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บทคัดย่อ
 พันโทวิชิต โห้ไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย - 
โยธวาทิต) ประจำาปีพุทธศักราช 2555 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถโดดเด่นทาง
ด้านการบรรเลงเดี่ยวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ต จนได้รับการชื่นชมอย่างแพร่หลาย 
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาประวัติและผลงานของพันโทวิชิต 
โห้ไทย ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เพลงไทยในรูปแบบการบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ต 
และ 2) ศึกษากระบวนการเรียนรู้การบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ตของพันโทวิชิต โห้ไทย 
ผลการวิจัยพบว่า 1) พันโทวิชิต โห้ไทย เริ่มเป่าปี่คลาริเน็ตตั้งแต่ครั้งยังเป็นนักเรียน
ดุริยางค์ทหารบก หลังจากติดยศสิบตรี ท่านหันมาสนใจศึกษาดนตรีไทยอย่างจริงจัง 
ไดเ้ริม่เรยีนดนตรไีทยกบัครพูมิ นกัระนาด และหาความรูเ้พ่ิมเติมจากครูอกีหลายท่าน 
ด้วยความสนใจในดนตรีไทย จึงเริ่มเรียบเรียงเพลงไทยเป็นทางเดี่ยวสำาหรับปี่คลาริ
เนต็ 2) ในกระบวนการศกึษาการบรรเลงเดีย่วเพลงไทยดว้ยปีค่ลารเินต็ของศิลปนิแหง่
ชาติ พันโทวิชิต โห้ไทย นั้น ท่านเลือกใช้ปี่คลาริเน็ต บีแฟล็ต (Bb) ระบบนิ้ว 14 เสียง 
(14 keys) และใช้ลิ้น (Reed) ที่มีความบางและอ่อน เพื่อให้ริมฝีปากสามารถควบคุม
เสียงได้ง่าย และให้ได้มาซึ่งสำาเนียงเพลงไทยที่ไพเราะและคุ้นเคยกับผู้ฟัง โดยสรุป
การวจิยัเรือ่ง กระบวนการเรยีนรูเ้พลงไทยในรูปแบบการบรรเลงเด่ียวปีค่ลาริเนต็ของ
ศิลปินแห่งชาติ พันโทวิชิต โห้ไทย จะนำาไปสู่การเกิดองค์ความรู้อันเป็นประโยชน์ใน
การเรียนการสอนปี่คลาริเน็ต ให้เยาวชนไทยได้อนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่เทคนิค
วิธีการ การบรรเลงเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรีตะวันตกอย่างถูกวิธีสืบไป
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คำาสำาคัญ : การเรียนรู้เพลงไทยในรูปแบบ
  การบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ต

Abstract
 Lieutenant Colonel Wichit Hothai 
was named the “National Artist in Performing
Arts (Thai Music-Marching Band)” in  2012.
He is well known and admired among people
for his knowledge and outstanding single 
performances of Thai music with the clarinet. 
The objectives of this research are as follows
: 1) To study Lieutenant Colonel Wichit 
Hothai’s history and performance regarding 
the leaning of Thai songs in solo clarinet 
performances.  2)  To  study  his  learning
process of performing clarinet solos. The 
results of the research are as follows : 1) 
Lieutenant Colonel Wichit Hothai began 
playing the clarinet when he was an army 
student in the military marching band. He 
practiced playing the clarinet in order to 
become really skillful. 2) In performing Thai 
songs using clarinet solos, Lieutenant Colonel
Wichit chose to perform these solos with 
the clarinet of Bb, which had 14 keys and 
used a thin and soft reed to make it easier 
for controlling with the lip. In conclusion, 
the research of the learning process of Thai 
songs in the clarinet solos of the National 
Artist, Lieutenant Colonel Wichit Hothai, will 
lead to new knowledge, which was useful for 
learning about and teaching the clarinet and 

propagating Thai songs that was a treasure
for Thailand. It was also useful for Thai 
youths to preserve, inherit and propagate 
the techniques and methods of playing Thai 
songs with western instruments correctly for 
the Thai people in the future.

