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จัดพิมพเน่ืองในการสัมมนาวชิาการเรื่อง 
 

“จากแตรเดี่ยวถึงวงซิมโฟนิคแบนด 
 

ในโอกาสครบ ๑๓๕ ป วันประสูต ิ
สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพตัรสขุุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต 

 

โดย กระทรวงวัฒนธรรม รวมกับมูลนิธิจุมภฏ-พันธุทิพย 
และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

วันอังคารท่ี ๓ พฤษภาคม พทุธศักราช ๒๕๕๙ 
ณ โรงละครแหงชาต ิกรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาบริพัตรสุขุมพันธุ กรมพระนครสวรรควรพินิต 
 

(๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๒๔ – ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๔๘๗) 
 
 



 
 
 
 

 
วังบางขุนพรหม 

ท่ีประทับของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาฯ กรมพระนครสวรรควรพินิต 
และ สมเด็จพระนางเจาสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี พระมารดา 

สรางในสมัยรัชกาลท่ี ๕ ราว พ.ศ. ๒๔๔๒ 



 
 

๑๓๕ ป ทูนกระหมอมบริพัตร 
 

 อาทูนกระหมอมแกว เจาฟา  ดนตรีเฮย 
ทรงพระนามบรพิัตรา หน่ึงน้ัน 
เสกถอยทิพยลีลา เพลงกลอม  โลกแฮ 
ปพาทยแตรวงซัน้ กองหลาลือสยาม 
 
 รฦกวัง บางขุนพรหม เย็นสายลม...เจาพระยา 
นามวัง นามเพลงพา สาครล่ัน ครั่นครื้นเครง 
 มหาฤกษ ครอบจักรวาล ซรองประสาน  เสียงประเลง 
ฆองวง ทรงระเบง ซอสามสาย  พรายพล้ิวเสียง 
 ราวทิพย หทัยชืน่ นางครวญคืน สุรางคจําเรียง 
อัปสร สําอางคเพียง คีตรส  บทเพลงสวรรค 
 แตรวง ทรงจัดไว เปนวงใหญ เสนาะสน่ัน  
นําแบบ อยางเยอรมัน กองทัพไทย ไดพัฒนา 
 กระบวน สวนสนาม แตรสยาม ของเจาฟา 
เพลงมารช เพลงโปลกา ชื่อมณฑา ทองพิไล 
 สโลวมารช ชื่อโศกเลา ระคนเศรา วิเศษไฉน 
เพลงเถา พวงรอยได คําชื่นชม  นิยมดี 
 สมเด็จ พระเทพรัตนฯ ดํารัสส่ัง ครั้งรอยป 
เพลงทาน น้ันมากม ี ใหเผยแพร แกมวลชน 
 ชําระ โนตมากหลาย พิมพแจกจาย  โนตสากล 
เมตตา พระยิ่งลน สูโลกกวาง ทางดนตรี 
 คาบน้ี  กอปรกิจกวาง จักเดินทาง ไปเยอรมนี 
เกิดดวย พระบารม ี ทรงชี้ทาง ไดสรางงาน 
 ทูนเทิด พระราชวงศ พระคุณคง คีตะสมาน 
จารึก ไวชัว่กาล นามบรพิัตร  จรัสจํารูญ” 

 
 นางนัยนา จิตรรังสรรค  ประพันธ 
 ครูภาษาไทยดีเดนของคุรุสภา ป ๒๕๕๗ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แตรสยาม ๗ 
 

สารบัญ 
 
 หน้า 
  
๑๓๕ ปี ทูนกระหม่อมบริพัตร ๕ 
  
ค ากล่าวเปิดงาน ๙  
  
ปรารภเร่ือง ๑๑  
  
ประวัติก าเนิดแตรเดี่ยว และการใช้ประโยชน์ในกรุงสยาม ๑๓  
   วิศิษฏ์ จิตรรังสรรค ์  
  
สังเขปก าเนิดแตรวงในยุโรป สหรัฐอเมริกา 
และก าเนิดแตรวงทหารในประเทศไทย 

๓๗ 

   พูนพิศ อมาตยกุล  
  
วังหน้ากับพัฒนาการดนตรีตะวันตก (แตรวง) ในกรุงสยาม  
(พ.ศ.๒๓๙๔–พ.ศ.๒๔๒๘) 

๔๗ 

   ณัฐชยา นัจจนาวากุล  
  
แตรฝรั่งและแตรวงในสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๕๗  
   ณัฐชยา นัจจนาวากุล  
  
สมเด็จฯ เจ้าฟา้กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  
กับงานพัฒนาแตรวงเป็นวงซิมโฟนิคแบนด ์พ.ศ ๒๔๔๘-๒๔๗๕ 

๘๓  

   ราชันย์ ศรชัย  
  
  
  



๘ แตรสยาม 

 

 หน้า 
  
The Siamese Patrol บทเพลงแตรวงถวายพระเกียรต ิ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ัว รัชกาลที่ ๕ พ.ศ.๒๔๕๐ 

๑๐๑ 

   จิตร ์กาวี  
  
ครูสอนดนตรีฝร่ัง สมัยรัชกาลที ่๔ ถึงรัชกาลที่ ๗ ๑๑๙  
   พูนพิศ อมาตยกุล  
  
เครื่องเป่าทองเหลืองในวงซิมโฟนิคแบนด์ ๑๓๑  
   พจ ีบ ารุงสุข / จิตร ์กาวี / สุภาพร ฉิมหน ู  
  
เครื่องลมไม้ในวงซิมโฟนิคแบนด ์ ๑๓๗  
   สุรัต ิประพัฒน์รังษ ี/ ราชันย ์ศรชัย / วภิาวรรณ จ าเนียรพันธ์ุ  
  
เครื่องเพอร์คัชชั่นในวงซิมโฟนิคแบนด ์ ๑๔๑  
   เกริกพงศ์ ใจค า / อมรมาศ มุกดาม่วง / ศรินทร์ จินตนเสรี  
  
เครื่องดนตรีส าหรับการรวมวงซิมโฟนิคแบนด ์ ๑๔๙  
   วิศิษฏ์ จิตรรังสรรค ์  
  
ก าหนดการ ๑๕๒ 
  
  
 



แตรสยาม ๙ 
 

ค ำกล่ำวเปิดงำน 
 

ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสน าเสนอบทความเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้า
บรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต คีตกวีชั้นน าพระองค์หนึ่งของประเทศไทย 
เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่ทรงเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาครบ ๑๓๕ ปี ในปี พ.ศ.๒๕๕๙ 

 

“ทูนกระหม่อมบริพัตร” พระองค์นี้ ทรงมีพระราชประวัติ ที่โดดเด่นมากทางการทหาร สืบเนื่อง
จากการที่ได้เสด็จไปทรงศึกษาวิชาการทหารที่ประเทศเยอรมนีตั้งยังทรงพระเยาว์ จนทรงส าเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยเสนาธิการ แห่งเยอรมนี พิเศษกว่านั้นคือได้ทรงท าการศึกษาและฝึกหัดด้านดุริยางคศิลป์ใน
ยามว่าง จนทรงมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบรรเลงดนตรีสากล โดยเฉพาะทางด้านแตรวง และทรงมีพระ
ปรีชาสามารถด้านการแต่งเพลงและการแยกเสียงประสานทางดนตรีสากลอีกด้วย 

 

เรื่องอันเกี่ยวกับแตรและแตรวงนั้น ได้ทรงจัดการให้มีบทบาทอันส าคัญมาก จนเป็นงานส าคัญ
ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทย ดังที่ชาวไทยได้เห็นและได้ฟังกันมาจนถึงทุกวันนี้ พัฒนาการของแตรสัญญาณ
ทหาร และที่ส าคัญงานพัฒนาการของการน าแตรวงมาบรรเลงเพื่อการเดินสวนสนาม การเดินแถว จัดวงนั่ง
บรรเลงเพื่อการฟัง และใช้ประกอบการแสดงนาฏกรรมทั้งหลายนี้ มาปรากฏชัดเจนและเป็นที่คุ้นเคยของ
คนไทย นับตั้งแต่แผ่นดินของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา นานกว่าร้อยปีมาแล้ว 
จนในปัจจุบัน แตรวงซึ่งได้รับการขนานนามว่า “วงโยธวาทิต” หรือ “Symphonic Band” นั้น ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย โดยจะเห็นได้จากบรรดาโรงเรียนที่สนใจฝึกหัดนักเรียนเป็นนักดนตรีแตรวง จนสามารถ
มีฝีมือระดับสูง ประกวดชนะรางวัลนานัปการทั่วโลก จนถึงระดับชนะเลิศของโลก 

 

ในปี พ.ศ.๒๕๒๔ อันเป็นปีฉลองครบรอบ ๑๐๐ ปี พระประสูติกาลของทูนกระหม่อมบริพัตร 
พระทายาทในราชสกุลบริพัตรได้ร่วมกันจัดตั้งห้องสมุดดนตรีแห่งแรกในประเทศไทยขึ้นที่หอสมุดแห่งชาติ 
กรมศิลปากร ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระเมตตา โปรดเกล้าฯ 
ให้ด าเนินงานรวบรวมเพลงพระนิพนธ์ของทูนกระหม่อมบริพัตร ทั้งที่บรรเลงด้วยแตรวงและด้วยวงปี่พาทย์ 
ให้น าออกเผยแพร่และบันทึกเสียงเก็บรักษาไว้ นับเป็นความส าเร็จอันยิ่งใหญ่ในงานอนุรักษ์มรดกของชาติ 
ครั้นกาลเวลาผ่านต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก็มิได้ทรงหยุดยั้งพระราชอุตสาหะในงานส าคัญ
ดังกล่าว กลับทรงสนับสนุน ให้มีการช าระโน้ตเพลงพระนิพนธ์ของทูนกระหม่อมบริพัตรไว้เป็นจ านวนมาก 
โดยใช้เวลานานกว่า ๗ ปีจึงแล้วเสร็จ นับว่าเป็นพระมหากรุณาล้นเกล้าล้นกระหม่อมยิ่งนัก จากนั้นก็ได้มี
การจัดงานฉลอง ครบรอบ ๑๒๐ ปี วันประสูติ เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๔๕ อีกครั้งหนึ่ง ได้เสด็จ
พระราชด าเนินมาในการแสดงคอนเสิร์ตกลางแจ้ง ที่วังสวนผักกาด ทางพระทายาท และมูลนิธิจุมภฏ-
พันธุ์ทิพย์ ได้ท าการปรับเสียงเพลงพระนิพนธ์ที่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ทรงพระกรุณาโปรดฯ ให้บันทึกไว้ใน 



๑๐ แตรสยาม 

 

ปี ๒๕๒๔ นั้น เปลี่ยนให้เป็นระบบดิจิตอล แล้วจัดเป็นอัลบั้ม พร้อมโน้ตเพลงเผยแพร่ซ้ าอีกเป็นครั้งที่ ๒ 
ปรากฏเป็นงานที่มีคุณภาพดีขึ้นกว่าเดิมมาก นับเป็นพระมหากรุณายิ่งนัก 

 

มาถึงยุคปัจจุบัน เป็นเวลาครบ ๑๓๕ ปี ของทูนกระหม่อมบริพัตร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ทรงเห็นว่า เราควรจะใช้วิถีทางวัฒนธรรมและการทูต ในการแพร่กระจายงานของ
ทูนกระหม่อมบริพัตร ให้ออกไปสู่โลกดนตรีอย่างกว้างขวางของยุคปัจจุบัน มีพระราชด าริให้กระทรวง
วัฒนธรรมเป็นหัวหน้าติดต่อสถานเอกอัครราชทูตไทยในนครเบอร์ลิน และสถานกงสุลไทยน้อยใหญ่ในเมือง
ต่างๆ ของประเทศเยอรมนี เพื่อน าแตรวงที่บรรเลงโดยศิลปินในกองทัพไทย กรมต ารวจ และศิลปินจาก
กรมศิลปากร ไปเปิดแสดงเป็นคอนเสิร์ต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของคนไทยที่ได้เรียนรู้
วิชาแตรวงมาจากเยอรมนีมานานกว่าหนึ่งศตวรรษนั้น 

 

ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ งานนี้จึง
ส าเร็จได้ด้วยพระบารมี หลังจาก ฝึกซ้อมมานานหลายเดือน ขณะนี้พร้อมจะออกเดินทางไปแสดงในเยอรมนีใน
เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยจะไปบรรเลง ณ สถานที่ต่าง ๆกันถึง ๔ แห่ง ก่อนเดินทางจึงต้องจัดแสดงให้คน
ไทยชมเป็นการล่วงหน้า พร้อมกับประกาศให้มาร่วมยินดีกับความส าเร็จแห่งงานพระราชด าริครั้งนี้ 

 

กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ เห็นพ้องต้องกันว่า เราควรจะจัดงาน ๑๓๕ ปี 
ทูนกระหม่อมบริพัตรครั้งนี้ ให้เป็นงานวิชาการและเป็นประโยชน์แก่เยาวชน ตลอดจนครูอาจารย์ที่สอน
วิชาแตรวงจนถึงประชาชนทั่วไป ให้ได้รับประโยชน์พร้อมกันยิ่งขึ้นอีก จึงได้จัดเป็นงานประชุมวิชาการขึ้น 
ซึ่งต้องขอขอบพระคุณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้จัดนักศึกษาที่ก าลังเรียนวิชาดนตรี
ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ให้มาช่วยจัดงานสัมมนาครั้งเป็นเวลาหนึ่งวันเต็ม ซึ่งจะมีทั้งการบรรยาย 
การอภิปราย และการแสดง และเอกสารวิชาการแจก ตามโปรแกรมที่ปรากฏนี้ ข้าพเจ้ายินดีต้อนรับทุกท่าน
ด้วยความยินดี 

 

ข้าพเจ้ามีความหวังว่า ทุกท่านที่ได้ติดตามข่าวคราวและเข้าร่วมในการจัดการสัมมนาและการแสดง
ดนตรีในวันนี้ จะมีความพึงพอใจและความปีติยินดีในความรู้ความสามารถของชาวไทย ทั้งที่มีชีวิตอยู่ในอดีต
ไกลโพ้นและในปัจจุบัน ที่มีความสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะของชาติอันทรงมาตรฐานคุณสมบัติไม่ด้อย
ไปกว่า ศิลปะสากลระดับโลก อีกทั้งยังมีความหวังว่า พระเกียรติคุณในทูนกระหม่อมบริพัตร จะได้รับการ
เผยแพร่ขจรขจายไปทั่วโลก จนถึงระดับที่วงโยธวาทิตในสากลโลกจะนิยมน าเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์
เฉกเช่นที่คนไทยนิยมน าเสนอผลงานของคีตกวีชาวต่างชาติในประเทศไทย 

 
ม.ร.ว.จักรรถ จติรพงศ ์

กรรมการมูลนิธจิุมภฏ-พันธุ์ทพิย์ 
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ปรารภเรื่อง 
 
 
 

หนังสือ “แตรสยาม” เล่มนี้ มีทั้งอาจารย์ นักศึกษา ได้ช่วยกันเขียน ดังชื่อปรากฏในสารบัญ มี
ความประสงค์ที่จะจ่ายแจกเป็นบรรณาการ แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการในโอกาสฉลอง ๑๓๕ ปีพระชันษา
ทูนกระหม่อมบริพัตร บรรณาธิการได้พยายามเรียงล าดับเรื่องราวและรูปภาพ เริ่มจากการใช้แตรชิ้นเดียว
บรรเลงสัญญาณแตรเดี่ยว ไปจนถึงแตรหลายชิ้นบรรเลงรวมวง ตั้งใจให้ความรูด้้านประวัติศาสตร์ดนตรีของ
ชาวสยามแต่ครั้งอดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ส าคัญหวังให้เกิดประโยชน์ที่สุดแก่บรรดาครูแตรและเยาวชน 

 
ความรู้ที่น ามาเขียนในเล่มนี้ รวบรวมไว้ในอาศรมดนตรีวิทยา อันเป็นหน่วยงานที่ รศ. ดร.สุกรี 

เจริญสุข คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้สนับสนุนให้ตั้งขึ้นเป็นแหล่งรวมความรู้ ที่
นักศึกษาวิชาดนตรีอาจเดินเข้ามาหาครูผู้รู้ดนตรีเมื่อใดก็ได้ เปิดโอกาสให้คลุกคลีกับข้อมูลดนตรีบรรดามี 
ทั้งเอกสาร หนังสือ รูปภาพ วิดิทัศน์ สื่อเสียง ได้ฟังค าพูดของครูอาจารย์ เป็นเรื่องนอกเหนือไปจาก
การศึกษาในชั้นเรียน ได้ซึมซับโดยเฉพาะเรื่องเก่าๆ ที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยและการเขียนวิทยานิพนธ์ 
ครูที่เวียนเข้าออกอาศรมนี้ นึกจะสอน จะเล่า เรื่องเกี่ยวกับดนตรีย่อมท าได้ทุกเรื่อง ได้ฟังเสียงสัมภาษณ์ 
บรรดาที่เก็บไว้ในอาศรมนี้ ให้เรียนรูม้ากมาย ได้ฟังงานของท่านศิลปินเก่าแก่ได้จากไปแล้ว ย้อนหลังไปเกิน
กว่าร้อยปีซึ่งหาไม่ได้ง่ายในห้องสมุดทั่วไป 

 
หนังสือเล่มนี้ เราใช้ค าในภาษาไทยบางค าค่อนไปทางโบราณโดยไม่ได้เขียนตามพจนานุกรม ค า

ส าคัญที่ต้องอธิบาย คือค าว่า “ทูนกระหม่อม” เราไม่ได้เขียนตามราชบัณฑิตยสถาน และไม่พยายามจะแก้
ตามเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เตือนให้เราแก้ตลอดของการท างานคราวนี้ โดยพยายามที่จะให้เราเขียนว่า 
“ทูลกระหม่อม” 

 
นับตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ ที่ท างาน ๑๐๐ ปี ทูนกระหม่อมบริพัตรเป็นต้นมา เราตั้งใจใช้ค าทูนกระหม่อม

ใช้ตัวสะกด “น.หนู” คือหมายว่า เรายกท่าน เทิดทูนท่านไว้ “เหนือหัวกระหม่อม” และเราก็รู้สึกอย่างนั้น
จริงๆ ต่อท่านซึ่งเป็นทั้งครู ศิลปิน นักวิชาการ นายทหาร นักการปกครองที่ เก่งมาก ท าประโยชน์ให้แก่
บ้านเมืองมากมาย พร้อมด้วยคุณความดีนานัปการ และการใช้การสะกดว่า “ทูลกระหม่อม” ไม่มีความหมาย
เป็นภาษาไทยที่ท าให้เข้าใจได้ดี 

 



๑๒ แตรสยาม 
 

อนึ่ง คณะผู้ท างานประชุมวิชาการทุกคนขอกราบพระบาทร าลึกในพระมหากรุณาของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ทรงพระราชทานพระด าริจนก่อเกิดงานทั้งปวง
ครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ กระทรวงวัฒนธรรมที่ให้ค าปรึกษา มูลนิธิจุมภฎ -พันธุ์ทิพย์ ผู้จัด
งบประมาณในการด า เนินงานสัมมนาวิ ชาการ และจัดพิมพ์หนั งสื อ เล่มนี้  รวมทั้ ง
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้นักศึกษามาช่วยงานจนแล้วเสร็จทุกประการ  
 
 

 พูนพิศ อมาตยกุล 
 ณัฐชยา นัจจนาวากุล 
 บรรณาธิการ 
 เมษายน ๒๕๕๙ 
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ประวัติกําเนิดแตรเดี่ยว 
และการใชประโยชนในกรุงสยาม 

 

 

วิศษิฏ จิตรรังสรรค∗ 
 
 

แตรเดี่ยว 
แตรเดี่ยว เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง ภาษาอังกฤษใช้คําว่า 

Bugle ในภาษาฝรั่งเศสโบราณนํามาจากภาษาลาตินคือ Buculus แปลว่าวัว เป็นคําเรียกแบบส้ันที่ส่ือ
ความหมายทางเครื่องดนตรีคือคําว่า Cor Bugler แปลว่า เขาวัวป่า ทําหน้าที่เป็นแตรสัญญาณในการล่าสัตว์ 
(Marcuse, 1975) เดิมทําจากเขาสัตว์ ต่อมาใช้โลหะแทน นอกจากหนา้ที่ในการส่งสัญญาณสําหรับล่าสัตว์
แล้ว และนิยมใช้เป่าเป็นเสียงสัญญาณสําหรับหน่วยทหารเพื่อการต่างๆ ด้วย มีลักษณะคล้ายกับทรัมเป็ต 
(Trumpet) แต่ไม่มีชุดนิ้วกดตรงกลาง ความจริงแตรเดี่ยวเป็นต้นแบบของเครื่องดนตรีทรัมเป็ต และเครื่องลม
ทองเหลืองต่างๆ ที่ใช้กันในปัจจุบัน เป็นรูปร่างดั้งเดิมก่อนที่จะมีการประดิษฐ์ระบบนิ้วกดลูกสูบ (Piston 
Valve) หรือแกนหมุน (Rotary Valve) เพื่อการเปล่ียนเสียงที่ใช้กันในปัจจุบัน 
 

  
  

ภาพท่ี ๑  แตรเด่ียวแบบสัน้
ท่ีมา: 

http://www.morningbugle 
productions.com/

ภาพท่ี ๒ แตรเด่ียวแบบยาว 
ท่ีมา: http://tapsbugler.com/wp-

content/uploads/2014/03/bugle_29_black_white_line_art_colori
ng_book_colouring-1969px.png 

                                                        
∗ นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
อาจารย์ประจําสาขาดนตรีศึกษาและการสอน วิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
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แตรเดี่ยวใช้หลักการออกเสียงของเครือ่งดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง นั่นคือ มีแหล่งกําเนิด
เสียงเกิดจากการส่ันสะเทือนของริมฝีปากของผู้เล่น โดยผู้เล่นจะจรดริมฝีปากติดกับกําพวด 
(Mouthpiece) แล้วเป่าลมผ่าน ให้ริมฝีปากกระพือภายในกําพวด ส่งเสียงที่เกิดจากการส่ันของริมฝีปาก
นั้นไปยังตัวแตรที่ทําหน้าที่กําธรเสียงให้ดังขึ้น ความยาวของท่อลมแตรจะเป็นตัวบังคับให้ระดับเสียงอยู่นิ่ง
ในระดับหน่ึง ผู้เป่าสามารถเปล่ียนเสียงโดยการเปล่ียนแปลงความเร็วของลมให้ริมฝีปากส่ันไหวเร็วช้าเร็ว
ตามต้องการ ทําให้เกิดระดับเสียงที่ต่างกัน และโดยหลักการทางกายภาพทางอะคูสติก (Acoustic) ที่ทําให้
เสียงที่เปล่ียนแปลงได้นี้ ถูกจํากัดอยู่ในอนุกรมฮาร์โมนิค (Harmonic Overtone Series) ซึ่งจะเป็นชุด
อนุกรมของเสียงที่เกิดขึ้นตามเสียงที่ทําได้ต่ําที่สุดของชุด เรียกว่า ระดับเสียงพื้นต้น (Fundamental 
Pitch) ดังน้ี 

 

 
ภาพท่ี ๓ แสดงลาํดับท่ีของเสียงตามอนุกรมฮาร์โมนิคท่ีมีตัว C เป็นเสียงพ้ืนต้น  

ท่ีมา: วิศิษฏ์ จิตรรังสรรค ์
 

การเป่าให้เกิดเสียงนอกเหนือจากโน้ตเหล่านี้เป็นส่ิงที่ทําได้ยาก จําต้องฝืนหรือขืนริมฝีปากอย่าง
มาก จึงไม่นิยมฝึกฝนในการเป่าเสียงนอกเหนือจากชุดเสียงในอนุกรมฮาร์โมนิคนี้ นอกจากต้องการสร้าง
เสียงพิเศษประหลาดๆ เท่านั้น (Special Effects)  
 

ดังนั้น สามารถกล่าวได้ว่า แตรเดี่ยวเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงธรรมชาติ (Natural Instrument) 
ไม่มีการดัดแปลงจากต้นแบบที่มาจากเขาสัตว์ในเรื่องของการเป่าให้เกิดเสียง เพียงแต่เปล่ียนรูปร่างไป โดย
ใช้โลหะเข้ามาแทนที่ นิยมใช้โลหะทองเหลืองเป็นส่วนใหญ่ อาจมีโลหะอื่นมาผสมได้ตามแต่ผู้ผลิต ยังคงมี
หน้าที่ในการทําเสียงที่เป็นสัญญาณให้กับผู้คน และทหารคือกลุ่มคนที่มีประเพณีการใช้แตรเดี่ยวจนถึงทุก
วันนี้ 
 
แตรสัญญาณ 

แตรเดี่ยวในภาษาเยอรมัน ใช้ว่า Signalhorn, Bügelhorn, Flügelhorn ภาษาอิตาเลียนใช้ว่า 
Cornetta Signale (Randel, 2003) ทั้งสองภาษาน้ีบ่งบอกถึงหน้าที่ของแตรเดี่ยว ที่มีหน้าที่ในการส่ง
สัญญาณเริ่มจากการล่าสัตว์ แล้วเปลี่ยนมาที่หน่วยทหารแตรอีกชนิดหนึ่งที่ใช้ส่งสัญญาณสําหรับการ
ไปรษณีย์ คือแตรไปรษณีย์ (Post Horn) สําหรับพนักงานไปรษณีย์ส่งสัญญาณให้ผู้รับออกมารับไปรษณีย์ 



แตรสยาม ๑๕ 
 

 
 

ภาพท่ี ๔ แตรไปรษณีย์  
ท่ีมา: http://www.robbstewart.com/Museum/19thCentury/GermanPostHorn.html 

 

ทั้งแตรเดี่ยวและแตรไปรษณีย์นี้ใช้หลักการกําเนิดเสียงเหมือนกัน ทําให้สามารถทําเสียงได้เป็น
โน้ตที่จํากัดตายตัวตามขนาดของแตร นิยมใช้ฮาร์โมนิคที่ ๓, ๔, ๕, และ ๖ ในอนุกรมนั้น เช่น หากโน้ตตัว
ล่างสุด (ฮาร์โมนิคที่ ๒) เป็นตัวโน้ต C4 ก็จะสามารถสร้างโน้ตได้ ๔ ตัวโน้ต คือ G4, C5, E5, และ G5 

 

การคิดทํานองสัญญาณแตรกจ็ะใช้เฉพาะโน้ต ๔ ตัวน้ีในการสรา้งสัญญาณขึ้น ปรกติแตรเดีย่วเป็น
เครื่องดนตรีที่ให้ผู้เล่นจําโน้ตเฉพาะ ๔ ตัวนี้ แม้เมื่อขนาดของแตรแตกต่างออกไป และทําให้เสียงพื้นต้น
เปล่ียนไปอย่างไร ผู้เล่นก็ไม่จําเป็นต้องใส่ใจ เพียงแต่เป่าหาลําดับที่ของฮาร์โมนิค ๔ ตัวน้ีออกมาให้ได้ ก็จะ
สามารถเป่าได้อย่างถูกต้อง ลักษณะเช่นน้ี ทางทฤษฎีดนตรีเรียกเครื่องดนตรีเหล่านี้ว่าเครื่องดนตรีที่มีการ
แปลงเสียง (Transposing Instruments) ผู้เล่นไม่จําเป็นต้องรู้ว่าเสียงที่ตนเป่านั้นออกเสียงมาเป็นเสียง
อะไรจริงๆ จึงไม่จําเป็นผู้เป่าต้องเป็นผู้ที่เรียนดนตรีมากนัก ขอให้เรียนรู้วิธีการจรดปาก วิธีสร้างเสียงของ
โน้ตทั้ง ๔ ตัวนี้ สามารถเป่าเสียงได้กังวานดีไม่ติดขัด และมีความสามารถในการจําสัญญาณชนิดต่างๆ ได้ดี 
ก็สามารถใช้งานได้ 

