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การศึกษาเพลงนกขมิน้

A Study of Melody “Nok Kameen”
ณัฐหทัย พงศ์พทิ กั ษ์

Nathatai Pongpitak

บทคัดย่อ

การศึกษาเพลงนกขมิน้ เป็นการวิจยั โดยใช้หลักวิชามานุษยดุรยิ างควิทยา โดยมีจดุ มุง่ หมายในการศึกษาไว้ดงั นี้
1. เพือ่ ศึกษารวบรวมองค์ความรูเ้ พลงนกขมิน้ ในบริบทต่างๆ
2. เพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์ทางซอด้วงเพลงเดีย่ วนกขมิน้ สามชัน้
3. เพือ่ ศึกษาและบันทึกโน้ตเพลงนกขมิน้
ผลการศึกษาพบว่า
1. เพลงนกขมิ้นเดิมเป็นเพลงสองชั้นของเก่าในสมัยอยุธยา เป็นเพลงสามท่อนปรากฏอยู่ในเพลงเรื่องนกขมิ้น
ก่อนที่ครูเพ็งจะนำมาขยายเป็นเพลงสามชั้นและเพิ่มให้มีการว่าดอก และครูมนตรี ตราโมทเป็นผู้รวบรวมเพลงให้เป็นเถา
และประพันธ์บทร้องสองชั้นและชั้นเดียวขึ้นมาในปี 2476 เพลงนกขมิ้นเป็นเพลงที่สามารถรับใช้สังคมทั้งบรรเลงสำหรับ
พิธกี รรม บรรเลงสำหรับการแสดง และบรรเลงสำหรับขับกล่อม
2. เพลงนกขมิ้น 3 ชั้นเป็นเพลงสามท่อน ท่อนที่ 1 มี 3 จังหวะหน้าทับส่วนท่อนที่ 2 และท่อนที่ 3 มีสอง
จังหวะหน้าทับ เพลงนกขมิ้นมีการใช้กลุ่มเสียงในบันไดเสียงโด (ด1, ด2, ด3) และบันไดเสียงซอล (ซ1, ซ2, ซ3, ซ6)
โดยมีความสัมพันธ์ของเสียงลูกตกและการแปรทำนองในเพลงเดีย่ วนกขมิน้ สามชัน้ โดยสรุปดังนี้
1. บันไดเสียง ด1 มีการแปรทำนองทัง้ เทีย่ วโอดและเทีย่ วเก็บได้ 12 ทำนอง
2. บันไดเสียง ด2 มีการแปรทำนองทัง้ เทีย่ วโอดและเทีย่ วเก็บได้ 11 ทำนอง
3. บันไดเสียง ด3 มีการแปรทำนองทัง้ เทีย่ วโอดและเทีย่ วเก็บได้ 10 ทำนอง
4. บันไดเสียง ซ1 มีการแปรทำนองทัง้ เทีย่ วโอดและเทีย่ วเก็บได้ 4 ทำนอง
5. บันไดเสียง ซ2 มีการแปรทำนองทัง้ เทีย่ วโอดและเทีย่ วเก็บได้ 10 ทำนอง
6. บันไดเสียง ซ3 มีการแปรทำนองทัง้ เทีย่ วโอดและเทีย่ วเก็บได้ 5 ทำนอง
7. บันไดเสียง ซ6 มีการแปรทำนองทัง้ เทีย่ วโอดและเทีย่ วเก็บได้ 10 ทำนอง
3. รวบรวมบันทึกโน้ตเพลงนกขมิ้นทุกบริบท ตามวิวัฒนาการโดยเริ่มจากเพลงนกขมิ้นสองชั้น เพลงนกขมิ้นสาม
ชัน้ เพลงนกขมิน้ มอญ เพลงนกขมิน้ ตับมโหรี เพลงเดีย่ วนกขมิน้ เพลงนกขมิน้ เถา เพือ่ เป็นฐานข้อมูลต่อไป

Abstract

The purposes of this study are to (1) collect the knowledge body of Thai classical music “Nok
Kameen,” (2) to investigate and analyze various context of the knowledge body of Thai classical music
“Nok Kameen, and (3) to record the note of Thai classical music” Nok Kameen.
The results reveal as follows:
1. Thai classical music “Nok Kameen” has its origin since the Ayudhaya Era with two-level and
later appeared with three-lavel music called “Song of Nok Kameen,” and finally extended into threelevel and words by teacher “Peng.” Teacher Montri Tramote collected music as Tao and composed words
with two levels and one levels in 1933. Thai classical music “Nok Kameen” is a song played in ritual
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ceremony, performance, and entertainment.
2. Thai classical music “Nog Kameen” with three-level is a classical music which its level 1
contains 3 front rhythms overlaying level 2 and 2 front rhythms overlaying level 3. It uses key signature
of Do (Do1, Do2, and Do3) and Sol (S1, S2, and S3). The relationship between sound of fallen minor
and melody translation in “Nok Kameen” with three-level can be summarized as follows:
2.1 Key signature-Do1 gains melody translation both Odd and Keb with 12 melodies.
2.2 Key signature-Do2 gains melody translation both Odd and Keb with 11 melodies.
2.3 Key signature-Do3 gains melody translation both Odd and Keb with 10 melodies.
2.4 Key signature-S1 gains melody translation both Odd and Keb with 4 melodies.
2.5 Key signature-S2 gains melody translation both Odd and Keb with 10 melodies.
2.6 Key signature-S2 gains melody translation both Odd and Keb with 5 melodies.
2.7 Key signature-S1 gains melody translation both Odd and Keb with 10 melodies.
3. The researcher collects context of Thai classical music “Nok Kameen” as developed as “Nok
Kameen with 2 parts”, “Nok Kameen with 3 parts”, “Nok Kameen Mon”, “Tab Mahoree”, “Solo Nok
Kameen,” and “Tao Nok Kameen” as further information.

บทนำ

เพลงไทยเป็นองค์ประกอบสำคัญของดนตรีไทยซึง่
ตกทอดมาตัง้ แต่โบราณจนกระทัง่ ทุกวันนี้ ศิลปินและคีตกวี
มีความคิดหลากหลายในการสร้างสรรค์ผลงานเพลงไทยทั้ง
ทางด้านโครงสร้างบทร้องและทำนองดนตรี จนเมื่อผ่าน
กระบวนการทางสังคมดนตรีจึงเกิดแบบแผนให้ถือปฏิบัติ
กันต่อมา เพลงไทยสามารถแบ่งได้สองประเภทคือประเภท
เพลงขับร้องและเพลงบรรเลง โดยถูกนำไปใช้ในโอกาส
ต่างๆ ซึง่ สรุปได้ 3 ลักษณะคือ ประกอบพิธี ประกอบการ
แสดง และขับกล่อม
เพลงนกขมิ้นเป็นเพลงที่มีโอกาสรับใช้สังคมหลาก
หลายรูปแบบ ตัง้ แต่เรือ่ งพิธกี รรม เรือ่ งการแสดงและยังอยู่
ในส่วนของการขับกล่อมด้วย บทบาทของเพลงนกขมิ้นจึง
ปรากฏในทุกโอกาส ผู้วิจัยจึงสนใจที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเพลง
นกขมิ้น เริ่มจากวิวัฒนาการของเพลงนกขมิ้นที่มีมาตั้งแต่
อดีตจนถึงปัจจุบนั บทบาทของเพลงนกขมิน้ ต่อวิถชี วี ติ และ
ต่อสังคมไทย และศึกษาโครงสร้างของเพลงนกขมิน้ ทัง้ หมด
ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่างานวิจัยเรื่องการศึกษาเพลงนก
ขมิ้น จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจศึกษาดนตรีไทย
และเป็นการสนับสนุนวิชาการของดุริยางค์ไทยในระดับ
อุดมศึกษาด้วยหลักการเชิงกระบวนการวิจยั ไว้เป็นหลักฐาน
ทั้งยังช่วยสนับสนุนให้เกิดงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อวงการ
ดนตรีไทยต่อไป

จุดมุง่ หมายของการศึกษาค้นคว้า

1. เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้เพลงนกขมิ้นใน
บริบทต่างๆ

2. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ทางซอด้วงเพลงเดี่ยว
นกขมิน้ สามชัน้
3. เพือ่ ศึกษาและบันทึกโน้ตเพลงนกขมิน้

วิธกี ารดำเนินการศึกษาค้นคว้า

ในการศึกษาเรือ่ งเพลงนกขมิน้ ผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาตาม
ขั้ น ตอนกระบวนการทางมานุ ษ ยดุ ริ ย างควิ ท ยา โดยนำ
เสนอข้อมูลเชิงพรรณนาวิเคราะห์ มีแนวทางในการศึกษา
ดังนี้

ขัน้ การเก็บรวบรวมข้อมูล

ผู้วิจัยได้ทำการรวมข้อมูลจากแหล่งความรู้ต่างๆ
และรวบรวมข้อมูลภาคสนามโดยเข้าร่วมสังเกต จดบันทึก
บันทึกเสียง บันทึกภาพนิ่ง บันทึกภาพเคลื่อนไหว จาก
การแสดง การสัมภาษณ์ บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง

ขัน้ ศึกษาข้อมูล

เรียบเรียงเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูล
จากการสังเกต จดบันทึก การบันทึกเสียง การบันทึกภาพ
นิ่ ง การบั น ทึ ก ภาพเคลื่ อ นไหว จากการแสดงและการ
สัมภาษณ์ นำเสนอข้อมูลด้านเพลงนกขมิน้ รูปแบบการใช้
เพลงประกอบแสดง บันทึกโน้ตเพลงเป็นแบบโน้ตไทยและ
สากลเพือ่ ประโยชน์ในการใช้เป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงได้

ขัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูล

ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับ เพลงนกขมิน้ ดังนี้
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- องค์ความรู้
ของเพลงนก
ขมิน้

- ประวัตเิ พลงนกขมิน้ วิวฒ
ั นาการ
-วิวฒ
ั นาการเพลงนกขมิน้
-บทบาทเพลงนกขมิน้

- วิเคราะห์ทาง - วิเคราะห์โครงสร้าง
ซอด้วงในเพลง - วรรคเพลง ลูกตก และบันไดเสียง
เดีย่ วนกขมิน้
- ความสัมพันธ์ของการลงเสียงลูกตก
สามชัน้
และการแปลทำนอง
- การเคลือ่ นทีข่ องทำนอง
- บันทึกโน้ต
เพลงนกขมิน้

เพลงนกขมิน้ สองชัน้ เพลงเรือ่ งนก
ขมิน้ เพลงนกขมิน้ มอญ เพลงนก
ขมิน้ ในตับมโหรี เพลงนกขมิน้ เถา