Key Word : Learning Process of Thai Songs 
   in the Clarinet Solos

บทนำา
 ดนตรีเป็นศิลปะเกี่ยวกับเสียงท่ีใช้การ
บรรเลงของเคร่ืองดนตรี หรือเสียงขับร้องเป็นส่ือ 
ทำาให้ผู้ฟังเกิดความรู้สึกสะเทือนใจ เกิดอารมณ์
สอดคล้องกันไปกับบทเพลงที่ได้รับฟังอยู่ เสียงสูง
ตำ่าของดนตรีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติ เครื่อง
ดนตรีต่างๆ ต้องอาศัยกฎเกณฑ์ของวิทยาศาสตร์
เข้าช่วยประดิษฐ์ให้เกิดเป็นเสียงที่ไพเราะ เป็นเสียง
ที่ละเอียดจากการสร้างขึ้นด้วยความตั้งใจ ด้วยการ
ประดิษฐ์เสียงอย่างประณีตและบรรจงของมนุษย์ 
เพือ่ใหม้นษุยด์ว้ยกนัฟงั มนษุยเ์ปน็ผูส้รา้งมาตรฐาน
ของความไพเราะ โดยอาศัยความรู้สึกที่ดีเอาเสียงที่
ไพเราะงดงาม นำาแตล่ะเสยีงมาเรยีงรอ้ยใหป้ะตดิปะ
ต่อกนัจนกลายเปน็บทเพลงทีไ่พเราะ (สุกรี เจริญสุข, 
2550 : 62 - 63)
 เพลงไทยแต่งขึ้นตามหลักของดนตรีไทย
มลีลีาในการขบัรอ้งและบรรเลงแบบไทย โดยเฉพาะ
และแตกต่างจากเพลงของชาติอื่นๆ เพลงไทยแต่
เดิมมักจะมีประโยคสั้นๆ และมีจังหวะค่อนข้าง
เร็ว ส่วนใหญ่มีต้นกำาเนิดมาจากเพลงพื้นบ้าน หรือ
เพลงสำาหรับประกอบการรำา การเต้น เพื่อความ
สนุกสนานร่ืนเริง ต่อมาเมื่อต้องการจะใช้เป็นเพลง
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สำาหรับร้องขับกล่อม และประกอบการแสดงละคร
กจ็ำาเปน็ตอ้ง ประดษิฐท์ำานองใหม้จีงัหวะชา้กวา่เดมิ 
(พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์, 2554 : 15)
 การบรรเลงเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรี
ตะวันตก ขึ้นอยู่กับบริบทในการนำาไปใช้ เช่น ใน
บริบทเพื่อพิธีกรรม ความบันเทิง หรือเพื่อแสดง
ความสามารถของผู้บรรเลง เป็นต้น ถ้ามองในแง่
มมุทางวฒันธรรม มลีกัษณะเป็นการขา้มวฒันธรรม 
(cross – culture) ซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงจิต
วิญญาณแท้ได้ทั้งหมด แต่ถ้ามองในแง่มุมของการ
ศึกษา การเปรียบเทียบทางวัฒนธรรมหรือความ
บันเทิง นับได้ว่าให้คุณค่าอย่างยิ่ง สิ่งที่ต้องคำานึงถึง
ในเบื้องต้นที่สำาคัญ คือ ดนตรีเป็นภาษาสากล ต่าง
วัฒนธรรมกันจึงเข้าถึงได้ยาก แต่อาจเข้าถึงกันได้
ในแง่ของอารมณ์ (emotion) เช่น ความสนุกสนาน 
ความเศรา้ เปน็ตน้ ดงันัน้ การบรรเลงเพลงไทยดว้ย
เครื่องดนตรีตะวันตกในแง่มุมทางวัฒนธรรมและ
การแสดงความสามารถ จึงสามารถทำาได้เป็นอย่าง
ดี แต่อาจไม่สมบูรณ์นัก สิ่งที่จะได้คือเป็นประโยชน์
ตอ่การศกึษา และความบนัเทงิ ทำาใหด้นตรไีทยกว้าง
ขวางขึน้ เปน็โอกาสอนัดีทีท่ำาใหไ้ดท้ราบถงึวรรณคดี
ดนตรีที่สำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงเดี่ยวของ
ดนตรีไทย (มงคล ภิรมย์ครุฑ, 2553 : 1)
 ศลิปนิไทยจำานวนมากไดส้ร้างสรรคผ์ลงาน
ไวใ้หแ้ก่ประเทศชาตใินสาขาตา่งๆ ซึง่มท้ัีงทัศนศิลป ์
วรรณศิลป์ และศิลปะการแสดง ทำาให้ประเทศไทย
ไดร้บัการยกยอ่งสรรเสรญิจากนานาประเทศวา่เปน็
ประเทศที่มีอารยธรรมและวัฒนธรรมสูงส่ง ศิลปิน
แห่งชาติจึงนับเป็นทรัพยากรบุคคลสำาคัญทางด้าน
ศิลปะ ที่ได้สืบสานงานศิลปะของชาติให้เชื่อมโยง
จากอดีตมาสู่ปัจจุบันเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญา
ของบรรพบุรุษในอดีตให้มีความรุ่งโรจน์สืบไปยัง