 
แตรกระเดื่อง (Keyed Bugle) 

แตรเดี่ยวแท้ๆ เป็นเครื่องดนตรีที่สามารถเป่าโน้ตได้จํากัดตามอนุกรมฮาร์โมนิค ดังที่กล่าวไว้
ข้างต้น ทําให้ไม่สามารถดําเนินทํานองที่ต้องการใช้ตัวโน้ตครบ ๑๒ เสียงโครมาติค (Chromatic) ได้ ในปี
ค.ศ.๑๘๑๐ Joseph Halliday ชาวไอริช ทํางานเป็นหัวหน้าแตรวงในดับบลิน ได้จดสิทธิบัตรเครื่องดนตรีที่มี
กระเดื่อง ๕ อันติดเข้ากับแตรเดี่ยว ต่อมามีการปรับปรุงเพิ่มเป็น ๖ และเป็น ๑๐ อันตามลําดับเพื่อให้สามารถ
เล่นโน้ตเพลงได้ครบเสียง แตรกระเดื่องจึงเป็นเครื่องลมทองเหลืองช้ินแรกที่สามารถเล่นโน้ตเพลงได้ครบ
โครมาติค โดยกระเดื่องทั้งหมดจะปิดอยู่เป็นเบื้องต้นยกเว้นกระเดื่องสุดท้ายใกล้ลําโพงแตรที่จะเปิดอยู่ ใน



๑๖ แตรสยาม 
 

สมัยนั้นเรียกเครื่องน้ีว่า Kent Horn หรือ Kent Bugle เป็นเกียรติแก่ดยุคแห่งเคนท์ ซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์ให้ใช้
เครื่องดนตรีนี้ในวงโยธวาทิตหลายๆ วงในประเทศอังกฤษ (British military bands) บางครั้งจึงเรียกแตรชนิดนี้
ว่า Royal Kent Bugle ในอังกฤษ นิยมสร้างแตรกระเดื่องนี้เป็นเครื่อง in C เป็นหลัก และมีท่อต่อพิเศษเพื่อ
แปลงเป็น in Bb  

 

วิธีการเปลี่ยนเสียงของแตรกระเดื่อง จะใช้วิธีเปิดรเูสียงที่ติดอยู่กับตัวเครื่อง เพื่อลดความยาวของ
เครื่องลง พอถึงโน้ตที่อยู่ในอนุกรมฮาร์โมนิค ก็กลับไปปิดกระเดื่องทั้งหมดลง แล้วปรับความเร็วของลมเป่า
ให้เร็วขึ้น เหมือนกับแตรเดี่ยวทีไ่ม่มีกระเดื่อง ทําให้สามารถสรา้งเสียงที่อยู่นอกอนุกรมฮาร์โมนิคได้ คล้ายๆ 
กับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมไม้ ต่างกันที่ต้นกําเนิดเสียงเป็นริมฝีปากของผู้เล่น ดังรูปข้างล่างที่แสดง
วิธีการกดน้ิวของแตรกระเดื่องครบทุกเสียง ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี ๕ Keyed Bugle Fingering Chart  
ท่ีมา: http://web.a-znet.com/~jstockham/Photos/KeyedBugleFingeringChart.jpg 

 

ต่อมาใน ค.ศ. ๑๘๑๗ Halary of Paris (Jean-Hilaire Asté) ได้สร้างเครื่องดนตรีในตระกูลแตร
กระเดื่องนี้ครบทุกช่วงเสียง เรียกว่า Ophicleide (Marcuse, 1975) เริ่มผลิตออกใช้งานในปี ค.ศ.๑๘๑๗ 
และจดสิทธิบัตรในปี ค.ศ. ๑๘๒๑ (Garofalo & Elrod, 1993) 

 



แตรสยาม ๑๗ 
 

 
 

ภาพท่ี ๖ Ophicleide family  
ท่ีมา: http://www.robbstewart.com/images/OphicleideFamily.JPG 

 

 
ภาพท่ี ๗ Bass Ophicleide Fingering Charts  

ท่ีมา: A pictoral history of civil war era musical instruments & military bands 
 

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่เครื่องลมทองเหลือง ตระกูลแตรกระเดื่องได้รับการปรับปรุงให้สามารถใช้
ในวงดนตรีเพื่อเป็นเครื่องเดินทํานองเพลง แต่แตรเดี่ยวดั้งเดิมที่ไม่มีชุดกระเด่ืองติดมาก็ยังคงทําหน้าที่เป็น
เครื่องทําสัญญาณต่างๆ ในหน่วยทหารต่อไป 



๑๘ แตรสยาม 
 

แตรวาล์ว (Valve Brasses) 
เมื่อแตรกระเดื่องถูกนํามาใช้เพื่อดําเนินทํานองให้กับวงดนตรี แม้ว่าจะสามารถสร้างเสียงโน้ต

ดนตรีได้ครบถ้วน แต่ข้อด้อยที่สําคัญของแตรกระเดื่องคือ คุณภาพเสียงที่ไม่สมํ่าเสมอกัน เนื่องจากการ
เปิด-ปิดรูเสียง ทําให้การกําธรของเสียงหลุดรั่วออกไปแตกต่างกัน การบังคับเสียงก็ทําได้ยาก ดังนั้น เมื่อ
เครื่องดนตรีในตระกูลนี้ได้รับความนิยมจากแตรวงสมัครเล่นในประเทศอังกฤษ และข้ามไปนิยมใช้ใน
อเมริการาวๆ ปี ค.ศ.๑๘๑๕ และได้รับความนิยมมากในค.ศ. ๑๘๒๐-๑๘๓๐ เนื่องจาก ได้เสียงที่มีพลังมากกว่า
เครื่องดนตรีในตระกูลเครื่องลมไม้ ก็เป็นเพียงช่วงเวลาส้ันๆ 

 

ความคิดที่ต้องการสร้างเครื่องลมทองเหลืองที่สามารถสร้างเสียงได้ทุกเสียงเพื่อสามารถดําเนิน
ทํานองเพลง และมีคุณภาพเสียงที่สม่ําเสมอกันตลอดน้ัน เกิดขึ้นมากมายในช่วงครึ่งแรกของศตวรรษท่ี ๑๙ 
โดยใช้หลักการตรงข้ามกบัแตรกระเดื่อง นั่นคือ การเพิ่มความยาวของทอ่ลม แทนการลดความยาวของท่อลม 
จึงมีการผลิตกลไกที่เรียกว่า วาล์ว (Valve) ในการเปล่ียนทิศทางลมจากท่อหลักให้เข้าไปในท่อที่เพิ่มเข้ามา 

 

การคิดค้นวาล์วที่สําคัญที่ควรทราบ (Garofalo & Elrod, 1993) ได้แก่  
 

วาล์วลูกสูบคู่เวียนนา (Vienna twin-piston valve) จดสิทธิบัตรโดย Leopold Uhlmann ใน ค.ศ.
๑๘๓๐ นิยมใช้กับแตรฮอร์นเวียนนา (Vienna Horn) 

 

 
 

ภาพท่ี ๘ แสดงการทํางานของวาลว์ลูกสูบคู่เวียนนา  
ท่ีมา: http://www.svh.org.uk/viennahorn 

 

วาล์วโรตารี่ (Rotary Valve) วาล์วอีกชนิดหนึ่งมีชื่อเรียกในภาษาเยอรมันว่า Rad-Maschine 
หมายถึงล้อหมุน รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นวาล์วที่มีกลไกล้อหมุน (Rotor) เป็นเครื่องมือในการเปล่ียนทิศทางลม 



แตรสยาม ๑๙ 
 

ออกแบบโดย Joseph Riedl แห่งกรุงเวียนนา และจดสิทธิบัตรไว้เมื่อค.ศ.๑๘๓๒ รู้จักกันดีในปัจจุบันว่า 
วาล์วโรตารี่ มีกลไกการทํางานดังน้ี 

 

 
 

ภาพท่ี ๙ การทํางานของวาล์วโรตาร่ี  
ท่ีมา: http://newt.phys.unsw.edu.au/jw/brassacoustics.html 

 

วาล์วปั๊มเบอร์ลิน (Berliner Pumpen Valve) มีลักษณะเป็นกลไกแบบลูกสูบขึ้น-ลง ออกแบบ
และจดสิทธิบัตรโดย Wilhelm Wieprecht และ J.G. Moritz ในค.ศ.๑๘๓๕ มีการทํางานดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๐ การทํางานของวาล์วปัม๊เบอร์ลิน  
ท่ีมา: http://www.harmoniousmusic.com/blog/?tag=piston-valve 

 

วาล์วลูกสูบของเปรีเน่ (Perinet Valve) เป็นชื่อเรียกกลไกวาล์วลูกสูบตามชื่อของผู้ผลิตเครื่องดนตรี
ในปารีสชื่อ ฟรังซัวส์ เปรีเน่ (François Périnet) นําออกใช้ในค.ศ.๑๘๓๙ และต่อมาเป็นกลไกวาล์วชนิดที่
นิยมใช้อยู่จนถึงทุกวันน้ี 

 



๒๐ แตรสยาม 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๑ การทํางานของลูสบูเปริเน่  
ท่ีมา: http://newt.phys.unsw.edu.au/jw/brass/graphics/piston.gif 

 

และเมื่อแตรวาล์วเป็นทีรู่้จัก วงดนตรีต่างๆ ทั้งในยุโรปและอเมริกาก็เริ่มนํามาใช้ สาเหตุสําคัญคือ
ความสามารถในการรักษาคุณภาพเสียงได้อย่างสมํ่าเสมอกัน โดยใช้หลักการเปลี่ยนทิศทางลมของผู้เล่นให้
เพิ่มความยาวของท่อลม ทําให้ผู้เล่นสามารถเปล่ียนไปเป่าชุดเสียงอนุกรมฮาร์โมนิคได้ถึง ๗ ชุด ซึ่งมีโน้ตใน
บันไดเสียงทั้งหมดอยู่ในน้ันอย่างครบถ้วน และเป็นสาเหตุสําคัญที่แตรกระเดื่องได้รับความนิยมน้อยลง จน
หายไปหมดส้ินในค.ศ.๑๘๕๐ 



แตรสยาม ๒๑ 
 

 
 

ภาพท่ี ๑๒ แสดงโน้ตในอนุกรมฮาร์โมนิค เม่ือมีการเพ่ิมท่อลมของแตรวาล์ว  
ท่ีมา: วิศิษฏ์ จิตรรังสรรค ์

 



๒๒ แตรสยาม 
 

แตรคอร์เนตกับแตรตระกูลแซกฮอร์น (Saxhorn) 
ในช่วงเวลาของการเปล่ียนผ่านจากแตรกระเดื่องไปเป็นแตรวาล์วนั้น ได้มีผู้ผลิตเครื่องดนตรีได้

ผลิตเครื่องดนตรีที่มีรูปร่างแตกต่างกันออกมามากมาย บางแห่งก็สร้างเป็นแบบผสมทั้งกระเดื่องรวมกับ
วาล์วก็มี ในช่วงเวลานี้เองที่ได้เกิดเครื่องดนตรีสําคัญ ๒  ชิ้น นั่นคือ แตรคอร์เนต (Cornet) และแตรแซกฮอร์น 
(Saxhorn) ซึ่งเป็นแตรที่มีบทบาทสําคัญในช่วงสงครามกลางเมืองในอเมริกา 

 

แตรคอร์เนตได้รับการประดิษฐ์ขึ้นราวปี ค.ศ.๑๘๒๕ โดยผู้ผลิตเครื่องดนตรีในฝรั่งเศสได้นําชุดวาล์ว
แบบลูกสูบติดตั้งเข้ากับแตรไปรษณีย์ เป็นแตรที่ให้เสียงนุ่มนวลเนื่องจากมีท่อลมทรงกรวยของแตรไปรษณีย์ 
ต่อมานักประดิษฐ์และเป็นช่างทําเครื่องดนตรีชาวเบลเยียม-ฝรั่งเศส ชื่อ อดอล์ฟ แซก (Adolph Sax) ได้พัฒนา
เครื่องดนตรีตระกูลแตรขึ้นมาใช้หลายขนาดเพื่อรองรับกับช่วงเสียงตั้งแต่เสียงสูง จนถึงเสียงต่ํา ให้ชื่อตาม
ชื่อของเขาว่า แตรตระกูลแซกฮอร์น เสร็จสมบูรณ์ในค.ศ.๑๘๔๐ สร้างขึ้นครั้งแรกเป็นแบบอุ้ม มีลําโพงช้ีขึ้นบน 
และเมื่อนํามาใช้เดินแถวนําหน่วยทหาร ก็ปรับสร้างให้เป็นแบบพาดไหล่ (Over shoulder instruments) 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๓ เครื่องดนตรีตระกูลแซกฮอร์น  
ท่ีมา: https://medleyana.files.wordpress.com/2013/10/brass-family.jpg 



แตรสยาม ๒๓ 
 

แตรคอร์เนตและแซกฮอร์น ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเน่ืองจากน้ําเสียงที่นุ่มนวล ปรับให้
กลมกลืนกันได้ง่าย เป่าง่าย จึงทําให้มีผู้ผลิตหลายๆ ราย ทั้งในยุโรปและอเมริกาต่างแข่งกันผลิตแตรนี้ออก
สู่ตลาด ประกอบกับการเกิดสงครามกลางเมืองในอเมริกา แม้เป็นช่วงเวลาที่อเมริกาประสบกับสภาวการณ์
ที่ยากลําบาก เดือดร้อนทั่วไปหมด แต่สําหรับเรื่องแตรวง กลับเป็นช่วงเวลาที่รุ่งเรืองมากช่วงหน่ึงที่นัก
ดนตรี นักประพันธ์เพลง ผู้ผลิตเครื่องดนตรี ได้มีโอกาสสร้างงานดนตรีเข้าสู่สังคมกันอย่างมากมาย 
 
แตรวงในช่วงเวลาเกิดสงครามกลางเมืองอเมริกา 

สงครามกลางเมืองในอเมริกาเกิดขึ้นระหว่างปี ค.ศ.๑๘๖๑-๑๘๖๕ ภายหลังการรับตําแหน่งประธานาธิบดี
ของ อับราฮัม ลินคอล์น ที่ประกาศนโยบายเลิกทาส ทําให้ ๗ รัฐทางใต้ไม่พอใจเนื่องจากมีการใช้ทาสอยู่มาก 
ได้ประกาศแยกตัวออกจากรัฐบาลกลาง ประเทศอเมริกาจึงแยกออกเป็นสองฝ่ายคือ รัฐบาลกลาง หรือฝ่ายเหนือ 
(Union State) กับฝ่ายใต้ (Confederate State) เมื่อสงครามเริ่มขึ้นก็มีรัฐทางใต้อีก ๔ รัฐประกาศแยกตัว
เข้าร่วมกับฝ่ายใต้รวม ๑๑ รัฐ สุดท้ายฝ่ายของรัฐบาลกลางได้รับชัยชนะ (History.com Staff, 2009) 

 

สงครามกลางเมืองของอเมริกา อยู่ในช่วงเวลาหลังจากการเปล่ียนแปลงครั้งสําคัญที่สุดของเครื่อง
ดนตรีตระกูลแตร นั่นคือการใช้กลไกของวาล์วที่พัฒนาแล้วอย่างสมบูรณ์ที่สุด สงครามทําให้เกิดวงดนตรี
ชนิดแตรวงอย่างกว้างขวางทั่วประเทศเพื่อกิจการทหาร การดนตรีในช่วงเวลานี้รุ่งเรืองมาก วงดนตรีอาชีพ
มีงานตลอด ทั้งยังทําให้นักดนตรีสมัครเล่นมากมายก็ได้มีโอกาสเล่นดนตรีอีกด้วย (Garofalo & Elrod, 1993) 
ส่ิงสําคัญที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยคือ ครูแตรที่สําคัญที่สุดในยุคแรกของแตรวงไทย ๒ ท่าน คือ ยาคอบ ไฟท์ 
และกัปตันมิชเชล ฟุสโก ก็เป็นทหารแตรที่มีส่วนร่วมอยู่ในช่วงเวลานี้ 

 

ยาคอบ ไฟท์ เป็นชาวเมือง ทรีเออร์ ประเทศเยอรมัน ในช่วงสงครามกลางเมืองในอเมริกา ท่านได้
เดินทางจากบ้านเกิดไปทํางานดนตรีในอเมริกาด้วย และได้เปล่ียนสัญชาติไปเป็นคนอเมริกัน หลังจากส้ิน
สงคราม ท่านมีเงินเกบ็จํานวนหน่ึงจากสงคราม ได้เข้ามาเที่ยวสยามในค.ศ.๑๘๖๖ ต่อมาเข้ารับราชการเป็น
ครูแตรที่วังหน้า ในสมัยของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ และเมื่อกรมพระราชวังบวรฯ ส้ินพระชนม์ในปี ค.ศ.
๑๘๘๕ มีการยุบวังหน้า ข้าราชการทั้งหมดรวมทั้ง ยาคอบ ไฟท์ จึงได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่กระทรวงกลาโหม 
ต่อมาเป็นหัวหน้าแตรวงมหาดเล็กรักษาพระองค์ กองพลที่ ๑ รักษาพระองค์ พระราชวังดุสิต ท่านมีลูกศิษย์
คนไทยที่มีความสําคัญต่อการดนตรีในเมืองไทยมากมาย และท่านยังเป็นบิดาของ บุคคลสําคัญของการดนตรี
ในเมืองไทยอีกท่านหนึ่ง นั่นคือ พระเจนดุริยางค์ (พูนพิศ อมาตยกุล, ๒๕๕๕) 

 

ในปี ค.ศ.๑๘๗๗ ได้มีเรือรบอเมริกันชื่อ เทนเนสซี มีครูแตรวงประจําเรือช่ือ เรือเอกมิเชล ฟุสโก 
เดินทางมาด้วยและแตรวงประจําเรือนั้นได้บรรเลงทีต่ําหนักแพ (ท่าราชวรดิฐ) ท่านจึงได้รับการชักชวนจาก
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พระยาประภากรวงศ์วรวุฒิภักดี (ชาย บุนนาค) ให้เข้ามารับราชการในสยาม ต่อมา ฟุสโก จึงย้ายจาก
ฟิลิปปินส์มาทํางานในกรุงสยาม และอยู่มาถึง ๒๕ ปี ถึงแก่กรรมที่ประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๔๔๕ (พูนพิศ อมาตยกุล, 
๒๕๕๕) 

 
ทรัมเป็ตกับคอร์เนต 

ทรัมเป็ตเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลืองที่มีประวัติศาสตร์ของตนเอง แตกต่างจาก
ตระกูลแตรเดี่ยวที่มีพัฒนาการไปอีกทางหน่ึง ทรัมเป็ตถือว่าเป็นเครื่องดนตรีอยู่ในหลายวัฒนธรรม ส่ิงที่
แตกต่างกันทางกายภาพที่สําคัญคือ ทรัมเป็ตจะมีท่อลมเป็นทรงกระบอกเป็นส่วนใหญ่ และมีส่วนปลายที่
บานออกเป็นลําโพงแตรเพียงช่วงส้ันๆ เท่านั้น ทําให้มีเสียงที่ดังกังวาน และแผดเสียงได้เจิดจ้า แตกต่าง
จากตระกูลแตรเดี่ยวคือ แตรเดี่ยวจะมีท่อลมทรงกรวย คือแคบในตอนต้น และค่อยๆ ขยายออกโดยตลอด
ตั้งแต่ต้นจนถึงปลายลําโพง ทําให้มีเสียงที่นุ่มนวลกว่า กลมกลืนกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นได้ดีกว่า มีส่วนที่
เหมือนกันคือเป็นเครื่องดนตรีในช่วงเสียงสูง (Soprano) เหมือนกัน มีความยาวท่อลมที่เท่ากัน 

 

แตรคอร์เนตถือว่าเป็นแตรที่พัฒนาขึ้นมาจากแตรเดี่ยวที่มีท่อลมทรงกรวย ในช่วงเวลาเปล่ียน
ผ่านที่ทรัมเป็ตยังเป็น “แตรธรรมชาติ” หรือ Natural Trumpet นั้น หมายความว่า แตรทรัมเป็ตยังคงเป็น
เครื่องดนตรีที่สร้างเสียงได้เฉพาะเสียงที่อยู่ในชุดอนุกรมฮาร์โมนิค ขณะที่แตรคอร์เนตที่พัฒนามาจากแตร
เดี่ยวและแตรไปรษณีย์กลับเจริญรุดหน้า สามารถสร้างเสียงได้ครบ ทําให้คีตกวีในช่วงปลายศตวรรษที่ ๑๙ 
ต่อต้นศตวรรษที่ ๒๐ ได้เพิ่มแนวเสียงแตรคอร์เนตในวงออร์เคสตร้าให้เดินทํานองเหมือนเครื่องดนตรีอื่นๆ 
ในขณะที่แนวเสียงที่เขียนให้ทรัมเป็ตยังคงเป็นการเป่าโน้ตในอนุกรมฮาร์โมนิค ใช้ประสมกับเสียงกลอง
ทิมปานี หรือใช้ประสมกับเสียงอื่นๆ ที่ทรัมเป็ตสามารถเล่นได้ตามเดิม 

 

ต่อมาเมื่อมีการนําชุดกลไกชนิดเดียวกันคือวาล์วกับท่อลม ติดตั้งเพิ่มเข้าไปกับทรัมเป็ต กลับทํา
ให้ทรัมเป็ตได้รับความนิยมแซงหน้าคอร์เนตไปเป็นอันมาก โดยเฉพาะเสียงที่แผดจ้าเร่าร้อนของทรัมเป็ต 
เป็นที่นิยมกันมากในดนตรปีระเภทแจ๊ส และในวงดนตรีลีลาศตา่งๆ ทําให้ผู้เล่นหันมานิยมทรมัเป็ตกนัอยา่ง
แพร่หลาย มีบทประพันธ์ดนตรีที่เจาะจงให้ใช้ทรัมเป็ตออกมามากมาย คอร์เนตกลับกลายเป็นแตรที่ใช้เล่น
เพลงที่ประพันธ์ไว้ตั้งแต่ในยุครุ่งเรือง และเล่นในบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นสําหรับแตรวงที่ประสมวงแบบ
ดั้งเดิม และมีทีท่าว่าจะถูกลดความสําคัญลงไปเรื่อยๆ 
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แตรวงกับวงโยธวาทิต 
คําสองคํานี้เป็นชื่อของวงดนตรีที่มีลักษณะร่วมกันอย่างหน่ึง คือเป็นวงเครื่องเป่าที่ประสมเครื่องตี 

ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๔ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2544) คําว่าแตรในภาษาไทย
แปลว่า “เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่า ทําด้วยโลหะ มีปากบาน” น่าจะมาจากภาษาอังกฤษว่า Brass 
Instrument ศัพท์ดนตรีแปลว่า เครื่องดนตรีประเภทเครื่องลมทองเหลือง ส่วนคําว่าแตรวงแปลว่า “วง
ดนตรีซึ่งประกอบด้วยเครื่องลมทองเหลืองจําพวกแตร และเครื่องตีเช่น กลอง จะจัดเป็นวงใหญ่หรือวงเล็ก
ก็ได้” ใช้ในการบรรเลงเพลงต่างๆ ก็ควรจะตรงกับคําว่า Brass Band และคําว่าวงโยธวาทิต เป็นคําสมาสที่
นําคําสองคํามาต่อกัน คือโยธา กับ วาทิต ซึ่งคําว่าโยธาก็คือ “ทหาร” ส่วนคําว่าวาทิตก็คือ “ดนตรี หรือผู้
บรรเลงดนตรี” รวมกันเป็นดนตรีทหาร มาจากคําว่า Military Band 

 

Brass Band ในประเทศอังกฤษเป็นวงดนตรีที่นิยมเล่นกันในหมู่ประชาชนทั่วไป มีสมาชิกของวง
ประมาณ ๒๕ คน มีการประสมวง ดังนี้ 

Eb soprano cornet 
Bb soprano cornet: Solo, 2nd, 3rd, repiano-cornet and flugelhorn 
Eb tenor horn: 1st, 2nd, and 3rd  
Bb baritone: 1st, and 2nd  
Trombones: 1st, 2nd, and bass trombone (เป็นแนวเสียงเดียวในวงที่ไม่แปลงโน้ต) 
Bb euphonium 
Eb bass 
BBb bass 
Drums: bass drum, side drum, cymbals 

 

การจัดวงสําหรับน่ังบรรเลงจะจัดดังนี้ 
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ภาพท่ี ๑๔ การจดัวงน่ังบรรเลงของวง Brass Band  
ท่ีมา: http://www.trinitybrass.de/content/txt/brassband/2.html 

 

การใช้วง Brass Band นี้ สามารถใช้ในการเดินแถว มีการจัดวงตามจํานวนสมาชิกของวง โดย
นิยมใช้ Trombone เดินนําหน้าแถว มีการจัดวงดังนี้ 

 

Cornet Cornet Cornet Cornet Cornet 
Eb Tenor Horn Flugelhorn Cornet Cornet Cornet 
Eb Tenor Horn Cymbals Bass Drum Side Drum Bb Baritone 

Tuba Tuba Tuba Euphonium Bb Baritone 
Tuba Trombone Trombone Trombone Trombone 

 

 
 

 

วงโยธวาทิต หรือ Military Band เป็นชื่อเรียกที่พลเรือนเรียกวงดนตรีที่ใช้ในกิจการทหาร แต่มี
ความหมายเจาะจงเป็นพิเศษว่าเป็นวงดนตรีแบบแตรวงที่รวมเครื่องดนตรีตระกูลเครื่องลมไม้เข้าไว้ด้วยกัน 
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันนี้ ความนิยมที่จะเรียกแตรวงที่มีเครื่องลมไม้นี้ว่าเป็นวงทหารก็เปล่ียนไป เช่น ถ้า
เป็นวงนักเรียนก็จะเรียกเป็น School Band หรือ University Band การเรียกช่ือตามกลุ่มผู้เล่นก็เปล่ียนไป
เป็นเรียกตามลักษณะที่เล่น เช่น วงนั่งบรรเลง ก็จะเรียกว่า Concert Band หรือถ้าใช้บรรเลงเดินแถวก็จะ
เรียกว่า Marching Band เป็นต้น สําหรับวงน่ังบรรเลงบางครั้งก็เรียกว่า Symphonic Band หรือ Wind 

Drum Major



แตรสยาม ๒๗ 
 

Orchestra ก็มี ชี้ให้ชัดว่าเป็นวงขนาดใหญ่ จัดแนวเสียงครบถ้วนเป็นมาตรฐาน ผู้ประพันธ์ดนตรีใน
ปัจจุบันให้ความสําคัญกับงานเพลงที่ใช้กับวงชนิดนี้มากขึ้น การจัดที่นั่งในการแสดงน่ังบรรเลง อาจจัดได้
แตกต่างกันตามความต้องการของผู้อํานวยการดนตรีเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง รูปต่อไปนี้เป็น
แบบที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป 

 

 
 

ภาพท่ี ๑๕ แผนผงัแสดงการจัดท่ีนัง่ในวงดนตรีแบบ Concert Band 
ท่ีมา: https://lrigden.files.wordpress.com/2012/02/seating-chart-2.jpg 

