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บทคัดยอ
บทความฉบั บนี้ ใชร ะเบีย บวิธี วิจัยเชิ งคุ ณภาพ เปน การศึกษาทางดานดนตรี วิทยา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ และศึกษารูปแบบสังคีตลักษณของเชลโลในวงดนตรีจีนทงเซีย
เซี่ยงตึ้ง ผลการวิจัยพบวา บทบาทหนาที่เชลโลในวงดนตรีทงเซียเซี่ยงตึ้งดานการประกอบพิธีกรรม
และการแสดง เชลโลถูกนํามาใชแทนตั่วผา (เครื่องดนตรีจีน) ในป พ.ศ.2531 รับหนาที่ทั้งบรรเลง
เปนแนวทํานองหลักและแนวประสาน บรรเลงเปนรูปแบบ เฮเทอโรโฟนีและโพลีโฟนี มีบทบาทใน
การเลนคลอประกอบในระหวางที่พระจีนสวดหลายๆ ขั้นตอนของพิธีกรรม โดยเฉพาะการใชนิ้วดีด
สายในขณะที่เครื่องอื่นๆ หยุดเลน ในทุกๆ งาน เชลโลเปนเครื่องดนตรีที่ขาดไมไดในวง เพราะทํา
หนาที่ในการคุมเสียงเบสเพีย งเครื่องเดียว รูปแบบสังคีตลั กษณของเชลโลสวนใหญเปน เพลงที่ มี
รูปแบบไบนารี่ฟอรม มีเครื่องหมายกํากับจังหวะ คือ 2/4 4/4 ประโยคเพลงมีรูปแบบการเคลื่อนที่
ของโนตที่ไมเกินขั้นคู 4 ชวงเสียงที่ใช พบวามีเทคนิคในการใชคันชัก ไดแก เดตาเช ซเลอร ซตัคคาโต
มารเตอเล พอรตาโต เตรโมโล ปทซิคาโต มีการดําเนินทํานองโดยนําเอาเทคนิค โทนัล อานเซอร
อิมมิเทชั่น มาใช
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Abstract
This article employed a qualitative research method. It is a musicology study
which aimed at studying the Thong Sia Sieng Terng Chinese music ensemble in the
social and cultural context of Hat Yai City, Songkhla province, the role of the cello in
the Thong Sia Sieng Terng Chinese music ensemble, and the musical form of cello in
the Thong Sia Sieng Terng Chinese music ensemble. The research found the rituals
and performances, a cello was used as a replacement for Tua Pha in the Thong Sia
Sieng Terng Chinese music ensemble in 1988. It was responsible for both the main
melody and the harmony in heterophony and polyphony patterns. It was played as
the accompaniment during the Chinese monks’ chanting in many steps of the ritual
especially playing with fingers while other instruments are silent. For all events, the
cello is an indispensable instrument of the band because it serves as the only
instrument which controls bass.
Most cello musical forms are binary with time signatures of 2/4 and 4/4. The
phrases have a movement pattern of notes that do not exceed the fourth interval.
The techniques for using a bow include Detache, Slurred Staccato, Martele, Portato,
Tremolo, and Pizzicato. The techniques of Tonal answer, and Imitation are used with
the melody.
Keywards: Cello / Thong Sia Sieng Terng Chinese Music Ensemble / Musical Form

บทนํา
หลักฐานทางประวัติศาสตรพบวา ประเทศไทยมีการเชื่อมสัมพันธไมตรีกับประเทศจีนมา
อยางชานานตั้งแตในอดีตจนถึงปจจุบัน เริ่มตั้งแต พ.ศ. 1825 สมัยพอขุนรามคําแหงแหงกรุงสุโขทัย
จนกระทั่งมีความสัมพันธทางการทูตอยางเปนทางการยุคประธานาธิบดี เหมา เจอ ตุง ตอนปลาย
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ตรงกับ สมัย ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2518 4 ไทยมีการคาการสําเภากับ
จีน จนถึงสมัยอยุธยาพอคาชาวจีนที่เขามาคาขายไดมาตั้งรกราก และชวยเหลือดานการคาสําเภา