อนาคตข้างหน้า (ธงชัย รักปทุม และคณะ, 2553 : 19)
 พันโทวิชิต โห้ไทย ศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย - โยธวาทิต) ผู้เป็นทั้ง
ครู นักวิชาการ และศิลปินดนตรีที่มีความรู้ ความ
สามารถโดดเด่นยอดเย่ียมในด้านดนตรีไทย ประเภท
โยธวาทิต ตลอดชีวิตได้อุทิศทั้งกายใจ ทำางาน
เกี่ยวกับเพลงไทยประเภทวงโยธวาทิตต่อเนื่องมา
นานกว่า 60 ปี มีความต้ังใจและมีความพยายาม
อย่างยิ่งในการอนุรักษ์เพลงไทยโยธวาทิตทุกรูป
แบบ นอกจากจะเป็นผู้อำานวยเพลง เป็นผู้แยก
เสียงประสาน ได้บันทึกเสียงเพลงสำาคัญๆ จำานวน
มากมาย อาทิ เพลงพระนิพนธ์ของทูนกระหม่อม
บริพัตร ครูจางวางทั่ว พาทยโกศล แล้วยังนำาเพลง
ไทยของครูดนตรีท่านอื่นๆ หลายท่าน เช่น หลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง), ครูมนตรี ตรา
โมท, ครูบุญยงค์ เกตุคง และครูเฉลิม บัวทั่ง อีก
ท้ังความสามารถส่วนตัวในการเด่ียวเพลงไทยด้วย
ปี่คลาริเน็ตนั้น นอกจากจะเขียนทางเดี่ยวเป็นโน้ต
สากลเผยแพร่แล้ว ยงัได้แสดงฝีมอืเด่ียวเพลงไทยไว้
อีกมากมาย เรียกได้ว่าเกือบทุกประเภทเพลงเดี่ยว
ด้วยเคร่ืองเป่า ซ่ึงแต่ละเพลงล้วนแล้วแต่เป็นเพลง
ที่มีชื่อเสียงมาก ได้แก่ เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น พญาโศก
3 ชั้น พญาโศกเถา เชิดนอก สารถี ม้าย่อง จนถึง
เพลงทยอยเดี่ยว (กระทรวงวัฒนธรรม, 2555 : 6)
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษากระบวนการเรียนรู้เพลงไทยในรูปแบบการ
บรรเลงเด่ียวปี่คลาริเน็ตของศิลปินแห่งชาติ พันโท
วิชิต โห้ไทย ผลการวิจัยจะทำาให้ทราบประวัติและ
ประสบการณ์ทางดนตรีของศิลปินแห่งชาติ โดย
การเกบ็รวบรวมเทคนคิ วธิกีาร ในการบรรเลงเด่ียว
ปี่คลาริเน็ตด้วยเพลงไทยของพันโทวิชิต โห้ไทย ซึ่ง
นับว่ามีความเหมาะสมอย่างยิ่ง ผู้วิจัยคาดหวังว่า
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งานวจิยันี ้จะนำาไปสูก่ารเกดิองคค์วามรูใ้หมอ่นัเปน็
ประโยชนใ์นการเรยีนการสอน การสบืทอด และเผย
แพรเ่พลงไทยทีเ่ปน็สมบตัขิองชาตใิหเ้ยาวชนไทยได้
อนุรักษ์ สืบทอด และเผยแพร่เทคนิค วิธีการ การ
บรรเลงเพลงไทยดว้ยเครือ่งดนตรตีะวนัตกในโอกาส
ต่อไปอย่างถูกต้องให้เป็นท่ีรู้จักและอยู่คู่สังคมไทย
สืบไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย
 1. เพือ่ศกึษาประวตัแิละผลงานของพนัโท
วชิติ โหไ้ทย ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูเ้พลงไทยในรปู
แบบการบรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ต
 2. เพื่อศึกษากระบวนการเรียนรู้การ
บรรเลงเดี่ยวปี่คลาริเน็ตของพันโทวิชิต โห้ไทย

วิธีการวิจัย
 การวิจัยครั้งน้ีศึกษากระบวนการเรียนรู้
เพลงไทยในรปูแบบการบรรเลงเดีย่วป่ีคลารเินต็ของ
ศิลปินแห่งชาติ พันโทวิชิต โห้ไทย ผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร และการศึกษาภาคสนาม โดยมี
ขั้นตอนในการวิจัย ดังนี้
	 1.	วิธีวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ที่เก็บข้อมูลจากการ
ศึกษาเอกสาร และการเก็บข้อมูลภาคสนาม ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้
  1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร 
(Document) ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล จากแหล่ง
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) การศึกษา
ข้อมูลทางเอกสารกระทำาก่อนเข้าไปเก็บข้อมูลภาค
สนาม และประกอบเพิ่มเติม ในขณะที่เก็บข้อมูล
ภาคสนาม และหลังเสร็จส้ินการศึกษาภาคสนาม 

โดยทำาการค้นคว้าจากหน่วยงานราชการ สถาบัน
การศึกษา หนังสือ ตำารา วิทยานิพนธ์ อินเทอร์เน็ต 
ประชาชน และบุคคล
  1.2 เก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม 
โดยวธิกีารสมัภาษณแ์บบมีโครงสร้าง การสมัภาษณ์
แบบเจาะลึก การสังเกต
	 2.	ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการวจิยั
คร้ังนี้ ผู้วิจัยได้กำาหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลโดยคัดเลือก
จากกลุ่มบุคคลที่สามารถให้ข้อมูลสำาคัญได้ตาม
ลักษณะข้อมูลที่ต้องการศึกษา ดังนี้
  2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ 
(Key Informants) โดยการกำาหนดแบบเจาะจง 
จำานวน 3 คน แบ่งเป็น
  - ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรี จำานวน 1 คน
  - ผู้เช่ียวชาญด้านเพลงไทย จำานวน 1 คน
  - ผู้เช่ียวชาญด้านป่ีคลาริเน็ต จำานวน 1 คน
  2.2 กลุม่ผูป้ฏบิตั ิ(Casual Informants) 
โดยการกำาหนดแบบเจาะจง คือ พันโทวิชิต โห้ไทย
  2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป (General 
Informants) โดยการเลือกแบบเจาะจง จำานวน
5 คน
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยได้กำาหนดเครื่องมือเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
ดังต่อไปนี้
  3.1 แบบสังเกต (Observation) ใช้การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) 
และการสงัเกตแบบไมม่สีว่นรว่ม (Non-Participant 
Observation) เพื่อเก็บข้อมูล จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
สำาคัญ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั่วไป
  3.2 แบบสัมภาษณ์ (Interview)
ใชเ้ครือ่งมอืในการสมัภาษณเ์พือ่เกบ็ขอ้มลูจากกลุม่
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ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั่วไป ดังนี้
  - การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
(Structured Interview) ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ กลุ่มผู้ปฏิบัติ และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
ทั่วไป
  - การสมัภาษณแ์บบเจาะลกึ (In-depth 
Interview Guideline) เป็นการสัมภาษณ์แบบ
ไม่มีโครงสร้าง   (Unstructured  Interview)
ใช้ในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำาคัญ และกลุ่ม
ผู้ปฏิบัติ
 4. เก็บรวบรวมข้อมูล วเิคราะห์ข้อมลู และ
นำาเสนอข้อมูล