 
การใช้สัญญาณแตรเดี่ยวในกรุงสยาม 

แตรฝรั่งเข้ามาในสยามตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๓๑) มีการพบบันทึก
การเรียกชื่อแตรฝรั่งที่ใช้ในพระราชพิธีของราชสํานักไทยในตอนนั้นว่า “แตรวิลันดา” (สุกรี เจริญสุข, ๒๕๓๐) 
เทียบเป็นปี ค.ศ.๑๖๕๖-๑๖๘๘ แตรฝรั่งในยุคนั้นจะเป็น Natural Trumpet ในสมัยนั้นผู้เล่นทรัมเป็ตจะ
เป็นนักดนตรีในราชสํานัก แบ่งออกเป็นสองพวก คือ พวกนักดนตรีกับพวกที่ไม่ใช่นักดนตรี พวกนักดนตรี
จะเล่นเพลงท่ีมีโน้ตและเข้าร่วมในวงดนตรี ส่วนที่ไม่ใช่นักดนตรีจะเล่นแตรสัญญาณ คนเป่าแตรสัญญาณ
ในสนามรบจะอยู่ใกล้ผู้บัญชาการรบ เพื่อรับคําส่ังให้เป่าสัญญาณให้ทหารทําตาม (Tarr, 1988) 

 

มีบันทึกว่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ซื้อเครื่องดนตรีแตรวงไว้ชุดหนึ่ง แต่
ไม่มีใครใช้ จนในปี ค.ศ.๑๘๖๒ มีเรือรบเยอรมันชื่ออโคน่า (Acona) มีทูตจากปรัสเซียชื่อ Frederich Albrech 
zu Eullenberg เข้ามาเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับไทย มีการนําแตรวงอัญเชิญพระราชสาส์นเข้าไปถวาย
พระเจ้าอยู่หัว จากน้ันมีการแสดงดนตรีโชว์ ครูแตรวงช่ือฟริส (Friez) ได้อยู่สอนนักดนตรีของไทยต่อด้วย
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เครื่องดนตรีที่ซื้อมาไว้แล้วนั้น นั่นคือจุดเริ่มแรกที่นักดนตรีของไทยเริ่มเล่นดนตรีแตรวง (พูนพิศ อมาตยกุล, 
๒๕๕๕) มีข้อสังเกตที่น่าสนใจคือ ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่แตรในยุโรปและอเมริกา ได้พัฒนากลไกการ
สร้างเสียงแบบวาล์วสําเร็จอย่างสมบูรณ์ และแตรวงของไทยก็ได้เริ่มต้นจากการใช้เครื่องดนตรีเหล่านั้น
พอดี 

 

เสียงแตรเดี่ยวยังคงเป็นเสียงสัญญาณที่ใช้กันเป็นปรกติประจําวันในหน่วยทหาร ในบทความนี้
ได้รับความกรุณาจาก กรมดุริยางค์ทหารบกได้มอบโน้ตสัญญาณแตรเดี่ยวที่ใช้กันในปัจจุบัน จึงถือโอกาส
จัดพิมพ์เผยแพร่ในงานวิชาการนี้ด้วย ขอขอบพระคุณอย่างสูง 
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โน้ตสัญญาณแตรเดี่ยว 
ที่มา: กรมดุรยิางค์ทหารบก 
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แตรสยาม ๓๕ 
 

 
 



๓๖ แตรสยาม 
 

 



แตรสยาม ๓๗ 
 

 
 
 

สังเขปก ำเนิดแตรวงในยุโรป สหรัฐอเมริกำ 
และก ำเนิดแตรวงทหำรในประเทศไทย 

 
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พูนพิศ อมาตยกลุ 
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

 
 

 แตร เป็นเครื่องเป่า มีใช้ในกองทัพมาแต่โบราณกาลทั้งในยุโรปและเอเซีย นานเท่าใดไม่อาจ
ประมาณได้ เดิมท าด้วยเขาสัตว์ที่มีรูปโค้งงอ หรือซากหอยตัวใหญ่ๆ ได้จากทะเลลึก ภายในกลวง น ามาต่อ
กับส่วนที่ท าเป็นปากเป่า หรือจะเป่าเข้าทางรูที่เจาะไว้ จะเป็นรูเจาะไว้อยู่ด้านข้างหรือตรงกลาง แตรจาก
ซากหอยเรียกว่า Conch ไทยเรียกว่าแตรสังข์ แตรเหล่านี้เหล่านี้เรียกรวมๆ กัน ว่า Horn มีขนาดต่างกัน
ตามธรรมชาติ เดิมใชเ้ป่าเป็นเสียงสัญญาณป้อนลมเข้าทางปลายเขาให้เสียงกระจายออกทางโคนที่เปิดเป็น
ปากกว้าง มีหลายแบบทั้งเป่าตรงและเป่าด้านข้าง มักใช้ในพิธีกรรมและความเชื่อโบราณ เสียงที่ออกมานั้น 
ตามแต่จะตกลงกันว่าเสียงสัญญาณอย่างนั้น มีเสียงเฉพาะว่าเป็นความหมายว่าอะไร  
 

  
 

ภาพที่ ๑ (ซ้าย) Animal Horn (Serpent) 
ภาพที่ ๒ (ขวา) Middle East South  Pacific  Conch  Horn 



๓๘ แตรสยาม 
 

 
 

ภาพที่ ๓ Indian Ceremoneal Horn (Elephant Task with Reed) 
 

ต่อมาเมื่อถึงยุคโลหะ แตรฮอร์นก็เปล่ียนมาท าด้วยโลหะผสมจึงเรียกว่า Brass นิยมใช้มากใน
ยุโรปสมัยกลาง (ค.ศ.๑๐๐๐-๑๔๕๐) แต่ละประเทศได้พัฒนาขึ้นต่างแบบและหลากหลายขนาด เรียก
รวมๆกันว่า Brass Aerophones 

 

 
 

 
 

ภาพที่ ๔–ภาพที่ ๕ แตรเขาสัตว์ ที่ท าให้เชื่อมต่อกับล าโพงโลหะ เพื่อให้เสียงดังก้องไปได้ไกล 

 



แตรสยาม ๓๙ 
 

 ในสมัย Renaissance (ค.ศ.๑๖๐๐-๑๗๐๐) ราชส านักหลายแห่งในยุโรป ทั้งในฝรั่งเศส อังกฤษ 
เนเธอร์แลนด์ โดยเฉพาะปรัสเซีย (เยอรมันดั้งเดิม) ทหารราบได้ใช้แตรทองเหลืองหลายชนิด รวมกลุ่ม
บรรเลงเพลงเรียกว่าวง Military Band เป็นที่นิยมเชิดหน้าชูตา และเป็นตัวอย่างประจ าในกองทัพ แล้วจึง
แพร่หลายกระจายออกไปสูก่องทหารในบรรดาประเทศที่เป็นอาณานิคมของยุโรปทั้งหลาย เช่นไปสู่ อินเดีย 
ตะวันออกกลาง ฟิลิปปินส์ อินโดนิเซีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น จนถึงกรุงสยามในยุคกลางศตวรรษที่ ๑๙ ราว
ค.ศ.๑๘๕๑ จึงเกิดเป็นแตรวงขึ้นทั้งแบบแผนของทหารบก และของทหารเรือ ใช้ในราชการไทยโดยหน้าที่
บรรเลงเพลงค านับ (Salutation) และประกอบการเดินแถว (Marching) แสดงความแข็งแรงสง่างาม 
เพลงเดินจังหวะมาร์ช จึงเป็นเพลงประจ าของแตรวงทหารตลอดมา เพิ่มความสง่างามด้วยเครื่องแบบที่มี
สีสันงดงามยิ่งขึ้น ซึ่งรับมาจากเครื่องแบบทหารในประเทศตะวันตก 
 

 

 
 

ภาพที่ ๖–ภาพที่ ๗ เครื่องแบบทหารแตรวง เป็นต้นแบบของชาวสยามมาแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ 



๔๐ แตรสยาม 
 

 
 

ภาพที่ ๘–ภาพที่ ๙ แตรวง ที่จัดรูปแบบการเดินและแปรขบวน ทีไ่ด้รับแบบอย่างมาจากยุโรป 
 

แตรวงทหารจากยุโรปได้กระจายไปยังประเทศต่างๆ ทั่วโลก และเจริญมากมายในสหรัฐอเมริกา 
ในตอนปลายของสงครามเลิกทาส (Civil war) แตรวงทหารอเมริกันได้พัฒนาขึ้นอย่างมากมายพร้อมด้วย
การมีคีตกวีชื่อ John Phillips Sousa แต่งเพลงแตรวงเป็นของตนเอง เพลงของ Sousa มีอิทธิพลต่อแตรวง
ของชาติอื่นๆ เป็นอันมาก ถึงช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที ่๑ ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกตกต่ ามาก โรงงานอุตสาหกรรม
ในยุโรปโดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษเกิดการระส่ าระสาย เนื่องจากรายได้และผลผลิตตกต่ าลงเป็นอันมาก 
กรรมกรโรงงานอุตสาหกรรมในอังกฤษก็มีชีวิตล าบาก รายได้น้อย และจิตใจหดหู่ จึงมีกลุ่มพ่อค้าจัดตั้งแตรวง
ขนาดย่อมส าหรับใช้บรรเลงบ ารุงขวัญกรรมกรในโรงงานขึ้นมา ปรากฏว่าได้ผลและนิยมแพร่หลายมากขึ้น
อย่างรวดเร็วจนถึงมีการประกวดประชันกัน แตรวงโรงงานอุตสาหกรรมในอังกฤษก็ผุดขึ้นมากมาย แรกใช้
แตรทองเหลืองต่อมาใช้แตรที่ท าด้วยโลหะสีเงินเรียกว่า Silver Band อีกชื่อหนึ่ง  

 

ส าหรับชาวสยามนั้นเรารับแตรทองเหลืองจากยุโรปชาติวิลันดา เข้ามาแต่สมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ไทยน ามาใช้เป่าในการประโคมเวลาเสด็จออก แล้วเรียกชื่อตามที่มาว่า แตรวิลันดา 
ยังคงใช้ประโคมเสมอมาจนทุกวันนี้ในพระราชพิธีส าคัญเช่นการเสด็จออกมหาสมาคม ซึ่งมหาวิทยาลัย 
มหิดลโดย ดร.สุกรี เจริญสุข ได้สืบค้นประวัติแตรชนิดนี้แล้วส่งตัวอย่างของโบราณ (ที่ช ารุด) กลับไปให้ท า
ขึ้นใหม่อย่างเดิม ทั้งขนาด รูปร่างและระดับเสียง น าขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในวาระทรงเจริญพระชนมายุ ครบ ๗๒ พรรษา และได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้ทางราชการ
ใช้สืบมาจนทุกวันนี้ (สุกรี เจริญสุข แตรเฉลิมพระเกียรติ บริษัทดนตรีเอื้อมอารี, ๒๕๔๓) น่าเสียดายที่
ช่วงเวลาตั้งแต่สิ้นรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เมื่อพ.ศ.๒๒๓๑ ความสัมพันธ์ระหว่างกรุงสยามกับ
ยุโรปได้ขาดไปเป็นเวลานานมาก เรื่องของการใช้แตรฝรั่งในงานของราชการจึงย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ ใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เมื่อนายทหารอังกฤษนอกราชการ ๒ นาย จาก
นครกัลกัตตา ประเทศอินเดีย คือ ร้อยเอกอิมเปย์ (Impey) และ ร้อยเอกโทมัส น็อกซ์ (Thomas Knox) ได้เข้า
มารับราชการทั้งในวังหลวงและวังหน้า (ตามล าดับ) และสองท่านนี้ได้น าระเบียบการใช้แตรสัญญาณทหาร



แตรสยาม ๔๑ 
 

ของอังกฤษเข้ามาปรับใช้ในกรมทหารเกณฑ์หัดอย่างยุโรป ที่สุดได้เป็นที่นิยมแพร่หลายไปในกองทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์ กองทหารราบ ของวังหลวงและวังหน้า 

 

จุดหักเหส าคัญที่จะเกิดแตรวงขึ้นในกรุงสยามนั้น เพราะมีเรือรบจากยุโรปและอเมริกาเข้ามา
เจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยาม เป็นธรรมเนียมว่าเรือจากทุกล าที่มาจากเมืองฝรั่งทั้งในยุโรปและอเมริกา 
เมื่อเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรียังประเทศต่างๆ แล้วแวะมาเยี่ยมบางกอกมักจะใช้แตรวงทหารเรือ 
(Navy Band or Marine Band) บรรเลงทั้งในพิธีเกียรติยศ เป็นการเคารพ โดยเดินกระบวนอัญเชิญพระราช
สาส์นเข้ามามาถวายกษัตริย์ ประวัติศาสตร์กรุงสยามจารึกไว้ (ณัฐชยา นัจจนาวากุล แตรฝรั่งและแตรวงใน
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเล่มนี้)  

 

ในพ.ศ. ๒๔๐๕ (ค.ศ.๑๘๖๒) ก่อนสิ้นรัชกาลที่ ๔ ราว ๖ ปี เรือรบเยอรมันชื่อ อะโคน่า (Acona) 
พร้อมท่านราชทูตจากปรัสเซียชื่อ Frederich Albrech zu Eullenburg กัปตันซุลเดอร์วาล (Zulderwald) 
และครูแตรวงชื่อ ฟริซ (Friez) ได้น าแตรวงประจ าเรือรบ บรรเลงน ากระบวนแห่ อัญเชิญพระราชสาส์นเข้า
ไปถวายสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ ถึงในวังหลวง ทั้งได้จัดวงบรรเลงเพลงแตรวงถวายเพื่อ
ความบันเทิงอีกหลายครั้งเป็นที่พอพระราชหฤทัยและชื่นชมของชาวสยามยิ่งนัก นายฟริซได้อาสาที่จะช่วย
ฝึกสอนทหารไทยให้เป่าแตรด้วยเพลงของเยอรมันก็ทรงยินดีมาก และทหารเรือเยอรมันได้ตั้งใจฝึกฝนทหารไทย
เป็นเวลาประมาณ ๑ เดือน จนทหารไทยสามารถเป่าแตรเพลงฝรั่งได้ถึง ๓ เพลง (สุพจน์ มานะลัภนเจริญ. 
เอกสารยุโรปศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๕) 

 

ในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๔๑๑ (ค.ศ.๑๘๖๘) ปีสิ้นรัชกาลที่ ๔ มีเรือรบชื่อ วานดิลา (Vandila) ของ
สหรัฐอเมริกาเข้ามาทอดสมอในแม่น้ าเจ้าพระยาที่กรุงเทพฯ แล้วแต่งทหารแตรวงบรรเลงน าแถวเชิญ
พระราชสาส์นมาถวายพระเจ้าแผ่นดินไทย เรือล านี้ได้อยู่ในประเทศสยามกว่าสองเดือน และช่วยสอน
ทหารไทยให้บรรเลงแตรวงได้ดียิ่งขึ้นอีก 

 

สหรัฐอเมริกานั้นเริ่มมีแตรวงทหารใน พ.ศ.๒๓๘๐ (ค.ศ.๑๘๓๗) มาจนถึงยุคสงครามเลิกทาส 
(ค.ศ.๑๘๖๐-๑๙๐๐) ความสามารถในการบรรเลงแตรวงของสหรัฐได้เจริญก้าวหน้าแข็งแรงขึ้นเป็นอันมาก 
เพราะได้นักแต่งเพลงและผู้อ านวยเพลงแตรวงคนส าคัญ คือ John Phillip Sousa ช่วยแต่งเพลงไพเราะใหม่ๆ 
ที่สง่างามให้บรรเลงเป็นจ านวนมาก สยามได้ตัวอย่างเพลงมาร์ชอเมริกันจากแตรวงทหารมารีนของเรือรบ
อเมริกัน ชื่อ เรือเทนเนสซี ทั้งได้คุ้นเคยกับครูแตรทหารมารีนประจ าเรือชื่อ กัปตัน มิเชลล์ ฟุสโก (Capt. 
Michel Fusco) เชื้อสายอิตาเลี่ยน สัญชาติอเมริกัน ที่สุดท่านผู้นี้ได้ย้ายมาท างานในกรุงเทพฯ ได้เป็นครูแตร
ทหารมารีน เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๒๐ (ค.ศ.๑๘๗๗) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ฟุสโกได้สร้างครอบครัวโดยแต่งงานกับ
สตรีไทยตั้งครอบครัวอยู่ในสยาม และได้ชื่อว่าเป็นครูแตรทหารมารีนคนแรก อยู่นานถึง ๒๕ ปี จนถึงแก่กรรม



๔๒ แตรสยาม 
 

ใน พ.ศ.๒๔๔๕ (ค.ศ.๑๙๐๒) (เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ และพูนพิศ อมาตยกุล การประชุมวิชาการ เรื่อง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ กับการดนตรี ในวาระฉลอง ๑๐๐ ปี งานบรมราชาภิเษกสมโภช วิทยาลัย 
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มกราคม ๒๕๕๔) 

 

ครูแตรทหารคนส าคัญที่ประเทศสยามจารึกชื่อไว้ว่าเป็นครูแตรที่สามารถยอดเยี่ยม มีนามว่า 
ยาคอป ไฟต์ (Jacob Veit ๑๘๔๔-๑๙๐๕) เป็นคนสัญชาติอเมริกัน เชื้อสายเยอรมัน เกิดที่เมือง Trier ประเทศ
เยอรมนี มีความรู้ทางดนตรีดีมาก ท่านผู้นี้ย้ายออกจากบ้านในเยอรมนีไปรับราชการเป็นทหารบกในรัฐ
แคลิฟอร์เนีย ซึ่งเป็นช่วงที่อเมริกาก าลังอยู่ในระหว่างท าสงครามเลิกทาสใน พ.ศ.๒๔๐๙ (ค.ศ.๑๘๖๖) ก่อน
สิ้นรัชกาลที่ ๔ ประมาณ ๒ ปี เขาได้เดินทางมากรุงเทพฯ แล้วเข้ารับราชการเป็นครูแตรทหารวังหน้ารับ
ราชการเป็นประโยชน์มากในกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ จนกรมพระราชวังบวรฯ สิ้นพระชนม์เมื่อ พ.ศ.
๒๔๒๘ (ค.ศ.๑๘๘๕) เขาจึงได้ยา้ยมาประจ าที่กระทรวงกลาโหม แล้วย้ายมาประจ าเป็นครูแตรทหารประจ า
กองพลที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค ์พระราชวังดุสิต  

 

   
 

ภาพที่ ๑๐ (ซ้าย) ยาคอป ไฟต ์ครูแตรทหารมหาดเล็ก 
ภาพที่ ๑๑ (ขวา) พระวาทิตบรเทศ (ม.ร.ว.ชิต เสนีวงศ์) 

 

ยาคอป ไฟต์ได้สอนทหารไทยจนมีความรู้ความสามารถในเรื่องการเป่าแตรสัญญาณและร่วม
บรรเลงแตรวงขนาดย่อม ได้ผลอย่างดี มีอยู่ด้วยกันหลายท่าน ในกลุ่มทหารเกณฑ์หัดต้นสมัยรัชกาลที่ ๕ 
ตามที่ปรากฏในบันทึกหนังสือ สาส์นสมเด็จ มีนามปรากฏเป็นอาทิเช่น ครูตั๊ง ครูกรอบ ครูเลิงเชิง เป็นต้น 
แต่ศิษย์คนส าคัญที่สุดของท่านได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี เขียนโน้ตสากลได้อย่างคล่องแคล่ว และปฏิบัติงาน
แตรได้เป็นเลิศ จนได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นคุณพระ ได้เป็นครูแตรทหารมหาดเล็กในเวลาต่อมา 
คือ พระวาทิตบรเทศ (ม.ร.ว.ชิต เสนีวงศ)์ รับราชการเป็นที่พอพระราชหฤทัยในรัชกาลที่ ๕ เป็นอันมาก จน



แตรสยาม ๔๓ 
 

ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปวิทยาดนตรีเป็นคนแรกของกรุงสยาม เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน 
๒๔๒๘ ตามความที่ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑ ศักราช ๑๒๔๗ (กันยายน พ.ศ.๒๔๒๘) ความว่า 

 

“วันจันทร์ เดือนสิบ ขึ้น หกค่ า ปีระกา ศักราช ๑๒๔๗ วันที่ ๖๑๕๒ ใน
รัชกาลปัตยุบัน (สมัยรัชกาลที่ ๕ พ.ศ. ๒๔๒๘) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก
ประทับพระแท่น เสด็จออกขุนนาง ณ มุขกะสันด้านตะวันตก พระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเงิน กับเข็ม
ศิลปวิทยา แก่ หลวงวาทิตบรเทศ (ม.ร.ว.ชิต) นายแตรในกรมทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค์ ในความชอบความดี ที่ได้รับราชการสนองพระเดชพระคุณ เป็นทั้งทหารแตร
ไปรเวต ในกรมทหารมหาดเล็กมาช้านาน และได้เรียนวิชาช านิช านาญ ในการ (เขียน) 
โน้ตแตร เสมอกับชาวยุโรปคนหนึ่ง ได้รับราชการฝึกหัดแตรให้ศิษย์ในกรมทหาร
มหาดเล็กรักษาพระองค์ และในกรมทหารรักษาพระบรมมหาราชวัง ในกรมทหารน่า 
รวมทั้งสิ้น เป็นที่รฦกความในศิลปวิทยาทั้งสามกรม ที่ได้รู้ช านาญนั้นสืบไป” 

 

ยาคอป ไฟต์ มีภรรยาเป็นคนไทยเชื้อสายมอญ มีบุตรชายสามคน ทุกคนเรียนดนตรีคลาสสิคจาก
ท่านและเป็นนักดนตรีครบทุกคน ตัวท่านและลูกชายคนเล็ก ชื่อปีเตอร์ ไฟต์ (Peter Veit) ลูกชายของท่าน
คนนี้ ต่อมารัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นครูเครื่องสายฝรั่งราชส านักรัชกาลที่ ๖ ตั้งแต่เดือนกันยายน 
๒๔๖๐ ท่านได้รั้งต าแหน่งหัวหน้าวงดุริยางค์หลวง มีต าแหน่งเป็นพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) ได้เป็นครู
ดนตรีของราชส านักไทยตลอดมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๙ 

 

ยาคอป ไฟต์ เป็นครูที่มีศิษย์เป็นทหารแตรมากมาย เพราะท่านสอนทั้งทหารวังหน้า ทหารรักษา
พระราชวัง และทหารหน้า (คือกองทหารบกที่ประจ าการในตึกอาคารกระทรวงกลาโหม) ท่านสอนอยู่นานมาก 
ตั้งแต่ปี ๒๔๑๐-๒๔๕๕ จึงมีโอกาสสร้างนักดนตรีวงดุรยิางค์สากลที่เป็นคนไทยไว้มากมาย ส าหรับทหารเรือ
นั้น ในพ.ศ.๒๔๒๐ ได้ครูแตรชาวอิตาเลี่ยนชื่อ มิเชลล์ ฟุสโก มาสอนนานถึง ๒๕ ปี แตรวงทหารของไทยจึงมี
ความสามารถมาก นอกจากใช้บรรเลงเดินแถวงานสวนสนามในโอกาสส าคัญต่าง ๆ ของกองทัพบกและ
กองทัพเรือแล้ว ยังจัดวงส าหรับนั่งบรรเลงในรูปแบบซิมโฟนิคแบนด์ บรรเลงเพลงไทย (Thai Traditional 
Music) ด้วย แต่เป็นวงไม่ใหญ่นักทั้งเพลงไทยที่บรรเลงก็เป็นงานที่ยังไม่สู้สมบูรณ์เพราะส่วนใหญ่บรรเลง
จากความจ า ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ระหว่างพ.ศ.๒๔๒๕-๒๔๔๕ เป็นเวลา ๒๐ ปี ได้ก่อตั้งวงแตรทหารบก
กระจายไปสู่กองทัพภาคในหลายจงัหวัดทุกภาคของประเทศไทย นอกจากนี้ ทหารแตรที่มีความรู้ยังได้สอน
ชาวบ้านต่อไปอีก เกิดเป็นแตรวงประจ าอ าเภอและจังหวัด สามารถบรรเลงแตรวงขนาดย่อมใช้ประจ า
กระบวนแห่ในงานเทศกาลต่างๆ และใช้งานส าหรับการบันเทิงในโรงมหรสพ เช่นบรรเลงประกอบการฉาย



๔๔ แตรสยาม 
 

ภาพยนตร์เงียบ ที่ส าคัญงานแตรวงได้กลายเป็นอาชีพส าคัญของราษฎรไทยไปทั่วประเทศ นับตั้งแต่พ.ศ.
๒๔๑๕ เป็นต้นมา 

 

ถึงพ.ศ.๒๔๔๗ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 
(พ.ศ.๒๔๒๔-๒๔๘๖) พระราชโอรสในรัชกาลที่ ๕ และ พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรีพระราชเทวี ทรงจบ
การศึกษาวิชาทหารบก จากประเทศเยอรมนี เสด็จกลับมารับราชการในกรุงเทพฯ สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ 
โปรดปรานดนตรีเป็นที่สุด ตลอดเวลาราว ๑๐ ปี ที่ทรงเรียนในยุโรปคือที่อังกฤษและเยอรมนี ได้ทรงเรียน
วิชาดนตรีควบคู่ไปกับการเรียนวิชาทหาร ทรงมีความรู้ในเรื่องแตรวงและวิชาการแยกเสียงประสานส าหรับ
แตรวงเป็นอย่างดี เมื่อเสด็จกลับมาถึงกรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๔๔๗ ก็ได้ทรงเริ่มพัฒนาแตรวงของทหารเรือก่อนที่อื่น 
ได้เกิดความทันสมัยตามแนวการบรรเลงตามแบบของเยอรมนีเป็นครั้งแรก 

 

 
 

ภาพที่ ๑๒ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 
ผู้ทรงพัฒนาแตรวงไทยเป็นวงซิมโฟนิคแบนด์ 

 

การพัฒนาครั้งนี้ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๔๗ มาจนสิ้นรัชกาลที่ ๖ ในพ.ศ.๒๔๖๘ เป็นเวลานานถึง ๒๑ ปี 
ทรงก าหนดให้ทหารแตรทุกคนต้องเรียนอ่านเขียนโน้ตสากล และต้องบรรเลงด้วยโน้ตสากลที่ทรงแยกเสียง
ประสานไว้อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่พ.ศ.๒๔๔๗-๒๔๗๕ ทรงแยกเสียงดนตรีเฉพาะประเภทเครื่องเป่าทุกชนิด 
และเครื่องคุมจังหวะแจกให้บรรเลงทั่วทั้งวงขนาด ๖๐-๗๐ คน ทรงแยกเสียงแต่ละเพลงไว้ส าหรับเครื่อง
ดนตรีมากถึง ๑๖ ชิ้น เมื่อบรรเลงรวมกันจึงเป็นแตรวงทหารขนาดใหญ่ ที่มีเสียงหนักแน่นไพเราะเสมอแตรวง
ทหารต่างชาติที่เคยยกวงเข้ามาบรรเลงอวดฝีมือคนไทยในครั้งอดีต งานของสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรฯ กับแตรวง
ทหารเรือจึงเจริญก้าวหน้าเป็นที่ชื่นชมและกล่าวขวัญถึงคุณภาพ จากนั้นได้ทรงพระนิพนธ์ทั้งเพลงมาร์ช 
เพลงจังหวะโปลก้า เพลงจังหวะวอลซ์ ตลอดจนเพลงไทยเดิมส าหรับแตรวงไว้อีกมากมาย ใชบ้รรเลงในงาน