ดวย สมัยกรุงธนบุรีมีนโยบายสนับสนุนใหพอคาชาวจีนเขามาติดตอคาขาย และเขามาประกอบ
อาชีพในเมืองไทย และสมัยกรุงรัตนโกสินทรนับแตเซอร จอหน บาวริง เขามาขออนุญาตทําสัญญา
ยกเลิกวิธีการคาแบบโบราณ ตั้งแตนั้นมาประเทศไทยไดมีเรือของประเทศตางๆ เขามาคาขายเปน
จํานวนมาก เพื่อใหการบริหารเปนระบบ ไทยจึงไดจัดตั้งกรมทาออกเปน 3 ฝาย ไดแก กรมทากลาง
กรมทาซาย และกรมทาขวา โดยกรมทาซายทําหนาที่ติดตอกับชาวจีน การคาขายไทย – จีน จึงเปน
แหลงสรางรายไดใหญของไทย จวบจนถึงปจจุบันประเทศไทยกับประเทศจีนไดมีการติดตอรวมกัน
กวา 700 ป
การคาขายระหวางไทย - จี น สิ่งที่ชาวจีนนําติดตัวมา คือ วัฒนธรรม ความเชื่อ คานิย ม
อาหาร และการประกอบพิธีกรรม ในขณะนั้นดนตรีไดเขามาพรอมกับสิ่งตางๆ ประเทศไทยไดมี
โอกาสชมศิลปะการแสดงวัฒนธรรมและดนตรีจีน มาเปนเวลานานตั้งแตกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี
ดังที่ปรากฏตามจดหมายเหตุรายวันของบาทหลวงเดอซัวซี ผูชวยทูตของพระเจาหลุยสที่ 14 แหง
ฝรั่งเศส บันทึกวา ชาวจีนไดเขามาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2228 5
นครหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปนเมืองที่จัดวาเปนศูนยกลางแหงหนึ่งในภาคใต และเปน
อําเภอหนึ่งที่มีชาวจีนพํานักอาศัยอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะกลุมแตจิ๋ว อางวานานกวา 200 ป
เนื่องจากเปนเมืองที่เหมาะกับการทําธุรกิจคาขาย การคมนาคมขนสงที่สะดวก มีการโยกยายถาย
โอนทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะดนตรีจีน ซึ่งมีบทบาทสําคัญตอการดํารงชีวิตของประชาชนและชุมชน
ชาวไทยเชื้อสายจีนในอําเภอหาดใหญ
จากการสํารวจของผูวิจัยพบวา วงดนตรีจีนในอําเภอหาดใหญในปจจุบัน (2561) ยังมีความ
สมบูรณอยูมากในเรื่องบทบาทหนาที่ การแสดง พิธีกรรมตางๆ ที่รับใชสังคม แตปจจุบันมีผูสนใจที่
จะเลนดนตรีจีนนอยลง เนื่องจากอิทธิพลกระแสความเจริญทางดานตะวันตก จึงทําใหลูกหลาน และ
เยาวชนมิไดใหความสําคัญและความสนใจที่จะอนุรักษเทาที่ควร จนกระทั่งวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้ง
ไดมีการนําเอาเครื่องดนตรีตะวันตกประเภทสี เรียกวา “เชลโล” นํามาใชบรรเลงรวมในวง หลังจาก
นั้นทําใหมีผูคนสนใจเปนจํานวนมากในความแปลกตาและไดรับความดึงดูดใจจากผูชมที่มาชมการ
3

4

4 เขียน ธีระวิทย, วิวัฒนาการการปกครองของจีน (กรุงเทพฯ: ไทยวัฒนาพานิช, 2517), 10.
5 วินัย พงศศรีเพียร, ศิลปวัฒนธรรมไทย-จีน (กรุงเทพฯ: ศิริชัย, 2532), 4.
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แสดงเปนอยางมาก มีคนมาขอฝากตัวเปนลูกศิษย วงดนตรีจีนมีงานเขามามากขึ้น ทําใหสามารถ
ดํารงอยูตอไปไดอยางไมขัดสน
ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาบทบาทเชลโลในวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้ง นครหาดใหญ
จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาแนวทางในการนําเอาเครื่องดนตรีเชลโลมาใชบรรเลงรวมกับเครื่องดนตรีจีน
อื่นๆ และบันทึกเปนหลักฐานทางประวัติศาสตรอันล้ําคาเชิงวัฒนธรรม อีกทั้งเปนการเผยแพร และ
อนุรักษสิ่งที่เปนบทบาทคูสังคมของชาวจีนในอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
วัตถุประสงค
1. เพื่อศึกษาบทบาทหนาที่ของเชลโลในวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้ง นครหาดใหญ จังหวัด
สงขลา
2. เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบสั ง คี ต ลั ก ษณ ข องดนตรี เ ชลโลในวงดนตรี จี น ท ง เซี ย เซี่ ย งตึ้ ง นคร