สรุปและอภิปรายผล
 ผลจากการศกึษาวจิยั ประวตั ิผลงาน และ
กระบวนการเรยีนรู้การบรรเลงเดีย่วป่ีคลารเินต็ของ
ศลิปนิแหง่ชาต ิพนัโทวชิติ โหไ้ทย สามารถอภปิราย
ผลได้ ดังนี้
 1. พันโทวิชิต โห้ไทย เริ่มเรียนวิชาดนตรี
สากลที่โรงเรียนดุริยางค์กองทัพบก เมื่ออายุ 13 
ปี โดยเลือกเรียนปฏิบัติเคร่ืองลมไม้ คือ ป่ีคลาริ
เน็ต และได้ประจำาอยู่วงโยธวาทิตกองทัพบก พัน
โทวิชิตเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถโดดเด่นในด้าน
การเรียบเรียงเพลงไทยสำาหรับโยธวาทิต รวมถึง
การบรรเลงเดี่ยวเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรีตะวัน
ตก สอดคล้องกับกัมม์ (Gumm, 2004 : 11-22) ที่
ได้กล่าวว่า ความสามารถทางดนตรี การจัดสภาพ
แวดล้อมในชั้นเรียน และการสนับสนุน ล้วนเป็น
ปจัจยัในการสง่เสรมิแรงจงูใจในการเรยีนดนตรขีอง
นักเรียน กลุ่มนักเรียนที่ประสบความสำาเร็จสูงได้รับ
การจัดสภาพแวดล้อมทางดนตรีที่ดี ตลอดการรับ

ราชการทหารได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจทำางานเกี่ยว
กับเพลงไทยสำาหรับวงโยธวาทิตทุกรูปแบบมาโดย
ตลอด ด้วยความตั้งใจและมีความพยายามอย่างยิ่ง
ในการอนุรักษ์เพลงไทย รวมทั้งเทคนิคและกลวิธี
ต่างๆ นอกจากจะเป็นผู้อำานวยเพลง เป็นผู้แยก
เสียงประสาน ได้บันทึกเสียงเพลงสำาคัญๆ จำานวน
มากมายแล้ว ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ได้ร่วมทำา
หน้าที่ชำาระตรวจสอบ เขียนซ่อมโน้ตเพลงไทยของ
เก่าท่ีขาดหรือสูญหายไปแล้ว ให้กลับคืนมาใช้ใน
ราชการอีกเป็นจำานวนมาก และความสามารถส่วน
ตัวในการบรรเลงเด่ียวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ตนั้น 
นอกจากจะเขียนทางเด่ียวเป็นโน้ตสากลเผยแพร่
แล้ว ยังได้แสดงฝีมือเดี่ยวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ต
ไว้อีกมากมาย เรียกว่าทุกประเภทเพลงเด่ียวด้วย
เครื่องเป่า สอดคล้องกับมงคล ภิรมย์ครุฑ (2553 
: 96-97) ที่ได้กล่าวว่า การบรรเลงเพลงไทยด้วย
เคร่ืองดนตรีตะวันตก มีลักษณะบูรณาการความรู้
ทางทฤษฎีและทักษะของท้ังดนตรีไทยและดนตรี
ตะวนัตก โดยรกัษาทว่งทำานองแบบไทยไว ้สว่นดา้น
ทกัษะปฏบิตัติามอยา่งตะวนัตก โดยประยกุตใ์ชเ้มด็
พรายแบบไทยตามความเหมาะสม บทเพลงท่ีมีชื่อ
เสียงมาก ได้แก่ เพลงนกขมิ้น 3 ชั้น พญาโศก 3 
ชั้น เชิดนอก สารถี ม้าย่อง จนถึงเพลงทยอยเดี่ยว 
นอกจากนี้แล้วพันโทวิชิตยังได้ถ่ายทอดความรู้ทาง
ด้านดนตรีไม่ว่าจะเป็นดนตรีตะวันตก หรือดนตรี
ไทยแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาตามสถาบันต่างๆ 
สอดคล้องกับนิวัฒน์ วรรณธรรม. (2541 : 13 - 15) 
ทีไ่ดก้ลา่ววา่ กระบวนการถา่ยทอดความรูท้างดนตร ี
เป็นวิธีการถ่ายทอดความรู้ที่ครูผู้สอนควรเลือกให้
เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็น
วิธีการท่ีง่าย หรือยากประการใด ผู้สอนควรใช้วิธี
การที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถทำาให้ผู้เรียน
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เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจในทักษะและเนื้อหา
น้ันๆ จนมผีลงานมากมายเพยีงพอทีจ่ะเสนอตนเอง
เข้ารับรางวัลศิลปินแห่งชาติ ตลอดระยะเวลา 20 
กว่าปีในการรอคอยก็ประสบความสำาเร็จในปี พ.ศ. 
2555 จึงไดร้บัการยกยอ่งเชดิชเูกยีรตเิป็นศลิปินแหง่
ชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย-โยธวาทิต) 
สอดคล้องกับธงชัย รักปทุม และคณะ (2553 : 16
- 26) ในเรื่องคุณสมบัติของศิลปินแห่งชาติ 1) เป็น
ผู้มีสัญชาติไทยและยังมีชีวิตอยู่ในวันตัดสิน 2) เป็น
ผูท้ีม่คีวามสามารถ มคีวามเชีย่วชาญ และมผีลงานดี
เดน่ เปน็ทีย่อมรบัของวงการศลิปินแขนงนัน้ 3) เป็น
ผูส้รา้งสรรค์และพฒันาศลิปะแขนงนัน้จนถงึปัจจบัุน 
4) เป็นผู้ผดุงและถ่ายทอดศิลปะแขนงนั้น 5) เป็นผู้
ปฏิบัติงานศิลปะแขนงนั้นอยู่ในปัจจุบัน 6) เป็นผู้มี
คุณธรรมและมีความรักในวิชาชีพของตน 7) เป็นผู้
มีผลงานที่ยังประโยชน์ต่อสังคมและมนุษยชาติ
 2. กระบวนการเรียนรู้เพลงไทยของพัน
โทวิชิต โห้ไทย เริ่มต้นจากเป็นผู้ที่ชื่นชอบเพลงไทย
เดิมอยู่แล้ว จึงสมัครเรียนดนตรีไทย และได้เรียน
ฆ้องวงใหญ่เพลงสาธุการครั้งแรกกับครูพิมพ์ นัก
ระนาด เมื่อเข้าอยู่ในกองดุริยางค์ทหารบก ก็ได้
ย้ายไปเรียนดนตรีไทยทางฝั่งธนบุรี ที่เรียกกันว่า 
เพลงบ้านครูจางวางทั่ว พาทยโกศล พันโทวิชิตได้
เรียนดนตรีไทยกับศิษย์คนสำาคัญของครูจางวางทั่ว
หลายคนจนเกิดความชำานาญ สอดคล้องกับทฤษฎี
การเรยีนรูก้ลุม่มานษุยนิยม กล่าวคอื ผูเ้รยีนจะเรยีน
รู้ได้ดีเมื่อผู้เรียนมีส่วนในการกำาหนดจุดประสงค์
การเรียนรู้ ในกระบวนการเรียนรู้ผู้เรียนสามารถ
เลือกเรียนสิ่งต่างๆ ได้ตามความสนใจโดยไม่มีการ
บังคับ การควบคุมให้เรียนรู้ ผู้เรียนเป็นผู้เลือกสรร
และกำาหนดการเรียนรู้ ลงมือกระทำาสิ่งต่างๆ ด้วย
ตนเองมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