ผลการวิจยั
เพลงนกขมิ้นเดิมเป็นอัตราจังหวะสองชั้นอยู่ใน
เพลงเรือ่ งชือ่ เพลงเรือ่ งนกขมิน้ หรือเรือ่ งแม่หม้ายคร่ำครวญ
เป็นเพลงรวมอยู่ในเรื่องเพลงช้าทำนองเก่าสมัยอยุธยา
ประกอบด้วยเพลงช้าคือเพลงนกขมิ้น (นกขมิ้นตัวผู้และ
นกขมิน้ ตัวเมีย) เพลงสองไม้มอี ยูด่ ว้ ยกัน 2 เพลงคือเพลง
ฝรั่งคู่ เพลงกระต่านเต้น ท่อนที่ 1 เพลงเร็วคือกระต่าย
เต้นท่อนที่ 2 ท่อนที่ 3 ต่อด้วยตอนปลายกระต่ายเต้น
จบด้ ว ยเพลงลา นกขมิ้ น ตั ว เมี ย จั ด เป็ น เพลงหน้ า พาทย์
ประกอบการแสดงเรี ย กเป็ น คำหน้ า พาทย์ แ ผลงว่ า
“แม่หม้ายคร่ำครวญ” โดยเฉพาะประกอบการแสดงหนัง
ใหญ่ ตอนบทบาทนางสุวรรณกันยุมาก่อนเวลาจะขึ้นเฝ้า
ทศกัณฐ์ เพลงนกขมิน้ ยังมีทำนองหนึง่ ซึง่ มีอตั ราจังหวะชัน้
เดียว ซึ่งเป็นชั้นเดียวของทำนองนกขมิ้นตัวผู้ เพลงอัตรา
จังหวะนี้แทรกอยู่ในเพลงเร็วของมอญซึ่งมีนักดนตรีไทยนำ
มาบรรเลงกันทัว่ ไป ต่อมาครูเพ็งได้นำเพลงนกขมิน้ สองชัน้
ทำนองเก่าสมัยอยุธยานี้ มาแต่งขยายเป็นอัตราจังหวะ
สามชั้น สำหรับบรรเลงร้องส่งเป็นเพลง สามท่อนเฉพาะ
ในท่อนที่ 3 ครูเพ็งได้แต่ง “ว่าดอก” เพื่อเปิดโอกาสให้
อวดความสามารถในการขั บ ร้ อ ง และบรรเลงเดี่ ย วของ
เครื่องดนตรีเพลงอัตราจังหวะสามชั้นนี้ได้รวมเข้าชุด และ
เป็นเพลงสุดท้ายในตับต้นเพลงฉิ่ง ในปีพ.ศ. 2476 ครู
มนตรี ตราโมท ได้ทำทำนองอัตราจังหวะสามชั้นของครู
เพ็ง ทีม่ กี าร “ว่าดอก” มาแต่งตัดเป็นอัตราจังหวะสองชัน้
และชั้ น เดี ย วบรรเลงติ ด ต่ อ กั น เป็ น เพลงเถา โดยคงให้ มี
ทำนองและการว่าดอกตามแบบของครูเพ็ง

วิวฒ
ั นาการของเพลงนกขมิน้

เพลงนกขมิ้นสองชั้น มีอยู่ด้วยกัน 2 เพลง คือ
เพลงนกขมิ้ น ตั ว ผู้ มี 3 ท่ อ นและนกขมิ้ น ตั ว เมี ย มี 4
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ท่อน มีปรากฏตั้งแต่สมัยอยุธยา ไม่ทราบนามผู้แต่งแต่
คงจะเป็นเพลงเกร็ดมาก่อนที่ครูดนตรีจะนำเพลงนี้เข้ามา
บรรจุอยูใ่ นเพลงเรือ่ งนกขมิน้
เพลงเรื่ อ งนกขมิ้ น หรื อ เรี ย กอี ก ชื่ อ ว่ า เรื่ อ ง
แม่ ห ม้ า ยคร่ ำ ครวญ เป็ น เพลงรวมอยู่ ใ นเรื่ อ งเพลงช้ า
ทำนองเก่าสมัยอยุธยาประกอบด้วยเพลงช้า เพลงสองไม้
เพลงเร็วและออกเพลงลา ผู้วิจัยได้รับความอนุเคราะห์จาก
ผูอ้ ำนวยการสำนักการสังคีต ได้รบั ข้อมูลทีเ่ ป็นเอกสารจาก
ครูบุญตา เขียนทองกุล ได้มีโอกาสเห็นสมุดบันทึกที่เป็น
ลายมือเขียน แสดงให้เห็นถึงรายชื่อผู้บอกมือตามเครื่อง
ดนตรีตา่ งๆ ในเพลงเรือ่ งนกขมิน้ ในครัง้ นัน้ มีครูดนตรีไทย
หลายๆ ท่าน เช่น ครูพมุ่ บาปุยะวาทย์ ครูสร้อยสำเนียง
สนธิ์ (เพิ่ม วัฒนวาทิน) และครูสอน วงฆ้อง ครูเทียบ
คงลายทอง ครู ส งั ด ยมคุ ป ต์ พระประณี ต วรศั พ ท์ ขุ น
สำเนียงชัน้ เชิง เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้มีโอกาสบันทึกเพลงเรื่องนกขมิ้น
โดยครูจริ สั อาจณรงค์และครูไชยยะ ทางมีศรีผเู้ ชีย่ วชาญด้าน
ดนตรีไทยของสำนักการสังคีต กรมศิลปากรเป็นผูถ้ า่ ยทอดให้
กับนายอาทิตย์ ผ่อนร้อนโดยปรากฏรายชือ่ เพลงดังนี้
เพลงช้ามีทงั้ หมด 2 เพลงคือ
		 เพลงนกขมิน้ ตัวผู้ 3  ท่อน
		 เพลงนกขมิน้ ตัวเมีย 4 ท่อน
เพลงสองไม้มที งั้ หมด 2 เพลงคือ
		 เพลงแม่หม้ายคร่ำครวญ 2 ท่อน
		 เพลงกระต่ายเต้น ท่อน 1
เพลงเร็วคือ
		 เพลงกระต่ายเต้น ท่อน 2-3
		 ปลายกระต่ายเต้น
เพลงลา
ต่อมาผู้วิจัยได้รับเอกสารโน้ตเพลงเรื่องนกขมิ้น
จากครูณรงค์ เขียนทองกุล ซึ่งปรากฏชื่อครูพุ่ม บาปุยะ
วาทย์ และครูสร้อยสำเนียงสนธิ์ (เพิม่ วัฒนวาทิน) เป็นผู้
บอกมือ และสิง่ ทีน่ า่ สนใจคือรายชือ่ เพลงนัน้ ตรงกับรายชือ่
เพลงเรื่องนกขมิ้นที่ปรากฏเป็นลายมือเขียนในสมุดบันทึก
ของสำนักการสังคีต โดยปรากฏรายชือ่ เพลงดังนี้
เพลงช้ามีทงั้ หมด 2 เพลงคือ
		 เพลงนกขมิน้ 3 ท่อน
		 เพลงแม่หม้ายคร่ำครวญ หรือเพลงนกขมิ้นตัว
เมีย 4 ท่อน
เพลงสองไม้มที งั้ หมด 2 เพลงคือ
		 เพลงฝรัง่ คู่ 2 ท่อน
		 เพลงกระต่ายเต้น ท่อน 1
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เพลงเร็วคือ
		 เพลงกระต่ายเต้น ท่อน 2-3
		 ปลายกระต่ายเต้น
เพลงลา
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552 ผู้วิจัยได้นำ
เพลงเรือ่ งนกขมิน้ (โน้ตสากล) ของครูณรงค์ เขียนทองกุล
ฉบับนัน้ มาบันทึกเสียงฆ้องวงใหญ่เป็นทำนองหลัก เพือ่ ให้
ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักการสังคีต กรมศิลปากร ได้ฟังเพลง
เรื่องนกขมิ้นนี้ โดยมีครูจิรัส อาจณรงค์ ศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ครูไชยยะ ทางมีศรี     
ครูบญ
ุ ตา เขียนทองกุล นายพรศักดิ์ คำส้อม และนางสาว
ณั ฐ หทั ย พงศ์ พิ ทั ก ษ์ ผู้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในครั้ ง นี้ เมื่ อ             
ผู้เชี่ยวชาญร่วมกันฟังเพลงจากการบันทึกเสียงเพลงเรื่อง
นกขมิ้นแล้ว จึงมีความเห็นพร้องกันว่าเพลงเรื่องนกขมิ้น
ประกอบด้วยเพลงช้า เพลงสองไม้เพลงเร็ว ออกเพลงลา

เหมือนกัน แต่แตกต่างกันในส่วนของการเรียกชื่อเพลง       
ซึง่ จะแสดงให้เห็นดัง ตารางที่ 1
ยังมีโน้ตเพลงเรือ่ งนกขมิน้ ทีค่ รูพนิ จิ ฉายสุวรรณ ได้
บันทึกไว้ ครูพินิจเล่าให้ฟังว่าครูได้รับการถ่ายทอดเพลงนี้มา
จากครูพมุ่ บาปุยะวาทย์ โดยตรง ปรากฏรายชือ่ เพลงดังนี้
เพลงช้ามีทงั้ หมด 4 เพลงคือ
		 เพลงนกขมิน้ 3 ท่อน
		 เพลงแม่หม้ายคร่ำครวญ 5 ท่อน
		 เพลงสุรนิ ทราหู 3 ท่อน
เพลงจันทราหู 3 ท่อน
เพลงสองไม้มที งั้ หมด 2 เพลงคือ
		 กระต่ายชมจันทร์ ท่อน 1-2
เพลงเร็วคือ
		 กระต่ายชมจันทร์ ท่อน 3-5
		 กินนรรำ 2 ท่อน
เพลงลา

ตารางที่ 1 วิเคราะห์เพลงเรื่องนกขมิ้น
วิเคราะห์
1. เพลงช้า
2. เพลง
สองไม้
3. เพลงเร็ว
4. เพลงลา

เพลง
เพลงที่ 1 คือเพลงนกขมิน้ ตัวผู้
เพลงที่ 2 คือเพลงแม่หม้ายคร่ำครวญหรือเพลงนกขมิน้ ตัวเมีย
เพลงฝรัง่ คู่
เพลงกระต่ายเต้น ท่อน1
เพลงกระต่ายเต้น ท่อน 2-3
ปลายกระต่ายเต้น
เพลงลา

สรุป
เพลงเหมือนกัน
เพลงเหมือนกัน
เพลงเหมือนกัน
เพลงเหมือนกัน
เพลงเหมือนกัน
เพลงเหมือนกัน
เพลงเหมือนกัน

ชือ่ เหมือนกัน
ชือ่ เพลงนกขมิน้ ตัวเมีย
ชือ่ เพลงแม่หม้ายคร่ำครวญ
ชือ่ เหมือนกัน
ชือ่ เหมือนกัน
ชือ่ เหมือนกัน
ชือ่ เหมือนกัน

ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นวิวัฒนาการเพลงเรื่องนกขมิ้น
รายชือ่

เพลงช้า

เพลงสองไม้

เพลงเร็ว

เพลงลา

ครูพมุ่
1. นกขมิน้ ตัวผู้ 3ท่อน
1. ฝรัง่ คู่ มี 2 ท่อน
บาปุยะวาทย์ 2. แม่หม้ายคร่ำครวญ
2. กระต่ายเต้น ท่อน 1
	
หรือนกขมิน้ ตัวเมีย 4 ท่อน

1. กระต่ายเต้นท่อน 2
2. กระต่ายเต้นท่อน 3 ออกปลาย
กระต่ายเต้น

เพลงลา

ครูพนิ จิ
ฉายสุวรรณ

1. นกขมิน้ ตัวผู้ 3 ท่อน
2. แม่หม้ายคร่ำครวญ 4 ท่อน
3. สุรนิ ทราหู 3 ท่อน
4. จันทราหู