หาดใหญจังหวัดสงขลา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. สงผลใหผูอานมีแนวทางในการนําเชลโลมาประยุกตใชในวงดนตรีจีน
2. เป น หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร ที่ ร วบรวมข อ มู ล ทางวิ ช าการดนตรี โดยผู วิ จั ย ได
ทําการคนควา วิเคราะห สังเคราะห และสรุปผล รวมเอาสิ่งสําคัญตางๆ ไวในงานวิจัยที่สามารถ
นําไปใชศึกษา และอางอิงได
ขอบเขตการศึกษา
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
มีวัตถุประสงคในการศึกษาวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้ง นครหาดใหญ จังหวัดสงขลา
ครอบคลุมในประเด็นตางๆ ไดแก การศึกษาบทบาทหนาที่ของเชลโลในวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้ง
จวบจนการวิ เคราะหสั งคี ตลั กษณ ของดนตรีเชลโลในเพลงตางๆ ที่ใชประกอบการพิธีกรรมและ
ประกอบการแสดง
2. ขอบเขตดานพื้นที่
2.1 การบรรเลงดนตรีจีนของวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้งตามสถานที่ตางๆ ที่วงดนตรีนี้
ทําการฝกซอม หรือแสดงดนตรีจีน รวมทั้งการบรรเลงดนตรีจีนในบริบททางสังคมตางๆ ไดแก มูลนิธิ
สถาบันการศึกษา โรงมหรสพ เปนตน
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2.2 แหลงขอมูลที่อยูตามสถานที่ตางๆ ไดแก หองสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เอเชี ย หองสมุด ดนตรี จิ๋ว บางซื่อ และหองสมุ ดดนตรี สมเด็ จพระเทพรัตน ตลอดจนสถานที่เก็บ
แหลงขอมูลที่มีความเกี่ยวของกับงานวิจัย
3. ขอบเขตดานประชากร
ผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางโดยการคัดเลือกและพิจารณาผูที่มีความชํานาญและเชี่ยวชาญ
และมีความยินดีที่จะถายทอด โดยติดตอจํานวนประชากรที่ใหขอมูลใหมากเพียงพอตองานของผูวิจัย
โดยใช วิ ธี ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบ Snow ball Sampling ประกอบด ว ย กลุ ม สมาชิ ก ในวงดนตรี
จี น ท ง เซี ย เซี่ ย งตึ้ ง ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถด า นการบรรเลงเชลโล บุ ค คลที่ บ รรเลงอยู ใ นวง
ครูบาอาจารยผูที่มีความเชี่ยวชาญในดานประวัติศาสตรดนตรีจีนและเครื่องดนตรีเชลโล
4. ขอบเขตดานเวลา
ในการวิจัยครั้งนี้ ไดทําการวิจัย และเก็บขอมูลในชวง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงสิ้น
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562
วิธีดําเนินงานวิจัย
1. ขั้นเตรียมการเบื้องตน
1.1 ศึกษาและสํารวจขอมูลดานเอกสาร และขอมูลเบื้องตนจากแหลงขอมูลตาง ๆ
1.2 ศึกษาบุคคลผูใหขอมูลเพื่อวางแผนปฏิบัติการวิจัย
1.3 กําหนดกรอบเพื่อศึกษาตามวัตถุประสงค
1.4 กําหนดแบบสัมภาษณ
2. การศึกษาและการเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม
2.1 การสังเกต ผูวิจัยใชการสังเกตแบบมีสวนรวม และแบบไมมีสวนรวมในกิจกรรม
การถายทอดดนตรีจีน
2.2 การสั มภาษณ ผู วิ จั ย จะทํ าการสั ม ภาษณผู ใ หข อ มูล โดยการสั มภาษณ แ บบกึ่ ง
โครงสราง (Semi-Structured Interview)
2.3 เครื่องมือเก็บขอมูล ผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลภาคสนาม โดยใชเครื่องมืออุปกรณ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ในดานตางๆ
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3. การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ขอมู ล แบบสัมภาษณ ผูวิจัย วิเคราะห ขอมูล โดยดัดแปลงขั้ น ตอนการ
วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพของโคไลซี่ มีขั้นตอนดังนี้คือ
3.1 นํ า ข อ มู ล ที่ ถ อดความจากเครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย งและการบั น ทึ ก แบบสั ม ภาษณ ม า
ทบทวน เพื่อใหเกิดความเขาใจในภาพรวมของขอมูลที่ไดมาและพิจารณาในประเด็นที่สําคัญ
3.2 นําขอมูลกลับมาอานพรอมทั้งพิจารณาอีกครั้งอยางละเอียดและตีความ พรอมทั้ง
จับประเด็นขอความหรือประโยคที่สําคัญ
3.3 ทําความเขาใจนัยสําคัญของเนื้อหาพรอมทั้งกําหนดความหมาย
3.4 กําหนดความหมายของกลุมคําที่มีความสําคัญในประเด็นหลัก ๆ
3.5 รวบรวมผลลัพธที่ปรากฏการณที่ศึกษาแสดงใหเห็นและบรรยายอยางถี่ถวน
3.6 บรรยายปรากฏการณที่ยังคงกํากวมใหมีความชัดเจนเทาที่จะทําได
3.7 ตรวจสอบความตรงของขอมูล โดยการนําขอสรุปไปใหผูใหสัมภาษณไดตรวจสอบ
วาเปนความจริงตามที่บรรยายและอธิบายมาหรือไม เพื่อใหไดขอสรุปสุดทายที่มีความสมบูรณ 6
5

ผลการศึกษา
วงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้งถือไดวาเปนวงดนตรีจีนที่มีความเกาแกและถือกําเนิดมาเปนระยะ
เวลานาน ตั้งตนมาพรอมกันกับมูลนิธิทงเซียเซี่ยงตึ้ง (มิตรภาพสามัคคี) นับตั้งแตป พ.ศ.2499 เพื่อ
กอตั้งศาสนสถานอันเปนศูนยรวมของชาวจีนและเพื่อใหเปนประโยชนแกสังคม การทํางานของวง
ดนตรีแบงออกเปน 2 ดาน คือ ทางดานพิธีกรรมตางๆ เชน พิธีกงเต็ก พิธีแหศพ พิธีสะเดาะเคราะห
พิธีทําบุญลางปาชา พิธีเคารพศพ พิธีเ บิกพระเนตรเจาแม กวนอิม งานทําบุญศาลเจ าตางๆ และ
ทางดานการแสดง งานรื่นเริงสังสรรค งานแตงงาน งานขึ้นบานใหม งานตรุษจีน เปนตน
รูปแบบการบรรเลงของวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้ง มีรูปแบบการบรรเลงแบบแตจิ๋ว ทั้งนี้
เนื่องมาจาก นักดนตรีรุนบุกเบิก และชาวจีนสวนใหญที่อยูในเขตนครหาดใหญ จังหวัดสงขลา เปน
ชาวจีนแตจิ๋วคอนขางมาก และสืบทอดตอๆ กันมาจวบจนถึงในปจจุบัน ทําใหรูปแบบการบรรเลง
โดยเฉพาะในดานพิธีกรรมจะเปนลักษณะจีนแตจิ๋ว งานทางดานการบรรเลงประกอบพิธีกรรมตางๆ
ที่ทางวงดนตรีจีนไปเลนนั้น สวนใหญจะเปน งานพิธีกรรมกงเต็ก เพราะทางวงมีความพรอมในดาน
ตางๆ ไมวาจะเปนวงดนตรี นักสวดพิธีกรรมศาสนา และลําดับขั้นตอนพิธีกรรมที่ครบถวนสมบูรณ
6 Paul Colaizzi, Psychological Research as the Phenomenologist Views It (New York: University Press), 28-29.
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ตามแบบฉบั บ ดั้ ง เดิ ม ไม เ พี ย งแต ช นชาวหาดใหญ ที่ ม าจ า งเท า นั้ น จั ง หวั ด ที่ อยู บ ริ เ วณโดยรอบ
ก็ไววางใจใหทางวงไปบรรเลงอยางไมขาดสาย เครื่องดนตรีของวง สามารถแบงได 4 ประเภท ไดแก
1.กลุมเครื่องเปา ประกอบดวย โซนา หวยเตก 2.กลุมเครื่องสาย ประกอบดวย หน่ําฮู หยี่ฮี๊ หยี่ฮู
เอี่ยฮู เชลโล เอี่ยวคิ้ม เยวฉิน 3.กลุมเครื่องหนัง ประกอบดวย ตั่วโกว โซโกว 4.กลุมเครื่องกระทบ
ประกอบดวย ชิมปอ บั่วเกี๊ยะ โซวหลอ มูยู
1. บทบาทเชลโลในวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้ง นครหาดใหญ จังหวัดสงขลา ไดแก
1.1 บทบาทดานการประกอบพิธีกรรม
บทบาทของวงดนตรีทงเซียเซี่ยงตึ้งดานพิธีกรรม นครหาดใหญมีประชากรสวนใหญ
เปนคนจีน และคนไทยเชื้อสายจีนพํานักอาศัยอยูเปนจํานวนมาก การถายเททางวัฒนธรรมจึงเกิดขึ้น
ดวยเหตุปจจัยของการอยูรวมกันในสังคม วัฒนธรรมของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนถูกสืบทอด
เปนประเพณีที่ถายทอดกันมาจากรุนสูรุนคือการประกอบพิธีกรรมตางๆ เชน งานกงเต็ก งานสะเดาะ