แตรสยาม ๔๕ 
 

พระราชพิธีต่างๆ ตลอดสมัยรัชกาลที่ ๖ จนแม้เพลงประเภท Slow March ส าหรับน ากระบวนแห่ศพ 
(Funeral March) ก็ทรงแต่งไว้ส าหรับใช้ในราชการ ช่วงแรกในพ.ศ.๒๔๔๗-๒๔๖๓ ทรงพัฒนาแตรวงทหารเรือ
จนมีความมั่นคงแข็งแกร่งอย่างยิ่ง  

 

ในพ.ศ. ๒๔๖๓ สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรฯ ทรงย้ายจากกองทัพเรือไปประจ าที่กองทัพบก งานแตรวง
กองทัพบกก็ถูกปรับให้ทันสมัยทันทีและยิ่งใหญ่ขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว เพราะแตรวงทหารบกมีพื้นฐานดีมา
ก่อนแล้ว และที่สุดได้กระจายออกไปสู่กองทัพอากาศ กรมต ารวจ จนถึงแตรวงของคณะลูกเสือ นักเรียน
มัธยมทั้งชายหญิง ตลอดจนแตรวงชาวบ้านก็บรรเลงแตรวงด้วยเพลงที่พระองค์ทรงพระนิพนธ์ขึ้น ด้วย
ความภูมิใจที่เรามีเพลงแตรวงเป็นของเราเอง แต่งโดยคนไทยเองเป็นที่นิยมทั่วประเทศมาจนบัดนี้ กล่าวได้
ว่าสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรฯ ทรงเป็นครูแตรวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส าหรับงานแตรวงในประเทศไทย ทรงเป็น
นักพัฒนาแตรวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของกรุงสยาม (อ่าน ราชันย์ ศรชัย สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 
กับงานพัฒนาแตรวงเป็นซิมโฟนิค แบนด์ (พ.ศ.๒๔๔๘-๒๔๗๕) ในหนังสือเล่มเดียวกันนี้) 

 

นับเป็นเวลายาวนานกว่าหนึ่งศตวรรษ ตั้งแต่สมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรฯ ทรงเริ่มพัฒนางานแตรวงของ
ไทย คือตั้งแต่พ.ศ.๒๔๔๗ มาจนถึงทุกวันนี ้เป็นเวลานานกว่า ๑๑๒ ปี แตรวงของไทยได้รักษาความยิ่งใหญ่
ตามแบบฉบับที่พระองค์ทรงวางรูปแบบเป็นมาตรฐานไว้อย่างมั่นคง อันเป็นแบบที่เรารับมาจากเยอรมนี 
แตรวงขนาดใหญ่ที่ทรงสร้างขึ้นนี้ฝรั่งเรียกว่าซิมโฟนิคแบนด์ บางทีก็เรียกว่า Wind Orchestra ในภาษาไทย
มีค าเฉพาะเรียกว่า “วงโยธวาทิต” อันเป็นค าศัพท์ที่นายมนตรี ตราโมท เป็นผู้คิดขึ้น (ท่านเล่าให้ผู้เขียนฟังว่า 
ท่านเริ่มใช้ค านี้มาตั้งแต่รับราชการอยู่ในวงดนตรีปี่พาทย์โขนหลวงสมัยรัชกาลที่ ๖ แต่จะเริ่มใช้ปีใดไม่ได้
บันทึกไว้ และเป็นที่น่ายินดีที่ทางราชการได้ใช้ค านี้สืบมาจนทุกวันนี้) 

 

ในโอกาสที่แตรวงหรือซิมโฟนิคแบนด์ ได้เจริญสืบต่อมาอย่างมั่นคง ถึงพ.ศ.๒๕๕๙ ครบ ๑๓๕ ป ี
พระชันษาของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีได้มีพระเมตตา พระราชทานค าแนะน า ให้วงซิมโฟนิคหรือวงโยธวาทิตได้มีโอกาสเดินทางไปบรรเลง
และอวดฝีมือในสหพันธ์รัฐเยอรมัน และร่วมบรรเลงกับบรรดาศิลปินแตรวงของเยอรมันในครั้งนี้ ถือว่าเป็น
เกียรติยศอันสูงส่งของประเทศไทย และยังได้เพิ่มพูนความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติ พวกเราชาวไทยตั้งใจ
อย่างยิ่งที่จะแสดงความขอบพระคุณแก่ชาวเยอรมันทั้งหลายทั้งปวง ที่ได้มอบองค์ความรู้เรื่องแตรวงให้นัก
ดนตรีไทย จนเราสามารถบรรเลงแตรวงสืบต่อมาเป็นเวลาเกินกว่าศตวรรษ และคงจะได้บรรเลงด้วยความ
มั่นใจเช่นนี้ตลอดไป 

 
 



๔๖ แตรสยาม 
 

 
 
 
 
 

 
 

พระอุโบสถวัดบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ว วังหน้า) 
กรมพระราชวงับวรมหาศักดิพลเสพ โปรดเกลา้ฯ ให้สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๓ ราว พ.ศ. ๒๓๗๒ 

ที่มา: “น าชมกรงุรัตนโกสินทร์” สมุดภาพสถาปัตยกรรมกรงุรัตนโกสินทร์ 
คณะกรรมการจัดงานสมโภชกรงุรตันโกสินทร์ ๒๐๐ ป ีจัดพิมพ์เป็นที่ระลึก 

เนื่องในโอกาสสมโภชกรงุรัตนโกสนิทร์ ๒๐๐ ป ีพุทธศักราช ๒๕๒๕ 



แตรสยาม ๔๗ 
 

 
 
 

วังหน้ากบัพัฒนาการดนตรีตะวันตก (แตรวง) 
ในกรุงสยาม (พ.ศ.๒๓๙๔–พ.ศ.๒๔๒๘) 

 
 

ดร.ณัฐชยา นจัจนาวากุล 
 
 

 “วังหน้า” เป็นค าพูดสามัญ หมายถึงพระราชวงศ์ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาให้ด ารงต าแหน่ง
กรมพระราชวังบวรสถานมงคล หรือต าแห่งพระมหาอุปราช และนับเป็นรัชทายาท ซึ่งมีความส าคัญ
รองลงมาจากพระเจ้าแผ่นดิน มีอ านาจรักษาพระนครได้กึ่งหน่ึง เป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญมาตังงแต่ครังง
กรุงศรีอยุธยาตลอดจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ โดยวังหน้าพระองค์สุดท้ายเสด็จทิวงคต ในปี พ.ศ.๒๔๒๘ 
ต าแหน่งดังกล่าวนีง ถูกยกเลิกไปในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากนังนทรง
สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศให้ทรงด ารงฐานันดรศักดิ์เป็นสยามมกุฎราชกุมาร 
(Crown Prince) เป็นแบบที่หลายประเทศในยุโรปยอมรับนับถือ ท าให้ต าแหน่งกรมพระราชวังบวรสถาน
มงคล หรือวังหน้าจึงสิงนสุดลงนับตังงแต่นังนมา การยุบวังหน้า ท าให้กิจการทังงฝ่ายหน้า (ชาย) ฝ่ายใน (หญิง) 
ต้องย้ายมารวมกับวังหลวง 
 

 ในปีพุทธศักราช ๒๓๙๔ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึงนครองราชย์นังน ได้ทรง
สถาปนาสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ขึงนเป็นพระมหาอุปราช และโปรดเกล้าฯ 
ให้มีพระเกียรติยศเทียบเท่าพระเจ้าแผ่นดิน จัดงานบวรราชาภิเษกเป็น พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีพระเกียรติยศอย่างพระเจ้าแผ่นดินดังเช่นสมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้ทรงยกย่องสมเด็จพระ
เอกาทศรถครังงกรุงศรีอยุธยา และโปรดให้แก้ไขประเพณีฝ่ายพระราชวังบวรฯ ให้สมพระเกียรติยศสมเด็จ
พระอนุชาธิราชหลายประการ เป็นต้นว่า เปลี่ยนค าเรียกวังหน้าทางราชการจาก "พระราชวังบวรสถาน
มงคล" เป็น "พระบวรราชวัง" ให้เรียกพระราชพิธีอุปราชาภิเษกเป็น "พระราชพิธีบวรราชาภิเษก" เปลี่ยนพระนาม 
ที่จารึกในพระสุพรรณบัฏจากแบบเดิมว่า "พระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล" เป็นนามอย่าง

                                                            
 อาจารย์ประจ าสาขาดนตรไีทยและดนตรีตะวันออก วิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 



๔๘ แตรสยาม 
 

พระเจ้าแผ่นดิน ว่า "สมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว" 
และเปลี่ยนค าขานรับสั่ง กรมพระราชวังบวรสถานมงคล จาก "พระบัณฑูร" เป็น "พระบวรราชโองการ" 
ฉะนังนกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลนีงจึงมีพระเกียรติยศสูงกว่าสมัยใดที่ผ่านมา (กรมศิลปากร, 
๒๕๒๖: ๑๒๘) 
 

 
 

ภาพที่ ๑ พระบาทสมเด็จพระปิน่เกล้าเจ้าอยู่หัว 
 

 พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาบ้านเมือง โดยเฉพาะงาน
ราชการที่เกี่ยวกับการทหาร เนื่องด้วยพระองค์ทรงมีความรู้ทางด้านวิชาการทังงทหารบกและทหารเรือ 
วิชาการก่อสร้างและเครื่องกล การต่อเรือกลไฟ เรือรบพระที่นั่ง วิชาวิทยาศาสตร์ และการดนตรี สืบเนื่อง
จากทรงมีความสนพระทัยในวิทยาการตะวันตก มาตังงแต่ครังงเมื่อยังทรงด ารงพระยศเป็นเจ้าฟ้าจุฑามณี 
(ขานพระนามว่า เจ้าฟ้าน้อย) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๓ ทรงรอบรู้
ภาษาอังกฤษ ทังงอ่าน เขียนและการสนทนาอย่างคล่องแคล่ว และจากการที่วิทยาการตะวันตกหลากหลายแขนง
ได้หล่ังไหลเข้าสู่ประเทศในยุคนังน ส่งผลให้ความนิยมในธรรมเนียมฝรั่งค่อยๆ เกิดเพิ่มพูนขึงนในกลุ่มผู้คน
หลากหลายชนชังน สะท้อนให้เห็นได้จากค่านิยมฝรั่งจนแม้เจ้าจอมของท่านบางคนก็สามารถพูดฝรั่งได้อย่าง
คล่องแคล่ว ปรากฏงานหลายอย่างในการด าเนินชีวิต อาทิ การกินหมาก ไปจนถึงการรักษาโรคและการ
คลอดบุตร ก็เปลี่ยนเป็นวิธีการตามแบบที่มิชชันนารีน ามาสอน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงความเชื่อเรื่องต่างๆ 
ที่มีอยู่ในสังคมสยามมาช้านาน  
 

 สิ่งหนึ่งซึ่งสะท้อนให้เห็นความสนพระทัยของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อการดนตรี 
ปรากฏในเรื่องราว บันทึกการเดินทาง ของเรือรบ U.S.S. Peacock แห่งกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เมื่อ พ.ศ.
๒๓๗๙ ในหนังสือเรื่อง A Voyage around the world including an Embassy to Muscat and Siam 



แตรสยาม ๔๙ 
 

in 1835, 1836, and ๑1837 เขียนโด  Dr.William Samuel Waithman Ruschenberger (ค.ศ.๑๘๐๗–
๑๘๙๕) ศัลยแพทย์แห่งกองทัพเรืออเมริกันเป็นหนึ่งในคณะเดินทางเข้ามาเพื่อเจริญพระราชไมตรีกับสยาม 
และได้รับเกียรติให้เข้าไปในเขตพระราชฐาน (วังที่ประทับที่พระราชวังเดิมฝั่งธนบุรี) ของทูลกระหม่อมฟ้าน้อย 
เขาได้กล่าวชื่นชมท่านว่า ทรงเป็นคนคนหนุ่มรุ่นใหม่ ทันสมัยมาก ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษแตกฉาน ทังงการอ่าน 
เขียนและพูด โดยไม่ต้องใช้ล่ามแปล ทรงให้ความส าคัญต่อการเรียนรู้วิทยาการตะวันตก ในขณะที่เขาเข้าชม
พระราชวังของพระองค์นังนทรงน าชมสถานที่ต่างๆ ในเขตพระราชฐาน พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้ทรงแนะน า W.S.W. Ruschenberger ไห้รู้จักกับ “แคน” เครื่องดนตรีที่พระองค์โปรดปรานเป็นพิเศษ 
ทรงเป่าแคนให้พวกเขาฟัง พร้อมมีช่างขับเข้ามา “แอ่วลาว” ให้ได้ชื่นชมและฟังด้วยความตื่นเต้นโดยทั่วกัน  
 

 จากพระราชนิยมในวิทยาการตะวันตก จึงทรงมีแนวคิดในการปรับปรุงบ้านเมืองให้ทัดเทียมอย่าง
ฝรั่ง ทังงวังหลวงและวังหน้า ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝึกหัดทหารเป็นอย่างตะวันตกควบคู่กัน โดย
ใน พ.ศ.๒๓๙๔ (ค.ศ.๑๘๕๑) วังหน้าได้ทรงรับ ร้อยเอกโธมัส ยอร์ช น็อกซ์ (Thomas George Knox) 
นายทหารนอกราชการของกองทัพอังกฤษ ประจ าประเทศอินเดีย เข้ามาเป็นครูฝึกทหารวังหน้าตามแบบ
อังกฤษ (สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช, ๒๕๕๐: ๓๑๘-๓๑๙) ดังนังนเพื่อเป็นการรวบรวม
ก าลังคนเข้ามาใช้งานในราชการทัพจึงทรงโอนกรมอาสาญวน (เข้ารีตนับถือคริสต์ศาสนา) ซึ่งพระบาทสมเด็จ
พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงบังคับบัญชามาแต่ครังงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวย้ายไป
เป็นทหารวังหน้า ให้แต่งเครื่องแบบอย่างตะวันตก และให้ร้อยเอกโธมัส ยอร์ช น็อกซ์ (Thomas George 
Knox) จัดการฝึกโดยเลียนแบบอย่างทหารอังกฤษทังงหมด แม้กระทั่งเพลงที่ถวายความเคารพพระเจ้าอยู่หัวก็
ใช้เพลง God Save The King ตามแบบทหารอังกฤษ และทหารอินเดีย ในยุคนังน 
 

 
 

ภาพที่ ๒ ภาพกองทหาร ใช้แตรสญัญาณเดินแถว ภาพในพระอุโบสถวัดพระแก้ววังหน้า  
ณัฐชยา นัจจนาวากุล ถ่ายภาพ  



๕๐ แตรสยาม 
 

 
 

ภาพที่ ๓ พระองค์เจ้ายอดยิ่งยศ 
บวรราโชรสรัตนราชกุมาร 

 เมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จ
สวรรคต ใน พ.ศ.๒๔๐๘ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ก็มิได้ทรงแต่งตังงผู้ ใดขึงนด ารงต าแหน่งกรม
พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) แทน เนื่องด้วยพระราช
โอรสคือสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ มีพระชนมพรรษาเพียง 
๑๒ ชันษา เท่านังน จากนังนมาใน พ.ศ.๒๔๑๐ (ค.ศ.๑๘๖๗) 
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงได้ทรงแต่งตังง
พระองค์เจ้าชายยอดยิ่งยศบวรราโชรสรัตนราชกุมาร (พ.ศ.
๒๓๘๑–๒๔๒๘, ค.ศ.๑๘๓๘-๑๘๘๕) เป็นกรมหมื่นบวรวิไชยชาญ 
ครังนผลัดแผ่นดินเป็นรัชกาลที่ ๕ ใน พ.ศ.๒๔๑๑ กรมหมื่น
บวรวิไชยชาญ ก็ได้รับการสถาปนาขึงนเป็นกรมพระราชวังบวร
สถานมงคล หรือวังหน้าในรัชกาลที่ ๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 
พ.ศ.๒๔๑๑ มีพระนามว่า กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 
เป็นวังหน้าองค์สุดท้าย ของกรุงรัตนโกสินทร์ และทรงครอง

ต าแหน่งนีงจนทิวงคตใน พ.ศ.๒๔๒๘ อันเป็นปีที่ยกเลิกวังหน้าไปในที่สุด 
 

 กรมหม่ืนบวรวิไชยชาญท่านก็ทรงคบหาฝรั่งเช่นเดียวกับพระบิดาของท่าน และยิ่งสนิทสนมมาก
จนถึงกล่าวกันว่า เคยเสด็จไปประทับที่บ้าน มิสเตอร์โธมัส ยอร์ช น็อกซ์ กงศุลเยเนราลอังกฤษ จนเป็นที่
กังวลของวังหลวงว่าอังกฤษจะมองเห็นเป็นว่า พระราชวงศ์สยามระดับมหาอุปราชเข้าไปอ่อนน้อมถ่อม
พระองค์ต่ออังกฤษ แต่เรื่องราวก็ยุติลงได้โดยกรมพระราชวังบวรเสด็จกลับมาประทับที่วังหน้าเป็นปกติ  
 

 ในปี พ.ศ.๒๔๑๐ พระองค์เจ้ายอดยิ่งยศ ทรงรับครูแตรฝรั่งฝีมือดี ชื่อมิสเตอร์จาคอป ไฟต์ (Mr. 
Jacob Veit นามนีงต่อมาเขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า Jacob Feit) เพื่อให้ฝึกฝนกองดุริยางค์วังหน้า โดยมี
หมอแซมมวล มิชชันนารีเป็นผู้น าเข้าเฝ้าและรับรองว่าไฟตจ์ะสามารถฝึกหัดทหาร และสอนแตรวงให้ทหาร
วังหน้าได้อย่างดี จาคอป ไฟต์เป็นนักดนตรีชายเชืงอสายเยอรมัน เกิดที่เมือง Trier แต่ถือสัญชาติอเมริกัน 
เรื่องราวรายละเอียดของตระกูลนีง ดร.สุกรี เจริญสุข และ ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล ได้รวบรวมไว้แล้วใน
หนังสือ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการดนตรี  ในงานฉลอง ๑๐๐ ปี บรมราชาภิเษก
สมโภช พ.ศ.๒๕๕๔ โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล มกราคม ๒๕๕๔  
 

 จาคอป ไฟต์ (Jacob Feit) หรือ ครูไฟต์ (ค.ศ.๑๘๔๔-๑๙๐๙  พ.ศ.๒๓๘๗-๒๔๕๒) เกิดเมื่อวันที่ 
๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๓๘๗ (ค.ศ.๑๘๔๔) ที่เมือง Trier เยอรมนีตะวันออก ใกล้เขตแดนลักเซ็มเบอร์ก เป็น



แตรสยาม ๕๑ 
 

บุตรคนโตของนาย Conrad Veit และนาง Apollonia Veit (สกุลเดิม Braun) จากประวัติที่ได้รับจากหลานชาย
ในตระกูลชื่อ Dr.Wolfgang Steinborn นักวิทยาศาสตร์อวกาศของเยอรมนี ท าให้ทราบว่า ครอบครัวนีง
เดิมเป็นครอบครัววิศวกรโยธา ท างานสร้างถนนที่เมือง Trier นั่นเอง 
 

 เมื่อจาคอป ไฟต์ อายุได้ ๑๖ ปี มารดาได้ถึงแก่กรรมลง จากนังน
ต่อมาอีก ๓ ปี ราวปี ค.ศ.๑๘๖๓ (พ.ศ.๒๔๐๖) บิดาก็มีภรรยาใหม่ซึ่งไม่
เป็นที่พอใจของเขา จึงออกจากบ้านตามล าพัง เดินทางไปสหรัฐอเมริกา 
แล้วสมัครเข้ารบในสงครามเลิกทาส (Civil War) ในช่วงปลายของสงคราม 
ราวค.ศ.๑๘๖๔ ได้เปลี่ยนสัญชาติเป็นประชากรใหม่ของรัฐแคลิฟอร์เนีย 
แล้วเขียนชื่อสกุลใหม่เป็นภาษาอังกฤษ-อเมริกันว่า “Feit” จวบจนเสร็จ
สิงนสงคราม เมื่อประมาณปี ค.ศ.๑๘๖๗ (พ.ศ.๒๔๑๐) ขณะนังน ท่านมี
อายุประมาณ ๒๓-๒๔ ปี จึงได้เดินทางมาเที่ยวประเทศต่างๆในเอเซีย

ตะวันออกเฉียงใต้ พบว่า “สยาม” เป็นประเทศที่น่าอยู่ ที่ส าคัญมีงานที่เขา
ถนัดให้ท าและรายได้จัดว่าดี คือได้เป็นครูสอนแตรทหารชาวสยามให้
บรรเลงเพลงแตรวง จึงตัดสินใจว่าจะอยู่ในประเทศสยามชั่วระยะเวลาหนึ่ง 
แต่แล้วเมื่อได้พบสตรีสยามเชืงอสายมอญ ชื่อ “ทองอยู่” จึงอยู่กินด้วยกัน

จนมีทายาทเป็นชายรวม ๓ คน และไม่ได้กลับสหรัฐอเมริกาอีกเลย (พูนพิศ อมาตยกุล, สัมภาษณ์ วันที่ ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๕๕) 
 

 จาคอป ไฟต์ ท างานถวายกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญด้วยการเป็นครูฝึกทหารแตร กองแตรวง
ในวังหน้า ซึ่งสันนิษฐานว่ากลุ่มกองแตรเหล่านีงได้รับการพัฒนาฝีมือมาบ้างแล้วตังงแต่ครังงรัชกาลที่ ๔ มี
ผลงานการท างานด้านแตรวงจนเป็นที่ประจักษ์ชัดมาแล้ว หากแต่การหาครูแตรชาวต่างชาติเข้าประจ าการ
เป็นระยะเวลายาวนานนังนหาได้ยากยิ่ง ดังนังนเมื่อจาคอป ไฟต์เดินทางเข้ามารับราชการในวังหน้าพร้อมมี
ครอบครัวเป็นคนไทย จึงสามารถสานต่องานเก่าที่ตกทอดมาตังงแต่ครังงก่อนได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
ประมาณ ๔ ปีหลังจากที่เข้ารับราชการ ก็ปรากฏหลักฐานบันทึกเกี่ยวกับเรื่องแตรวงวังหน้า ไว้ในหนังสือ 
เรื่อง The land of the white elephant: sights and scenes in south-eastern Asia: A personal 
narrative of travel and adventure in farther India, embracing the countries of Burma, Siam, 
Cambodia, and Cochin-China, ๑๘๗๑-๒ เขียนโดย Vincent Frank. ซึ่งเดินทางเข้ามาสยามในช่วงพ.ศ. 
๒๔๑๔ และได้มีโอกาสเข้าเฝ้ากรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ หรือกษัตริย์วังหน้า เขาเล่าไว้โดยสรุปว่า 
 

ภาพที่ ๔ จาคอบ ไฟต์  
ศ.นพ. พูนพิศ อมาตยกุล 
ได้รับจาก Dr.Wolfgang 
Steinborn, Germany 



๕๒ แตรสยาม 
 

 “มีกองดุริยางค์ มาบรรเลงต้อนรับในระหว่างการพระราชทานเลีงยงนง าชา 
กองดุริยางค์ดังกล่าวมีเครื่องดนตรีจ านวน ๑๖ ชิงน นักดนตรีส่วนใหญ่เป็น
เด็กชาย อายุไม่เกิน ๒๐ ปี สันนิษฐานว่าเป็นกลุ่มมหาดเล็กวังหน้า ที่เข้ารับ
ราชการตังงแต่ยังเล็ก แต่ขณะเดียวกันกลับมีฝีมือในการบรรเลงที่โดดเด่นและ
เป็นที่ชื่นชอบ แตรวงได้บรรเลงเพลง “Siamese National Hymn” และเพลง
จังหวะวอทซ์ของตะวันตก (Vincent Frank, 1871: 152-153) 
 

พัฒนาการทางดนตรีตะวันตกของวังหน้า ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 
ในรัชกาลที่ ๕ ถือว่ามีความสามารถอยู่ในขังนดีเนื่องด้วยกองแตรวงซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของครูแตรชาว
เยอรมันชื่อ จาคอป ไฟต์ สามารถสร้างวงดนตรีที่มีคุณภาพบรรเลงบทเพลงต่างๆ ได้หลากหลาย และ
หลังจากเข้ารับราชการในวังหน้าได้ประมาณ ๙ ปี วังหน้าจึงมีแตรวงฝรั่งที่สามารถเล่นเพลงวอลซ์ (Waltz) 
ของนักประพันธ์ชื่อดัง เช่น Strauss  Lanner ได้ดี จนได้รับค าชมจากหนังสือพิมพ์นิวยอร์ก ไทมส์ (New 
York Times) ลงตีพิมพ์เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ค.ศ.๑๘๗๖ (พ.ศ.๒๔๑๙)  

 

 

 
 

ภาพที่ ๕ ข่าวเรื่อง วงดุริยางค์ของกรมพระราชวงับวรวิไชยชาญ 
ที่มา: หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ วันที่ ๑ มกราคม ค.ศ.๑๘๗๖ (พ.ศ.๒๔๑๙) 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5


แตรสยาม ๕๓ 
 

 กองแตรวงวังหน้า ได้รับค าสั่งให้มาร่วมบรรเลงในงานส าคัญๆ อยู่เสมอ เช่น การเฉลิมฉลองเนื่องใน
โอกาสวันชาติ (คือวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระราชินีของประเทศต่างๆ ที่เข้ามา
ตังงสถานกงสุลในกรุงเทพฯ) สิ่งเหล่านีงถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในทุกๆประเทศ โดยมากนิยมจัดงานตาม
สถานทูตหรือสถานกงสุล เพื่อให้ประชาชนที่มาจากประเทศเหล่านังน ได้ร่วมเฉลิมฉลองในวาระพิเศษดังกล่าว
พร้อมกัน ตัวอย่างเช่น ในการเลีงยงฉลองงานเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระราชินีอังกฤษ โดยกงสุล
อังกฤษประจ าสยาม เซอร์โธมัส ยอร์ช น็อกซ์ (Sir Thomas George Knox) ได้ออกบัตรเชิญให้เข้าร่วมงาน
ที่บ้านเจ้าคุณกรมท่า เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๒๖ (ค.ศ.๑๘๘๓) พบว่า มีการใช้แตรฝรั่งบรรเลงใน
งานถึง ๒ วง ด้วยกัน คือวงแตรฝรั่งประจ าเรือพระที่นั่งเวสาตรี (ควบคุมโดย เรือเอก Mitchell Fusco หัวหน้า
และครูฝึกแตรวงทหารมารีน) และ แตรวงฝรั่งของวังหน้า โดยสองวงได้ผลัดกันบรรเลงตลอดทังงงาน พร้อมกับ
มีงานเต้นร าในช่วงค่ าอีกด้วย 
 

 

 
 

ภาพที่ ๖ ข่าวกองแตรวงเรือพระทีน่ั่งเวสาตรี และกองแตรวงวงัหน้า ณ บ้านเจ้าคุณกรมท่า 
ที่มา: จดหมายเหตุสยามไสมย จ.ศ.๑๒๔๕ (พ.ศ.๒๔๒๗) เล่ม ๒ แผ่น ๒๑ หน้า ๑๖๗ 

 