1. กระต่ายชมจันทร์
ท่อน 1-2
	

1. กระต่ายชมจันทร์
ท่อน 3-5
2. กินนรรำ 2 ท่อน ออกปลาย
กระต่ายเต้น กินนรรำ 2 ท่อน

เพลงลา

ครูจริ สั
อาจณรงค์

1. นกขมิน้ ตัวผู้ 3ท่อน
2. นกขมิน้ ตัวเมีย 4 ท่อน

1. แม่หม้ายคร่ำครวญ
มี 2 ท่อน
2. กระต่ายเต้น ท่อน 1

1. กระต่ายเต้นท่อน 2
2. กระต่ายเต้นท่อน 3
ออกปลายกระต่ายเต้น

เพลงลา

ครูไชยยะ
ทางมีศรี

1.นกขมิน้ ตัวผู้ 3ท่อน
2.นกขมิน้ ตัวเมีย 4 ท่อน

1. แม่หม้ายคร่ำครวญ
มี 2 ท่อน
2. กระต่ายเต้น ท่อน 1

1. กระต่ายเต้นท่อน 2
2. กระต่ายเต้นท่อน 3
ออกปลายกระต่ายเต้น

เพลงลา
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เพลงนกขมิ้นมอญ เพลงมอญและดนตรีมอญ
เริ่มเข้ามามีบทบาทในสมัยอยุธยา เพลงนกขมิ้นมอญเป็น
ชื่อที่ได้ลำดับขึ้นภายหลัง แต่เดิมเพลงนกขมิ้นก็มีอยู่แล้ว
สองสำเนียงมีทั้งเพลงนกขมิ้นเฉยๆ และเพลงนกขมิ้นใน
เพลงมอญ แต่ที่พบในการแสดงครั้งนี้คือนำมาใช้ประกอบ
การขับร้องก็ตั้งชื่อใหม่ว่าเพลงนกขมิ้นมอญ เพลงนกขมิ้น
มอญที่ใช้ประกอบการแสดงน่าจะต่างกันด้วยความยาว
เหตุทตี่ า่ งกันเพราะว่าเราจะเห็นว่าท่อนแรกมีสามจังหวะจึง
ต้องเติม (อาจจะเติมไว้แล้วหรือไม่ก็ไม่ทราบได้) แต่ก็มี
เพิ่มมาอีกหนึ่งจังหวะเท่ากับคำร้องเพื่อจะได้ใช้คำร้องใน
การแสดงซึง่ ส่วนใหญ่เป็นกลอนแปด เพลงนกขมิน้ มอญ มี
ลักษณะการบรรเลงต่างกัน ถ้ามีสร้อยใช้บรรเลงในเพลงชุด
ย่ำเทีย่ ง เพลงนกขมิน้ มอญจะบรรเลงต่อจากเพลงทะแย มี
3 ท่ อ น มี ส ร้ อ ยท้ า ย ถ้ า ใช้ ป ระกอบการแสดงก็ จ ะไม่ มี
สร้อย จะใช้เพียงท่อนเดียว โดยนำท่อน 1 กับท่อน 2 ใน
ย่ำเทีย่ งมารวมกันแล้วตัดให้ลงกับคำร้อง
เพลงนกขมิ้นสามชั้น ครูเพ็งซึ่งเป็นญาติเรียงพี่
เรียงน้องของพระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร) จึงได้นำ
เพลงนกขมิ้นตัวผู้ในเพลงเรื่องแม่หม้ายคร่ำครวญซึ่งเป็น
อัตราจังหวะสองชั้น มาแต่งขึ้นเป็นอัตราจังหวะสามชั้น
พร้อมกับแต่งทางร้อง และสอดแทรกการร้องดอก และปี่
เป่าว่าดอกตามเสียงร้องในท่อน 3 ขึน้
เพลงนกขมิ้นในตับมโหรี ต้นเพลงฉิ่งสองชั้นมีมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยาจัดเป็นเพลงตับมโหรีทำนองเพลงไพเราะ
ประกอบด้วยเพลงต้นเพลงฉิ่ง สามเส้า (จระเข้หางยาว)
ตวงพระธาตุ นกขมิ้น และธรณีกรรแสงเพลงตับชุดนี้คุณ
หญิ ง ไพฑู ร ย์ กิ ต ติ ว รรณได้ ร่ ว มกั น กั บ นางเจริ ญ พาทย
โกศลบันทึกแผ่นเสียงเมื่อ พ.ศ. 2471 โดยใช้วงมโหรีวง
บางขุนพรหม เพลงตับต้นเพลงฉิง่ สามชัน้ เรียกอีกชือ่ ว่าตับ
กากีมี 4 เพลงด้วยกันคือ ต้นเพลงฉิง่ จระเข้หางยาว ตวง
พระธาตุ เพลงนกขมิ้นเหลืองอ่อน แต่งโดยพระประดิษฐ์
ไพเราะ (มี ดุริยางค์กูร) โดยใช้คำร้องจากเรื่องกากีคำ
กลอนของเจ้าพระยาพระคลัง (หน) นักดนตรีไทยสำนัก
พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) มีบท
มโหรีเรื่องรถเสนในสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนี้บทมโหรีเรื่อง
รถเสนนี้ เป็นบทแต่งครัง้ กรุงเก่า ถ่ายมาจากกาพย์หอ่ โคลง
เรื่ อ งรถเสนอั น เป็ น บทขั บ ไม้ เ ป็ น แน่ แต่ ก่ อ นเคยใช้ เ ป็ น
ตำราหัดร้องต้นเพลงฉิง่ ใช้บทเพียง 2 คำคือ
ฝ่ายนาฏเมรีศรีสวัสดิ์ บรรทมเหนือแทนรัตน์ปจั ถรณ์
ดาวเดือนเลือ่ นลับยุคนั ธร จะใกล้แสงทินกรอโณทัยฯ
ใช้บทร้องกันเพียงเท่านี้ บทต่อนั้นจึงเลยสูญ
ไปเสียคราวหนึ่ง หนังสือก็ไม่มีหาผู้จำก็ไม่มี

119

ใครจำได้ หอสมุดสืบสวนกันอยู่ช้านานจึงได้
ความว่านางชิน อาของเจ้าจอมมารดากรม
หมื่ น กวี พ จน์ สุ ป รี ช า อายุ ไ ด้ 80 เศษจำบท
มโหรีเรื่องพระรถเสนได้ตลอดได้ให้ไปขอจดมา
พิ ม พ์ ใ นสมุ ด เล่ ม นี้ แ ต่ ง เพลงที่ ร้ อ งนอกจาก
เพลงต้นเพลงฉิ่ง แล้วจะร้องเพลงใดอีกบ้าง
นางชิน หาทราบไม่ได้ถามครูมโหรีก็ไม่มีผู้ใด
เคยเห็นบทเรื่องพระรถเสนนี้ นอกจาก2 คำที่
เป็นตำราต้นเพลงฉิ่ง อธิบายกันว่าเพลงตับ
ต้นเพลงฉิง่ นัน้ มี 4 เพลงด้วยกันคือ   1) ต้น
เพลงฉิ่ง 2) จระเข้หางยาว 3) ตวงพระธาตุ
4) เพลงนกขมิ้นเหลืองอ่อนได้ความเพียงเท่า
นี้ จึงไม่สามารถจะลงเพลงร้องได้เหมือนกับ
เรื่องอื่นที่พิมพ์ต่อไปข้างหน้าจาก “อธิบาย
ตำนานมโหรี” ของสมเด็จกรมพระยาดำรงรา
ชานุภาพ

วิวฒ
ั นาการเพลงนกขมิน้ สามชัน้
เพลงนกขมิน้ สองชัน้ ในตับต้นเพลงฉิง่
บทมโหรีเรือ่ งรถเสน สมัยอยุธยา
เพลงนกขมิน้ สองชัน้ ในตับต้นเพลงฉิง่
บทมโหรีเรือ่ งกากี สมัยอยุธยา
เพลงนกขมิน้ สามชัน้ โดยครูเพ็ง
ขยายจากนกขมิน้ ตัวผูใ้ นเพลงเรือ่ งนกขมิน้
เพลงนกขมิน้ สามชัน้ ในตับต้นเพลงฉิง่
โดย พระประดิษฐ์ไพเราะ ใช้คำร้องจากเรือ่ งกากีคำกลอน    
ของ เจ้าพระยาพระคลัง (หน)

เพลงเดี่ยวนกขมิ้น ในช่วงที่เพลงสามชั้นได้รับ
ความนิยม ก็มคี รูดนตรีไทยหลายท่านนำเพลงนกขมิน้ สาม
ชั้นมาทำเป็นเพลงเดี่ยว เพราะถือเป็นเพลงที่นิยมบรรเลง
ในหมู่เครื่องสาย กลุ่มปี่พาทย์ก็บรรเลงบ้างแต่กลุ่มเครื่อง
สายจะมี ใ ห้ เ ห็ น มากกว่ า อาจจะเป็ น เพราะเครื่ อ งมื อ ที่
เหมาะสมมากกว่า ในภายหลังจึงปรากฏทางปี่พาทย์บ้าง
แต่ไม่เหมาะสมเท่ากับเครื่องเป่าและเครื่องสี แต่ก็มีจะมีให้
เห็นเหมือนกัน ในส่วนของว่าดอกจะมีหรือไม่ ก็แล้วแต่ผู้
คิดทาง เพราะเพลงเดี่ยวนกขมิ้นนั้นเป็นเพลงเดี่ยวที่สั้น
เมือ่ มีการเติมว่าดอกเข้าไปก็จะได้ความยาวขึน้ มา
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เพลงเดี่ยวนกขมิ้นในปัจจุบันจะนิยมบรรเลงมาก
ในกลุ่มเครื่องสายและเครื่องเป่าแต่ในวงปี่พาทย์ไม่ค่อยมี
บรรเลงให้เห็นบ่อยนัก ทางทีป่ รากฏมีดงั นี้
ระนาดเอก มี 3 ท่ อ นไม่ มี ก ารว่ า ดอก เช่ น
ทางครู ห ลวงประดิ ษ ฐ์ ไ พเราะ
ถ่ า ยทอดให้ ค รู ไ ชยยะ ทางมี ศ รี
ทางดุรยิ ประณีต ถ่ายทอดให้ครูสบื
ศักดิ์ ดุรยิ ประณีต เป็นต้น
ระนาดทุม้
มี 3 ท่อน โดยท่อนที่ 3 มีการว่า
ดอก เช่ น ทางครู พุ่ ม บาปุ ย ะ
วาทย์ ถ่ายทอดให้กบั ครูพริง้ กาญ
จนผลิน และครูพริง้ ถ่ายทอดให้กบั
ครูเผชิญ กองโชคครูไพฑูรย์ เฉย
เจริ ญ และครู กิ ต ติ พ งษ์ มี ป้ อ ม
(หลง) ถ่ายทอดให้กับ ครูดุษฎี มี
ป้อม เป็นต้น
ฆ้องวงใหญ่ มี 3 ท่ อ น ไม่ มี ก ารว่ า ดอก เช่ น
ทางครูสอน วงฆ้อง โดยครูทรงยศ
แก้ ว ดี (หลานครู ส อน) ครู ห ลวง
บำรุง จิตเจริญ ถ่ายทอดให้กับครู
สงบศึก ธรรมวิหาร เป็นต้น
ฆ้องวงเล็ก มี 3 ท่อน มีการว่าดอก เช่น ทาง
ครูเพชร จรรย์นาฏย์ ถ่ายทอดให้
ครู ไ พรั ต น์ จรรย์ น าฏย์   ทางครู
ฉลาก โพธิส์ ามต้น เป็นต้น
ปี่
มี 3 ท่อน มีการว่าดอก เช่น ทาง
ครูเทียบ คงลายทองถ่ายทอดให้
กับครูปี๊บ คงลายทอง ทางครูจำ
เนียร ศรีไทยพันธุ์ เป็นต้น
ขลุย่
มี 3 ท่อน มีการว่าดอก เช่น ทาง
ครูเทียบ คงลายทองถ่ายทอดให้
กับครูปบี๊ คงลายทอง ทางครูหมืน่
ตันตริการเจนจิตถ่ายทอดให้กับครู
สุวทิ ย์ แก้วกระมล เป็นต้น
ซอด้วง
มี 3 ท่อน มีเที่ยวหวานและเที่ยว
เก็ บ มี ก ารว่ า ดอก เช่ น ทางครู
ปลั่ ง วรรณเขจรถ่ า ยทอดให้ ค รู
เบ็ญจรงค์ ธนโกเศศ ทางครูหลวง
ไพเราะเสียงซอถ่ายทอดให้ ครูจีร
พล เพชรสม เป็นต้น
มี 3 ท่อน มีเที่ยวหวานและเที่ยว
ซออู้
เก็บ มีการว่าดอก เช่น ทางครูไปล่