เคราะห เชงเมง งานลางปาชา ตลอดจนงานสารท งานตรุษจีน การประกอบพิธีกรรมที่มีความสําคัญ
อยางยิ่งยวดของวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้ง คือ พิธีกรรมกงเต็ก การทําบุญอุทิศสวนกุศลใหแกผูที่
ลวงลับ เปนวัฒนธรรมทางดานพิธีกรรมที่ชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนเล็งเห็นถึงความสําคัญ วง
ดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้งเปนเพียงวงเดียวในภาคใตที่มีความสมบูรณทั้งดานรูปแบบการแสดงและ
ลําดับพิธีกรรม ทําใหเมื่อใดที่มีงานดังกลาว ทางวงดนตรีจะถูกเชิญไปแสดงทุกครั้งไป
รูปแบบการแสดงของวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้งดานการประกอบพิธีกรรม จะจัดเปน
สองกลุ มแยกกัน คือ กลุมเครื่องบรรเลง กับ กลุมเครื่องกระทบ อยูกัน คนละฝงของตําแหนงที่ทํา
พิธีกรรม ผูที่ทําหนาที่บรรเลงเครื่องกระทบจะเปนคนใหคิวในทุกๆ ของการบรรเลงเพลงตางๆ กลุม
เครื่องบรรเลงจะบรรเลงเปนรูปแบบพื้นผิวที่มีการเลนเปนทํานองหลัก ไมมีการใชคอรด มีรูปแบบ
การแปรทํานองหลักออกเปนแนวเสียงตางๆ ตามเครื่องดนตรีที่ตางกันออกไป (Heterophony) มีผู
บรรเลงเครื่องดนตรีประมาณ 5-10 คน สุดแลวแตขนาดของงานนั้นๆ เครื่องดนตรีของวงดนตรีจีน
แตละประเภทที่ใชในการบรรเลงนั้น มีเอกลักษณเฉพาะตัวที่โดดเดนและแตกตางกันออกไป ไมวาจะ
เปน น้ําเสียงที่ออกมาจากรูปแบบการบรรเลงเฉพาะของแตละบุคคล เทคนิคที่ใชในขณะบรรเลง
แมวาจะถูกถายทอดจากรุนสูรุนแบบมุขปาฐะ แตการถายทอดดนตรีของแตละบุคคลมีความแตกตาง
กันออกไปตามแตคนๆ นั้นจะรังสรรค
เครื่องดนตรีชูโรงของการประกอบพิธีกรรม คือ ซอหยีฮี๊ สวนใหญรูปแบบการบรรเลง
หยีฮี๊นั้นจะบรรเลงตามโนตเพลงจีนตนฉบับดั้งเดิม เครื่องดนตรีที่มีความสําคัญไมแพกันคือ เชลโล
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เปนเครื่องดนตรีที่คุมแนวเสียงเบสทั้งหมด กอนหนานี้ทางวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้งใชตั่วผาในการ
คุมแนวเสียงเบส แตตั่วผาไมสามารถแสดงศักยภาพไดเทาที่ควร เสียงที่เปลงออกมาไมคอยกลมกลืน
เขากับเครื่องดนตรีจีนอื่นๆ มีชวงเสียงที่ไมกวางมากนัก จนเมื่อเกิดอุทกภัยป พ.ศ. 2531 ตั่วผาไม
สามารถซอมแซมได ทางวงจึงเห็นสมควรในการนําเอาเครื่องดนตรีเชลโลมาใชแทน เชลโลเปนเครื่อง
ดนตรีเสียงเบสที่คุมเสียงต่ําไดดี มีน้ําเสียงที่กลมกลืนกับเครื่องดนตรีเครื่องอื่นๆ สามารถใสเทคนิคได
หลากหลาย ในแสดงประกอบพิธีกรรม เชลโลมีบทบาทอยางมากในการเลนคลอประกอบในระหวาง
ที่พระจีนสวดหลายๆ ขั้นตอนของพิธีกรรม ในขณะที่เครื่องอื่นๆ หยุดเลน
1.2 บทบาทดานการประกอบแสดง
บทบาทของวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้งดานการแสดงในปจจุบัน ทางวงรับเฉพาะงานที่
ถูกวาจางเปนครั้งคราว ไมวาจะเปน งานแตงงาน งานขึ้นปใหม งานอีเวนทตางๆ เปนตน ในงานการ
แสดงประเภทตางๆ ที่กลาวมานี้ ทางเจาภาพจะเปนคนกําหนดเพลงที่ตองการใหวงดนตรีจีนเลน
และต อ งนํ ามาให ก อนประมาณ 1 เดื อน ส ว นใหญ จ ะเป น เพลงร ว มสมั ย ยกตั ว อย า งเช น เพลง
พระราชนิ พ นธ ข องพระบาทสมเด็ จ พระบรมชนกาธิ เ บศร มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เพลงคาน้ํานม เพลงใครหนอ เพลงสวัสดีปใหม เปนตน สวนงานประกอบแสดงที่จัด
วาเปนทางการของทางวงดนตรีจีนมากที่สุด คือ งานแสดงอุปรากร (งิ้ว) ทางวงดนตรีจีนจะรับจางไป
เปนนักดนตรีประจําการแสดงอุปรากรตามที่ตางๆ ไมวาจะในนครหาดใหญ หรือตางจังหวัด รวมไป
ถึงงานแสดงที่ไปรวมกับวงดนตรีจีนอื่นๆ อีกดวย สุดแลวแตเจาภาพจะใหไป
รูปแบบการแสดงของวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้งจะแตกตางไปตามแตขนาดและความ
เหมาะสมของแตละงาน มีตั้งแตการบรรเลงเดี่ยว การบรรเลงเปนวงรวม การบรรเลงรวมกับวงดนตรี
จีนอื่นๆ ไปจนกระทั่งการบรรเลงรวมกันกับเครื่องดนตรีตะวันตกแบบดนตรีรวมสมัย
เชลโลเปนเครื่องดนตรีหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในดานการแสดง มักจะถูกเชิญไปเลนใน
หลายๆ งาน ดวยทางวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้ง มีความโดดเดนทางดานการบรรเลงเครื่องดนตรีจีน
และผูบรรเลงมีประสบการณสูง ในเรื่องการรับงานเดี่ยวเชลโลคอนขางนอย แตจะถูกจางไปแสดง
รวมกับเครื่องดนตรีอื่นๆ แทบทุกครั้ง เนื่องจากเปนเครื่องดนตรีแนวเบสเดียวของทางวงดนตรี และ
เปนเครื่องดนตรีที่มีเสียงผสมผสานกับเครื่องอื่นๆ ไดอยางลงตัว
2. รูปแบบสังคีตลักษณของเชลโลในวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้ง
ระบบเสียงของเชลโลในวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้ง เชลโลจะถูกตั้งเสียงตามเอี่ยวคิ้มทุกครั้งที่
มีการบรรเลง เมื่อทํ าการนําระดับเสียงที่ไดมาเปรีย บเทียบกับ ระบบเซนต โดยทําเสียงแรกของ
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เอี่ยวคิ้มใหมีระดับเสียงเทากับระดับเสียงแรกของดนตรีตะวันตกเปนเสียง F ดวยวิธีการลบ 20 และ
เสียงที่เหลือทั้งหมดใชหลักการเดียวกัน จะไดคาเซนตของเอี่ยวคิ้มและเชลโลตามสเกลดนตรีแตจิ๋ว
ดังนี้
ตารางที่ 1 คาเซนตของเครื่องดนตรีเอี่ยวคิ้มกับเชลโลในวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้ง
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2.1 วิเคราะหบทเพลงดานการประกอบพิธีกรรมที่สําคัญของเชลโล
ผลงานเพลงดั้งเดิมที่ใชแสดงประกอบพิธีกรรมมายาวนานตั้งแตสมัยที่กอตั้งวงดนตรี
จีนทงเซีย เซี่ยงตึ้ง และถูกใชบรรเลงประจําในงานพิธีกรรมกงเต็ก ประกอบไปดวย 2 เพลงดวยกัน
2.1.1 เพลงกุยเมงจั่ง
(1) ประโยคเพลง เพลงกุยเมงจั่งเปนเพลงที่มีอัตราจังหวะปานกลาง ใชจังหวะ
เรียบงายไมหวือหวาประกอบไปดวยสองทอนดวยกันคือ A-B ซึ่งเปนรูปแบบไบนารี่ฟอรม (Binary
Form) ในทอน A เริ่มตนจากหองที่ 1 ถึงหองที่ 5 ประกอบไปดวย 2-3 หองตอ 1 ประโยคเพลง
ทั้งหมดมี 2 ประโยคเพลง ไดแก a และ b สวนทอน B เริ่มตนจากหองที่ 6 ถึงหองที่ 10 ประกอบไป
ดวย 2-3 หองตอ 1 ประโยคเพลง ทั้งหมดมี 2 ประโยคเพลง ไดแก a' และ b'
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ตัวอยางที่ 1 ประโยคเพลงทอน A และ B เพลงกุยเมงจั่ง

(2) รูปแบบการดําเนินทํานอง มีลักษณะการเคลื่อนที่ของแนวทํานองโดยสวน
ใหญเปนคู 2 และ 3 ลักษณะการเคลื่อนที่แบบไลระดับเสียงในแตละประโยคเพลงไมเดนชัด
ตัวอยางที่ 2 ตัวอยางการเคลื่อนที่ของแนวทํานองทอน A เพลงกุยเมงจั่ง

(3) เทคนิ ค เชลโล ในการบรรเลงเพลงกุ ย เม ง จั่ ง ผู บ รรเลงมี ก ารใส เ ทคนิ ค
มารเตอเล และซเลอร ซตัคคาโต ในทอน A และ B โดยใชเทคนิคเดียวกันทั้งเพลง (ตัวอยางที่ 1)
2.1.2 เพลงกุยเมงใหญ
(1) ประโยคเพลง เปนเพลงที่มีอัตราจังหวะคอนขางเร็ว ประกอบไปดวยสอง
ทอนดวยกันคือ A-B ซึ่งเปนรูปแบบไบนารี่ฟอรม (Binary Form) ในทอน A เริ่มตนจากหองที่ 1 ถึง
หองที่ 9 ประกอบไปดวย 2-4 หองตอ 1 ประโยคเพลง ทั้งหมดมี 3 ประโยคเพลง ไดแก a, b, c สวน
ทอน B เริ่มตนจากหองที่ 10 ถึงหองที่ 18 ประกอบไปดวย 1-3 หองตอ 1 ประโยคเพลง ทั้งหมดมี 4
ประโยคเพลง ไดแก d, e, f, g
