษในเรื่องของจังหวะ คือ เปนเพลงที่มกี ารเขาออกของจังหวะ ระหวางจังหวะแบบลอย
กับจังหวะแบบนับ ผูท ่เี ดี่ยวเพลงนี้จงึ ตองเปนผูท ี่มีความแมนยําในเรือ่ งของจังหวะ โดยสามารถ
เขาออกระหวางจังหวะทั้งสองแบบไดอยางถูกตอง ไมเกิดการสะดุดทําใหอารมณของเพลงเสียไป

ลีลาเฉพาะของครูปบ คงลายทอง
เดี่ยวปในเชิดนอกทางนี้เปนทางเดี่ยวที่มีผา นกระบวนการถายทอดความรูจากครูกับศิษย
ดวยวิธมี ุขปาฐะมาเปนระยะเวลานาน ยอมเกิดการผสมผสานคละเคลากันระหวางลีลาของสํานัก
(School Style) และลีลาเฉพาะบุคคล (Personal Style) จนตกผลึกเปนทางเดี่ยวปในเชิดนอกทีม่ ี
ความงดงามและไพเราะนาฟงยิง่ ทางหนึ่ง
กลาวถึงลีลาเฉพาะในการเปาปของสํานักเสนาะดุริยางค คือ เรื่องความกระจางชัดของ
เสียง (Clarity) ดังที่ครูปบไดตั้งขอสังเกตในเรื่องนี้ไววา “จะสังเกตเห็นวาเอกลักษณเฉพาะของ
เรา (สํานักเสนาะดุริยางค) คือ เรื่องการทําเสียง เนนเสียง ที่ชัดเจนไมเพี้ยน” (ปบ คงลายทอง,
สัมภาษณ, ๑๙ มกราคม ๒๕๔๙) แตหากจะกลาวถึงลีลาเฉพาะในการเปาปในของครูปบแลว
ครูปบเปนศิลปนผูมีความเปนเลิศในดานการถายทอดอารมณเพลง
เปนศิลปนผูที่สามารถใช
ทวงทํานองเพลง การใชเม็ดพราย และการบังคับลมใหส้นั ยาวหนักเบาไดสอดคลองกับอารมณ
เพลงมากที่สุดทานหนึ่ง ซึ่งลีลาเฉพาะในการเปาปของครูปบนี้เองที่เปนปจจัยสําคัญสงเสริมให
ทางเดี่ยวปในเชิดนอกทางนีม้ ีการใชเม็ดพรายทีห่ ลายหลาก มีทว งทํานองที่ไมซา้ํ ซาก มีสาํ นวน
ขึ้นตนทีช่ วนติดตาม และมีสํานวนลงจบที่สมบูรณ

การแสดงชุดหนุมานจับนางเบญกาย
เดิมการแสดงชุดจับนางเปนการแสดงทีม่ ีอยูในโขน แตถูกนํามาแสดงเปนชุดการแสดง
เบ็ดเตล็ดเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘ นายธนิต อยูโพธิ์ อดีตอธิบดีกรมศิลปากรเปนผูคิดริเริ่ม การแสดงชุดนี้
ประดิษฐทารําโดยครูเจริญจิต ภัทรเสวี และครูกรี วรศะริน ในครั้งแรกมีครูพริ้ง ดนตรีรส เปนผู
เดี่ยวระนาดเอก ตอมาจึงเปลี่ยนมาใชปในเดี่ยวแทนโดยมีครูเทียบ คงลายทอง เปนผูที่รับชวงตอ
ศิลปนคูแรกทีแ่ สดงชุดหนุมานจับนางเบญกาย คือ อาจารยรัจนา พวงประยงค และนายบุญเลิศ
(ไมทราบนามสกุล)

ภาพการแสดงชุดหนุมานจับนางเบญกายโดยอาจารยรัจนา พวงประยงคและนายบุญเลิศ
(ไมทราบนามสกุล) (วิมลศรี ลิ้มธนากุล, ๒๕๓๔: ๓๓)
การแสดงชุดนีม้ ีตัวละครสําคัญ ๒ ตัว ไดแก หนุมานและนางเบญกาย ซึ่งผูท ี่จะสวม
บทบาทเปนหนุมานและนางเบญกายจะตองเปนผูท ี่มลี ักษณะเหมาะสมกับตัวละครดวย ดังนั้น
การคัดเลือกผูแ สดงชุดนี้จึงตองคัดสรรกันเปนพิเศษในเรื่องของความสามารถในการรายรํา รูปราง
หนาตา และบุคลิกภาพของผูแสดง สําหรับเครื่องแตงกายในการแสดงชุดนี้มลี ักษณะเดียวกับ
การแตงกายของตัวลิงและตัวนางในการแสดงโขนโดยทัว่ ไป คือ หนุมานแตงยืนเครื่องตัวลิง
มีเครื่องนุง หมสีขาว และสวมศีรษะตามแบบของหนุมาน สวนนางเบญกายแตงยืนเครื่องตัวนาง
มีผานุง และผาหมสีเหลืองขลิบแดง สวมรัดเกลาเปลว
การแสดงชุดหนุมานจับนางเบญกายนี้สามารถมีไดในหลายโอกาส ไมวา จะเปนงานมงคล
หรืองานอวมงคล การแสดงชุดนี้จงึ เปนชุดการแสดงทีไ่ ดรับความนิยมอยางยิ่ง ทวาในปจจุบนั
ทารํากับทํานองเพลงในการแสดงชุดนี้เกือบจะไมตรงกันเสียทีเดียว ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษากลวิธี
การเดี่ยวปในเชิดนอกประกอบการแสดงดังกลาว