จะเข้

วรรณเขจร ถ่ายทอดให้ครูเบ็ญจรงค์
ธนโกเศศ ทางครู ห ลวงไพเราะ
เสียงซอถ่ายทอดให้ครูจีรพล เพชร
สม เป็นต้น
มี 3 ท่อน มีเที่ยวหวานและเที่ยว
เก็ บ มี ก ารว่ า ดอก เช่ น ทางครู
นิภา อภัยวงศ์ ถ่ายทอดให้ครูสทิ ธิ
ศักดิ์ จรรยาวุฒิ เป็นต้น

เพลงนกขมิ้นเถา เมื่อ พ.ศ. 2476 นายมนตรี
ตราโมท ได้แต่งบทร้องเพลงนกขมิ้นอัตรา 2 ชั้นและชั้น
เดียวขึ้น และนำบทร้องและว่าดอกตามแนวอัตรา 3 ชั้น
ของครูเพ็ง เพือ่ ใช้รอ้ งรวมกันให้ครบเป็นเพลงเถา ส่วนทาง
ดนตรีอัตรา 2 ชั้น ใช้ทำนองเพลงเก่า และทางดนตรีชั้น
เดียวนำมาจากทำนองในวงปี่พาทย์มอญ (เพลงย่ำเที่ยง)
เพลงนกขมิ้นเถาเป็นเพลงที่บรรเลงและขับร้อง ติดต่อกัน
(ไม่มีร้องก็ได้) โดยเริ่มต้นจากอัตราจังหวะสามชั้น ตาม
ด้วยสองชั้นและชั้นเดียว เพลงเถามีกำเนิดมาจากเพลง
เรื่อง คือแทนที่จะบรรเลงเพลงช้า สองไม้ เพลงเร็วติดต่อ
กันหลายๆ เพลง ก็นำเอาเพลงเดียวกันมาแต่งในรูปแบบ
สามชั้น สองชั้น และชั้นเดียว หรือนำเอาเพลงสองชั้นมา
ขยายและย่อเพื่อให้บรรเลงติดต่อกันได้ ตั้งแต่ต้นจนจบ
สมบูรณ์ในตัวเอง อาจจะจบ โรย (ค่อยๆ ช้า) หรือจบ
แบบออกลูกหมด (เร็วมากแล้วหยุดทันที) ก็ได้แต่ถา้ มีการ
บรรเลงต่อท้ายด้วยเพลงหางเครื่องที่เข้าชุดกัน มักจบด้วย
ลูกหมดเสมอ

วิวฒ
ั นาการเพลงนกขมิน้ เถา
เพลงนกขมิน้
สามชัน้ ของครูเพ็ง

ทางร้องนกขมิน้ สามชัน้
ของครูเพ็ง

เพลงนกขมิน้ ตัวผู้
สองชัน้ ของเก่า

ทางร้องนกขมิน้ สองชัน้
ครูมนตรี

เพลงนกขมิน้ มอญ
ชัน้ เดียว

ทางร้องนกขมิน้ ชัน้ เดียว
ครูมนตรี

บทบาทของเพลงนกขมิน้

วงจรวิถีชีวิตของคนไทยที่เริ่มตั้งแต่เกิดจนกระทั่ง
ตาย ได้แก่ การโกนจุก อุปสมบท สมรส งานศพ ย่อม
ทำให้ดนตรีไทยยังคงถ่ายทอดสืบต่อกัน เพลงนกขมิ้นเป็น
เพลงพิเศษอย่างยิ่งเพราะมีโอกาสในการรับใช้สังคมหลาก
หลายรู ป แบบ ไม่ ว่ า จะเป็ น งานมงคลก็ ไ ด้ ห รื อ เป็ น งาน
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อวมงคลก็ได้ บทบาทของนกขมิ้นที่รับใช้สังคมนั้นเรายังก็
คงแบ่งเป็น 3 ส่วน คือพิธีกรรม การแสดงและขับกล่อม
แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสังคมและด้วยเวลาทำให้เพลง
นกขมิ้นได้คลายบทบาทลง เป็นเพราะเกิดเพลงใหม่ๆ เข้า
มาทีม่ คี วามเหมาะสมหรืออะไรก็แล้วแต่ หรือโอกาสในการ
บรรเลงนั้นเริ่มน้อยลงทำให้เพลงนกขมิ้นค่อยๆ ลดหน้าที่
ในการรับใช้สังคมน้อยลง ความจริงแล้วเพลงนกขมิ้นยังมี
อยูเ่ พียงแต่ไม่มกี ารนำมาใช้เท่านัน้
เพลงนกขมิ้ น สำหรั บ พิ ธี ก รรม ทั้ ง นี้ เ พลงที่ ใ ช้
บรรเลงประกอบพิธีกรรมของไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบพระ
ราชพิธหี รือพิธปี ระชาชนทัว่ ไปต่างใช้เพลงแบบเดียวกัน โดย
ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ว งปี่ พ าทย์ แ ละเลื อ กบรรเลงเพลงประเภท
เพลงเรื่องซึ่งหมายถึงการนำเอาเพลงเกร็ดหลายๆ เพลงที่
นำมารวมกันเป็นชุดส่วนใหญ่จะใช้เพลง 2 ชั้นแต่เน้นไปที่
การบรรเลง และมักจะใช้ในเรื่องของการบรรเลงประกอบ
พิธีกรรมซึ่งแบ่งตามพิธีกรรมที่จะนำไปบรรเลง เช่น เพลง
เรื่องทำขวัญซึ่งเป็นเพลงเรื่องที่สำคัญมากเพลงหนึ่งใช้ทั้ง
การทำขวัญนาค ส่วนเพลงเรื่องที่มักนำมาบรรเลงประกอบ
งานบุญทั่วๆ ไป ช่วงก่อนพระมาถึงก็มักจะบรรเลงเพลง
เรื่ อ ง เพลงเรื่ อ งที่ นิ ย มเลื อ กมาบรรเลง เช่ น เพลงเรื่ อ ง
พระรามเดินดง เพลงเรื่องนกขมิ้น เป็นต้น เพลงเรื่องนั้น
ไม่มีการขับร้องใช้บรรเลงเพียงอย่างเดียว การเรียกชื่อเพลง
เรื่องนั้นเรียกเหมือนกับการเรียกชื่อตับเพลงคือเรียกตามชื่อ
เพลงในอันดับแรก เช่น เพลงเรือ่ งนกขมิน้ เพลงเรือ่ งจีนแส
หรืออาจจะเรียกตามพิธีกรรมที่ใช้บรรเลงก็ได้ในส่วนของ
เพลงเรือ่ งนีถ้ อื เป็นเพลงชนิดพิเศษส่วนมากเป็นอัตรา 2 ชัน้
แต่ในกรณีที่เป็นวงเครื่องสายไทย ก็มักเลือกเพลง
ตับมโหรีหรือเพลงเถามาบรรเลงเป็นเหตุผลเดียวกับเพลง
เรื่อง เป็นการสะดวกเมื่อต้องบรรเลงเป็นเวลานาน ยกเว้น
ในวิถีชีวิตของสังคมเมืองยุคใหม่ที่มีวิถีชีวิตแบบสำเร็จรูปมาก
ยิ่งขึ้น กิจกรรมของชีวิตทุกๆ กิจกรรม ถือเอาง่ายๆ สั้นๆ
และฉาบฉวย เช่น งานบวช งานศพ ที่จัดเป็นพิธีเพื่อให้
เสร็จสิน้ ไป โดยไม่ได้คำนึงความศักดิส์ ทิ ธิข์ องเพลงไทย
เพลงนกขมิ้นในการแสดง เพลงนกขมิ้นเป็นอีก
เพลงหนึ่ ง ที่ ส ามารถบรรเลงได้ ทั้ ง งานมงคลและงาน
อวมงคล เพลงนกขมิ้นที่บรรเลงสำหรับงานมงคลนั้น เช่น
เพลงเรื่องนกขมิ้น (แม่หม้ายคร่ำครวญ) ที่บรรเลงสำหรับ
หนังใหญ่ เพลงนกขมิ้นสองชั้นและเพลงสองไม้ในเพลง
เรื่ อ งนกขมิ้ น ใช้ ส ำหรั บ ละครเรื่ อ งมโนราห์ และละคร
ดึกดำบรรพ์เรื่องคาวี เพลงนกขมิ้นมอญใช้สำหรับละคร
พันทางเรื่องผู้ชนะสิบทิศ เพลงนกขมิ้นมอญใช้สำหรับการ
รำ 12 ท่าของมอญ และในส่วนของเพลงนกขมิน้ ทีบ่ รรเลง
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เนื่องในงานอวมงคล เช่น เพลงนกขมิ้นมอญใช้สำหรับ
การแสดงรำสามถาด เพลงนกขมิน้ ชัน้ เดียวในเพลงเถาหรือ
เพลงนกขมิน้ มอญใช้สำหรับรำโยคีถวายไฟ เป็นต้น
ตัวอย่างเพลงนกขมิน้ สำหรับการแสดง ดังนี้
เพลงเรื่องนกขมิ้น ในโบราณก็ใช้บรรเลงประกอบ
การแสดงหนังใหญ่ชุดหนุมานอาสา ปัจจุบันหาชมยากที
เดียว การแสดงหนังใหญ่ชุดหนุมานอาสา ตอนที่ทศกัณฐ์
ยกนางสุวรรณกันยุมาชายาอินทรชิตให้เป็นภริยาหนุมาน
นั้ น เวลาที่ น างกั น ยุ ม าเข้ า เฝ้ า ซึ่ ง จะต้ อ งใช้ ห น้ า พาทย์
เพลงช้ า ผู้ พ ากย์ เ จรจาจะบอกหน้ า พาทย์ ว่ า “แม่ ห ม้ า ย
คร่ำครวญ” ปี่พาทย์ก็จะบรรเลงแม่หม้ายคร่ำครวญ ซึ่งมี
นกขมิ้นตัวผู้และนกขมิ้นตัวเมียจะเลือกเพลงช้าอื่นๆ เช่น
เรือ่ งสร้อยสน เรือ่ งเต่ากินผักบุง้ มาบรรเลงไม่ได้
เพลงนกขมิ้ น สองชั้ น ได้ ป รากฏในบทโขนเรื่ อ ง
สีดาลุยไฟและปราบบรรลัยกัลป์ จัดเฉพาะ 6 ฉาก ในส่วน
ของฉากที่ 4 ตำหนักนางกาลอัคคี ในนครลงกา
ร้องเพลงนกขมิน้
		 เมือ่ นัน้
นางกาลอัคคีเสน่หา
เนาในมนเทียรส่องโสภา (บรรลัยกัลป์ออก)
แลเห็นองค์อสุราโอรส
ไปกุมกรลูกยาเข้ามานัง่
บนสุวรรณบัลลังก์อลงกต
สวมกอดบรรลัยกัลป์รนั ทด
พลางกำสรดโศกาอาลัย
เพลงฝรั่งคู่ ยังได้ปรากฏบทร้องในฉากที่ 2 ละคร
เรื่องมโนราห์ ที่ตำหนักนางมโนราห์ นครปัญจาลย์ มีการ
ร้องเพลงฝรัง่ คู่ บรรเลงเพลงแม่หม้ายคร่ำครวญดังนี้
		 แต่ในจิตครุน่ คิดถึงไกรลาศ
แรมนิราศขุน่ ข้องให้หมองหมาง
โอ้ชนกชนนีกบั พีน่ าง
ต้องเริศร้างโศกคะนึงถึงลูกรัก
อนิจจาเวรสร้างแต่ปางก่อน
มาตามรอนคุกเข็นเห็นประจักษ์
ต้องจากเมืองจากญาติอนาถนัก
นางกันแสงซบพักตร์ลงโศกี
ในส่วนนี้ของเดิมไม่มีการรับหรือการบรรเลงใดๆ
ทั้ ง สิ้ น แต่ ปั จ จุ บั น อาจารย์ ไ ชยยะ ทางมี ศ รี ไ ด้ เ พิ่ ม ทาง
บรรเลงโดยใช้เพลงฝรั่งคู่ (สองไม้) ในเพลงเรื่องนกขมิ้น
(ของเดิม) เข้าไป ต่อมาอาจารย์ปี๊บ คงลายทองเป่าขลุ่ย
เพลงนกขมิ้นสองชั้น (ตัวผู้) ท่อนที่1ในฉากที่1ละครเรื่อง
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มโนราห์ทสี่ ระน้ำนางมโนราห์ (กินรีรอ่ น)
เพลงแม่ ห ม้ า ยคร่ ำ ครวญ ปรากฏในการแสดง
ละครดึกดำบรรพ์ เรื่องคาวี ตอนที่ 3 หึงฉากในตำหนักที่
6 ในหนังสือชุมนุมบทละครและบทขับร้อง พระนิพนธ์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวดั ติวงศ์
พิมพ์เมือ่ พ.ศ. 2514 หน้าที่ 78 ดังตัวอย่าง
จันท์