ได้อย่างกว้างไกล ต่อมาท่านได้สนใจทางด้านเพลง
โยธวาทิตทางบรรเลงของทูลกระหม่อมบริพัตร ซ่ึง
มีบรรดาเพลงที่ท่านสร้างเป็นโน้ตสากลไว้มากมาย
จนอ่านเขียนโน้ตสากลคล่อง ฝึกฝนจนเกิดความ
ชำานาญในการบรรเลงปี่คลาริเน็ตสำาเนียงไทย พัน
โทวิชิต โห้ไทย ขยันหมั่นฝึกซ้อมจนเป็นที่ยอมรับ
ในความไพเราะ สนุกสนาน เร้าใจ เร้าอารมณ์ของ
การบรรเลงปี่คลาริเน็ตสำาเนียงไทย รวมถึงเพลงขั้น
สงูของเพลงไทยอยา่งเพลงเดีย่ว สอดคลอ้งกบัชูชาต ิ
พิทกัษาการ (2535 : 141 - 143) ได้กล่าววา่ การฝึก
ซ้อมประจำาวันเป็นส่ิงท่ีจำาเป็นท่ีสุดในการฝึกทักษะ
การปฏบิติัเครือ่งดนตร ีผูฝ้กึต้องวางแผนใหร้อบคอบ 
และเหมาะสมกบัเวลาทีต่นเองมอียู ่ซึง่พนัโทวชิติ โห้
ไทย มีแนวทางการฝึกฝน ดังนี้
 1) ขั้นเตรียมความพร้อม
 ในการบรรเลงเครื่องดนตรีทุกชนิด
สิง่สำาคญัเบือ้งตน้ คอื การเตรยีมความพร้อมเมือ่ตอ้ง
บรรเลงเพลงใดๆ ก็ตาม เพื่อสร้างความคุ้นเคยกับ
ระบบเสียงและระบบนิ้วของเครื่องดนตรีในบันได
เสียงนั้นๆ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เรียนดนตรี
ตะวันตก จะขาดความคุ้นเคยกับท่วงทำานองของ
เพลงไทย ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ ดังนั้น ก่อนจะเริ่ม
ฝึกฝน ควรได้ฝึกซ้อมโทนเสียงและบันไดเสียงก่อน 
เพื่อเป็นการเตรียมตัวก่อนบรรเลงเพลงจริง ซ่ึงเริ่ม
ด้วยการลองโทน และการฝึกบันไดเสียง C เมเจอร์ 
แล้วต่อด้วยบันไดเสียง G, D เมเจอร์ และไมเนอร์ 
ตามลำาดับ ซึ่งสอดคล้องกับดุษฎี พนมยงค์ (2539 : 
56 - 57) กล่าวว่า การฝึกทักษะอย่างได้ผล ควรมี
ความพร้อมดังต่อไปนี้ 1) มีความตั้งใจอย่างจริงจัง
ที่จะฝึกฝน โดยจัดเวลาให้ตนเอง อย่างน้อยวันละ 
20 - 30 นาที สัปดาห์ละ 5-6 วัน 2) มีสถานที่ที่ผู้
ฝึกสามารถจะปฏิบัติการฝึกซ้อมได้ เช่น เป็นห้อง
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ฝึกซ้อมเฉพาะไม่มีผู้มารบกวน มีอากาศถ่ายเทได้
สะดวก และขอให้คำานึงด้วยว่าไม่ควรให้เสียงจาก
การฝกึซอ้มไปรบกวนชาวบา้น 3) มเีครือ่งเทียบเสยีง 
(Pitch pipe) หรือมีเครื่องดนตรีอื่น 4) รับประทาน
อาหารพอสมควร ไมค่วรท้องว่างหรอืท้องอ่ิมจนเกิน
ไป 5) สวมเสือ้ผา้ทีไ่มค่บัจนเกนิไป ขณะฝกึควรงดใช้
เข็มขัดรัดเอว 6) ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพสมบูรณ์ 
7) ทำาจิตใจให้แจ่มใสและสงบ 8) เดินสายกลางใน
การฝึก ไม่ตึงจนเกินไป และไม่หย่อนจนเกินไป การ
กำาหนดเวลาฝึกแบบฝึกหัดในแต่ละบทนั้น สามารถ
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพของแต่ละบุคคลโดย
มุ่งไปที่ผลของการฝึกเป็นหลัก
 2) ขั้นฝึกกลวิธีและเม็ดพรายในขั้นการ
ฝึกกลวิธีและเม็ดพรายในการบรรเลงป่ีคลาริเน็ต
นี้ เป็นการฝึกปฏิบัติปี่คลาริเน็ตที่ประยุกต์แนวทาง
การฝกึจากดนตรไีทยของพนัโทวชิติ โหไ้ทย ซึง่ผูว้จิยั
แบ่งกลวิธีต่างๆ ได้ดังนี้
  2.1) การระบายลม
  การระบายลม เป็นกลวิธีสำาคัญอย่าง
หนึ่งของการเล่นเครื่องเป่าไทย กรณีผู้เรียนทาง
ดนตรีตะวันตกสามารถเรียนรู้ได้ ในการวิจัยครั้งนี้
จึงใช้เป็นทางเลือกเบื้องต้นที่สามารถฝึกฝนได้ หลัก
การสำาคัญของการระบายลม คือ การทำาลมให้มี
ความต่อเนื่องไม่ขาดตอน สอดคล้องกับเทคนิคการ
บรรเลงเพลงไทยด้วยเคร่ืองเป่าไทย สอดคล้องกับ
องค์ประกอบของดนตรีไทย เรื่องเสียง ซึ่งพงษ์ศิลป์ 
อรุณรัตน์ (2554 : 1 - 12) ได้กล่าวว่า เสียงเกิดจาก
การสั่นสะเทือนของอากาศที่เป็นไปอย่างสมำ่าเสมอ
และมีความต่อเนื่อง
  2.2) การควงนิ้ว หรือการใช้นิ้วแทน
การควงน้ิว หรอืการใชน้ิว้แทน เปน็กลวธิทีีใ่ชใ้นทาง
ดนตรีไทย โดยเฉพาะเครื่องเป่าไทย มีวัตถุประสงค์ 