กลวิธีการเดี่ยวปในเชิดนอกประกอบการแสดงชุดหนุมานจับนางเบญกาย
จากการศึกษากลวิธกี ารเดี่ยวปในเชิดนอกประกอบการแสดงชุดหนุมานจับนางเบญกาย
ของครูปบ คงลายทอง สามารถสรุปหลักการสําคัญในการเดีย่ วปในประกอบการแสดงชุดนี้ไดวา
เดิมศิลปนทัง้ สองฝาย ไดแก ผูเลนและผูรํานั้นตางตองคอยสังเกตทํานองซึ่งกันและกัน เพื่อให
ทํานองและทารําสอดคลองสัมพันธกนั โดยตลอดทั้งการแสดง แตปจ จุบันเนื่องจากกระบวนการ
ถายทอด การนําไปใชทตี่ างวาระ ความสามารถของศิลปน รวมถึงศิลปนทัง้ สองฝายนัน้ มิได
ปรึกษาหารือกันในการปรับปรุงทารําและทํานองที่คลาดเคลื่อนอยูใหเปนมาตรฐาน
การแสดงชุดหนุมานจับนางเบญกายในปจจุบัน ดนตรีนั้นทําหนาที่เปรียบเสมือนไฟเวที
ที่ทาํ หนาที่คอยตามติดตัวละคร สวนใหญคนปจะตองคอยสังเกตทารํา โดยเฉพาะระหวางจับ ๑
ถึงจับ ๒ นั้น คนรํามักจะไมเขาใจทํานองป คนปจึงตองรูจักดัดแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอน
ทํานองที่เปาใหสอดคลองกับทารําโดยอัตโนมัติขณะทีม่ กี ารแสดงใหได คนรําจะฟงทํานองปเขาใจ
อีกครั้งก็ตอเมือ่ คนปเปาทํานองวา “จับตัวใหติดตีใหตาย ฉวยตัวใหตดิ ตีใหแทบตาย” เปนอันเขาใจ
ตรงกันวาคือ จับ ๓ ดังนัน้ สิ่งสําคัญในการแสดงชุดหนุมานจับนางเบญกายก็คือ ศิลปนทัง้ สอง
ฝายจะตองถอยทีถอยอาศัยกัน ประณีประนอม และตองเปนผูท ี่มีไหวพริบปฏิภาณในการบรรเลง
หรือการแสดงสูง เพื่อที่จะสามารถดัดแปลงแกไขการบรรเลงหรือทารําของตนไปตามสถานการณ
ไดทันทวงที

สรุปทายเรื่อง
จากการศึกษาครั้งนี้ กลาวไดวาเดี่ยวปในเชิดนอกเปนศิลปกรรมชั้นยอดชิ้นหนึง่ ของไทย
ดวยเปนศิลปกรรมที่ใหความงามทางสุนทรียศิลปถึง ๓ ระดับ นอกจากจะใหความเจริญหูเจริญตา
แลว เดี่ยวปในเชิดนอกยังสะทอนคุณคาของความเปนไทยไดอยางชัดเจน โดยเฉพาะในเรื่องของ
ความประนีประนอม ความมีน้ําใจ และความรักอิสระ ดังจะเห็นไดวา แมเชิดนอกจะเปนเพลงเดี่ยว
แตก็ไมสามารถเลนไดโดยลําพังผูเดียว จะตองมีฉิ่งและกลองเขาสอดประสานดวย และการ
บรรเลงเดี่ยวทีต่ องใชศักยภาพในการบรรเลงขั้นสูงนัน้ คนป คนฉิ่ง และคนกลองตางก็ตองถอยที
ถอยอาศัยกัน ความลองลอยของทํานองปและอิสระในการใชทวงทํานองนั้นก็เปรียบเทียบไดกบั
ความรักอิสระของไทย ความงามชั้นยอดจึงมีอยูมีอยางสมบูรณพรอมในเดี่ยวปในเชิดนอก