จันท์

ร้องลำแม่หม้ายคร่ำครวญรับปีพ
่ าทย์
โอ้พระร่มโพธิท์ องของน้องเอ๋ย
พระคุณเคยทุกเช้าค่ำ
เสด็จสวรรคาลัยใจระกำ
มิหนำซ้ำเจ็บใจให้ได้อาย
ร้องลำแม่หม้ายคร่ำครวญรับปีพ
่ าทย์
ตัวเราเฉาโฉดจะโทษใคร
เจ็บอกช้ำใจไม่รหู้ าย
เพราะเสียรูอ้ เี ฒ่าเจ้าอุบาย
ถึงม้วยมอดไม่เสียดายชีวาลัย

ปี่พาทย์ทำเพลงโอด อาจารย์ไชยยะ ทางมีศรีได้
ทางบรรเลงโอดเพลงแม่ ห ม้ า ยคร่ ำ ครวญ (สองไม้ ) ใน
เพลงเรือ่ งนกขมิน้ จึงเป็นบทบาททีส่ ำคัญอีกประการหนึง่
เพลงนกขมิ้ น มอญในละครพั น ทาง ปรากฏใน
ละครพันทางเป็นละครแบบผสมผู้ให้กำเนิดละครพันทาง
คือ เจ้าพระยามหินทร์ศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล) ท่าน
เป็นเจ้าของคณะละครมาตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ 4 แต่เพิง่ มา
เป็นหลักฐานมั่นคงในรัชกาลที่ 5 ซึ่งแต่เดิมก็แสดงละคร
นอก ละครใน ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ท่านไปยุโรปจึง
นำแบบละครยุ โ รปมาปรั บ ปรุ ง ละครนอกของท่ า นให้ มี
แนวทางที่แปลกออกไปละครของท่านได้รับความนิยม
มากในปลายรัชกาลที่ 5 และสิ่งที่ท่านได้สร้างให้เกิดใน
วงการละครของไทย
บทละครพั น ทางเรื่ อ งผู้ ช นะสิ บ ทิ ศ ของยาขอบ
ตอนกำแพงหงสาวดี จัดแสดงในงานเผยแพร่ให้ประชาชน
ชม ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
เมือ่ วันเสาร์ที่ 6, 13, 20 ธันวาคม 2551 เวลา 14.00 น.
อาจารย์ เสรี หวั ง ในธรรมถอดความเป็ น กลอนบทละคร
กัญญา โรหิตาจล, สมชาย ทับพร บรรจุทางเพลง ปรากฏ
เพลงนกขมิน้ มอญในฉากท้องพระโรงกรุงหงสาวดี พระเจ้า
สการะวุฒพีประทับพระราชอาสน์ อุปราชสอพินยา เสียง
โคนสุ ค ญี สอปั น ยาย ไขลู และทหารมอญ 10 คน
หมอบเฝ้าอยูก่ บั ที่
เพลงพญาลำพอง เพลงช่อพุมเรียง ร้องเพลงนก
ขมิน้ มอญ	

ร้ อ งเพลงมอญชะเออะ เพลงมอญมอบเรื อ         
ร้องเพลงม่านเริง เป็นต้น
เนือ้ ร้องเพลงนกขมิน้ มอญ
เสียงโคน อันแยบยล กลศึก ทีน่ กึ คาด
ยังมิอาจ ทูลได้ ในกลเล่ห์
แต่ใช่วา่ ประมาท คาดคะเน
คิดเบีย่ งบ่าย ถ่ายเท ไว้ทกุ ทาง
จะมิให้ ระคายเคือง เบือ้ งบาทา
ขอประทาน ทหารกล้า พายาตรย่าง
สักหมืน่ หนึง่ ทรงไปทำ กลอำพลาง
ลวงล้าง ริปู หมูไ่ พรี
เพลงนกขมิ้นมอญรำมอญ 12 ท่า รำมอญเป็น
นาฏศิลป์ที่ใช้ทั้งในงานมงคล งานสมโภชต่างๆ ตลอดจน
งานศพ โดยเฉพาะศพพระ ชาวบ้านจะนิยม รำถวายหน้า
ศพ ถือว่าได้บุญ คำว่า รำมอญ ที่เรียกกันในภาษาไทย
นั้น ภาษามอญเรียกว่า “ปัวฮะเปิ้น” ซึ่งแปลตามศัพท์ ก็
คือการแสดงหรืองาน (รำ) ตะโพน เพราะผู้รำจะอาศัย
จังหวะของตะโพนมอญเป็นหลัก ท่ารำเป็นลักษณะการรำ
ของชนชาติมอญโดยเฉพาะ ดัง่ เดิมนัน้ มีทา่ รำอยู่ 10 ท่า
หรือ 10 เพลง แต่ในปัจจุบันนี้ รำมอญบางแห่งมีการรำ
มากกว่า 10 ท่า โดยประดิษฐ์ท่ารำอื่นๆ เพิ่มเติมเข้าไป
ด้วย จนบางคนเรียกว่ารำ12 ภาษา เพราะเข้าใจผิดว่าการ
รำมี 12 ท่า การรำมอญของตำบลเกาะเกร็ด นิยมรำ12
ท่า (เพลง) โดยการแทรกเพลงไทยเข้าไปด้วย 2 เพลง
คือเพลงที่ 8 กับเพลงสุดท้าย เพลงที่ 8 เป็นเพลงไทย
สำเนียงมอญที่ เรียกว่า เพลงมอญกระ (มอญคละ) ส่วน
เพลงสุดท้ายเป็น เพลงนกขมิน้
เพลงนกขมิ้นมอญ เป็นเพลงเร็วบรรเลงเป็นเพลง
สุดท้ายของการรำโยคีถวายไฟ เป็นการรำหน้าไฟในงาน
ศพ โดยในส่ ว นของเพลงเร็ ว ใช้ เ พลงนกขมิ้ น มอญ เช่ น
เดียวกับเพลงทีใ่ ช้ในย่ำเทีย่ ง
เพลงนกขมิน้ มอญ (โป้นตะโกน) ประกอบการรำ
สามถาดเป็นการรำหน้าศพของชาวมอญ โดยเชื่อว่า ดวง
วิ ญ ญาณของผู้ ต ายนั้ น ยั ง วนเวี ย นอยู่ บ ริ เ วณใกล้ ๆ ลู ก
หลาน หรืออาจต้องการสั่งเสียลูกหลาน ตลอดจนสถานที่
ทีจ่ ะทำการเผาศพนัน้ มีผเี จ้าทีเ่ จ้าทางประจำอยู่ จึงจัดการ
รำ 3 ถาดเพื่อบอกกล่าว และขอขมาผีเจ้าที่ก่อนจะนำศพ
ขึ้นเผา การจัดงานศพที่มีการรำ 3 ถาด เช่น นี้ จะจัด
ประมาณ 2-3 วัน โดยเริ่มตั้งแต่วันแรกของงานศพ เวลา
ประมาณ 16.00 น. งานศพที่มีการรำ เช่น นี้ มีเงื่อนไข
อยู่ 3 ลักษณะคือ 1) ศพพระ และมีการชักยอดปราสาท              
2) ศพแห้ง คือ ต้องเก็บไว้ขา้ มปีหรือหลายปีให้ศพแห้งเสีย
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ก่อน 3) ศพที่บรรจุโลงมอญ (อะลาบ๊อก) การรำมีองค์
ประกอบคือ
เพลงนกขมิ้นในการขับกล่อม ในสมัยโบราณ
เพลงตับมโหรี มีหน้าที่บรรเลงขับกล่อมให้เจ้านายฟังเพื่อ
เป็ น การพั ก ผ่ อ นหรื อ เป็ น การกล่ อ มให้ น อนหลั บ ซึ่ ง
บทบาทดั ง กล่ า วนั้ น ค่ อ ยๆ ลดลงแต่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ ก าร
บรรเลงในส่วนของการขับกล่อมนั้นหมายถึงการบรรเลง
เพื่อการฟัง ไม่มีการแสดงเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะใช้วง
บรรเลงทีม่ เี สียงเบา ไม่ดงั จนเกินไป เช่น วงเครือ่ งสายไทย
หรือวงมโหรี เป็นต้น มักจะพบในงานแต่งงาน งานบวช
หรืองานมงคลทัว่ ๆ ไปส่วนเพลงทีน่ ยิ มนำมาบรรเลง ได้แก่  
เพลงเกร็ด เพลงตับมโหรีหรือเพลงเถา