เพื่อให้ได้เสียงที่มีระดับเสียงใกล้เคียงกันมากที่สุด 
แต่คุณภาพเสียงต่างกันเล็กน้อย ส่วนทางดนตรี
ตะวันตกเป็นลักษณะการใช้นิ้วแทน ในระดับเสียง
เดียวกัน และต้องการคุณภาพเสียงที่เท่ากันเหมือน
เดิม หรือดีขึ้น ในกรณีของคลาริเน็ต เช่น การใช้นิ้ว
กอ้ยของมอืซ้ายและมอืขวา เล่นเสียง Low E, F และ 
F# หรือ B, C และ C# ในอ็อคเท็ปที่ 2 อีกกรณี เช่น 
การฝึกเสียงช่วง Throat Tone ระหว่างเสียง G ถึง 
Bb ในออ็คเทป็ท่ี 1 ซึง่ปกตเิปน็ช่วงเสยีงทีอ่อ่น และ
เบาบาง การฝึกโดยใช้นิ้วมือขวากดลงขณะเล่นช่วง
เสียงนี้  ทำาให้คุณภาพเสียงดีขึ้น  มีความเข้มและ
กำาทอนเสียงดีขึ้น สอดคล้องกับองค์ประกอบของ
ดนตรไีทย เรือ่งคณุภาพเสยีง ซึง่พงษศ์ลิป ์อรณุรตัน์
(2554 : 1 - 12) ได้กล่าวว่า เกิดจากคุณภาพของ
แหลง่กำาเนดิเสียงที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากหลาย
สาเหตุ เช่น วิธีการผลิตเสียง รูปทรงของแหล่ง
กำาเนิดเสียง วัสดุที่ใช้ทำาแหล่งกำาเนิดเสียง เป็นต้น
  2.3) การปริบ
  การปริบ เป็นเม็ดพรายของดนตรีไทย
ที่มีการใช้เป็นอย่างมาก เป็นการทำาให้เกิดเสียง
แทรกเข้าไปในระหว่างโน้ตที่มีระดับเสียงเดียวกัน 
โดยการขยับนิ้วให้มีเสียงที่สูงขึ้นแทรกเข้ามาระ
หวา่งโนต้ทัง้สอง ซึง่สอดคลอ้งกับลกัษณะการปฏบิตัิ
เทคนิค Mordent, Neighboring tone ของดนตรี
ตะวันตก แต่อัตราส่วนโน้ตแตกต่างกันเล็กน้อย 
สอดคล้องกับองค์ประกอบของดนตรีไทย เรื่อง
ความสั้น - ยาวของเสียง ซึ่งพงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ 
(2554 : 1-12) ได้กล่าวว่า ความสั้น-ยาวของเสียง 
เป็นคุณสมบัติที่สำาคัญอย่างยิ่งของการกำาหนดลีลา 
จังหวะ การสร้างความสั้น-ยาวของเสียง
  2.4) การสะบัด
การสะบัด 2 เสียง เป็นเม็ดพรายของเครื่องเป่าไทย 