๕๔ แตรสยาม 
 

 ครูจาคอป ไฟต์ มีส่วนอย่างมากในการสร้างนักดนตรีหรือทหารแตรให้กับวังหน้าเป็นลูกศิษย์ของ
ท่านจ านวนหนึ่ง จะมากน้อยเพียงใดยังไม่อาจประมาณการได้ มีเพียงตัวอย่างรายขื่อ กลุ่มนักดนตรี
ตะวันตก หรือที่เรียกกันว่า ทหารแกร (ทหารแตร) ที่อยู่ในสังกัดของกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ดังปรากฏ
ตัวอย่างรายชื่อทหารแตร พร้อมที่อยู่ ซึ่งเป็นสังกัดของครูไฟต์ ในช่วงปี พ.ศ.๒๔๒๖ ดังนีง 
 

“นายสุด บุตรนายกอง ทหารแกรขึงนวังน่า บ้านฝาแตะ อยู่ถนนรอบพระนคร
ชังนในก าแพง ตังงแต่ประตูตพานหันไป, นายพรม ทหารแกรวังน่า ขึงนพระราชวังบวร 
เรือนแตะ อยู่ถนนรอบพระนครชังนในก าแพงตังงแต่ประตู ตพานหันไป, นายพัน 
บุตรนายพ่วง ทหารแตรพระราชวังบวร เรือนขัดแตะ ถนนข้างพระราชวังบวร 
ข้างโบสถ์วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ, นายแดง บุตรนายใย ทหารแตรขึงนพระยาจ านง
สารไกร ในพระยาจ านงสารไกร ในพระราชวังบวร โรงขัดแตะ ถนนวัดฉะณะ
สงคราม (ตองปุ), นายนุช ทหารแตรวังน่า อยู่ตึกแถวหลวง ถนนวัดพระเชตุพน
(โพ)”  

 

 การฝึกซ้อมทหารแตร ในวังหน้านังนกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ยังทรงพระกรุณาให้ใช้สถานที่
คือพระที่นั่งศิวโมกข์พิมาน ที่สร้างขึงนด้วยไม้ทังงหลัง แต่ต่อมาได้ทรงสร้างใหม่แบบก่ออิฐถือปูน ไว้ใช้เป็น
สถานที่ฝึกซ้อมทหารแตรวังหน้า ภายหลังที่พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเสด็จสวรรคตแล้ว ดังที่ สมเด็จ
กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงบันทึกไว้ในหนังสือ ต านานวังน่า  ความว่า 

 

“พระที่นั่งหลังนีง กรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถ ทรงสร้างเป็นท้องพระโรง
ตังงแต่แรกสร้างพระราชวังบวร... เมื่องานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว แลใช้เปนที่หัดทหารแตรต่อมาในครังงกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ได้
ความแต่เท่านีงเป็นที่ว่างมาจนถึงได้จัดเปนพิพิธภัณฑ์สถานเมื่อในรัชกาลที่ ๕ ” 
(ด ารงราชานุภาพ, ๒๔๖๑: ๑๒๑) 

  

 พ.ศ.๒๔๒๘ การดนตรีตะวันตกในวังหน้าจ าเป็นต้องหยุดชะงักลง เมื่อกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ 
ทิวงคต เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๔๒๘ และถือเป็นปีที่สิงนสุดธรรมเนียมการแต่งตังงวังหน้า ตังงแต่วันนังนเป็นต้นมา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมิได้ทรงแต่งตังงผู้ใดให้ด ารงต าแหน่งวังหน้าเลย โดยพระองค์ทรง
มีพระราชด าริว่า ต าแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลไม่เหมาะสมกับกาลสมัยเพราะอาจท าให้ชาว
ต่างประเทศเข้าใจสับสน จึงทรงปรับเปลี่ยนการแต่งตังงรัชทายาทเพื่อสืบราชสันตติวงศ์ตามแบบประเทศ
ทางตะวันตกทั่วไป ในการปรับครังงนีงได้ทรงสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ขึงนเป็น
สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรก และยกเลิกต าแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลตังงแต่นังนเป็นต้นมา 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%8E%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A3


แตรสยาม ๕๕ 
 

และโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายพระราชวงศ์ฝ่ายในของวังหน้า (ฝ่ายหญิง) ไปประทับอยู่รวมกันกับฝ่ายในของวังหลวง 
คงมีพระราชวงศ์ฝ่ายหน้า (ฝ่ายชาย) บางพระองค์ ที่ออกไปประทับอยู่นอกวัง แต่ได้โปรดฯ ให้มารับ
ราชการสมทบกับข้าราชการวังหลวง 
 

 แม้สถานภาพของวังหน้าจะถูกยุติลงไป แต่ทว่านักดนตรีและศิลปินที่มีความสามารถในดนตรี
ตะวันตกของวังหน้าจ านวนมาก ก็ยังคงท าหน้าที่รับใช้ราชการงานหลวงดังเดิม หากแต่เพียงเปลี่ยนกรม 
กอง ตามโครงสร้างการทหารของประเทศที่จัดตังงขึงนภายหลัง คือการถือก าเนิดงานของกรมยุทธนาธิการ 
(ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงกลาโหม) เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๐ โดยได้แบ่งหน่วยงานทหารเป็น ๒ กรม คือกรม
เรือพระที่นั่งเวสาตรี (Royal Yacht Troops) มีทหารที่โอนจากกรมทหารแคตลิงกัน (Catling Gun) และ
กองทหารมารีน (Marine) ในกรมแสงเดิม และกรมอรสุมพล (Gun Vessels) ประกอบไปด้วย กรมเรือรบที่ติด
อาวุธปืนใหญ่เป็นหลัก ทหารส่วนใหญ่มาจากกรมอาสามอญ และกรมอาสาจาม (มลิวัลย์ คงเจริญ, ๒๕๑๗: 
๓๘) ขณะเดียวกันก็ทรงโปรดเกล้าฯ ให้โอนเรือที่อยู่ในปกครองของวังหน้าไปขึงนอยู่ในสังกัดกรมเรือพระที่นั่ง
และสังกัดของกรมอรสุมพล ของวังหลวงหมดทุกล า ทหารวังหน้าที่ช านาญด้านทะเล ให้โอนไปอยู่ในสังกัด
ของกรมแสง ขณะเดียวกันก็โปรดเกล้าฯ ให้ครูแตรทหารวังหน้าจาคอบ ไฟต์ย้ายมามาสมทบกับแตรวง
ทหารวังหลวง ซึ่งก ากับดูแลทังงในส่วนกองแตรทหารมหาดเล็กและกองแตรทหารรักษาพระบรมมหาราชวัง 

 

บุคคลส าคัญท่านหนึ่ง คือ ม.ร.ว.ชิต เสนีวงศ์ นายกองแตรวงและนักดนตรีตะวันตกประจ าวังหน้า 
ได้ถูกโอนย้ายเข้าสังกัดกรมทหารหน้า ประจ าที่กรมยุทธนาธิการ ในพ.ศ.๒๔๒๘ ภายหลังการทิวงคตของ
กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ ท่านผู้นีงต่อมาได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นหลวงวาทิตบรเทศ ได้รับ
พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๒๘ เพราะท างานดนตรีได้ยอดเยี่ยม 
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑ จ.ศ. ๑๒๔๗ พ.ศ.๒๔๒๘ หน้า ๓๔๖-๓๔๗) 

 

 
 

ภาพที่ ๗ หลวงวาทิตบรเทศ (ม.ร.ว.ชติ เสนีวงศ)์ 



๕๖ แตรสยาม 
 

กลุ่มคนที่ได้รับการฝึกฝนเรียนรู้ดนตรีตะวันตกในวังหน้าอีกหลายท่าน ได้เข้ามาร่วมกันพัฒนา
กองแตรวงให้กองทัพบกตามสังกัดใหม่ในกรมกองต่างๆหลายแห่ง เช่น กองแตรทหารมหาดเล็ก กองแตร
ทหารรักษาพระบรมมหาราชวัง กรมเรือหลวงพระที่นั่งเวสาตรี ฯลฯ จากก าลังคนที่มีคุณภาพเหล่านีง ส่งผล
ให้กองแตรวงทหารบกมีความก้าวหน้าและมีพัฒนาการไปอย่างรวดเร็ว และยังหลั่งไหลแพร่กระจายความรู้ 
สู่ผู้คนทังงภายในและภายนอกพระนคร เกิดเป็นแตรวงชาวบ้านทังงในพระนครและต่างจังหวัด ขณะเดียวกัน
ยังได้สร้างสรรค์ความบันเทิง เกิดเป็นแตรวงบรรเลงประจ าในงานวัด ให้ผู้คนสามารถเสพความบันเทิง
เหล่านีงได้อย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆ มาเป็นอุปสรรคขวางกังน ส่งผลให้ต่อมาแตรวงจึงถูกน ามาใช้เป็นกิจกรรม 
ความบันเทิงประเภทหนึ่งที่ได้รับความนิยมในหมู่ราษฎรภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
กรมศิลปากร. (๒๕๒๖). อักขรานุกรมประวัตศิาสตร์ไทย อักษร ก เล่ม ๑. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. 
ณัฐชยา นจัจนาวากุล (๒๕๕๕). ดนตรีฝรั่งในกรงุสยาม: พัฒนาการดนตรีตะวันตกในสังคมไทย ระหวา่ง 

พ.ศ.๒๓๘๔–๒๔๘๔. วทิยานพินธ์ปรัชญาดุษฎบีัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา มหาวทิยาลัยมหิดล. 
ด ารงราชานุภาพ, พระเจ้าบรมวงศเ์ธอ กรมพระ.(๒๔๖๑) ต านานวงัน่า. พระนคร: โสภณพพิรรฒธนากร. 
ราชกิจจานุเบกษา. (๒๔๒๘). หลวงวาทิตบรเทศ รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาฯ เล่ม ๑ จ.ศ.๑๒๔๗  

พ.ศ.๒๔๒๘ หนา้ ๓๔๖-๓๔๗. 



แตรสยาม ๕๗ 
 

 
 
 

แตรฝรั่งและแตรวง 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 
 

ดร.ณัฐชยา นจัจนาวากุล 
 
 

นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรมในโลกตะวันตก ซึ่งตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว ชาติตะวันตกจ านวนมาก เริ่มเดินทางเข้ามาท าสนธสิัญญากับสยาม พร้อมกับแผ่ขยายอ านาจโดย
การเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตน ามาก่อน หากมีโอกาสก็จะถือโอกาสเข้าครอบครอง ส าหรับกรุงสยามนั้น 
เริ่มต้นด้วยอังกฤษใน พ.ศ.๒๓๖๘ (ค.ศ.๑๘๒๕) จากการท าสนธิสัญญา “เบอร์นี” (Burney Treaty) โดย 
เฮนรี่ เบอร์นี่ (Henry Burney) ทูตอังกฤษผู้เดินทางเข้ามาท าสนธิสัญญาทางพระราชไมตรี และการพาณิชย์
ฉบับแรก (นับเป็นฉบับแรกที่สยามได้ท ากับประเทศตะวนัตก) ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยูห่ัว 
(พ.ศ.๒๓๖๗–๒๓๙๔) เกิดการเดินทางเพื่อการค้าขายอย่างเสรี ส่งผลให้หลายประเทศหันมาเจรจา ผ่าน
ขั้นตอนและพิธีการทูตเป็นหลัก 

 

สมัยรัชกาลที่ ๓ เรือรบพีค๊อก (Peacock) ของสหรัฐอเมริกาได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับสยาม 
โดยมาถึงสันดอน เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๓๗๕ (ค.ศ.๑๘๓๒) พร้อมด้วย เอ็ดมันต์ โรเบิร์ต (Edmund 
Robert) ทูตแห่งสหรัฐอเมริกา เพื่อมาเจรจาขอท าสัญญา ทางพระราชไมตรีและการค้า ในการท าสัญญา
ดังกล่าว ได้ตกลงท าสัญญา ณ วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ.๒๓๗๕ (ค.ศ.๑๘๓๒) และจากนั้นจึงได้เดินทางออก
จากสยามไป เมื่อวันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๓๗๕ การเข้ามาครั้งนั้นมิได้ปรากฏบันทึก เรื่อง กองดุริยางค์ทหาร
ในกระบวนราชทูตแต่อย่างใด (แชน ปัจจุสานนท์, ๒๕๐๘: ๗๕) 

 

                                                 
 ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เรื่องดนตรีฝรั่งในกรุงสยาม: พัฒนาการดนตรีตะวันตกในสังคมไทย ระหว่าง พ.ศ.๒๓๘๔-
๒๔๘๔ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล. พุทธศักราช ๒๕๕๕. 
 อาจารย์ประจ าสาขาดนตรีไทยและดนตรีตะวนัออก วิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 



๕๘ แตรสยาม 
 

 

ภายหลังการท าสนธิสัญญาเบาว์ริง พ.ศ.๒๓๙๘ (ค.ศ.๑๘๕๕) โดยมีเซอร์ จอห์น เบาว์ริง เป็นทูต
เข้ามาท าหน้าที่ดังกล่าว ส่งผลให้ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องเสียเปรียบอ านาจ
อธิปไตยทางการศาล แต่ปรากฏมีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตเกิดขึ้น และเป็นสิ่งหนึ่งที่ท าให้สยามรอดพ้น
จากการตกเป็นอาณานิคมพร้อมกับก่อให้เกิดการค้าเสรี ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดของการผูกขาดการค้า
ต่างประเทศโดยพระคลังสินค้า ดังนั้นสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงปรากฏว่ามีเรือรบ
สัญชาติต่างๆ เดินทางเข้ามาเพื่อท าการค้าขายและเชื่อมสัมพันธไมตรีมากถึง ๔๓ ครั้ง บางล าก็มีกองดุริยางค์
ทหารประจ าเรือมาด้วย ในช่วงเวลาของทั้ง ๒ รัชกาล (รัชกาลที่ ๓-รัชกาลที่๔) มีกองแตรวงทหารเดินทางเข้าสู่
สยามตามล าดับ ดังนี้ 
 

๑ คณะทูตสหรัฐอเมริกาถวายราชสาส์น และกองดุริยางค์เรือ Peacock  
 ใน พ.ศ.๒๓๗๕ (ค.ศ.๑๘๓๒) สหรัฐอเมริกา ได้ส่งคณะทูต ชุดแรกเข้ามาเจรจาสนธิสัญญา

กับสยามโดยมี Edmund Robert เป็นผู้แทนน าหนังสือสัญญาทางราชไมตรีมาเจรจา จากนั้น ๓ ปี ต่อมาก็ส่ง
เรือกลับเข้ามาอีกเป็นคราวที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ.๒๓๗๙ (ค.ศ.๑๘๓๖) โดยมีเรือสลุต ของ
สหรัฐอเมริกา ๒ ล า คือ เรือพีค๊อก (Peacock) และเรือเอ็นเทอร์ไพรส์ (Enterprise) เข้ามาถึงสันดอนแม่น้ า
เจ้าพระยา พร้อมด้วย Edmund Robert ทูตสหรัฐอเมริกาและคณะน าหนังสือสัญญาทางราชไมตรี ซึ่ง
รัฐบาลอเมริกาได้ให้สัตยาบันแล้วกลับมาถวาย เพื่อท าพิธีแลกเปลี่ยนกับราชส านักสยาม การเดินทางมายัง
สยามในครั้งนี้ ถือได้ว่าเป็นการด าเนินการทางพิธีการทูตที่สมบูรณ์ครบถ้วนตามธรรมเนียม พิธีทางการทูต
ในการถวายหนังสือสัญญาทางราชไมตรีระหว่างสองประเทศ 

 

 เมื่อเรือ Peacock พร้อมคณะทูตจากสหรัฐอเมริกาได้เดินทางกลับเข้ามาถวายพระราชสาส์น
อีกครั้งในปี พ.ศ.๒๓๗๙ กลุ่มคณะทูตซึ่งมี Dr.William Samuel Waithman Ruschenberger (1807–1895) 
นักมนุษยวิทยาและนักธรรมชาติวิทยาที่มีชื่อในศตวรรษที่ ๑๙ มาพร้อมกับเรือดังกล่าว นักวิชาการท่านนี้ 
ได้เข้ารับราชการในกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา เมื่อพ .ศ.๒๓๗๙ (ค.ศ.๑๘๓๖) โดยได้บันทึกเหตุการณ์ต่างๆ 
ในช่วงเวลาที่ได้ประจ าอยู่ในสยาม ปรากฏในบันทึกการเดินทางเรื่อง A Voyage round the world 
including an Embassy to Muscat and Siam in 1835, 1836, and 1837 

 

 ความน่าสนใจของบันทึกฉบับนี้ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ในงานพิธีแห่พระราชสาส์น ซึ่งใช้
รูปแบบการจัดกระบวนพิธีอย่างสยามผสมผสานเข้ากับรูปแบบการจัดกระบวนอย่างตะวันตก ทั้งในเรื่อง
ก าหนดการและขนบธรรมเนียมในการเข้าเฝ้า โดยทางคณะทูตสหรัฐอเมริกายังได้ให้ความส าคัญกับ 
ขั้นตอนการแห่พระราชสาส์นตามขนบของชาวตะวันตก โดยเฉพาะการมีกองดุริยางค์เกียรติยศประกอบ
กระบวนกองทหารสหรัฐอเมริกาเดินแถวสวนสนามไปพร้อมกับเพลงมาร์ช (W.S.W. Ruschenberger, 1838: 
303) 

 



แตรสยาม ๕๙ 
 

 กองดุริยางค์ทหารของสหรัฐอเมริกามีบทบาทอย่างยิ่งในการบรรเลงประกอบพิธีถวายพระราช
สาส์นครั้งนี้ คณะทูตสหรัฐอเมริกาได้ใช้แบบแผนกระบวนแห่และถวายสาส์นตามธรรมเนียมปฏิบัติของ
ประเทศแถบตะวันตกอย่างสมเกียรติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้วงดุริยางค์ในขั้นตอนต่างๆ เพื่อประกอบ
กระบวนเกียรติยศของทั้งสองฝ่าย เช่น การจัดริ้วกระบวนทหาร มีการใช้เพลงมาร์ชประกอบการเดินแถว 
การบรรเลงบทเพลงต่างๆ ในพิธีการ เช่น การบรรเลงเพลง Hail Columbia เมื่อทูตรับพระราชสาส์นคืน
จากพระเจ้าแผ่นดินสยาม และบรรเลงเพลง Yankee Doodle (Merry Tune of Yankee Doodle) 
ภายหลังจากถวายสาส์นเรียบร้อยแล้วและบรรเลงเพื่อเดินน าขบวนคณะทูตกลับ กล่าวได้ว่าเป็นครั้งแรกใน
การใช้กองดุรยิางค์ตะวันตกเพื่อการประกอบเกียรติยศในพระราชพิธีแห่พระราชสาสน์มาถวายพระเจ้ากรุงสยาม 
(W.S.W. Ruschenberger, 1838: 318-320) 

 

 ตามธรรมเนียมตะวันตกภายหลังจากพิธีการต่างๆ ทางการทูต ก็จะมีธรรมเนียมการจัดเลี้ยง
ฉลองพระราชสาส์น ในการนี้ทางสยาม ได้จัดงานขึ้น ณ บ้านของพระศรีพิพัฒน์รัตนราชโกษา (ทัด บุนนาค) 
ซึ่งในสมัยรัชกาลที่ ๓ นี้ ท่านรับราชการต าแหนง่จางวางพระคลังสินค้า ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๔ ได้พระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติส าเร็จราชการทุกสิ่งในพระนคร รวมทั้งว่าที่พระ
คลังสินค้า คนทั่วไปนิยมเรียกท่านว่า “สมเด็จเจ้าพระยาองค์น้อย” (เรียกสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ 
พี่ชายของท่านว่า สมเด็จเจ้าพระยาองค์ใหญ่) ท่านจึงมีหน้าที่ดูแลชาวตะวันตกที่เดินทางเข้ามาในสยาม 
งานเลี้ยงต้อนรับคณะทูตดังกล่าวจัดขึ้นในช่วงค่ าวันหนึ่ง ในบันทึกของ W.S.W. Ruschenberger กล่าวถึง
วงดุริยางค์ซึ่งได้เตรียมพร้อมบรรเลงรับคณะทูต โดยเมื่อคณะทูตมาถึงก็ได้บรรเลงเพลงมาร์ช เพื่อใช้ในการ
เดินแถวอย่างเป็นระเบียบตามธรรมเนียมของชาติตะวันตก เป็นที่ครึกครื้นและสง่างามสมเกียรติอย่างยิ่ง 
(W.S.W. Ruschenberger, 1838: 308) 

  

 การเข้ามาของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ ก่อให้เกิดกระแสการรับรู้ธรรมเนียมและค่านิยม
ตะวันตกผ่านประเพณีนิยมทางการทูต สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการรับธรรมเนียมใหม่ๆ 
โดยเฉพาะในกลุ่มเจ้านายชั้นสูงหลายพระองค์ที่ให้ความสนใจในธรรมเนียมและวิทยาการตะวันตกเหล่านั้น 
เนื่องจากเป็นสิ่งที่แปลกใหม่ สง่างาม และส่งผลต่อค่านิยม การเลียนแบบขนบธรรมเนียมตะวันตกของกลุ่ม
เจ้านายชั้นสูง ในช่วงเวลาต่อมา 
 
 
 
 
 



๖๐ แตรสยาม 
 

 

๒ เจริญสัมพันธไมตร ีระหวา่งสยามและสหรัฐอเมริกา 
 กับกองดุริยางคเ์รือหลวงชาน จาซินโต (San Jacinto) 
 สหรัฐอเมริกาได้เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตซึ่งตรงกับสมัยของประธานาธิบดีแฟรงกลิน 

เพียรซ์ (Franklin Pierce) โดยเข้ามา เมื่อวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๓๙๙ (ค.ศ.๑๘๕๖) โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างสยามและสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง พร้อมกับเรือรบ ซาน จาซินโต (USS. San Jacinto) 
โดยมีเทาเซนด์ แฮรีส (Townsend Harris) เป็นหัวหน้าคณะทูต และมีคณะผู้ติดตามชุดใหญ่ซึ่งประกอบไป
ด้วยผู้บังคับการเรือ นายทหารทุกเหล่าชั้น พลาธิการ กลาสี และนักดนตรี ซึ่งมีจ านวน ๘ นาย (กรมศิลปากร, 
๒๕๑๕: ๖-๑๑) ในบันทึกรายวันได้กล่าวถึงการต้อนรับคณะทูต ให้เข้าพักที่บ้านของเจ้าพระยาพระคลัง 
พร้อมกับได้เชิญคณะทูตไปยังที่พัก ซึ่งเป็นเรือนรับรองของขุนนางตระกูลบุนนาค จากบันทึกดังกล่าว มี
ใจความตอนหนึ่งว่า 

 

 “...หลังจากที่ดูจนรอบบ้าน ข้าพเจ้าก็ไปดูที่อยู่ของพวกนาวิกโยธิน วงดนตรี
พวกคนรับใช้ และคนอื่นๆ พวกเขาก็สุขสบายดี แต่ละคนได้รับที่นอนอย่างดี 
ท าด้วยผ้าส าลียัดนุ่น และได้ผ้าปูที่นอนคนละ ๒ ผืน ค่ านี้ประมาณ ๑ ทุ่ม เจ้าชาย 
ยอช วอชิงตัน (เจ้าชายหนุ่มอายุ ๑๘ ปี) พระโอรสของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
ได้ทรงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า... 
 ... เจ้าชาย ยอช วอชิงตัน (คือ พระราชโอรสองค์ใหญ่ ในพระบาทสมเด็จพระ
ปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามว่าพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศ หรือยอร์ชวอชิงตัน โอรส
วังหน้าสมัยรัชกาลที่ ๔) ทรงถามถึงปืนเล็กยาว จึงได้น ามาถวายกระบอกหน่ึง 
พระองค์ทรงสั่งให้นายทหารยศพันตรีที่ตามเสด็จมาด้วยทดลองยิง ซึ่งเขาก็
กระท าตามโดยออกค าสั่งเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด การแสดงเป็นไปอย่างน่า
เลื่อมใสมาก พร้อมเพรียงมาก ทั้งทหารและนายทหารของพระองค์ เจ้าชายทรง
ขอร้องให้นายสิบเอกนาวิกโยธินผู้หนึ่งของเราท าบ้าง วงดนตรีได้บรรเลงเพลง 
“เฮล โคลัมเบีย” และเพลงอื่นๆ เป็นที่พอพระทัยของเจ้าชายยิ่งนัก...” 

 



แตรสยาม ๖๑ 
 

 
 

ภาพที่ ๑ Sir. Townsend Harris  
ที่มา: www.wikipedia.com สืบค้นวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 

 หลังจากที่คณะทูตได้ถวายราชสาส์นและปฏิบัติหน้าที่จนส าเร็จลุล่วงไปแล้วนั้น ในวันที่ ๓๑ 
พฤษภาคม พ.ศ.๒๓๙๙ (ค.ศ.๑๘๕๖) จึงได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จฯพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายบังคมลา 
และมาขึ้นเรือที่ทางสยามจัดไว้ให้ เหล่าข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ชาวอเมริกันในสยามก็ได้มาร่วมกันส่งคณะทูต
ออกเดินทาง  

 

“ครั้นเวลาบ่าย ๒ โมง ๒๐ นาที เราได้ชักธงลง แล้วข้าพเจ้าได้มอบธงให้นายแมททูน 
พวกชาวอเมริกันซึ่งเราจากมาได้ร้องไชโยอย่างร่าเริง วงดนตรีเล่นเพลง เฮล 
โคลัมเบีย (Hail Columbia) เพลง เดอะ สตาร์ สแปงเกิ้ล แบนเนอร์ ( The 
Star Spangled Banner) และเพลง แยงกี้ ดูเดิ้ล (Yankee Doodle) เป็น
การตอบไชโย” (เทาเซนต์ แฮรีส, ๒๕๑๕)  

 



๖๒ แตรสยาม 
 

 

 
 

ภาพที่ ๒ ตัวอย่างบทเพลงตา่งๆ ที่ใช้ในการบรรเลงของกองดุริยางค์สหรัฐอเมริกา 
ที่มา: http://lcweb๒.loc.gov/ สืบค้นเมื่อ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

 

๓. กองดุรยิางคอ์าร์โคน่า (Arcona) แห่งปรัสเซีย  
 จากพระราชนโยบายเปิดประเทศของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (พ.ศ.๒๓๙๔-

๒๔๑๑) ได้ส่งผลให้เศรษฐกิจมีการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง ขณะเดียวกันประเทศทางแถบตะวันตกก็ได้ให้
ความส าคัญกับการเจริญสัมพันธไมตรีด้วยวิถีทางการทูตเสมอมา ชาติมหาอ านาจทางยุโรปนั้นได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของประเทศต่างๆ ในแถบเอเซียมากขึ้น ส่งผลให้ในพ.ศ.๒๔๐๔ (๑๘๖๑) ปรัสเซีย(คือราชส านัก
เยอรมัน) ได้ส่งราชทูตนาม ออยเลนบูร์ก (Friedrich Albrecht zu Eulenburg) อุปทูต และตรีทูตเข้ามา
พร้อมด้วยเรือกลไฟเพื่อท าสนธิสัญญาระหว่างปรัสเซีย–สยาม ในการนี้ทางคณะทูตได้เข้าพักที่ตึกรับแขกเมือง 
หน้าวัดประยูรวงศาวาส และที่บริติชแฟคตอรี่(British Factory) ถัดจากนั้นต่อมา อีกประมาณสองสัปดาห์
จึงได้เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมมหาราชวัง จากบันทึกนี้กล่าวถึงการเข้า
เฝ้าดังกล่าว ความว่า  
 

“...วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๔๐๔ เวลาบ่าย ท่านกราฟ ออยเลนบูร์ก (Graf 
Elenburg) พร้อมด้วยเลขานุการ นั่งรถไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ที่ ๑ 
ท่านพระยาพระคลังได้มาต้อนรับที่ประตูพระบรมมหาราชวัง ที่ท้องพระโรงนั้น 
บรรดาคณะทูตก าลังยืนรอ ในระหว่างนั้นมีทหารสามกอง  

http://lcweb2.loc.gov/%20สืบค้นเมื่อ%20วันที่
http://lcweb2.loc.gov/diglib/ihas/loc.music.sm1854.730570/enlarge.html?page=1&section=&size=1024&from=


แตรสยาม ๖๓ 
 

“...วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๔๐๔ ท่านกราฟ ออยเลนบูร์กได้ต้อนรับเจ้าพระยา
กลาโหมและเจ้าพระยาพระคลังที่มาเยี่ยม เพื่อนัดแนะเป็นครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับ 
หมายก าหนดการเข้าเฝ้าเป็นทางการครั้งใหญ่ในวันรุ่งขึ้น ตอนเย็นเรือกลไฟชื่อ 
Little Eastern ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงส่งออกไปรับที่ท่าก็มาถึงพร้อม
ด้วยผู้บังคับการเรือรบ นายทหารเรือสองสามคน กับวงดุริยางค์ของเหล่า
อาร์โคนา และกลาสีเรือ (ปรัสเซีย) อีก ๔๐ คน เย็นวันนั้น ที่บ้านท่านทูตจึง
เนืองแน่นไปด้วยผู้คนที่มาพัก คือ ชาวปรัสเซีย ๙๘ คน และผู้คนฝ่ายสยาม 
อีก ๑๕๐ คน...” 