สรุป / ข้อเสนอแนะ

สรุ ป ได้ ว่ า เพลงนกขมิ้ น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตาม
ลำดับขั้น จากเพลงช้าเรื่องนกขมิ้นถ้าความเป็นนกขมิ้น
ของเดิมจะรวมถึงการพัฒนาการของเพลงที่มีการว่าดอก
และที่เรียกกันว่านกขมิ้นตัวผู้และนกขมิ้นตัวเมียนั้นยังไม่มี
ใครสามารถตอบได้ แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีในหมู่นักดนตรี
ไทยว่า ทั้งสองเพลงนี้บรรจุอยู่ในเพลงเรื่องเรื่องหนึ่งที่ชื่อ
ว่าเพลงเรื่องนกขมิ้นหรือแม่หม้ายคร่ำครวญ และเพลงนก
ขมิน้ ตัวผูก้ ถ็ อื ว่าเป็นทีม่ าของเพลงนกขมิน้ อืน่ ๆ เช่น เพลง
นกขมิ้น (เพลงสุดท้าย) ในเพลงตับมโหรี เพลงนกขมิ้น
เถา เพลงเดี่ยวนกขมิ้น และเพลงนกขมิ้นมอญ บทบาท
ของเพลงนกขมิ้ น ต่ อ การรั บ ใช้ สั ง คมแบ่ ง ออกเป็ น 3
ประเภท 1) เพลงนกขมิน้ สำหรับพิธกี รรม ทัง้ นีเ้ พลงทีใ่ ช้
บรรเลงประกอบพิธีกรรมของไทยนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบพระ
ราชพิธีหรือพิธีประชาชนทั่วไปต่างใช้เพลงแบบเดียวกัน
โดยส่วนใหญ่จะใช้วงปีพ่ าทย์และเลือกบรรเลงเพลงประเภท
เพลงเรื่อง เพื่อความสะดวกในการเลือกเพลงมาบรรเลง
ติดต่อกันเมื่อต้องบรรเลงเป็นเวลานาน 2) เพลงนกขมิ้น
ในการแสดง เพลงนกขมิ้ น เป็ น อี ก เพลงหนึ่ ง ที่ ส ามารถ
บรรเลงได้ ทั้ ง งานมงคลและงานอวมงคลเพลงนกขมิ้ น ที่
บรรเลงสำหรั บ งานมงคลนั้ น เช่ น เพลงเรื่ อ งนกขมิ้ น
(แม่หม้ายคร่ำครวญ) ที่บรรเลงสำหรับหนังใหญ่ เพลงนก
ขมิ้นสองชั้นและเพลงสองไม้ในเพลงเรื่องนกขมิ้นใช้สำหรับ
ละครเรื่องมโนราห์ และละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวี เพลง
นกขมิ้ น มอญใช้ ส ำหรั บ ละครพั น ทางเรื่ อ งผู้ ช นะสิ บ ทิ ศ
เพลงนกขมิ้นมอญใช้สำหรับการรำ 12 ท่า ของมอญและ
ในส่ ว นของเพลงนกขมิ้ น ที่ บ รรเลงเนื่ อ งในงานอวมงคล
เช่น เพลงนกขมิน้ มอญใช้สำหรับการแสดงรำสามถาดเพลง
นกขมิ้ น ชั้ น เดี ย วในเพลงเถาหรื อ เพลงนกขมิ้ น มอญใช้
สำหรับรำโยคีถวายไฟ เป็นต้น 3) เพลงนกขมิ้นในการขับ
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กล่อมส่วนใหญ่ในโบราณเพลงตับมโหรีจะบรรเลงให้เจ้า
นายฟังเพื่อเป็นการพักผ่อนหรือเป็นการกล่อมให้นอนซึ่ง
บทบาทดั ง กล่ า วนั้ น ค่ อ ยๆ ลดลง แต่ ใ นปั จ จุ บั น นี้ ก าร
บรรเลงในส่วนของการขับกล่อมก็หมายถึงการบรรเลงเพื่อ
การฟัง ไม่มกี ารแสดงเข้ามาเกีย่ วข้องส่วนใหญ่จะเป็นวงทีม่ ี
เสียงเบา
เพลงเดี่ยวนกขมิ้น เป็นเพลงที่มีอัตราจังหวะสาม
ชั้นใช้หน้าทับปรบไก่ มี 3 ท่อน ท่อนที่ 1 มีความยาว
เท่ากับ 3 จังหวะหน้าทับ ท่อนที่ 2 มีความยาวเท่ากับ 2
จังหวะหน้าทับ ท่อนที่ 3 มีความยาวเท่ากัน 2 จังหวะ
หน้ า ทั บ มี ก ารว่ า ดอกตามเสี ย งร้ อ งในท่ อ นที่ 3 ทำให้
ไพเราะยิ่งขึ้น เพลงเดี่ยวนกขมิ้นสามชั้นอาจารย์เบ็ญจรงค์
ธนโกเศศ เป็นลูกศิษย์ของครูปลั่งโดยต่อเพลงจากครูปลั่ง
วรรณเขจรเพียงท่านเดียวเพลงเดี่ยวนกขมิ้นถือเป็นเพลง
เดีย่ วเพลงแรกทีอ่ าจารย์เบ็ญจรงค์ ได้รบั จากครูปลัง่ วรรณ
เขจร การศึกษาและวิเคราะห์เพลงนกขมิ้น 3 ชั้นพบว่า
เพลงนกขมิ้ น 3 ชั้ น มี ก ารใช้ ก ลุ่ ม เสี ย งในบั น ไดเสี ย งโด
(ด1, ด2, ด3) และบันไดเสียงซอล (ซ1,ซ2,ซ3,ซ6)
ผู้ วิ จั ย มี ข้ อ เสนอแนะ คื อ การที่ ผู้ วิ จั ย เลื อ กที่ จ ะ
ศึกษาบทเพลงนกขมิ้นนั้นเป็นเพราะว่าเพลงนกขมิ้นเป็น
เพลงที่มีหลายบริบทและเป็นเพลงที่ทุกๆ คนรู้จัก แต่ไม่
อาจปฏิเสธได้ว่าในความรู้จักนั้นยังไม่ลึกซึ้งเพียงพอและ
เมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้ลงมือค้นคว้าและทำงานวิจยั ในครัง้ จึงทำให้เกิด
ความรู้ สึ ก อย่ า งหนึ่ ง คื อ น่ า จะมี ก ารทำวิ จั ย เกี่ ย วกั บ
บทเพลงอีกหลายๆ บทเพลงทั้งในเรื่องประวัติ บทบาท
และโน้ตเพลงเพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูล ก่อนที่เพลงเหล่า
นัน้ จะเริม่ สูญหายไปตามเวลา
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The word of Nok Kamin’s song in 3rd ratio
Jal nok kamin reung aong
kam long raew jal ja none thi rang nai
None nai kor none dai
sum tum pum mai thi kaey none
Lom pat ma aorn aorn
jal kor rone pai tam lom aey
Dok aey dok kajoin
Nok Kamin reung aong
kam raew ja none thi nai aey
“War Dok” of Nok Kamin’s song is in 3rd
ratio is called “Dok aey dok kajoin Nok Kamin
reung aong kam raew ja none thi nai aey”. It is
similar for Thai classical music and Thai listener.
In the part of the rhythm of the music, we can
call it which is “Nok kamin towa phu” and “Nok
kamin towa mea”. This song has an important
thing. The first of all, it was multiplied into 3rd
ratio and it was added “War Dok”. Moreover, the
Nok kamin in 3rd ratio was made for the solo to
show musician’s high skill. Someone doubts how
to come between “Nok kamin towa phu” and
“Nok kamin towa mea”. And the next period, the
song is played for the final of Tab Ton Pleng
Ching, a basic song for the stringed instruments
and singing. The last but none the least, it is
Naphad’s song. So this song is interesting to
investigate.

Developments of Nok Kamin’s song

Nok Kamin’s song in 2nd ratio
It combines 2 songs; the fist of all is Nok
Kamin towa phu (male bird). There are 3 pieces
of the song. The second is Nok Kamin towa mea
(female bird). There are 4 pieces of the song.
This song has founded in Ayutdhaya period.
However, we can not know who was invented.

Pleang Rung Nok Kamin (sets of Nok
Kamin’s song)
Pleang Rung Nok Kamin or Pleag Rung
Mae Mai Krum Krun is the composed song in
“Rung Char”. This song was an ancient style in

Ayutdhaya period. It combined 4 songs; there are
“Pleang Char” “Pleang Song Mai” “Pleang Raew”
and finally “Pleang La”. On that occasion, the
researcher would like to be a good turn from the
director of the office of the Music and Drama for
some documentaries from Kru Boonta
kreanthongkun. The documentaries are the
manuscript that show the lists of the names of the
teller who taught in each Thai instrument in Nok
Kamin’s song. There are a lot of Thai classical
teachers such as Kru Phum Baphuyawart, Kru
Soisamneangson (Pherm Wattanawathin), Kru
Sorn Wongkhong, Kru Theb Khonglaithong, Kru
Sakngad Yamakub, Phrapranedworasab,
Khunsamneangchancheng. Moreover, there is a
chance to note the Pleang Rung Nok Kamin while
Kru Jirat Ajnarong and Kru Chaiya Tangmeesri, the
experts in Thai Classical music of the office of the
Music and Drama from the Fine Arts Department,
who taught to Mr. Adhit Phonrhon. These are the
lists of the names of Pleang Rung Nok kamin:
Pleang Char combines 2 songs are Pleang
Nok kamin Towa Phus’ 3 pieces and Pleang Nok
Kamin Towa Meas’ 4 pieces.
Pleang Song Mai combines are Pleang
Mae mai Krum Kruns’ 2 pieces and Pleang Kra
Tai Ten’s first piece.
Pleang Raew are Pleang Kra Tai Tens’
second-third piece and final Kra Tai Ten.
Pleang La.
Subsequently, the researcher receives the
documentaries of Pleang Rung Nok Kamin from
Kru Narong Keangthongkul which appeared the
names of Kru Phum Baphuyawart and Kru
Soisamneangson (Pherm Wattanawathin) who
were the teller. Especially, the lists of the songs
were similar with the lists of the songs’ Nok
Kamin that appeared in the manuscripts of the
office of the Music and Drama. So, there are the
lists of the names of Pleang Rung Nok kamin:
Pleang Char composes 2 songs are Pleang
Nok Kamins’ 3 pieces, Pleang Mae Mai krum
Krun or Pleang Nok Kamin Towa Mea 4 pieces.
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Pleang Son Mai composes 2 songs are
Pleang FarangKu’s 2 pieces, Pleang Ka Tai Tens’
fist piece.
Pleang Raew is Pleang Ka Tai Ten’s
second-third piece and final Kra Tai Ten.
Pleang La
On 23 March 2009, the researcher brought
Pleng Nok Kamin (โน้ ต สากล) of Kru Narong
Keanthongkul to record the main rhythm with
khong (Thai instrument). There are expert from
the office of the Music and Drama such as Kru
Jirus Agnarong, the national artist in Thai
classical music, Kru Chaiya Thangmeesri, Kru
Boonta Keanthongkul, Mr. Pornsak Kumsorm and
Ms. Natahruthai Phongpithak who are the recorder
in this time. When the experts have listened
together from the record the Nok Kamin’s song
so they conclude that the Nok Kamin’s song
composes 3 songs such as Pleang Char, Pleang
Song Mai and Pleang La. However, it is different
from the name of the song.
These are also a music score of Nok
Kamin’s song which Kru Pinit Chaisuwan noted.
He told the researcher that he was directly got
this song from Kru Phum Baphuyawart. So, there
are the lists of the names of the song:
Pleang Char composes 4 songs are Pleang
Nok Kamins’ 3 pieces, Pleang Mae Mai krum
Kruns’ 5 piece, Pleang Surindharahus’ 3 piece and
Pleang Chandharahus’ 3 piece.
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Pleang Song Mai combines 2 songs are
Kra Tai Chom Chan first-second piece.
Pleang Raew is Kra Tai Chom Chan third
- fifth piece and Kinnonerams’ 2 pieces.
Pleang La
When the Morn’s song and Morn classical
song were standing on Ayutdhaya period, Pleang
Nok Kamin Morn was finally named. At first,
Pleang Nok Kamin had 2 intonations; these were
Pleang Nok Kamin and Nok Kamin in Nok
Kamin Morn. But the song for the show was for
the singing. In the new name was Nok Kamin
Morn. Moreover, this song for the show may be
different in the length. In the first part of the
song have 3 rhythms so we will add for the one
rhythm (It might be already added or cannot
know before).
However there is the adding the rhythm
equal with the singing for using the verse in the
performance. In the majority is the Kron Pad.
Pleang Nok Kamin Morn has the specific playing.
There is Soi for using in Pleang Chud Yam
Theng.Pleang Nok Kamin Morn will play after
Pleang Thayae that has 3 pieces and Soi is added
in the final of the song. If we use for the
performance, there will not have Soi. We use
only one piece by bringing first piece and second
piece in Yam Theng to combine and cut into the
singing