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ตัวอยางที่ 3 ประโยคเพลงทอน A และ B เพลงกุยเมงใหญ

(2) รูปแบบการดําเนินทํานอง ในทอน A มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบไลระดับ
เสียงในแตล ะประโยคเด นชัด ทุกๆ ครั้งจะเริ่มต นประโยคเพลงดว ยเสีย งสูงและไลร ะดับเสียงลง
(Descent) อยางมีนัยยะสําคัญ ทั้งนี้มีการดําเนินทํานองอยางตอเนื่องไมมีหยุดพักจนจบประโยค
เพลง สวนทอน B มีลักษณะการเคลื่อนที่แบบไลระดับเสียงลง (Descent) ปรากฏใหเห็นเดนชัดใน
แตละประโยคเพลงเชนเดียวกับทอน A แตจะมีการไลระดับเสียงขึ้น (Ascent) ในทอนจบของเพลง
ประโยคเพลง d และ e ไลระดับเสียงลง ประโยคเพลง f และ g ไลระดับเสียงขึ้น
(3) เทคนิคเชลโล ผูบรรเลงมีการใสเทคนิค ซตัคคาโต พอรตาโต และสเลอรใน
ทุกๆ ทอนของบทเพลง
2.2 วิเคราะหบทเพลงดานการประกอบการแสดงที่สําคัญของเชลโล
รูปแบบการแสดงของวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้งจัดเปนสองกลุมแยกกันคือ กลุมเครื่อง
บรรเลง กับกลุมเครื่องกระทบ อยูกันคนละฝงของเวที กลุมเครื่องบรรเลงจะบรรเลงเปนรูปแบบ
โพลีโฟนี (Polyphony) มีการใชแนวทํานองหลายๆ แนว เพื่อประสานกับทํานองหลัก ผลงานเพลง
ดั้งเดิมที่ใชบรรเลงประกอบการแสดงมายาวนาน และถูกใชบรรเลงประจําในงานสําคัญตางๆ คือ
เพลงมังกรถวายพระพร ผูวิจัยทําการวิเคราะหแนวเสียงเชลโลควบคูไปกับแนวเสียงโซนาและหยี่ฮี้
ซึ่งเปนแนวเสียงหลัก
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2.2.1 เพลงมังกรถวายพระพร
(1) ประโยคเพลง เป น เพลงที่ มี อั ต ราเร็ ว ประกอบไปด ว ยสามท อ นใหญ ๆ
ดวยกันคือ A – B - C ทอน A เริ่มตนจากหองที่ 1 ไปจนถึงหองที่ 18 ประกอบไปดวย 3-4 หองตอ
1 ประโยคเพลง ทอน B เริ่มตนจากหองที่ 19 ไปจนถึงหองที่ 53 ประกอบไปดวย 2-4 หองตอ 1
ประโยคเพลง ทอน C เริ่มตนจากหองที่ 54 ไปจนถึงหองจบที่ 74 ประกอบไปดวย 2-4 หอง ตอ 1
ประโยคเพลง
ตัวอยางที่ 4 ประโยคเพลงทอน A และ B เพลงมังกรถวายพระพร
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ตัวอยางที่ 5 ประโยคเพลงทอน C เพลงมังกรถวายพระพร

(2) รูปแบบการดํ าเนิ นทํานอง ในทอน A แนวเสีย งของเชลโล เลน เปน เสีย ง
ประสานเพื่อสนับสนุนแนวเสียงหลัก มีการนําเอาเทคนิค Sequence รูปแบบ Tonal Answer มาใช
ตัวอยางที่ 6 การดําเนินทํานองรูปแบบ Tonal Answer ทอน A เพลงมังกรถวายพระพร
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ในท อน B แนวเสีย งของเชลโลเลน เลีย นแบบทํานองหลักโดยการใชเทคนิค
Imitation ปรากฏใหเห็นอยางเดนชัด
ตัวอยางที่ 7 การดําเนินทํานองแบบ Imitation ทอน B เพลงมังกรถวายพระพร

ทอน C แนวเสียงของเชลโลเลนเปนเสียงประสานใหกับทํานองหลัก มีการใช
จังหวะที่เหมือนกับทํานองหลัก แตมีการใชเสียงที่แตกตางออกไป
(3) เทคนิ คเชลโล ผูบ รรเลงมีการใสเทคนิคตางๆ เขาไป โดยเฉพาะการเล น
ปทซิคาโต (การเลนโดยใชนิ้วดีดแทนการใชคันชัก) และอารโค (การกลับมาใชคันชัก)
อภิปรายผลการวิจัย
วงดนตรี จี น ท ง เซี ย เซี่ ย งตึ้ ง เป น วงดนตรี ที่ มี ค วามเก า แก ตั้ ง ต น มาพร อ มกั น กั บ มู ล นิ ธิ
ทงเซียเซี่ยงตึ้ง นับตั้งแตป พ.ศ.2499 กอตั้งเปนศาสนสถานเพื่อเปนศูนยรวมของชนชาวจีน ชาวไทย
เชื้อสายจีน และเปนศูนยรวมตัวของอาสาสมัครเพื่อทําคุณประโยชนแกสังคม การทํางานของวง
ดนตรีแบงออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานการบรรเลงประกอบพิธีกรรม เชน พิธีกงเต็ก พิธีแหศพ พิธี
สะเดาะหเคราะห งานลางปาชา เปนตน และดานการบรรเลงประกอบการแสดงตางๆ เชน งาน