“...ในตอนเช้าของวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๔๐๔ มีเรือหลวงจ านวนมากมาลอยล า
ที่หน้าบ้านของท่านราชทูต เมื่อมาถึงฝั่งหน้าประตูเมืองเกิดชุลมุนวุ่นวายกันอยู่
พักหนึ่ง แล้วจึงเริ่มตั้งขบวนใหม่จนเรียบร้อย กองหน้าเป็นแถวคนสยามมี
ดนตรี และธงทิวน าแห่พระราชสาส์น ทันใดนั้นมีการยิงสลุต ถวายความ
เคารพ ๒๑ นัด ขบวนถัดมา คือ เหล่ากองดุริยางค์เรือ อาร์โคนา (Arcona) 
แล้วจึงเป็นขบวนกลาสีเรือ ชาวปรัสเซีย ๕๐ คน จากนั้นก็ถึงตัวท่านราชทูต 
นั่งเสลี่ยงมีคนหามแกว่งไปมา...” 

“...เมื่อเรามาถึงตรงประตูพระบรมมหาราชวังได้เห็นมีช้างห้าเชือกยืนอยู่
ในลาน ด้านในมีกองทหารรักษาพระองค์สามกองที่เราเคยเห็นแล้ว เมื่อวันที่เข้า
เฝ้าอย่างไม่เป็นทางการ นอกจากนั้นยังมีกองทหารม้า และกองทหารช้างพร้อม
เครื่องอานประดับหรูหราเต็มยศ เจ้าพระยาพระคลังน าท่านกราฟ ออกเลนบูร์ก 
และผู้ติดตามเดินเข้าไปยังพระมหาปราสาท ชั้นที่สอง ผ่านแนวทหารใน
เครื่องแบบทหารฮอลันดา และกองดุริยางค์ ซึ่งยืนเข้าแถวเป็นเกียรติยศ
ขนาบทั้งสองข้างทางเข้าตรงไปยังปราสาท ชั้นที่สาม...” (เคลาส เวงค์ เคลาส 
โรสเซ็นแบร์ก,๒๕๒๐: ๓๙-๔๐)  

“...สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวางพระองค์อย่างกันเอง ไม่ทรงถือพระองค์
เลยแม้สักนิดเดียว เมื่อพระองค์เสด็จกลับไปแล้วบรรดาเจ้าฟ้า พระราชวงศ์น้อย
ใหญ่ และราชมนตรีผู้ใหญ่ก็ลุกขึ้นค านับทักทายต่อท่านอัคราชทูต จากนั้นพวก
เราถูกน าเข้าไปยังห้องข้างๆ...” 

“...มีการเสิร์ฟอาหารเช้า แบบยุโรปเต็มยศ ท่านราชทูตดื่มถวายพระพร 
ร้องถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งสยาม ๓ ครั้ง ตามความต้องการของ
ท่านเจ้าพระยาพระคลัง พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระกรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้พวก



๖๔ แตรสยาม 
 

 

เรา เข้าไปยังห้องที่ประทับส่วนพระองค์ ในตอนนี้ทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์จาก
ชุดออกแขกเมืองแล้วพระราชทานเหล้าเชอรี่ให้พวกเราทุกคนดื่มอีกครั้งหนึ่ง 
แล้วทรงดื่มถวายพระพรให้สมเด็จพระมหากษัตริย์ปรัสเซีย พวกเราก็โห่ร้องไชโย 
มีเด็กๆ ปะปนอยู่กับแขกอย่างกันเอง ไม่เคอะเขินและคอยดูแล มิให้แขกผู้ใด 
รู้สึกถูกละทิ้ง วงดนตรีอารโคนามีโอกาสได้บรรเลงในพระราชฐานชั้นในนั้น 
หลายเพลง โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับฟังอยู่ด้วย พระองค์
ทรงยื่นพระหัตถ์ให้พวกเราสัมผัสทุกคน” (เคลาส เวงค์, เคลาส โรสเซ็นแบร์ก, 
๒๕๒๐: ๔๗) 

 

 ดร.สุพจน์ มานะลัภนเจริญ นักวิชาการไทยในเยอรมนี ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับบันทึกจาก
เอกสารภาษาเยอรมันและได้เสนอบทความเรื่อง เพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงชาติของไทย ในวารสาร
ยุโรปศึกษา ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความพอพระทัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ทรงมีต่อกองดุริยางค์อาร์โคนา (Arcona) แห่งปรัสเซีย ถึงกับทรงมีพระราชประสงค์ให้ทหารนักดนตรี
กองดุริยางค์อาร์โคนา (Arcona) มาช่วยสอนดนตรี และถ่ายทอดทักษะการบรรเลง ให้กับเหล่าทหารสยาม 
ดังความว่า 
 

“...หลังจากที่คณะทูตเดินทางมาถึงบางกอกได้ ๑๒ วัน ก็ได้เข้าเฝ้า
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๑๘๖๑ (พ.ศ.๒๔๐๔) 
ในการเข้าเฝ้านี้ได้น าแตรวงที่ติดตามประจ าเรือมาเข้าเฝ้าด้วย หลังจากเสร็จ
พิธีเข้าเฝ้าอย่างเป็นทางการแล้ว พระองค์ได้ทรงอนุญาตให้แตรวงประจ าเรือ 
ของคณะทูตอาร์โคนา (Arcona) บรรเลงถวาย ด้วยจดหมายเหตุของคณะ
ทูต และในบันทึกการเดินทางส่วนตัวได้รายงานเป็นเสียงเดียวกันวา่ พระองค์ 
โปรดวงโยธวาทิตของปรัสเซียวงนี้มาก” (สุพจน์ มานะลัภนเจริญ, ๒๕๕๒: ๑๔๖) 

 

 การถ่ายทอดความรู้ในเชิงทักษะปฏิบัติดนตรีตะวันตกของกองดุริยางค์อาร์โคนา (Arcona) 
ให้กับนักดนตรีสยามนั้น เป็นที่น่าสังเกตว่า นักดนตรีสยามเหล่านี้มีความสามารถในทักษะการบรรเลงเพลง
แตรวงได้ในระดับหนึ่ง จนสามารถบรรเลงถวายหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ร่วมกับวงดุริยางค์อาร์โคนา (Arcona) ได้ถึงแม้ว่าการฝึกสอนนักดนตรีสยามจะด าเนินไปด้วยความล าบาก
ก็ตามในที่นี้นายแพทย์ เจ. ไครเยอร (J. Krehyer) นายแพทย์ผู้ติดตามคณะทูต ได้บันทึกไว้ความว่า 
 
 
 



แตรสยาม ๖๕ 
 

“...องค์พระราชามหามงกุฎนั้น มีพระราชประสงค์ที่จะมีวงโยธวาธิตอย่าง
ยุโรปมานานแล้ว ถึงกับได้สั่งซื้อเครื่องแตรวงอย่างดีจากเมืองเบอร์ลินเข้ามา 
แต่ยังไม่มีใครเป่าเครื่องแตรเหล่านี้ได้เลยแม้แต่คนเดียว พระองค์จึงทรงถือ
โอกาสนี้ส่งแตรเหล่านี้มาให้นักดนตรีแห่งเรืออาร์โคนา (Arcona) ช่วยฝึกให้ ซึ่ง
กัปตัน ซุนเดอร์วาลล์ ก็ได้สนองพระราชประสงค์นี้ด้วยความเต็มใจยิ่ง ตั้งแต่วัน
นั้นเป็นต้นมา พวกนักดนตรีแตรวงสยามก็ได้มาเรียนฝึกกับนักดนตรีแตรวงของ
เราวันละหลายๆ ชั่วโมง และสามารถเรียนได้เร็วมาก ภายในไม่กี่อาทิตย์ก็เป่า
เพลงมาร์ชง่ายๆ ได้หลายเพลง ทั้งๆ ที่คนเหล่านี้ ไม่มีความรู้เรื่องโน้ตดนตรี
ตะวันตกเลย...” 

“...ครั้นสิ้นสุดการเข้าพิธีการเฝ้าแล้ว วงโยธวาทิตของเราได้บรรเลงเพลง 
ถวายต่อหน้าพระที่นั่งหลายเพลง ซึ่งพระองค์ทรงโปรดมาก และได้ขอร้อง
หัวหน้าวงโยธวาทิตของเรา ในระหว่างที่เราอยู่ในที่นี่ให้ช่วยฝึกสอนนักดนตรี
ของพระองค์ ซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก...” (สุพจน์ มานะลัภนเจริญ, ๒๕๕๒: 
๑๔๘-๑๔๙) 

 

 ขณะเดียวกัน ช่างภาพของคณะทูตปรัสเซียยังได้บันทึกเรื่องราวการสอนทักษะการบรรเลง
ดนตรีตะวันตกของเหล่ากองดุริยางค์อาร์โคน่า (Arcona) ให้กับนักดนตรีทหารชาวสยาม ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ 
ในเรื่องการปฏิบัติและการอ่านโน้ตดนตรีตะวันตก ซึ่งท าให้เกิดความล าบากในการฝึกสอนทั้งสองฝ่าย ดัง
ใจความว่า 
 

“...วันนี้หลังอาหารค ่าแล้ว แตรวงของเราก็ได้มาบรรเลงอีก วงของเรานี้ได้
ช่วยฝึกฝนแตรวงใหม่ของสยาม พระเจ้าแผ่นดินสยามได้มาขอร้องนายวงโอโบ
ของเราให้ช่วยฝึกให้ดนตรีแก่ชาวสยาม การจะเป็นอย่างไรนั้น ข้าพเจ้าจะไม่ขอ
บรรยายในที่นี้ ครั้งที่เราเดินทางไปเข้าเฝ้า (พระเจา้แผ่นดินสยาม) ข้าพเจ้ามองดู
วงที่บรรเลงต้อนรับด้วยความแปลกใจ เครื่องดนตรีวงนี้ประกอบไปด้วย กลอง 
ขลุ่ยขนาดเล็กและใหญ ปี่นั้นเหมือนคาริเนทท าด้วยทองเหลือง และมีปี่เหมือน
โอโบ เสียงทั้งวงนี้ดังแสบแก้วหูมาก (คือวงปี่กลองพิธีกรรมตามธรรมเนียมไทย 
ที่ใช้ปี่ไฉน และกลองชนะ ฝรั่งที่ไม่ชินย่อมรู้สึกแสบแก้วหู 

... รัฐบาลประเทศตะวันตกหลายๆ ประเทศ ได้ส่งเครื่องแตรวงโยธวาทิต
ต่างๆ มาให้รัฐบาลสยาม ในกฎระเบียบของวงโยธวาทิตนั้น หัวหน้าวงคือ ผู้
เล่นโอโบที่หนึ่ง เช่นเดียวกับผู้เล่นไวโอลินที่หน่ึง (Concert master) ในวง



๖๖ แตรสยาม 
 

 

ซิมโฟนีออร์เครสตร้าสยาม หน่ึงในนั้นก็เป็นเครื่องแตรวงโยธวาทิตทั้งวงจาก
เมืองเบอร์ลิน และเนื่องจากแตรวงของเรามีแต่เครื่องเป่า (ด้วยเหมือนกัน) จึงได้
ถูกขอร้อง (จากพระเจ้าแผ่นดินสยามให้ช่วยสอนนักดนตรีวังหลวง) และนัก
ดนตรีเป่าโอโบของเราทั้งหมดก็ได้ฝึกสอนนักดนตรีสยาม แต่เจ้ากรรมเอ๋ย มันไม่
ง่ายส าหรับนักดนตรีสยามเหล่านี ้เพราะคนเหล่านี้ไม่มีความรู้เรื่องดนตรีของเรา
เลยแม้แต่นิดเดียว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องโน้ตดนตรีหรือการฟังเสียง จนท าให้เกิด
ความล าบากใจในการฝึกสอนกันทั้งสองฝ่าย และมันก็เป็นที่แน่นอนว่า นักดนตรี
สยามบางคนถึงกับต้องป่วยไป เพราะเคร่งเครียดกับการฝึกฝนมากเกินไป แต่
อย่างไรก็ตาม พวกนักดนตรีสยามเหล่านี้ หลังจากได้เรียนกับพวกเราแล้ว ก็
สามารถเล่นเพลงมาร์ชได้หลายเพลง เช่น เพลงชาติของเรา เพลงมาร์ชปรัสเซีย 
และเพลงง่ายๆ อื่นๆ หลายเพลง และพระเจ้าแผ่นดินสยามได้ประทานรางวัล
ให้กับนายโอโบ ของเราเป็นเงินถึงหนึ่งพันเหรียญ” (สุพจน์ มานะลัภนเจริญ, 
๒๕๕๒: ๑๕๐-๑๕๑) 

 

 หลังจากนั้นในวันที่ ๒๒ มกราคม ๑๘๖๒ (พ.ศ.๒๔๐๕) นายฟริทซ์ (Fritz) นายวงโยธวาทิต 
อาร์โคนา (Arcona) ได้ถวายรายงานความก้าวหน้า การฝึกหัดเหล่านักดนตรีทหารสยามให้กับทูตออยเลนบวร์ก 
(Friedrich Albrecht zu Eulenburg) ซึ่งเขาก็พอใจมากกับผลงานดังกล่าวดังบันทึกในจดหมาย ความว่า 
 

“...หลังอาหารเย็นแล้ว พวกโยธวาทิตสยามที่นายวงฟริทซ์ ได้ช่วยฝึกสอนให้ 
ได้มาขออนุญาตบรรเลงเพื่อรายงานถึงความก้าวหน้าในการเรียน...” 

“...มันช่างวิเศษจริงๆ ที่ ฟริทซ์ (Fritz) สามารถบันดาลให้คนเหล่านี้สามารถ
เล่นเครื่องดนตรีได้ภายในเวลาเพียงสามอาทิตย์ ก่อนหน้านั้นครั้งที่เราเห็นพวก
เขาครั้งแรก เขายังเป่าเครื่อง ให้เป็นเสียงออกมาไม่ได้แม้แต่เสียงเดียว แต่ตอนนี้
พวกนี้เป่าเพลงชื่อ ‘เพรเซ็นเทรียมาร์ช’ (pr.sentirmarch) พอได้แต่ยังค่อนข้าง
แย่...” 

“...เพลงไฮล์ เดียร์ อิม ซีเกอร์ ครานซ (Heil Dir im Siegerkranz) นั้น เป่า
ได้ดีที เดียว เพลงเป่าส าหรับจัดกองทหารเกียรติยศ (ของปรัสเซีย) ชื่อ 
‘Zapfenstreich’ เป่าพอใช้ได้แล้ว ข้าพเจ้าก็จัดให ้ทั้งสองวงเล่นด้วยกัน เป็นวง
ผสมปรัสเซีย–สยามเล่นด้วยกันอย่างเต็มรูป ฟังแล้วเหมือนกับว่า ก าลังอยู่ที่กอง
ก าลังทหารรักษาการหน้าประตูเมืองเบอร์ลินนั่นทีเดียว...” (สุพจน์ มานะลัภนเจริญ, 
๒๕๕๒: ๑๕๒-๑๕๓)  



แตรสยาม ๖๗ 
 

 วงดุริยางค์สยามที่ได้รับการฝึกฝนจากกองดุริยางค์อาร์โคนา (Arcona) ได้มีโอกาสบรรเลง 
ต่อหน้าพระที่นั่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในท้องพระโรงเป็นครั้งแรกพร้อมกับบรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีสยาม ซึ่งแต่งโดย นายฟริทซ์ (Fritz) พร้อมกันนั้น พระองค์ท่านยังได้พระราชทานเงิน
รางวัลหนึ่งพันยูเอสดอลลาร์เพื่อเป็นรางวัลเขา อีกด้วย 
 

“...หลังจากนั้นไม่กี่วัน คือในวันที่ ๒๙ มกราคม ๑๘๖๒ (พ.ศ.๒๔๐๕) วงโยธวาทิต
สยามได้เล่นต่อหน้าพระที่นั่งในท้องพระโรงเป็นครั้งแรก โดยมีองค์ในหลวง ทั้ง
พระราชวงศ์และสนมฝ่ายในอยู่พร้อมด้วย ในเวลาเดียวกันนั้นก็มีงานรื่นเริง และ
มีการแข่งม้าในเขตพระราชวังด้วย พอจบงานวงโยธวาทิตสยามก็ได้บรรเลงเพลง
สรรเสริญพระบารมีสยาม ที่นายฟริทซข์องเราแต่งให้ และพระเจ้าแผ่นดินสยาม 
ได้ให้ชื่อเพลงนี้ว่า ‘ดอกไม้รื่นรมย์’ (Die gl ckliche Blume)” 

“...ในวันที่คณะทูตออกเดินทางกลับ ออกไปขึ้นเรือที่ปากอ่าวไทย (วันที่ ๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๑๘๖๒ หรือ พ.ศ.๒๔๐๕) ก่อนแปดโมงเช้าในวันที่คณะทูตของเรา
ก าลังจะออกเดินทางกลับไปยังนครเบอร์ลิน พระคลังได้มาพบโดยน าพระราช
สารและเงินหน่ึงพันยูเอสดอลลาร์ส าหรับพระราชทานนักดนตรีนี่เป็นของขวัญ 
สมกับที่พระราชประทานให้...” (สุพจน์ มานะลัภนเจริญ, ๒๕๕๒: ๑๕๔-๑๕๖) 

 

 ทัศนะในเรื่องเพลงสรรเสริญ หรือเพลงค านับในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวนั้น จากการค้นควา้งานของสุพจน์ มานะลัภนเจริญได้วิเคราะห์เอกสารบันทึกรายงานการเดินทาง
ของปรัสเซียเกี่ยวกับเรื่องฝีมือในการบรรเลงว่า สามารถบรรเลงได้ดีกว่าเพลงอื่น แม้จะไม่สู้ดีนักแต่ก็เพราะ
คุ้นเคยกับเพลง ไฮล์เดียร์อิมซิเกอร์ครานซ (Heil Dir im Siegerkranz) ซึ่งเป็นเพลงชาติปรัสเซีย แต่มี
ท านองเหมือนเพลง “God Save The King” ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี เนื่องด้วยมีท านองเดียวกับเพลงสรรเสริญของ
อังกฤษนั่นเอง (God save the Queen (Victoria) นี่ก็เป็นข้อยืนยันได้ว่า นักดนตรีวังหลวงเหล่านี้รู้จัก
เพลงสรรเสริญของอังกฤษแล้วถึงแม้จะยังไม่มีความสามารถเล่นเครื่องดนตรีได้อย่างช ่าชองก็ตาม แต่
กระนั้นก็สามารถบรรเลงเพลงนี้ได้ ส าหรับปัญหาในการรับท านองเพลงประจ าชาติของประเทศอื่นมาเป็น
เพลงชาตินั้น ตามประเพณีของฝรั่งไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ผิด และเพลงดังกล่าวนี้ก็เป็นบทเพลงที่มีท านองมา
จากเพลงสวดในคริสตศาสนาอีกด้วย  
 

 เพลงไฮล์เดียร์อิมซิเกอร์ครานซ (Heil dir im Sieger Kranz) นั้น เป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี
ของปรัสเซียในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งได้รับรูปแบบท่วงท านองมาจากเพลงสวดในคริสตศาสนา ซึ่งท านองเพลง
ดังกล่าวยังพ้องกับเพลงสรรเสริญพระบารมีของอังกฤษ God Save The Queen ซึ่งมาจากท านองเพลงสวด 



๖๘ แตรสยาม 
 

 

อีกทั้งยังเป็นบทเพลงที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาณานิคมของอังกฤษ บทเพลงดังกล่าวจึงเป็นที่นิยมและใช้ในพิธีการ
ต่างๆ อย่างเป็นทางการ เช่น บรรเลงเพื่อต้อนรับและถวายพระพรประมุขของประเทศ 
 

 
 

ภาพที่ ๓ ราชทูตปรัสเซีย และคณะผู้เจรจาฝา่ยสยาม ในการท านธิสญัญา เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๔๐๕ 
แถวยืนจากซ้าย (๑) เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ (ข า บุนนาค) (๒) เจ้าพระยาภูธราภัย (นชุ  บุณยรัตพันธุ์) 

(๓) พระยามนตรสีุริยวงศ์ (ชุ่ม  บนุนาค) 
แถวนั่งจากซ้าย (๑) พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิท (พระองค์เจ้านวม) (๒) เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ 

(ช่วง บนุนาค) (๓) เคานต ์ออยเลนบวร์ก (Friendrich Albrecht Graf zu Eulenburg) ราชทูตปรัสเซีย 
 

 นอกจากนี้ ในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังมีเรือจากประเทศต่างๆ เดินทาง 
เข้ามาเชื่อมสัมพันธไมตรีอีกเป็นจ านวนมาก ทั้งฝรั่งเศส โปรตุเกส อังกฤษ ฮอลันดา รุสเซีย อีกจ านวน
หลายครั้งด้วยกัน แต่ไม่ปรากฏหลักฐานการเข้ามาของวงดุริยางค์ประจ าเรืออย่างชัดเจน การเจริญ
ความสัมพันธ์ทางการทูตเหล่านี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในแบบแผนการดนตรีทหารของ
ราชส านักตามมา และก่อให้เกิดการถ่ายเทวัฒนธรรมการดนตรีจากต่างถิ่นเข้าสู่สยามตามมา ราชส านัก
สยามเริ่มให้ความส าคัญต่อองค์ประกอบเหล่านี้ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความหมายไปในเชิงสัญลักษณ์ และไม่ได้
เป็นเพียงแค่เครื่องมือหรือส่ิงบันเทิงเท่านั้น หากแต่มีความหมายว่าเป็นเรื่องทันสมัยและความมีอารยชน
อีกด้วย 
 

 การเข้ามาของคณะทูตในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งผลต่อการจัดการ
ทหารของสยามในสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาเป็นการ
สืบเนื่องตามรูปแบบการทหารในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งเป็นลักษณะการจัดการกองทัพที่ถือหลักปฏิบัติมา
จนกระทั่งถึงรัชกาลที่ ๕ กล่าวคือ เป็นการเอาระบบการเกณฑ์แรงงานคนเข้ามารับใช้ในราชการ ทั้งกิจการ



แตรสยาม ๖๙ 
 

พลเรือนและการทหารซึ่งไม่ได้มีการแยกออกจากกันอย่างเด็ดขาด เนื่องจากในสมัยก่อนนั้นสยามมี
ก าลังคนน้อย และก าลังคนเป็นสิ่งส าคัญยิ่งต่อการท าให้ประเทศเกิดความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านความ
มั่นคง และเศรษฐกิจ 
 

 ปัจจัยที่ส่งผลให้ราชส านักสยามตื่นตัวต่อการปรับปรุงกองทัพสยามนั้น เนื่องมาจากสาเหตุหลาย
ประการด้วยกัน ที่ส าคัญคือ เป็นช่วงเวลาที่ประเทศมหาอ านาจในทวีปยุโรปเริ่มขยายอาณาเขตเข้ามาใน
ภาคพื้นอุษาคเนย์ ในขณะที่อินเดียได้ถูกอังกฤษใช้เป็นฐานที่มั่นเพื่อขยายอ านาจออกมาสู่พม่า และหวังจะ
แสวงหาที่มั่นเพิ่มเติมอีกในอินโดจีนด้วย การที่สยามเป็นประเทศเล็กๆ ล้าหลังทางด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ 
ขาดประสิทธิภาพในกองทัพ ลักษณะการจัดทหารของราชส านักในช่วงเวลานั้น เป็นไปอย่างไร้ทิศทาง และ
จากทัศนะของชาวต่างชาติที่พบจึงส่ือให้เห็นถึงความทรุดโทรม ความไร้ศักยภาพ และแสนยานุภาพที่ไม่
มั่นคงของกองทัพสยาม ส่งผลให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวต้องทรงริเริ่มการทหารอย่าง
ตะวันตกขึ้นใหม่อย่างเต็มรูปแบบทั้งฝ่ายวังหน้าและวังหลวง ซึ่งถือเป็นการปรับเปลี่ยนระบบการฝึกหัด
ทหารให้ทันสมัยตามอย่างตะวันตกยิ่งขึ้น ส่งผลให้มีความต้องการทหารต่างชาติเข้ามารับราชการกับราช
ส านักสยาม ดังเช่น ร้อยเอกอิมเปย์ (Impay) และร้อยเอก โทมัส น้อกซ์ (Thomas G. Knox) และชาวตะวันตก
อีกหลายคนซึ่งเข้ามามีบทบาทในสมัยรัชกาลที่ ๔ 
 

 การฝึกทหารตามแบบยุโรปในช่วงแรกนั้นไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนนัก แต่จากที่สมเด็จฯ กรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ ได้ทรงสันนิษฐานไว้ในสาส์นสมเด็จว่า การทหารของสยามน่าจะหัดกันเองก่อน จนกระทั่ง 
ถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๓๙๔ (ค.ศ.๑๘๕๑) ร้อยเอกอิมเปย์ (Impey) นายทหารนอกราชการกองทัพอังกฤษ
ประจ าอินเดียเดินทางเข้ามารับราชการเป็นครูฝึกทหารวังหลวง โดยเดินเท้าเข้ามาจากพม่าและมาถึง
กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๓๙๔ ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่รัชกาลที่ ๔ ทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ 
จากบันทึกของนายแพทย์ แดน บีช บรัดเลย์ (Dan Beach Bradley) พบข้อความตอนหนึ่งเกี่ยวกับร้อยเอก 
อิมเปย์ว่า 
 

“...ในปี พ.ศ.๒๓๙๔ (ค.ศ.๑๘๕๑) เขาได้เดินทางเข้ามาถึงสยาม ในวันเสาร์ที่ ๑๑ 
ตุลาคม ค.ศ.๑๘๕๑  ๔ เดือนหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อมาถึงบ้านบรัดเลย์ในตอนเย็น เขาบอกแต่เพียงว่า เป็นชาวอังกฤษ 
ชื่อ Mr. Aylmer และขอเสื้อผ้าเพราะเพิ่งจะเดินทางไกล เดินข้ามมาจากพม่าใช้
เวลาในการเดินทางยาวนานมาก และข้าวของก็สูญหายไประหว่างการเดินทาง 
เขามีสินค้าติดตัวมาด้วยและจะส่งไปสิงคโปร์ทางเรือทันทีที่ของมาถึง เขาได้ดื่มชา
กับเราและไปอาศัยนอนอยู่ที่แพของ Mr.Bush...” 