86 ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) 2558                                 Vol. 13, No. 3 (September - December) 2015รมยสาร

ที่มีการแทรกพยางค์เสียงเข้าไปในระหว่างโน้ตหลัก 
มีลักษณะคล้ายกับการปริบที่มีการแทรกเสียง แต่
ต่างกันที่สะบัด 2 เสียง ไม่ได้แทรกระหว่างโน้ตที่มี
เสียงเดียวกัน ใช้แทรกระหว่างโน้ตที่มีเสียงต่างกัน 
มีลักษณะการปฏิบัติเทคนิค Grace note, Passing 
note ของดนตรีตะวันตก โดยการแทรกเสียงเข้าไป 
1 เสียง รวมเป็นการสะบัด 2 เสียง
 การสะบดั 3 เสยีง เปน็เมด็พรายของเครือ่ง
เป่าไทย ที่มีการแทรกพยางค์เสียงเข้าไปในระหว่าง
โน้ตหลักอย่างรวดเร็ว ในลักษณะเช่นเดียวกับการ
สะบัด 2 เสียง แต่เสียงที่แทรกเข้าไปเป็น 2 เสียง 
รวมเปน็การสะบดั 3 เสยีง ซึง่สอดคลอ้งกบัลกัษณะ
การปฏิบัติเทคนิค Passing notes และ Double 
Appoggiatura ของดนตรีตะวันตก สอดคล้องกับ
องค์ประกอบของดนตรีไทย เรื่องความสั้น - ยาว
ของเสียง ซึ่งพงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ (2554 : 1-12) ได้
กล่าวว่า ความสั้น-ยาวของเสียง เป็นคุณสมบัติที่
สำาคญัอยา่งยิง่ของการกำาหนดลลีา จังหวะ การสรา้ง
ความสั้น-ยาวของเสียง
  2.5) การพรม
  การพรม เป็นเม็ดพรายของเครื่องเป่า
ไทยที่มีลักษณะคล้ายกับ Trill ในยุคคลาสสิคของ
ดนตรตีะวันตก เปน็การทำาใหเ้กดิเสยีงสงูตำา่สลบักนั
อยา่งรวดเรว็ โดยใชป้ลายนิว้แตะทีโ่นต้เรว็ๆ ปกตใิน 
1 จังหวะจะได้พยางค์โน้ตที่เล่นสลับกัน 8 พยางค์ 
สอดคลอ้งกับองค์ประกอบของดนตรไีทย เรือ่งระดบั
เสียง ซึ่งพงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์ (2554 : 1-12) ได้กล่าว
ว่า ระดับความสูงตำ่าของเสียง ซึ่งเกิดจากจำานวน
ความถี่ของการสั่นสะเทือน
  2.6) การขยี้
  การขยี้ เป็นวิธีดำาเนินทำานองโดยเพิ่ม
เสยีงหรอืพยางค์แทรกลงไปบนทางเกบ็ใหถ้ีข่ึน้ไปอกี