แตงงาน งานขึ้นปใหม งานแสดงอุปรากร เปนตน
บทบาทดานการบรรเลงประกอบพิธีกรรมตางๆ ของวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้ง ถือไดวามี
ความสํ า คั ญ เป น อั น มากแก สั งคมชนชาวจีน โดยเฉพาะการบรรเลงพิธีกรรมกงเต็ก วงดนตรีจีน
ทงเซียเซี่ยงตึ้งเปนเพียงวงเดียวในภาคใตที่มีความสมบูรณพรอมทางดานเครื่องดนตรี และลําดับการ
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แสดงแบบดั้งเดิมในการบรรเลงประกอบพิธีกรรม ทางวงมีการใชจํานวนผูบรรเลงมากนอยแตกตาง
กันไปตามแตละงาน มีเครื่องดนตรีหลักๆ ที่มีความจําเปนตองใชทุกๆ งาน คือ หยี่ฮี๊ โซนา เอี่ยวคิ้ม
เชลโล และเครื่องดนตรีประเภทตีประกอบจังหวะ รูปแบบการบรรเลง มีการบรรเลงเดี่ยวสลับกับ
การบรรเลงทั้งวง บุคคลที่ทําหนาที่บรรเลงเครื่องกระทบจะเปนคนใหคิวในทุกๆ ของการบรรเลง
เพลงตางๆ และในการบรรเลงเครื่องดนตรีชูโรงของการประกอบพิธีกรรม คือ ซอหยีฮี๊ สวนใหญ
รูปแบบการบรรเลงหยีฮี๊นั้นจะบรรเลงตามโนตเพลงจีนตนฉบับดั้งเดิม เครื่องดนตรีที่มีความสําคัญไม
แพกันคือ เชลโล เปนเครื่องดนตรีที่คุมแนวเสียงเบสทั้งหมด กอนหนานี้ทางวงใชตั่วผาในการคุมแนว
เสียงเบส แตตั่วผาไมสามารถแสดงศักยภาพไดเทาที่ควร ชวงเสียงที่ไมกวางมากนัก 7 ในปจจุบัน
เปลี่ยนมาใชเชลโล เปนเครื่องดนตรีเสียงเบสที่คุมเสียงต่ําไดดี มีน้ําเสียงที่กลมกลืนกับเครื่องดนตรี
เครื่องอื่นๆ สามารถใสเทคนิคไดหลากหลาย ในแสดงประกอบพิธีกรรม เชลโลมีบทบาทอยางมากใน
การเลนคลอประกอบในระหวางที่พระจีนสวดหลายๆ ขั้นตอนของพิธีกรรม โดยเฉพาะการใชน้ิวดีด
สายในขณะที่เครื่องอื่นๆ หยุดเลน
บทบาทดานการบรรเลงประกอบการแสดงตางๆ ของวงดนตรีจีนทงเซียเซี่ยงตึ้ง ทางวงรับ
เฉพาะงานที่ถูกวาจางเปนครั้งคราว โดยสวนใหญทางเจาภาพจะเปนคนกําหนดเพลงที่ตองการให
ทางวงดนตรีจีนบรรเลง (สวนใหญเปนเพลงรวมสมัย) งานบรรเลงประกอบการแสดงที่จัดวาเปน
ทางการของทางวงดนตรีจีนมากที่สุด คือ งานแสดงอุปรากร (งิ้ว) รูปแบบการแสดงของวงดนตรีจีน
ทงเซียเซี่ยงตึ้งจะแตกตางไปตามแตขนาดและความเหมาะสมของแตละงาน มีตั้งแตการบรรเลงเดี่ยว
การบรรเลงเปนวงรวม การบรรเลงรวมกับวงดนตรีจีนอื่นๆ ไปจนกระทั่งการบรรเลงรวมกันกับเครื่อง
ดนตรีตะวันตกแบบดนตรีรวมสมัย เชลโลมักจะถูกเชิญไปเลนในหลายๆ งาน ในเรื่องการรับงานเดี่ยว
เชลโลคอนขางนอย แตเชลโลจะถูกจางไปแสดงกับเครื่องดนตรี อื่นๆ แทบทุกครั้ง เนื่ องจากเปน
เครื่องดนตรีแนวเบสเดียวของทางวงดนตรีจีน
จากการวิเคราะหบทเพลงที่สําคัญของเชลโลพบวา โดยสวนใหญเปนเพลงที่มีรูปแบบไบนารี่
ฟอรม (Binary Form) มีเครื่องหมายกํากับจังหวะ (Time Signature) คือ 2/4, 4/4 ประโยคเพลงมี
รูปแบบการเคลื่อนที่ของโนตที่ไมเกินขั้นคู 4 และมีรูปแบบการเลนยอนไปมาเรื่อยๆ เพลงที่นิยมใชใน
การประกอบการแสดงมากที่สุดคือ เพลงมังกรถวายพระพร และเพลงที่ใชสวนใหญในการบรรเลง
ไมไดยึดหลักความเปนดั้งเดิม แตมีการปรับเปลี่ยนผสมผสานโดยการนําเพลงสมัยนิยมเขามาบรรเลง
6

7 สุธน ปราชญาเปรื่อง, สัมภาษณ (27 มกราคม พ.ศ.2562).
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หากมีผูฟงหรือผูจางแนะนําเพลง ทางวงสามารถบรรเลงตามคําแนะนําได มีการบรรเลงเปนรูปแบบ
เฮเทอโรโฟนีและโพลีโฟนี มีรูปแบบการดําเนินทํานองโดยนํ าเอาเทคนิค โทนัล อานเซอร และ
อิมมิเทชั่น พบวามีนําเทคนิคในการใชคันชัก ไดแก เดตาเช ซเลอร ซตัคคาโต มาร เตอเล พอรตาโต
เตรโมโล ปทซิคาโต มาใชในการบรรเลง
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