 



๗๐ แตรสยาม 
 

 

 นอกจากนี้ บันทึกของหมอบลัดเลย์ (Dan Beach Bradley) ในอีก ๑๗ วันต่อมา ซึ่งตรงกับวัน
อาทิตย์ ที่ ๒๘ ตุลาคม มีเนื้อหากล่าวถึงอิมเปย์ (Impey) ตอนหนึ่งว่า  
 

“...ชาวอังกฤษชื่อ Aylmer นั้น มาจากบ้านของ Mr.Mattoon ด้วยอาการที่ดีขึ้น
มาก ชื่อจริงของเขาคือ Capt.Impey ดูเหมือนว่าเขาเคยเป็นผู้แทนข้าหลวง
อังกฤษประจ าเมืองใดเมืองหนึ่งในพม่า และถูกตามจับเรื่องสัญญาทางด้าน
การเงินประมาณ ๑๐๐๐ เหรียญ เข้ามาจากอินเดียมาขอรับราชการ จึงโปรดให้
จ้างไว้ฝึกหัดทหารไทย (Bradley, ๑๘๕๑)”  

 

 ในเวลานั้น ราชส านักต้องการชาวต่างชาติมาท าหน้าที่ฝึกทหารอย่างยุโรป อิมเปย์ (Impey) ได้
เข้ามาท างานและรับหน้าที่ฝึกทหารเกณฑ์หัดอย่างยุโรปในวังหลวงตามแบบแผนการฝึกของอังกฤษ เช่น 
การจัดแถว การเดินแถวสวนสนาม ระเบียบปฏิบัติ ข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งค าบอกท าความเคารพเป็น
ภาษาอังกฤษ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างจริงจังของราชส านักสยามที่ให้ความส าคัญต่อการจัดการทหารตาม
อย่างตะวันตก ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงที่ช่วยส่งเสริมให้สถานภาพของกองทัพมีระเบียบยิ่งขึ้น และไม่เป็นที่ครหา
ในสายตาของชาวตะวันตก สอดคล้องกับความตอนหนึ่งในสาส์นสมเด็จ ความว่า 
 

“...ค าว่าทหารเกณฑ์หัดอย่างยุโรป น่าจะเกิดขึ้นเมื่อในรัชกาลที่ ๔ ด้วยมีใน
จดหมายเหตุบางกอกคาเลนดาร์ ของหมอบรัดเลย์ว่า ในปีกุน พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสวยราชย์นั่นเอง (พ.ศ.๒๓๙๔) มีนายร้อยเอกทหาร
อังกฤษคนหนึ่งชื่อ อิมเปย์ Impey (ที่เป็นครูของหลวงรัดรณยุทธ (เล็ก) ที่เป็น
ครูของพวกเรา) ข้อนี้เป็นหลักฐานว่า ทหารกรมต่างๆ ที่ฝึกหัดตามแบบฝรั่งและ
ใช้ค าบอกทหารเป็นภาษาอังกฤษ เริ่มเกิดขึ้นแต่ปีกุนนั้น...” (พูนพิศ อมาตยกุล 
และเสถียร ดวงจันทร์ทิพย์, ๒๕๕๓: ๑๐๐) 

 

 ร้อยเอกอิมเปย์ (Impey) ที่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ กล่าวถึงนั้นได้เริ่มท าหน้าที่ จัด
ระเบียบแบบแผนทหารบก  ฝึกหัดทหารอาสาลาวและเขมรที่เข้ามาเป็นทหารเกณฑ์หัดแบบตะวันตกในวัง
หลวง แต่เนื่องจาก ร้อยเอกอิมเปย์ (Impey) ไม่สันทัดในภาษาไทยด้วยเข้ามาใหม่ๆ การจัดระเบียบการฝึก 
และการเรียกชื่อต าแหน่งภายในหน่วย ยศ ตลอดจนค าบอกแถว จึงต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษตลอด คนภายนอก
จึงเรียกทหารหน่วยนี้ว่า ทหารเกณฑ์หัดอย่างยุโรป หรือทหารเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง โดยมีการจัดเป็นกองร้อย 
หมวดและหมู่ มีนายร้อย นายสิบ ควบคุมตามแบบฝรั่ง การที่มีทหารเข้ามารับการฝึกเป็นจ านวนมากเช่นนี้ 
ท าให้สามารถจัดเป็นกองทหารประจ าพระองค์ขึ้นได้ ๒ กอง คือ กองทหารรักษาพระองค์ปืนปลายหอก



แตรสยาม ๗๑ 
 

ข้าหลวงเดิม และกองทหารหน้า (กองบัญชาการทหารสูงสุด, ๒๕๒๕: ๘๙) ดังที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารง
ราชานุภาพ ได้ทรงกล่าวถึงการหัดทหารส่วนวังหน้าและวังหลวง ความว่า 
 

“...ส่วนทหารเก่าที่ฝึกหัดมาแต่รัชกาลที่ ๓ ปรากฏว่าเป็นทหารญวน (พวกพระยา
บรรลือฯ) ย้ายไปเป็นทหารวังหน้า และเข้าใจว่าพวกทหารมอญย้ายไปเป็น 
ทหารมารีน ขึ้นอยู่ในสมเด็จเจ้าพระยาฯ เมื่อเป็นที่สมุหพระกลาโหม ด้วยเริ่ม
การจัดการทหารเรือขึ้น ในครั้งนั้นเหมือนกัน ส่วนพวกทหารบกที่ให้ครูอิมเปย์
หัดนั้น เกณฑ์คนในกรมต่างๆ ส่งไปเป็นทหารฝึกหัด จัดการบังคับบัญชาและมี
โรงที่อยู่ประจ าตามแบบทหารฝรั่ง การเหล่านี้ เริ่มเกิดขึ้นในรัชกาลที่ ๔...” (พูนพิศ 
อมาตยกุล และเสถียร ดวงจันทร์ทิพย์, ๒๕๕๓: ๑๐๐-๑๐๔) 

 

 ในปีเดียวกันนี้เอง เจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งรับต าแหน่งผู้บังคับการ และทรง
โปรดเกล้าฯ ให้ย้ายกองทหารมาอยู่ ณ บ้านเจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ซึ่งเป็นหมู่ตึกแถว ริม
ถนนเยาวราชใกล้สี่แยกวัดตึก และตั้งเป็นกรมกองระหว่างวัดตึกกับวัดสามปลื้ม ใกล้คลองโอ่งอ่าง ต่อมา 
ได้ปลูกโรงทหาร ตลอดจนท าสนามฝึกหัดขนาดใหญ่และให้จัดหมู่เลกข้างต้นฝึกหัด เพื่อให้เป็นทหารฝึกหัด
อย่างยุโรป อีกด้วย 
 

 ใน พ.ศ.๒๓๙๕-๒๓๙๖ (ค.ศ.๑๘๕๒-๑๘๕๓) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้รวม
ทหารจากกองทหารรักษาพระองค์ปืนปลายหอกข้าหลวงเดิม และได้รับการฝึกจากครูฝรั่งเป็นอย่างดีแล้ว
เป็นกองรักษาพระองค์อย่างยุโรป และโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองปืนใหญ่อาสาญวนขึ้น เพื่อทดแทนกองอาสาญวน
(เข้ารีต) ที่ได้โอนไปขึ้นกับวังหน้า การเกิดขึ้นของกองอาสาปืนใหญ่วังหน้า ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่ลี้ภัยการ
เบียดเบียนทางศาสนาเข้าสู่ร่มพระบรมโพธิสมภาร ครัวญวนที่เข้ามาในสยามแบ่งออกได้เป็น ๒ จ าพวก คือ 
พวกที่นับถือศาสนาพุทธ โปรดให้ตั้งบ้านเรือนที่กาญจนบุรี ส่วนพวกญวนที่นับถือศาสนาคริสต์ให้ตั้ง
บ้านเรือนที่ต าบลสามเสน กรุงเทพฯ ซึ่งมีพื้นที่ชุมชนอยู่ติดกับชาวคริสตัง เชื้อสายโปรตุเกส ที่มาจากเขมร 
พวกญวณส่วนใหญ่ที่เป็นคริสตังจึงได้สมัครเข้าเป็น กองอาสาปืนใหญ่หลวง ในรัชกาลที่ ๓ ต่อมาในสมัย
รัชกาลที่ ๔ ก็ทรงโปรดให้ย้ายญวนที่เป็นคริสตัง ไปขึ้นกับวังหน้า และโปรดให้ญวนที่นับถือพุทธศาสนาเข้า
มาตั้งบ้านเรือนที่คลองผดุงกรุงเกษม (กลุ่มวัดญวนสะพานขาว) และเป็นทหารปืนใหญ่ ฝ่ายวังหลวงสืบมา 
(กองบัญชาการทหารสูงสุด, ๒๕๒๕: ๙๗) 
 

 ต่อมาในปี พ.ศ.๒๓๙๗ (ค.ศ.๑๘๕๔) พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเล็งเห็น
ความส าคัญในการจัดการการทหารในราชส านักตามอย่างฝรั่ง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นระเบียบและจัดการทหารให้
เป็นไปในรูปแบบเดียวกันกับตะวันตก จึงได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกรมทหารล้อมวัง โดยให้รวบรวมก าลัง
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พลทหารที่ได้รับการฝึกแบบฝรั่งเป็นอย่างดีแล้ว และโปรดเกล้าฯ ให้พระราชโอรสพระองค์ใหญ่ คือ พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านพวงศ์ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส (พระองค์เจ้านพวงศ์) พระราชโอรสพระองค์ที่ ๑ 
ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาน้อย เป็นผู้บังคับบัญชากรมทหาร
ล้อมวัง 
 

 ในช่วง พ.ศ.๒๓๙๘ (ค.ศ.๑๘๕๕) กิจการทหารบกได้เจริญก้าวหน้าภายใต้การควบคุมของพระเจ้า
ลูกยาเธอพระองค์เจ้านพวงศ์ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส ในการนี้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ย้ายกองทหารอย่างยุโรปทั้ง ๓ กองที่กล่าวมาแล้วนั้น มาตั้ง ณ ท้องสนามไชย ใน
ภายหลัง ในขณะเดียวกัน ก็โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง “ขุนหมื่นสิบยกหนึ่ง”คือ ชักก าลังทหาร ๑ ใน ๑๐ จาก
กรมต่างๆ มาเป็นทหารอีกพวกหนึ่งเรียกว่า “กองเกณฑ์หัด หรือ ทหารเกณฑ์หัด” โดยให้มีการฝึกหัดแบบ
ฝรั่ง เช่นกัน จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพัฒนากรมกองทหารรักษาพระองค์ขึ้น 
อย่างชัดเจน เพื่อเป็นการปรับปรุงภาพลักษ์ของกองทัพที่ดูล้าหลังให้เกิดความทันสมัยและทัดเทียม
ประเทศทางตะวันตกมากขึ้น 
 

 
 

ภาพที่ ๔ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านพวงศ์ กรมหมื่นมเหศวรศิววิลาส 
ที่มา: www.wikipedia.com สืบค้นวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
พัฒนาการดนตรีตะวันตกในวังหลวง 
 ความสัมพันธ์ทางการทูตกับประเทศต่างๆ ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการทหารของราชส านัก
ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพยายามในการปรับปรุงกองก าลังทหารให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น ความ
พยายามในการยกระดับกองทัพให้ทัดเทียมกับนานาประเทศเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ต้นรัชกาล แม้ใน
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ระยะแรกจะมีนายทหารอังกฤษเข้ามาท าหน้าที่ฝึกหัดทหาร แต่กระนั้นในบางช่วงเวลาการคัดสรรบุคคลที่
จะมาท าหน้าที่ฝึกทหารอยา่งยุโรปเป็นไปได้อย่างจ ากัด ในช่วงปลายรัชกาลที่ ๔ มีนายทหารฝรั่งเศส เข้ามา
ท าหน้าที่ฝึกกองก าลังทหารเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง ดังปรากฏในสาส์นสมเด็จ เล่ม ๒๓ ความว่า 
 

“....ทหารไทย ใช้แบบทหารอังกฤษ แม้ค าที่บอกทหารก็บอกเป็นภาษาอังกฤษ 
มาแต่แรก ประวัติทหารวังหน้าจะเป็นอย่างไรหม่อมฉันไม่ทราบ แต่ทหารวังหลวง
นั้น เมื่อครูอิมเปตายจ้างนายทหารฝรั่งเศสคนหนึ่ง ชื่อ ลามาซ มาแทน 
ทูลกระหม่อมทรงตั้งเป็นหลวงอุปเทศทวยหาญ หลวงอุปเทศฯ รู้แต่แบบฝรั่งเศส 
ก็เอาแบบฝรั่งเศส แม้จนภาษาที่บอกแถวทหารก็เปลี่ยนจากแบบอังกฤษหมด 
ค าที่เราเคยได้ยินพวกจ าอวด มันเล่นบอกทหารว่า “โถก เถก ฮึก” ก็มาแต่ค า
ภาษาฝรั่งเศส ซึ่งบอกทหารในสมัยเมื่อหลวงอุปเทศทวยหาญ เป็นครู ..” 
(องค์การค้าคุรุสภา, ๒๕๐๕: ๒๑๘)  

 

 หลวงอุปเทศทวยหาญ คือนายทหารชาวฝรั่งเศสท าหน้าที่ ฝึกทหาร มีชื่อจริงว่า ลามาซ 
(Lamache) เข้ามารับราชการทหารในตอนปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งใน
ขณะนั้นร้อยเอกอิมเปย์ได้ลาออกจากครูฝึกหัดทหารวังหลวง ส่วนร้อยเอกน้อกซ์ (Knox) ก็ลาออกไปเพื่อ
ด ารงต าแหน่งกงสุลเยเนราลอังกฤษ เมื่อหมดตัวครูฝึก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงโปรด
เกล้าฯ ให้จ้างลามาชมาฝึกทหารแทน และต่อมาได้พระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นหลวงอุปเทศทวยหาญ 
ส าหรับการฝึกทหารในช่วงเวลานั้น จึงได้เปลี่ยนยุทธวิธีและค าบอกแถวจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาฝรั่งเศส 
(กองบัญชาการทหารสูงสุด, ๒๕๒๕: ๙๐) 
 

 หลวงอุปเทศทวยหาญได้ท าหน้าที่ครูฝึกทหารตามแบบฝรั่งเศส ในขณะเดียวกันก็ได้จัดตั้งกอง
ดุริยางค์ทหารเกียรติยศขึ้น การฝึกหัดทหารแตรเหล่านี้ถือเป็นความพยายามในการสร้างกองดุริยางค์ทหาร
อย่างต่อเนื่องตลอดรัชกาล และเป็นการรวบรวมกลุ่มคนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีเข้ามาช่วยราชการ
ในกองดุริยางค์ทหารเกียรติยศ ภายใต้การดูแลของลามาช (Lamarche) เพื่อใช้ในราชการต่างๆ และใน
การพิธีส าคัญๆ ทั่วไป  
 

 ในช่วงเวลาประมาณปี พ.ศ.๒๔๐๙ ที่หลวงอุปเทศทวยหาญท าหน้าที่เป็นหัวหน้าครูฝึกทหารเกณฑ์
หัดอย่างยุโรปนั้น พบว่ามีทหารอยู่ในกองแตรวง ประมาณ ๒๐ คน ขณะเดียวกันก็มีครูแตรที่อยู่ภายใต้
บังคับบัญชามีความสามารถในการเป่าแตรได้ไพเราะอย่างมาก ชื่อว่า อี เฃร์ บีร์ เป็นบุคคลที่มีบทบาท
ส าคัญในการฝึกหัดทหารแตรวังหลวงในช่วงเวลานั้น ทั้งหมดได้ไปบรรเลงแตรวงเนื่องในงานพระราชทาน
เพลิงศพท่านเจ้าคุณน้อย และสันนิษฐานได้ว่า บทเพลงที่ใช้ในการฝึกน่าจะใช้บทเพลงของฝรั่งเศส การฝึก
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ทหารตามแบบฝรั่งเศสได้ถือปฏิบัติสืบต่อกันไปได้ระยะหนึ่ง หลังจากนั้นเมื่อลามาช (Lamarche) หรือ
หลวงอุปเทศทวยหาญขอลาออกจากราชการ ขบวนยุทธวิธีและค าบอกทหารจึงกลับไปเป็นแบบอังกฤษ
ตามเดิม จากข่าว บางกอก รีคอร์เดอร์ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๔๐๙ ได้กล่าวถึงทหารแตรภายใต้การดูแล
ของหลวงอุปเทศทวยหาญ มีความว่า 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๕ ข่าวกองแตรชาวฝรัง่เศส ภายใต้การน าของหลวงอุปเทศทวยหาญ (Lamarche) 
ที่มา: หนังสือจดหมายเหตุ The Bangkok Recorder, ๒๕๓๖. 

 

 ปรากฎการณ์ต่างๆ ทางด้านแตรวงที่เกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น 
สะท้อนให้เห็นถึงค่านิยมในการรับวัฒนธรรมการดนตรีฝรั่งเข้ามาใช้ในสังคมสยามอย่างช้าๆ เกิดการ
ปรับเปลี่ยน ปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับธรรมเนียมปฏิบัติต่างๆ อย่างมากมาย ค่านิยมทางการดนตรีที่ได้รับจาก
ประเทศมหาอ านาจตะวันตกในเวลานั้น ส่งผลให้ราชส านักมีวิธีคิดที่ต้องการปรับตนให้เป็นชาติที่มีอารยะ 
ด้วยการสื่อสารผ่านสิ่อทางวัฒนธรรมการดนตรี พบได้ในธรรมเนียมการรับเสด็จด้วยกองทหารแตร
เกียรติยศ ซึ่งเป็นกองทหารชาวสยามที่แต่งกายอย่างทหารยุโรป ใส่เสื้อสูททูนิค แขนยาวมีแถบติดด้านหน้า
เสื้อ สวมกางเกงขายาว หมวกทรงกระบอกประดับพู่ ไม่สวมรองเท้า มีหน้าที่รักษาพระราชฐาน 
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ภาพที่ ๖ ทหารแตร สมัยรัชกาลที่ ๔  
ที่มา: จิตรกรรมฝาผนงัวัดปทุมวนาราม (น. ณ ปากน้ า, ๒๕๓๔)  

 

 
 

ภาพที่ ๗ ทหารหดัแบบฝรั่ง สมัยรัชกาลที่ ๔  
ที่มา: จิตรกรรมฝาผนงัวัดปทุมวนาราม (น. ณ ปากน้ า, ๒๕๓๔)  

 

 ทรงมีการปรับปรุงประเพณีและวฒันธรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธรรมเนียมปฏิบัติในราชส านัก
ที่ยึดถือกันมาช้านาน ธรรมเนียมการจัดกระบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคก็แสดงให้เห็นถึงการ
ปรับเปลี่ยนแนวคิดทางการทหารจากตะวันตกที่ลงมาสู่พระราชนิยมในประเพณีต่างๆ เช่นกัน ดังภาพการ
จัดกระบวนเรือแบบกระบวนราบใหญ่ ซึ่งเป็นการจัดกระบวนเรือแบบล าลองในการเสด็จพระราชด าเนิน
ถวายผ้าพระกฐิน โดยทรงโปรดให้เจ้านายหรือหรือพระบรมวงศานุวงศ์ เชิญผ้าพระกฐินพระราชทานไป
ทอด ณ วัดวาอารามริมฝั่งแม่น้ า 



๗๖ แตรสยาม 
 

 

 
 

ภาพที่ ๘ กระบวนเรือถวายผา้พระกฐินตามวัดวาอารามตา่งๆ สมัยรชักาลที่ ๔  
ที่มา: จิตรกรรมฝาผนงัวัดปทุมวนาราม (น. ณ ปากน้ า, ๒๕๓๔)  

 
พัฒนาการดนตรีตะวันตกจากกลุ่มทหารมะรีน (บ้านขุนนางสกุลบุนนาค) 
 การจัดตั้งกองแตรในราชส านักสยามช่วงรัชกาลที่ ๔ นั้น เป็นไปตามกระแสพระราชนิยมในการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทหารของประเทศ กล่าวได้ว่ากลุ่มขุนนางสายสกุลบุนนาคเป็นกลุ่มข้าราชการที่มี
บทบาทส าคัญในการสร้างนักดนตรีแตรวงทหารของสยามมาโดยตลอด จากภารกิจและความรับผิดชอบใน
การด ารงต าแหน่งเสนาบดีในกรมท่าและกรมพระคลัง ส่งผลให้ขุนนางสายสกุลบุนนาคหลายท่านมีหน้าที่
ส าคัญในการต้อนรับทูตานุทูตจากประเทศต่างๆ ทั้งในส่วนของงานพระราชพิธีและงานเล้ียงต้อนรับตาม
ธรรมเนียมตะวันตก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการบันเทิงมีการจัดแตรวงทหารมะรีน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นกอง
ก าลังทหารเรือในสังกัดบ้านบุนนาค ซึ่งเป็นกลุ่มนักดนตรีที่ได้รับการฝึกฝนทั้งจากกลุ่มทหารดุริยางค์
ต่างประเทศที่เดินทางมากับเรือรบต่างๆ จนมีความสามารถในการบรรเลงอยู่ในขั้นดี โดยสามารถบรรเลงใน
งานเลี้ยงสังสรรค์ งานเต้นร าจนได้รับค าชมจากชาวต่างชาติอยู่เสมอๆ ดังนั้นผู้คนในสายสกุลบุนนาคจึงเป็น
กลุ่มคนชั้นสูงที่มีความเข้าใจและรับธรรมเนียมปฏิบัติอย่างฝรั่งถ่ายทอดสู่กลุ่มคนชั้นสูงด้วยกันอย่าง
ต่อเนื่องมาตลอดสมัยรัชกาลที่ ๔ 
 

 ครูแตรท่านหนึ่งที่มีบทบาทต่อการพัฒนาดนตรีฝรั่งในสังกัดบ้านบุนนาค และมีส่วนในการพัฒนา
ดนตรีตะวันตกในราชส านักรัชกาลที่ ๔ คือ มร.ซีฮิว เอศ ซัน ครูแตรชาวฮอลันดา หรือที่สมเด็จกรมพระยา
ด ารงราชานุภาพ ทรงเรียกว่า “ครูยูสเซ็น” ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทในการท างานเพลงถวายฯ อยู่เนืองๆ และมี
ส่วนในการพัฒนางานแตรวงทั้งในส่วนราชส านักและราชการกรมท่าซึ่งอยู่ในการดูแลของบ้านบุนนาค  



แตรสยาม ๗๗ 
 

 นอกจากนีใ้น พ.ศ.๒๔๑๐ (ค.ศ.๑๘๖๗) พบว่าครูยูสเซ็น (Houssen) ยังได้ท าหน้าที่เป็นเสมียนให้กับ 
พระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ เพื่อไปเข้าร่วมงานแสดงสินค้าของสยาม เอ็กซ์โปซิชั่น (Exposition) ที่กรุงปารีส 
ประเทศฝรั่งเศส แสดงให้เห็นบทบาทหน้าที่และความสามารถของครูฮู ยูสเซ็น นอกเหนือจากงานสอน
ดนตรีปรากฏในข่าวจดหมายเหตุบางกอกรีกอเดอ THE BANGKOK RECORDER เล่มที่ ๒ เดือนยี่ ขึ้น ๑๕ ค่ า 
ปีขาน อัฐศก จุลศักราช ๑๒๒๘ เดือนเยนยูเอริวันที่ ๒๐ กฤษศักราช ๑๘๖๗ ใบที่ ๒๓ เรื่อง การส าแดง
ของประหลาดที่เมืองปารีด.ความว่า 
 

“... เราได้ยินข่าวว่า ในหลวงได้ตั้งพระยาสุริยวงษวัยวัฒไปเมืองปารีด ดูของ
ปลาดๆ ที่ เมืองปารีดต่างพระเนตร พระยาสุริยวงษวัยวัฒน์ ได้ลงก าปั่น
เจ้าพระยา, ณ วันอาทิตย เดือนยี่ ขึ้น ๑๕ ค่ า เมียใหญ่ของท่านก็ไปด้วยคนหนึ่ง, 
กับหญิงคนใช้หลายคน แลครูแตรชื่อ มิศเตอซีฮิวเอศซัน เปนเสมียนไปด้วย 
จะไปถึงเมืองสิงคโปร์แล้ว จะลงเรือกลไฟอังกฤษฤาฝรั่งเสศ ไปยังกรุงปารีด...” 
(แดน บีช บรัดเลย์.๒๕๓๖: ๒๘๕) 
 

 
 

ภาพที่ ๙ งาน Expo ณ กรงุ Paris, France ปี ๑๘๖๙ (พ.ศ.๒๔๑๒) 
ที่มา: http://www.culture.gouv.fr. สืบค้นวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ 

 
 
 



๗๘ แตรสยาม 
 

 

 บ้านขุนนางตระกูลบุนนาค เป็นกลุ่มชนชั้นสูงที่มีบทบาทในด้านการทหารและการปกครองอย่าง
มาก การปรับปรุงกิจการทหารในสมัยต้นรัตนโกสินทร์นั้นยังไม่ได้มีการจัดระเบียบราชการทหารเรือ 
ออกเป็นกรม กองแต่อย่างใด เพราะทหารเรือในสมัยนั้นปะปนอยู่กับทหารบก การปรับเปลี่ยนกิจการ
ทหารเรือหลังจากงานพระราชพิธีบวรราชาภิเษกในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์
ได้ทรงจัดตั้งทหารวังหน้าขึ้นทั้งในส่วนของทหารบกและทหารเรือ พร้อมทั้งให้ด าเนินการฝึกหัดทหารปืนใหญ่
ต่อไป หน่วยงานของทหารเรือในสมัยนั้น มีอยู่ ๒ หน่วยด้วยกัน คือ ทหารเรือวังหน้าอยู่ภายใต้การดูแลของ
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และทหารมะรีนซึ่งเป็นเหล่าทหารส าหรับประจ าเรือรบ และเรือพระที่นั่ง 
มีหน้าที่ดูแลและรักษาความปลอดภัยเมื่อเสด็จพระราชด าเนินทางชลมารค ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของ
สมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) สมุหพระกลาโหม (กองประวัติศาสตร์ทหารเรือ, 
๒๕๒๑: ๒-๓) 
 

 ภาระหน้าที่หลักของสมเด็จพระเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งด ารงต าแหน่ง 
สมุหพระกลาโหมมีหน้าที่บังคับบัญชาเหล่าทหารมะรีน ขณะเดียวกันก็ต้องดูแลกรมท่ารับรองชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาในสยาม ส่งผลให้บทบาทหน้าที่ของคนในบ้านสกุลบุนนาคต้องท าหน้าที่ดูแลผู้คน แขกชาวต่างชาติ 
อยู่ตลอดเวลา และเนื่องด้วยต้องรับบทบาทส าคัญแต่เพียงตระกูลเดียวจึงมีความรู้และความเข้าใจในธรรมเนียม
ปฏิบัติต่างๆ เช่น พิธีการทางการทูต การเลี้ยงรับรองอย่างฝรั่ง การจัดเลี้ยงอาหาร การจัดกิจกรรมความ
บันเทิงต่างๆ เหตุนี้บ้านบุนนาคจึงเป็นสถานที่รวมความบันเทิงและนันทนาการต่างๆ ไว้อย่างครบครัน ทั้ง
คณะปี่พาทย์ มโหรี ละครและแตรวง ไว้ส าหรับบรรเลงในงานเต้นร า (แดนซิ่ง) อันเป็นธรรมเนียมในการ
พักผ่อนหย่อนใจตามโอกาสส าคัญต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่ได้รับการยอมรับจากชาวต่างชาติ เป็นอย่างดี (พูนพิศ 
อมาตยกุล, สัมภาษณ์ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓) 
 

 การรับเอาค่านิยมความบันเทิงตามธรรมเนียมตะวันตกเข้าสู่ราชส านักสยามนั้น ถือเป็นความ
พยายามในการแสดงให้ชาวต่างชาติได้รับรู้ถึงความเจริญและทัดเทียมกับอารยะประเทศ ผ่านกิจกรรม
ความบันเทิงที่ทันสมัย อย่างเช่น การดนตรีฝรั่ง เป็นต้น ดังนั้นในโอกาสที่มีการเลี้ยงรับรองที่เกิดขึ้นอยู่
เสมอๆ ก็จะมีดนตรีฝรั่ง หรือแตรวงทุกครั้งไป แต่จะมียกเว้นบ้างก็ในคราวที่เป็นวันพระและโอกาสอื่นๆ ที่
ไม่เอื้ออ านวย ซึ่งจะไม่มีการเลี้ยงสุราหรือไวน์องุ่นรสเลิศ รวมทั้งการเต้นร าลีลาศ เช่นในคราวที่
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ยังทรงพระประชวร การเล้ียงสังสรรค์ก็จะเป็นไปตามธรรมเนียมที่
เหมาะสมเท่านั้น จากหลักฐานข่าวที่ปรากฏในหนังสือจดหมายเหตุบางกอก รีคอร์เดอร์ (Bangkok 
Recorder) ในปี พ.ศ.๒๔๐๘ ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พบข่าวการสังสรรค์ จัด
เลี้ยงและมีความบันเทิงตามอย่างตะวันตก และการท าเพลงของแตรวงเพื่องานรื่นเริง การเต้นร า เป็นจ านวน
มาก 



แตรสยาม ๗๙ 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๑๐ ข่าวแตรวง ของบา้นเจ้าพระยากลาโหม บรรเลงในงานเลีย้งฉลองครอบรอบวันเกิด 
ที่มา: หนังสือจดหมายเหตุ The Bangkok Recorder, ๒๕๓๖. 