Table1: the analyzing of the Pleang Nok Kamin’s song
Analyze

The name of the song

Conclusion

1. Pleang Char

1. Pleang Nok Kamin Towa Phu
2. Pleang Mae Mai Krum Krun or Nok
Kamin Towa Mea

The same song and name
The same song, Nok Kamin Towa
Mea

2. Pleang Song Mai

- Pleang Farang Ku
- Pleang Kra Tai Ten’s first piece

The same song, Mae Mai Krum Krun
The same song and name

3. Pleang Reaw

- Pleang Kra Tai Tens’ second-third piece.
Final Kra Tai Ten

The same song and name
The same song and name

4. Pleang La

Pleang La

The same song and name
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Table 2: the development of Pleang Reung Nok Kamin
Name of the
translator

Pleang Char

Pleang Song Mai

1. Kru Phum
1. Nok Kamin Towa Phus’ 3 pieces 1. FarangKus’ 2 pieces.
Baphuyawart 2. Mae Mai Krum Krun or Nok 2. Kra Tai Ten’s first
Kamin Towa Meas’ 4 pieces
piece.	

Pleang Reaw

Pleang La
Pleang La

2. Kru Pinit
Chaisuwan

1. Nok Kamin Towa Phus’ 3
pieces
2. Mae Mai Krum Kruns’ 4
pieces.	
3. Surindharahus’3 pieces
4. Chandharahu

1. Kra Tai Chom
Chans’ first-second
pieces

1. Kra Tai Chom
Pleang La
Chans’ third-fifth
pieces
2. Kinnonerams’ 2
pieces final the last
Kra Tai Ten

3. Kru Jirus
Agnarong

1. Nok Kamin Towa Phus’ 3
pieces
2. Nok Kamin Towa Meas’ 4
pieces

1. Mae Mai Krum
Kruns’ 2 pieces
2. Kra Tai Ten’s first
piece

Pleang La
1. Kra Tai Ten’s
second piece
2. Kra Tai Ten’s third
piece final the last
Kra Tai Ten

4. Kru Chaiya
Tangmeesri

1. Nok Kamin Towa Phus’ 3
pieces
2. Nok Kamin Towa Meas’ 4
pieces

1. Mae Mai Krum
Kruns’ 2 pieces
2. Kra Tai Ten’s first
piece

1. Kra Tai Ten’s
Pleang La
second piece
2. Kra Tai Ten’s third
piece final the last
Kra Tai Ten

Pleang Nok Ka min in 3rd ratio
Kru Pheng, who was Phra Pradid Phairau
(Mee Duriyangkul)’s relative, brought the song
Nok Kamin Towa Phu from Pleang Rung Mae
Mai Krum Krun which was the song in 2nd ratio
to compose into 3rd ratio. Moreover, he composed
the ways for singing and inserted Rong Dok also
played the Phi for Wa Dok w\to follow the
singing in 3rd pieces.
Pleang Nok Ka Min in Tab Mahori Thon
Pleang Ching Sorn Chan* had had in Ayutdhaya
period. We classified in Tab Mahoree. This nice
rhythm’s song compose 5 songs; there were Thon
Pleang Ching, Sam Sal (Jorakae Hangyao), Twan
Phra Tad, Nok Kamin and Tor Ra nee Kun Sang.
In 1928 (2471), Lady Pitoon Kittiwan and Miss
Jarean Partthayakoson recorded this song by using
Bangkhumphom’s Mahori ensemble. The other
name of the song Tab Ton Pleang Ching is Tab
Ka Kie. This combines 4 songs that are Thon

Pleang Ching, Jorrakhe Hang yal, Twan Phra Tad,
Pleang Nok Kamin Reung aong composing by
Phra Pradid Phairau (Mee Duriyangkul) by using
the Ka Kie’s verse of Jal Phraya Pra Krang
(Hon). Thai musician of Samnak Phraya
Prasanduriyasab (Prak Pasansab) had Rot Ta
Sen’s Bod Mahori in Ayutdhaya period. Rot Ta
Sen’s Bod Mohori was from Krung Kal. It
translated from Rot Ta Sen’s Karb Hor Krong
that was Bod Kab Mai. In the former, we used
for the singing basic. There were 2 parts:
Fai Nad Maree Sri Sawad
Ban Thom Neua Than Rat Pat Ja Thorn
Dao Daun Raun Rab Yu Kun Thon
Ja Kai Sang Thin Nakorn Ano Thai
**We used for this only. The other verse
was disappeared for once. There was not someone
who recorded. Hor Samut (National Library) tried
to search for a long time. After that, they knew that
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Miss Sin, who was Jal Jom Man Da Krommamhun
Kaweephotsupreecha’s aunt, 80 years, could
remember Rot Ta Sen’s Bod Mahori. So they were
allowed from her to print. However, Miss Sin could
not recall the other song that used to sing because
she did not ask the detail from Kru Mahori

Nok Kamin Sam Chan’s development
Pleang Nok Kamin Sorn Chan in Tab Thon
Pleang Ching, Rot Ta Sen’s Bod Mahori in
Ayutdhaya period
Pleang Nok Kamin Sorn Chan in Tab Thon
Pleang Ching, Ka Kie’s Bod Mahori in
Ayutdhaya period
Pleang Nok Kamin Sam Chan by Kru Peng,
modify from Pleang Nok Kamin Towa Phu in
Pleang Rung Nok Kamin
Pleang Nok Kamin Sorn Chan in Tab Thon
Pleang Ching by Phra Pradidpairau, using the
verse form Ka Kie Kum korn of Jal Phraya
Prakrung (Hon)

Pleang Dew Nok Kamin (Solo)

As popular Pleang Sam Chan’s time, there
were several Thai classical music teachers who
brought Pleang Nok Kamin to do the solo
because it was favor to play in Khruang Sai
orchestra. We could see in Piphat but it’s less
than Khruang Sai. It caused the instrument is suit
more. Subsequently, it appeared Tang Piphat but
it was not suit as stringed instruments and wind
instruments. In the part of Wa Dok may be have
or not was up to someone to compose because
Pleang Nok Kamin is short song when we added
Wa Dok into the song may be long.
In the present, Pleang Nok Kamin will
popularly play in stringed instruments and wind
instruments but not in Piphat. This ways for the
plays in Piphat appear as:
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Ranat Eak
There are 3 pieces and these are not Wa
Dok. For example as Kru Rung Pradid Phai Reau
who tough to Kru Chaiya Thangmeesri, as
Duriyapraneed tough to Kru Surbsak Duriyapraneed.
Ranat Thump
There are 3 pieces. Especially 3rd piece,
these is Wa Dok as the ways of the song of Kru
Phum Baphuyawart tough to Kru Pring
Karnjanaparin and Kru Pring tough to Kru Paearn
Kongchok, Kru Phaitoon Charejjarern and Kru
Kittipong Meepom (Rong) as him tough to Kru
Dudsadee Meepom for example.
Khong Wong Yai
There are 3 pieces and these are not Wa
Dok. As the ways of the song of Kru Sorn
Wongkhong by Kru Songyot Kaewdee (Kru
Sorn’s nephew), Kru Rung Bamrung Jitjareun
tough to Kru Sagnobsuk Dhammawihan.
Khong Wong Lek
There are 3 pieces and these are Wa Dok.
As Kru Petch Jannad tough to Kru Phairat jannad,
Kru Charak Phosamthon.
Pi
There are 3 pieces and these are Wa Dok.
As Kru Theb Khonglaithong tough to Kru Pib
Khonglaithong, Kru Jamnean Srithaiphan.
Krui
There are 3 pieces and these are Wa Dok.
As Kru Theb Khonglaithong tough to Kru Pib
Khonglaithong, Kru Mhern Tantikarnjanejit tough
to Kru Suwit Kaewkramon.
Sor Duang
There are 3 pieces. It combines Teaw
Wan and Teaw Keb. Moreover, there are Wa
Dok. As Kru Plung Wannakajorn tough to Kru
Benjarong Thanakosed, Kru Rung Phaireau tough
to Jieraphon Petchsom.
Sor Ou
There are 3 pieces. It combines Teaw
Wan and Teaw Keb. Moreover, there is Wa Dok.
As Kru Plung Wannakajorn tough to Kru
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Benjarong Thanakosed, Kru Rung Phaireau Seng
Sor tough to Jieraphon Petchsom.
Jakhe
There are 3 pieces. It combines Teaw
Wan and Teaw Keb. Moreover, there is Wa Dok.
As Kru Nipha Aphaiwong tough to Kru Sittisak
Janhawut.
Pleang Nok Kamin Tawl
In 1933 (2476), Mr. Montree Tramot
composed the verse of Pleang Nok Kamin Song
Chan and Chan Dew and brought the verse also
Wa Dok by the ways Sam Chan’s ratio of Kru
Peng for singing, collecting in Pleang Tawl. In
Song Chan’s ratio used the old rhythm and Chan
Dew brought Piphat Morn’s rhythm (Pleang Yam
Thieng). Pleang Nok Kamin Tawl is for playing
and singing (can except for singing). It begins at
Sam Chan, Sorn Chan and Chan Dew. Pleang
Tawl was origin from Pleang Rung. Instead of
playing only Pleang Char, Sorn Mai, Pleang
Reaw, continue several songs. After that, they
brought the same song to compose in Sam Chan’s
style, Sorn Chan’s style, and Chan Dew. In the
case of Pleang Sorn Chan was modified and to
do a precise to continuously play. For begin to
final in the song may be Raowj (just slow) or
finishing such Ork Luke Mod’s style (very fast
and instantly stop). Moreover, there is the playing
with Pleang Hang Krung that is convenient and
the last always playing with Luke Mod.