เท่าหนึ่ง เช่น ถ้าเนื้อเพลงธรรมดาเป็น 2 พยางค์ต่อ 
1 จังหวะ (เขบ็ต 1 ชั้น) ทางเก็บจะเป็น 4 พยางค์ 
(เขบ็ต 2 ชั้น) ทางเก็บขยี้จะเป็น 8 พยางค์ (เขบ็ต 3 
ชั้น) ซึ่งสอดคล้องกับเทคนิคการปฏิบัติดนตรีตะวัน
ตกในลักษณะ Ornamentation เป็นการประดับ
ตกแต่งโน้ตหลัก ให้มีรายละเอียดมากขึ้น
  2.7) การโหนเสียง
  การโหนเสียง เป็นกลวิธีท่ีใช้ในทาง
ดนตรีไทย โดยเฉพาะเครื่องเป่าไทย เป็นวิธีการ
เป่าทำานองบางตอนให้มีเสียงยาวไหลเล่ือนระหว่าง
เสียงหนึ่งไปอีกเสียงหนึ่งอย่างสนิทสนม วิธีการฝึก 
ข้ันแรกเป่าลมจากปอดเข้าไปในเคร่ืองดนตรีก่อน 
จากนัน้ใชร้มิฝปีากพยายามบบีและคลายขณะทีเ่ปา่
ลมเข้าไปในเคร่ืองดนตรีเพ่ือโหนเสียงให้ได้เสียงที่
ต้องการ โดยไม่เปลี่ยนนิ้ว เช่น เป่าเสียง A แล้วใช้
ริมฝีปากพยายามบีบและคลายเพื่อให้เสียงขึ้นไป
หาเสียง B และ C โดยไม่เปลี่ยนนิ้ว สอดคล้องกับ
ทฤษฎดีนตรีตะวนัตกวา่ดว้ยเรือ่ง คุณภาพของเสยีง 
(Quality) เกิดจากคุณภาพของแหล่งกำาเนิดเสียง
ที่แตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น วิธีการ
ผลิตเสียง รูปทรงของแหล่งกำาเนิดเสียง วัสดุที่ใช้ทำา
แหล่งกำาเนิดเสียง เป็นต้น
 3. ขั้นฝึกแปรทำานองเบื้องต้น
 การฝึกแปรทำานองเบื้องต้น เป็นข้ันตอน
การเรยีนรูข้องดนตรไีทยในทกุเครือ่งดนตร ีซ่ึงเคร่ือง
ดนตรีแต่ละชนิด จะมีการแปลทำานองเฉพาะเครื่อง 
กรณีการฝึกแปรทำานองเบื้องต้นสำาหรับผู้เรียนทาง
ดนตรีตะวันตก และเพ่ิงเริ่มต้นการหัดแปรทำานอง
เพลงไทย หลักในการฝึกแปรทำานองเบื้องต้น คือ 
การหัดแปรทำานองจากทางฆ้องวงใหญ่ ซึ่งเป็นทาง
เครื่องจำาเพาะ เนื่องจากทางฆ้องวงใหญ่ในดนตรี
ไทยถือว่า เป็นทางทำานองหลัก การนำาเพลงไทยมา
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เดี่ยวด้วยเครื่องดนตรีตะวันตกจึงนิยมท่ีจะใช้ทาง
ฆ้องเป็นการฝึกแปรทำานองเบ้ืองต้น สอดคล้องกับ
องค์ประกอบของดนตรีไทย เรื่องทำานอง ซึ่งพงษ์
ศิลป์ อรุณรัตน์ (2554 : 1-12) ได้กล่าวว่า ทำานอง
ของดนตรีไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1) ทำานองหลัก เป็นเนื้อทำานองที่แท้จริงของเพลง
ไทย ในหมูนั่กดนตรไีทยเรยีกกนัวา่ “ลกูฆอ้ง” อาศยั
การประดิษฐ์ทำานองโดยยึดลีลาของทำานองฆ้องวง
ใหญ่เป็นหลัก 2) ทำานองตกแต่ง เป็นการประดิษฐ์
ตกแต่ง ประดับประดาทำานองหลักหรือลูกฆ้อง
ให้มีความไพเราะเหมาะสมกับเครื่องดนตรีแต่ละ
ประเภท สำาหรับการฝึกแปรทำานองของพันโทวิชิต 
โหไ้ทย ทา่นไดเ้ริม่ฝึกแปรทำานองจากทางฆอ้งวงใหญ่ 
และเมื่อมีประสบการณ์มากขึ้น จึงหันมาฝึกแปร
ทำานองจากทางระนาด เนือ่งจากทำานองทางระนาด
มเีม็ดพรายทีห่ลากหลาย และมรีายละเอยีดในเพลง
มากกว่าทางฆ้องวงใหญ่ พันโทวิชิตจึงแปรทำานอง
เพลงไทยสำาหรับการบรรเลงเดี่ยวป่ีคลาริเน็ตจาก
ทางระนาดตลอดมา ซึ่งสอดคล้องกับมงคล ภิรมย์
ครุฑ (2553 : 96-97) ได้กล่าวว่า มีลักษณะบูรณ
าการความรู้ทางทฤษฎีและทักษะของท้ังดนตรีไทย
และดนตรีตะวันตก โดยรักษาท่วงทำานองแบบไทย
ไว้ ส่วนด้านทักษะปฏิบัติตามอย่างตะวันตก โดย
ประยุกต์ใช้เม็ดพรายแบบไทยตามความเหมาะสม 
และสอดคล้องกับ สกินเนอร์ (Skinner, 1971 : 78-
80) ไดศ้กึษาเก่ียวกบับทประพนัธ์เพลงทีเ่รยีกวา่เปน็
แบบท่วงทำานองอย่างเป็นอิสระนั้น มักดำาเนินการ
ผ่านงานที่มีวุฒิภาวะสมบูรณ์แบบของนักประพันธ์
สำาคัญ

ข้อเสนอแนะ
 จากผลการวิจัยเร่ือง กระบวนการเรียนรู้
เพลงไทยในรปูแบบการบรรเลงเดีย่วปีค่ลารเินต็ของ
ศิลปินแห่งชาติ พันโทวิชิต โห้ไทย มีข้อเสนอแนะ 
ดังนี้
 1. ข้อเสนอแนะสำาหรับการนำาผลการวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
  1.1 จากผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงให้
เห็นว่า พันโทวิชิต โห้ไทย มีผลงานทางด้านดนตรี
ที่น่าสนใจหลากหลายรูปแบบ สามารถนำาไปใช้เป็น
แนวทางในการสืบทอด เผยแพร่ และอนุรักษ์ต่อไป
  1.2 สถาบนัการศกึษา สถาบนัทางดนตรี
ต่างๆ สามารถนำาผลการวจัิยไปใชใ้นการวางแผนฝึก
ปฏิบัติการบรรเลงเด่ียวเพลงไทยด้วยปี่คลาริเน็ต 
หรือเครื่องดนตรีตะวันตกตระกูลเครื่องเป่าลมไม้ 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนในภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
 2. ข้อเสนอแนะทางการวิจัย
 การศึกษาวิจัยข้างต้นนี้ เป็นการศึกษา
รวบรวมข้อมูลในแง่ของกระบวนการเรียนรู้ในรูป
แบบการบรรเลงเดี่ยว ซึ่งเป็นข้อมูลในเบ้ืองต้น ยัง
มีข้อมูลรายะเอียดอื่นๆ ที่น่าสนใจในการศึกษาวิจัย
ในครั้งต่อไป เช่น
  2.1 ศึกษารายละเอียดเรื่องผลงานทาง
ด้านดนตรีในเชิงลึกเฉพาะด้านเก่ียวกับเทคนิคการ
บรรเลงเพลงไทยในรูปแบบวงโยธวาทิต
  2.2 ศึกษากระบวนการเรียบเรียงเพลง
ไทยสำาหรับเครื่องดนตรี หรือวงดนตรีตะวันตก
  2.3 ศกึษาในเชงิลึกเกีย่วกบัเทคนคิการ
ประพันธ์เพลงไทยสำาหรับวงโยธวาทิต
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