Pleang Nok Kamin Tawl’s development
Pleang Nok Kamin
Sam chan of
Kru Peng

Tang Rong Nok Kamin
Sam Chan of
Kru Peng

Pleang Nok Kamin
Sorn Chan in
ancient song

Tang Rong Nok Kamin
Sorn Chan of
Kru Montree

Pleang Nok Kamin
Morn Chan Dew

Tang Rong Nok Kamin
Chan Dew of
Kru Montree

The role of Pleang Nok Kamin

The way of Thai life that begin from
birth to died such as cutting off the topknot of a
child, being ordained, being married, cremation, it
makes the Thai classical music which could
continuously translate. Pleang Nok Kamin is
special song for the occasion in variety style that
use in an auspicious occasion or an inauspicious
occasion. We can divide the role of Pleang Nok
Kamin in 3 parts such as rite, performance, and
lulling to sleep by singing. However, the changing
in the society and the time decline the important
role of the song because of the birth of the new
song or the less of the occasion for playing of
the song.
Pleang Nok Kamin for the rite
By the way, the song is for the playing in
rite of Thai not only Royal rite but also general
rite. Majority, we use Piphat and choose the
Pleang Reung (it means that it concludes a lot
Pleang Kred). Pleang Sorn Chan is always
playing and using for the play for the rite
example; Pleang Reung Thum Kwan (important
song for bring back spirits’ candidate for the
Buddhist priesthood). For the festival for merit,
we always use Pleang Reung for example; Pleang
Reung Phra Rama Dearn Dong and Pleang Reung
Nok Kamin. Generally, Pleang Reung has not for
singing, we only use for playing. For the calling
Pleang Reung, we generally call as Pleang Tab, it
means that we will call for the first example,
Pleang Nok Kamin, Pleang Reung Chin Sae or
we can call by the rite to make music. This
Pleang Reung is the special song also as Sorn
Chan song. However, in the case of the Khruang
Sai orchestra, we always choose Pleang Tab
Mahori or Pleang Tawl to play as the reason of
Pleang Reung. It means that we can play it for a
long except the modern life in the society. We
need to be comfortable that cause to choose to
play in short. So we do not take into
consideration.
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Pleang Nok Kamin for performance

This song is one of the songs that can
play in the auspicious occasion and the in
auspicious occasion. The song for the auspicious
occasion is such as Pleang Reung Nok Kamin
(Mae Mai krum Krun) that plays for Nung Yai
(grand shadow play), Pleang Nok Kamin Sorn
Chan and Pleang Sorn Mai Nai Pleang Reung
Nok Kamin for using for Manorha’s story and
Kawee’s Deuk Dam Ban. Moreover, this song is
for La Korn Phan Tang “Phu Chana Sib Tid,
Pleang Nok Kamin Morn for Ram Morn Sib Sorn
Tha. In the part of Pleang Nok Kamin that plays
in the inauspicious occasion is as Nok Kamin
Morn for Ram Sarm Thard, Pleang Nok Kamin
Chan Deaw Nai Pleang Tawl or Nok Kamin
Morn for Ram Yo Kee Thawai Fai.

For the example of Nok kamin for the
performance:

Pleang Nok Kamin in the ancient period
was played for Nung Yai in the part of Hanuman
Asa. In the present time, it’s different for this
performance. When Thotsakun give Nang Suwan
Kun Yu Ma, who is Indhorachit’s wife, for being
Hanuman’s wife. We use Pleang Na Phat “Pleang
Char”; the conductor will call Na Phat “Mae Mai
Krum Krun”. Pi Phat orchestra will play Pleang
Mae Mai Krum Krun which has Nok Kamin
Towa Phu and Nok Kamin Towa Mea. We can
not play the other song such as Rueng Soison,
Rueng Taw Kin Pak Bung for this performance.
Pleang Nok kamin Sorn Chan appeared in
Khon’s dialog in Sida Lui Fai and Prab Ban Rai
Kun. We use in 6 parts, in the fourth part in
Nang Kan Akkee’s resident, at Longka.
Rong Pleang Nok Kamin
Meau Nunt
Nang Kan AkKie Saneaha
Nawl Nai Mon Tein Song Sopha (Ban
Raikal Aok)
Lae Hent Aong Asura Osot
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Pai Kum Korn Look Ya Kawl Ma Nung
Bon Suwan Ban Lank Alongkot
Suam Kod Banlaikan Run Thod
Plang KamSod Soka Alai
In the same way, Pleang Farang Ku
appeared in second scene of Manorha’s story in
Manorha’s resident, at Panyajal’s city. In this part
have the singing Pleang Farang Ku and Pleang
Mae Mai Krum Krun as:
Tae Nai Jit Krun Kid Thun Krairad
Ram Nirat Krun Kong Hai Mgnorgn
Mgnargn
Aho Chanok Chonnanee Kub Phee Nang
Thong Reud Rang Sok Kanung Thun Look Rak
Anitja Wane Sang Tae Pang Korn
Ma Tam Ron Kuk Khen Hen Prajak
Thong Jak Meaun Jak Yad Anad Nurk
Nang Kan Sang Sob Pak Long Sokee
In the older part is not the receiving or
the playing but Ajan Chaiya Thangmeesri add the
ways of the playing by using Pleang Farang Ku
(Sornmai) Nai Pleang Nok Kamin (former song)
in the present. The next period, Ajan Pib
Konglaithong plays the Flute (Krui) of Pleang
Nok Kamin Sorn Chan (Towa Phu) for the first
pieces in the first scene of Manorha at the puddle
(Kinnaree Ron)
Pleang Mae Mai Krum Krun appeared in
The Lakorn Deuk Dam Ban “Kawee” in the third
part, Hung Chark. In Tamnak Thee Hok, in
Chumnum Bod Lakorn and Bod Kab Rong of
Higher royal princes Krom Phraya Naritsala
Nuwat Thi Wong, published in 1971 (2514) at
page 78 as:
Rong Ram Mae Mai Krum Krun Rab Pi

Phat
Chan Aho Phra Rom Pho Thong Khorn Nong
Aey
Phra Khun Kaey Thuk Chal Kum
Sadejg Sawankalai Jai Ra Kum
Minurm Sam Jeb Jai Hai Dai Alai
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Rong Ram Mae Mai Krum Krun Rab
Pi Phat
Chan Towa Ral Chal Chod Ja Thod Krai
Jeb Ok Jeb Jai Mai Ru Hai
Phrao Sea Ru E Thawl Jal Ubai
Thun Muai Mod Mai Sea Dai Chiewalai
Pi Phat do the Pleang Aod that Ajan
Chaiya Thangmeesri who play Pleang Aod, Pleang
Mae Mai Krum Krun (Sorn Mai) in Nok Kamin’s
song so we can call this song is one of the
important song.
Pleang Nok Kamin Morn in Lakorn Phan
Thang appeared in Lakorn Phan Thang, Jal
Phraya Mahinsakthamrong (Peng Penkul) who
was heading of party of drama and installed this
Lakorn in the forth Rama’s period. This
performance was celebrated in the fifth Rama’s
period. When he came back from Europe, he tried
to develop his performance to be different from
the other drama. It made his drama to be well
known in the final of the fifth Rama’s period.
Ya Korb’s stage plays as Phu Chana Sib
Thid in Kampang Hong Sawadee performed for
show at the national theater, on Saturday 6-1320, December, 2008 at Suphanburi, Ajan Saree
Wangnaidham translated from into the poem’s
drama. Kanya Rohitajon and Somchai Tabporn
composed the songs. From the evident, we could
find Pleang Nok Kamin in Hong Sawadee’s
throne hall when Phra Jal Saka Ra Wut Phee sit
on the royal seat, Aubprarad Sor Pinya, Seng
Korn Su Kayee, Sor Panya, Kailu, and 10 Morns’
soldier at here.
Pleang Phraya Lam Phrong Pleang Chor
Phum Reng Rong Pleang Nok Kamin Morn
Rong Pleang Morn Cha Aeu Pleang Mob
Reau Rong Pleang Marn Reng etc.
Content of the Nok Kamin Morn’s song
Seng Kon Aun Yab Yorn Konlasuk Thi Nuk Kad
Yang Mi Arge Tool Dai Nai Kon Lay
Tae Chai Wa Pramart Kad Ka Ne
Kid Bieng Bai Tai Te Whai Tuk Tang

Prang

Ja Mi Hai Ra Kai Keung Beung Bata
Kor Pratan Thahan Kra Pa Yard Yang
Sak Meuan Nung Song Pai Tham Kon Aum
Lung Lang Ri Pu Mue Pai Ree

Pleang Nok Kamin Morn Ram Morn Sib
Sorn Tha. Ram Morn is the dancing in the in the
auspicious occasion also the cremation especially
the monk’s cremation. The word “Ram Morn”
that calls in Thai but in Morn call “Puahapern”
that it means the performance or Kangj Ram
Taphon. The reasons why we call that because
the performers must listen the rhythm form
Taphon Morn (Morn’s drum). For the dancinglooking was specially Morn’s nationality. In the
former, there were 10 dancing-looking or 10
songs. But in the present time, Ram Morn in
certain place, there are more that 10. Creating the
other dancing looking to add in the older
performance. Others persons call Ram Sib Sorn
Phasa because of the miss-understanding. Ram
Morn at Khor Kred likely show for 12 songs by
inserting 2 Thai classical musics which are the
eighth (Pleang Morn Kra) and the last story
(Pleang Nok Kamin)
Pleang Nok Kamin Morn is the Pleang
Reaw that is the last song for Yo Kee Thawai
Fai’s performance. This show is for the cremation.
In the part of Pleang Reaw, we use Pleang Nok
Kamin Morn as the song for Yam Theng
Pleang Nok Kamin Morn (Ponetakon)
concludes in Ram Sam Tad. It likes to be the
performance for the cremation of Morn. By the
belief, the merit of the dead will be around in the
area of their sons or daughters for telling
something to them also the angel who stay at
here. So it is necessary that they do the
performance “Ram Sam Tad” to be allowed to
tell and ask for a pardon from the angel before
bring the corpse to the crematorium. The time for
the show, they will do for 2-3 days by beginning
for the first cremation at 04.00 am. There are 3
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conditions for this cremation as; 1) Monk’s
cremation, 2) the longed corpse, 3) the corpse in
Morn’s casket (Alabox). There are 3 elements of
the performance as:
1. Performers may be female or male. In
the majority is the ole and respected woman in
the community.
2. Musicians is such as the performer
(may be female or male). In the present time, Pi
Phat is concluded for the dancing. There are 3 Pi
Phat orchestras in Pra Pa Dang such as
Wichensilpa, Chalorsilpa and the last Wangphaya.
The musical instruments must especially in this
neighborhood.
3. Attendances are majority as a death’s
kinsman. They can talk to his sprerit when the
sprit gets inside the other. We will use the deserts
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in the cremation such as Thong Yib, Thong Yod,
Foi Thong, Kawneaj, Sangkaya, and Thaufoo. The
especially thing that is the coconut, the banana,
and the necklace or lei of flowers. The ways to
perform will be dividing into 3 parts. The
performers will begin the show for the first part
to the third Tard when they finish the Wai Kru
Pleang Nok Kamin for lulling to sleep
by singing
In the ancient period, Pleang Tab Mahori
has a function for playing to lull to sleep by
singing for the royals. That role is former
declined. We only used the Khruang Sai orchestra
or the Mahori ensemble. The song for the plays
are Pleang Kred, Pleang Tab Mahori or Pleang
Tawl.
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