 

 
 

 
 

ภาพที่ ๑๑ ข่าวงานเลี้ยงเต้นร า โดยมีแตรวงเจ้าพระยากลาโหมมาร่วมบรรเลง 
ที่มา: หนังสือจดหมายเหตุ The Bangkok Recorder, ๒๕๓๖. 



๘๐ แตรสยาม 
 

 

 
 

 
 

 
 

ภาพที่ ๑๒ ข่าวแตรวงท่านเจ้าคุณกลาโหม บรรเลงส าหรับเต้นร าในงานแตง่งาน 
ที่มา: หนังสือจดหมายเหตุ The Bangkok Recorder, ๒๕๓๖. 

 
 กล่าวได้ว่า ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทั่งส้ินแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้น การดนตรีตะวันตกในสยามตลอดระยะเวลา ๔๔ ปีในการครองราชย์ของทั้งสอง
รัชกาล สามารถสะท้อนให้เห็นการเดินทางเข้ามาของชาวตะวันตกพร้อมกับดนตรีตะวันตกอย่างช้าๆ ผ่าน
การรับวิทยาการด้านต่างๆ เข้ามา และปรับเปลี่ยนค่านิยมไปตามกระแสความนิยมตามธรรมเนียมตะวันตก 
 

 แม้ว่าในระยะเริ่มแรกเมื่อชาติตะวันตกเริ่มเดินทางเข้ามาถึงสยาม ราชส านักพระบาทสมเด็จพระ
นั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงใคร่ครวญและใช้ดุลยพินิจอย่างรอบคอบในทุกๆ ด้าน ประกอบกับมิได้มีพระราช
อัธยาศัยชื่นชมในตะวันตก แต่ทรงให้ความระมัดระวังกลุ่มคนตะวันตก และยังไม่ตอบรับหรือยกย่อง
วัฒนธรรมและวิทยาการตะวันตกเสียทันที ในขณะที่เหล่าเชื้อพระวงศ์ และชุนนางชั้นสูงกลับมีท่าทีชื่นชม 
ใฝ่เรียนรู้วิทยาการและวัฒนธรรมตะวันตกเหล่านี้อย่างเงียบๆ 
 

 ในขณะเมื่อเริ่มต้นรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว นโยบายการเปิดประเทศเพื่อ
เช่ือมสัมพันธไมตรีกับประเทศต่างๆ ในซีกโลกตะวันออก จากแนวคิดการค้าเสรีในโลกเศรษฐกิจทุนนิยม 
เปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจที่พึ่งพาเกษตรกรรมไปเป็นเศรษฐกิจแบบพึ่งพาอุตสาหกรรมการผลิตเป็นหลัก 



แตรสยาม ๘๑ 
 

การเจรจาทางการทูตจึงเป็นวิถีทางเจริญสัมพันธไมตรีทางหนึ่งที่น าพาให้ผู้คนในโลกตะวันตกมุ่งหน้าเข้าสู่
สยาม ประกอบกับการเดินทางเข้ามาของมิชชันนารีอเมริกันที่มีศรัทธาแน่วแน่ในการเผยแผ่ศาสนา ผู้คน
มากหน้าหลายหลากสัญชาติจากโลกตะวันตกก็พากันหลั่งไหลเดินทางเข้ามาอย่างไม่ขาดสาย 
 

 การเดินทางเข้ามาของกลุ่มคนเหล่านี้ ก่อให้เกิดการเผยแพร่วัฒนธรรมดนตรีตะวันตกเข้าสู่ราชส านัก
สยามอย่างช้าๆ เริ่มจากการรับรู้ในธรรมเนียม และขนบนิยมทางการทูตที่มีดนตรีเป็นสิ่งแสดงเกียรติยศ
ของประเทศ ดนตรีที่เดินทางมากับการทูตได้ถ่ายทอดลงสู่ราชส านักก่อนเป็นล าดับแรก ขณะเดียวกัน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสนับสนุนการก่อตั้งกองดุริยางค์ทหารอย่างต่อเนื่องตลอด
รัชกาล เกิดแตรวงขึ้นในราชส านักจ านวนหลายวงด้วยกัน แตรวงเหล่านี้มีหน้าที่หลักในการเป็นเหล่ากอง
ดุริยางค์ทหารเกียรติยศส าหรับพระมหากษัตริย์ พิธีการทางการทูต เช่น แห่พระราชสาส์น และที่ส าคัญใช้
บรรเลงในงานเต้นร าเพื่อความบันเทิงตามธรรมเนียมและค่านิยมอย่างตะวันตก  
 

 ในช่วงรัชกาลที่ ๔ พบว่ามีแตรวงราชส านักจ านวน ๓ วงด้วยกัน คือ (๑) แตรวงวังหลวง (๒) แตรวง
วังหน้า (๓) แตรวงทหารมะรีน (สังกัดบ้านบุนนาค) จากจุดนี้เองถือเป็นก าเนิดแรกเริ่มของแตรวงที่อยู่
ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ ที่ส่งผลให้เกิดนักดนตรีแตรวงในระบบราชการทหารซึ่งต่อมามีบทบาทในการ
แพร่กระจายสู่ชาวบ้าน ดังจะพบได้ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ปรากฏแตรวงชาวบ้านจ านวนมากด้วยเช่นกัน 
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บทน ำ 
 งานพัฒนาการแตรวงของชาติไทย จากแตรเดี่ยวของทหารมาเป็นวงดุริยางค์ประเภทวงดุริยางค์
เครื่องเป่า (Wind Orchestra) หรือซิมโฟนิคแบนด์ (Symphonic Band) นั้นจ าเป็นต้องมีครูเป็นผู้บุกเบิก 
เป็นที่ทราบในประวัติการณ์ของแตรวงว่า เราเริ่มต้นมีครูแตรที่มีฝีมือดีเป็นครูสอนทหารแตรให้บรรเลงรวม
เป็นวงนั้น มาตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่ ๕ เรามีครูใหญ่ท างานในยุคเริ่มต้นอยู่ ๓ ท่าน เริ่มจากครูยาคอป ไฟต์ 
(Jacob Veit) บิดาของพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทะยากร) ซึ่งเข้ามาสอนการบรรเลงรวมวงแตรที่วังหน้า
ก่อนใครทั้งหมดตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๑๐ ท่านผู้นี้ได้เริ่มงานใหญ่มาตั้งแต่รัชกาลที่ ๕ เริ่มครองราชย์ เป็นครูแตร
ทหารบกคนส าคัญ ท่านสอนทั้งกลุ่มทหารหน้า ทหารรักษาพระบรมมหาราชวัง และทหารมหาดเล็กรักษา
พระองค์ (และยังสอนอีกหลายแห่งเป็นแบบส่วนตัวอีกด้วย ครูแตรคนที่ ๒ เป็นครูแตรทหารมารีน สังกัด
กองทัพเรือชื่อ มิเชลล์ ฟุสโก (Michel Fusco) ซึ่งเข้ามารับราชการในกรุงสยามตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๒๐ และเป็น
ผู้บังคับการกองแตรวงทหารเรือคนแรก ส่วนครูคนที่ ๓ เป็นคนไทย เป็นคนในราชสกุลกรมพระราชวังหลัง 
คือ พระวาทิตบรเทศ (ม.ร.ว.ชิต เสนีวงศ์) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ยาคอป ไฟต์ ครูแตรทั้งสามท่านที่เอ่ยนามมานี้ได้
พัฒนาแตรวงส าหรับทหารบกและทหารเรือให้ใช้ในราชการได้ดีจนถึงปลายรัชกาลที่ ๕ ทว่าผลงานของ
นักดนตรีทหารทั้งสองค่าย ยังไม่สมบูรณ์เรียบร้อย ถึงขั้นของความสามารถการบรรเลงตามระบบแบบแผน
ที่นิยมกันในกลุ่มประเทศตะวันตก อันได้แก่ยุโรปและสหรัฐอเมริกา 
 

    
 

ภาพที่ ๒ (ซ้าย) ยาคอป ไฟต ์ผู้เริ่มสอนแตรวงวงัหนา้ ๒๔๑๐ 
ภาพที่ ๓ (ขวา) ม.ร.ว.ชิต เสนีวงศ ์

 

 ทหารแตรที่ฝึกได้ผลดีขึ้นและเพิ่มจ านวนขึ้น ที่มีความช านาญในการบรรเลงแล้วนั้นมักจะใช้
วิธีการแบบไทยเดิม คือจดจ าท านองทางบรรเลงขึ้นใจได้แล้ว ใช้ความจ าในการบรรเลงรวมวง ท าให้เกิด
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ความหลากหลายคลาดเคลื่อนและขาดความสมบูรณ์ไพเราะตลอดจนขาดความถูกต้อง อย่างไรก็ตามทหารแตร
เหล่านั้นก็ได้ออกไปฝึกหัดทหารแตรรุ่นใหม่แล้วจัดตั้งเป็นแตรวงขนาดต่างๆ กัน กระจายตัวออกไปตาม
หน่วยงานหรือค่ายทหารต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ท าให้ประเทศไทยมีแตรวงกระจายไปทั่วทุกแห่ง
ที่มีค่ายทหารประจ าอยู่ ซึ่งถือว่าได้ท าให้ประเทศสยามพัฒนาแตรวงมาได้ระดับหนึ่ง โดยในปลายรัชกาลที่ 
๕ นั้น แตรวงแยกออกได้เป็นสองประเภท คือ (๑) แตรวงที่บรรเลงโดยนักดนตรีทหารบกและทหารเรือ และ 
(๒) แตรวงชาวบ้านหรือบางทีเรียกว่าแตรวง “เชลยศักดิ์” ประเภทหลังนี้บรรเลงจากความจ า และน าไปใช้งาน
ทั่วไปทั้งในเมืองและชนบท โดยท าหน้าที่บรรเลงในกระบวนแห่ เช่น งานกฐิน งานบวชนาค งานแห่เทียนพรรษา 
และงานศพ และยังมีงานบรรเลงประกอบการฉายหนังเงียบเพื่อเรียกคนเข้าชมภาพยนตร์หน้าโรงหนัง และ
ใช้บรรเลงไปกับการแห่โฆษณาของโรงหนัง บรรเลงบนรถที่แล่นไปตามถนนในเมือง เหล่านี้เป็นธุรกิจดนตรี
แตรวงในยุคแรกเริ่ม อาจจะถือว่าเป็นศรีสง่าและความเจริญทางดนตรีอย่างหนึ่งของประเทศสยามก็ได้ 
 

 สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เสด็จกลับมาจากการศึกษาใน
ประเทศเยอรมนีเมื่อต้นเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๖ แรกก็ทรงงานที่กรมยุทธนาธิการทหารบก ต าแหน่ง
เสนาธิการ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ (ปฏิทินยุคนั้น เป็นปลายพ.ศ.๒๔๔๖) เสด็จไปทรงฝึกภาคสนามให้ทหารซ้อมรบ 
ที่ต าบลหลุมดิน จังหวัดราชบุรี ซ้อมไปได้ประมาณ ๓ สัปดาห์ หม่อมเจ้ากาญจนสังกาศ ทวีวงศ์ได้ตามมา
เฝ้า กราบทูลว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ มีพระบรมราชโองการให้รีบกลับไปเฝ้าโดยด่วน 
เรื่องนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ มีพระราชด ารัสว่า กิจการในกองทัพเรือก าลังมีปัญหาที่
ต้องรีบแก้ไขด่วน ทรงเห็นว่าทูนกระหม่อมจะทรงช่วยแก้ไขได้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ไป
ทรงด ารงต าแหน่งผู้บัญชาการทหารเรือ และต่อมาได้เลื่อนขึ้นเป็นเสนาบดีกระทรวงทหารเรือ 
 

 งานประจ าที่ทูนกระหม่อมทรงท าในกองทัพเรือเริ่มตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.๒๔๔๗ เป็นงานที่ต้องทรง
ปรับปรุงแก้ไขทั้งในกิจการวิชาการทหารเรือและเรื่องของการบริหารงานทั่วไป มีปัญหาเรื่องการใช้จ่าย
งบประมาณที่หละหลวมจนเกิดหนี้สินคั่งค้างมากมาย ทั้งมีปัญหาการแตกแยกขาดความสามัคคีในการงาน
ของข้าราชการทหารเรือ มีการแบ่งกลุ่มเป็นพวกหัวเก่าและหัวใหม่ ซึ่งไม่พูดกันมีแต่ส่งหนังสือโต้ตอบกัน 
ทูนกระหม่อมต้องทรงงานหนักมากทุกวันเพื่อปรับงานต่างๆ ให้เข้าที่ โดยเสด็จจากวังบางขุนพรหมไปทางเรือ
ทุกเช้า ถึงออฟฟิศกองทัพเรือพระราชวังเดิมทุกวันไม่ว่างเว้น เสด็จกลับมาเสวยกลางวันที่วังบางขุนพรหม 
แลว้กลับไปทรงงานต่อ เวลาค่ าก็เสด็จเข้าสวนดุสิตไปถวายรายงานต่อสมเด็จพระบรมชนกนาถ ซึ่งประทับ
อยู่ที่พระที่นั่งอัมพรสถาน วังสวนดุสิต ทรงปฏิบัติเป็นประจ าจนสิ้นรัชกาลที่ ๕ เมื่อพ.ศ.๒๔๕๓ ได้ผลเป็นที่
พอพระทัยสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเป็นอันมาก 
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ทุกวันเมื่อเสด็จขึ้นที่ท่าเทียบเรือ ทรงพระด าเนินไปยังออฟฟิศ มักจะทรงได้ยินทหารเรือฝึกหัด
เป่าแตร บางวันตอนบ่ายทรงได้ยินเขาซ้อมบรรเลงแตรวงเป็นเพลงฝรั่งบ้างเพลงไทยบ้าง คงจะทรงรู้สึก
ร าคาญ เพราะไม่สู้จะเป็นระเบียบและเสียงไม่สู้จะกลมกลืนนัก บ่ายวันหนึ่งเมื่อเสด็จกลับจากไปเสวย
อาหารกลางวันกเ็สด็จเข้าไปทักทายทหารแตรเหล่านั้น ตรัสถามความเป็นมาของแตรวงทหารเรือว่าฝึกซ้อม
กันอย่างไร ซ้อมมากน้อยแต่ไหน มีก าลังพลทหารแตรเก่าและที่รับมาใหม่มากน้อยเพียงใด คนเหล่านั้น
เกณฑ์อายุเท่าใด ใครเป็นคนดูแล แล้วทอดพระเนตรเครื่องดนตรีต่างๆ ทรงเห็นว่า จ าเป็นต้องมีการปรับปรุง 
ทั้งเครื่องดนตรีก็ยงัมีไม่ครบพอจะรวมเป็นวงที่ดีได้ อีกทั้งทหารแตรที่ฝึกงานเหล่านั้น ยังไม่สามารถบรรเลง
ให้เกิดเสียงที่ถูกต้องชัดเจน เสียงเพลงมักเพี้ยนเสมอ มีรับสั่งว่า เป่าได้เท่าๆ กับคนที่พูดไม่ชัด เรื่องนี้ ร้อยเอก
นพ ศรีเพชรดี เล่าว่า ทูนกระหม่อมทรงมีรับสั่งว่า ทหารไทยฝึกเป่าแตรน้อยกว่าฝรั่งมากนัก มีประโยคหนึ่ง
ที่ทรงรับสั่งเปรียบเทียบว่า ความคมคายของเสียงที่ออกมา คมเท่ากับมีดโต๊ะเท่านั้น (พูนพิศ, สัมภาษณ์ เมษายน 
๒๕๕๙) รับสั่งถามถึงงานราชการประจ า ปรากฏว่ามีแต่งานกองเกียรติยศ บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี 
เพลงพิธีการต่างๆ เพลงเดินแถว และเพลงไทยเดิมที่ใช้งานกระบวนทั่วไป ไม่มีงานรวมวงบรรเลงเพื่อการฟัง 
 

ทูนกระหม่อม ทรงเริ่มงำนพัฒนำงำนแตรวงของทหำรเรือ 
 ขออธิบายน าไว้สั้นๆ ว่า ในอดีตก่อนทูนกระหม่อมจะเสด็จกลับจากยุโรป งานดนตรีฝรั่งและแตรวง
ในกองทัพเรือสยามนั้นมีกองเกียรติยศประจ าเรือใช้ทหารไม่กี่คนประจ าพระที่นั่งมาแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๔ 
(ณัฐชยา นัจจนาวากุล, แตรฝรั่งและแตรวงในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเล่มนี้) ถึงต้น
รัชกาลที่ ๕ ราว พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๒๐ เสด็จประพาสต่างประเทศเช่น สิงคโปร์ ปีนัง อินเดีย และปัตตาเวีย 
(อินโดนีเซีย) เรือพระที่นั่งที่เสด็จควบคุมโดยกัปตันริชลิว ฝรั่งเชื้อสายเดนมาร์ก ต่อมาเป็นท่านผู้นี้ได้รับ
พระราชทานยศเป็นนายพลเรือโท พระยาชลยุทธโยธินทร์ (ชาวต่างชาติคนเดียวที่ได้เป็นผู้บัญชาการทหารเรือ
ไทย) ซึ่งดูแลเรื่องระเบียบและความมั่นคง กับการประจ ารักษาความสงบในน่านน้ าไทย ไม่ปรากฏว่าท่านมี
บทบาทในเรื่องแตรทหาร เวลาผ่านมาจนถึง พ.ศ. ๒๔๒๐ สยามจึงได้กัปตันมิเชลล์ ฟุสโก (Michael Fusco) 
เข้ามารับราชการ เป็นครูแตรทหารมารีนประจ าเรือพระที่นั่งคนแรก (เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ และพูนพิศ 
อมาตยกุล, ๒๕๕๔)  

 

ทูนกระหม่อมทรงทราบจากรายงานว่า ครูแตรคนเดิมชื่อครูมิเชลล์ ฟุสโก ชาวอิตาเลี่ยน ซึ่งทรงรู้จัก
คุ้นเคยดีมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เพราะเป็นนายทหารแตรคุมแตรวงประจ าในเรือพระที่นั่ง ซึ่งจะต้องบรรเลง
เพลงถวายรัชกาลที่ ๕ เวลาเสวยตอนค่ าในเรือ แต่เขาได้ถึงแก่กรรมไปเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๕ ก่อนที่จะเสด็จมา
ทรงงานที่กองทัพเรือนี้ประมาณ ๒ ปี จึงทรงเรียกหาครูผู้ใหญ่แล้วนัดกันมาประชุมปรับปรุงงาน ครูแตร
ทหารเรือที่ทราบเคยสอนอยู่ ได้แก่ นายจอน นายพราย นายหมัน นายเขียน นายกัน (ต่อมาเป็นนาวาตรี
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หลวงสนองกรรณไพเราะ) คนหนึ่ง กับนายหว่าง รายนี้รับราชการต่อมาจนถึงสมัยรัชกาลที่ ๗ พ.ศ. ๒๔๗๑ 
(ณัฐชยา นัจนาวากุล, ๒๕๕๕) 

 

   
 

ภาพที่ ๔ (ซ้าย) น.ต.หลวงสนองกรรณไพเราะ (กนั เภกานนท์) 
ภาพที่ ๕ (ขวา) ครูหว่าง โชตบุตร 

 

ทูนกระหม่อมรับสั่งว่าครูแตรทหารเรือกระจายก าลังกันออกไปท าหน้าที่ทั้งทหารเรือฝ่ายบก และ
ทหารเรือฝ่ายปฏิบัติการในเรือรบ ไม่ได้รวมก าลังท าการสอนทหารแตรชนิดตัวต่อตัว ทหารแตรที่เข้าใหม่ 
จึงจึงขาดครูฝึกที่ดี เมื่อมาเป็นนักดนตรีก็ไม่เคยรู้ว่าเสียงเพลงบรรเลงรวมวงที่เรียกว่าดีนั้นเป็นอย่างไร
เพราะไม่มีแบบที่ถูกต้องให้เด็กฟัง ต่อมาจึงทรงน าเครื่องเล่นจานเสียงแบบไขลาน และน าแผ่นเสียงเพลง
แตรวงของฝรั่งมาเปิดให้ทหารแตรทั้งหลายฟังซ้ าหลายๆครั้ง ให้ทหารเรียนรู้ว่าฝรั่งเขาบรรเลงกันอย่างไร 
ทรงเรียกทหารแตรที่ทรงเห็นเขาว่าหน่วยก้านดีแล้วมาสองคน หนึ่งเป่าแตรคอร์เน็ต ชื่อ “นายสุทธิ์” คนนี้
สามารถอ่านเขียนโน้ตได้คล่อง ให้จัดการปรับปรุงโน้ตเพลงเหล่านั้นโดยคัดลอกและเขียนใหม่ให้ชัดเจน 
แล้วส่งขึ้นไปถวายให้ทรงตรวจทาน ในชั้นต้นแยกให้นายสุทธิ์ รับผิดชอบ เฉพาะโน้ตเครื่องเป่าบรรดาแตร 
คือเครื่องทองเหลือง ให้แยกชนิดซ้อมเป็นกลุ่มย่อยจนได้เสียงเข้ากันดีเสียก่อน โดยทรงก าหนดให้ทุกคน
ต้องบรรเลงตามโน้ตและซ้อมตามโน้ตอย่างเคร่งครัด เมื่อกลุ่มย่อยนั้นท างานได้ผลดีแล้วจึงรับสั่งให้เข้ามา
รวมวงถือว่าได้รับรางวัล 

 

นักดนตรีอีกคนหนึ่ง เดิมเป็นคนปีแ่ละขลุ่ย เข้ามาหัดเป่าปี่ที่บ้านจางวางทั่ว พาทยโกศลตั้งแต่ยังเล็ก 
แล้วมาสมัครเป็นคนแตรทหารเรือได้เป็นคนเป่าปี่โอโบและคลาริเนต ว่าเป่าได้เสียงดีแม่นย า ชื่อนายเค้ียง 
ทรงมอบหมายให้ควบคุมดูแลทหารที่บรรเลงเครื่องลมไม้ (Woodwind) ทั้งหมดและทรงสั่งการสอนฝึกปฏิบัติ
ทหารแตรใหม่ ให้มีหน้าที่อย่างเคร่งครัดในการเป่าให้ตรงเสียงจนทั่วทุกคนด้วยความพร้อมเพรียง ใครเป่าไม่ดี
ไม่ตรงเสียง ไม่ตรงจังหวะ จะไม่ให้เข้าบรรเลงรวมวง วิธีการดังกล่าวท าให้นักเรียนที่ฝึกหัดมีมานะพยายาม
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เพื่อจะได้เข้าวงกับเพื่อน รางวัลที่เข้าวงได้ก็คือจะได้มีโอกาสแต่งเครื่องแบบทหารแตรซึ่งสมัยรัชกาลที่ ๕ 
เพิ่งเริ่มมใีช้ เมื่อแต่งเครื่องแบบสวยงามไปบรรเลงในงานใด ผู้คนก็จะมาชมกันมากมาย ทหารแตรหนุ่มๆ ในยุคนั้น
จึงอยากเข้าเป็นนักดนตรีประจ าในวงแตรกันมาก 
 

   
 

ภาพที่ ๖ (ซ้าย) นายสุทธิ์  ครูแตรทหารเรือ 
ภาพที่ ๗ (ขวา) นายเคี้ยง  ครูเครื่องลมไม้ ทหารเรือ 

 

ทูนกระหม่อมทรงควบคุมและเสด็จลงมาฝึกซ้อมด้วยพระองค์เองบ่อยๆ รับสั่งว่าพวกเครื่องลมไม้
เมื่อเป่าเพลงไทยเดิมต้องเป็นผู้น าด าเนินท านองไทย ขนานไปพร้อมกับแตรยูโฟเนียมที่บรรเลงท านองหลัก 
(ยูโฟเนียมท าหน้าที่เช่นเดียวกับฆ้องวงใหญ่ในวงปี่พาทย์) ทุกคนต้องยืนตามโน้ตอย่างเคร่งครัด ห้ามเป่า
พันกันไปพันกันมาอย่างขลุ่ยไทย ทรงสอนนายเคี้ยงให้เป่าปี่โอโบว่าดอก เพลงสองชั้น เพลงสามชั้น บังคับจนได้
เสียงชัดเจนดั่งค าพูด หลายปีต่อมาถึงในสมัยรัชกาลที่ ๖ จึงประทานนามสกุลนายเคี้ยงว่า “โอบายวาท” 
(แปลว่าเป่าปี่โอโบได้เหมือนเสียงคนพูด) 
 

การที่ทรงมอบหมายให้มีรุ่นพี่สอนรุ่นน้องท าให้เกิดเป็นระบบการส่งต่อทักษะและความรู้ในการ
บรรเลง เมื่อรวมกับข้อบังคับที่ก าหนดให้ทุกคนต้องบรรเลงตามโน้ตอย่างเคร่งครัดแล้ว ท าให้เกิดความเป็น
ระเบียบตามมา นอกจากนี้ยังทรงสอนวิธีการประสานเสียง แนะน าวิธีการบรรเลงที่ท าให้เกิดเสียงชัดเจน 
เหมือนอย่างกับที่ระบบการฝึกดนตรีไทยต้องฝึกให้ได้ความแม่นย าสี่ประการ ซึ่งจางวางทั่วจะสอนศิษย์
ดนตรีไทยว่าจะให้เล่นได้ดีต้องแม่นให้ครบสี่อย่าง คือแม่นหู แม่นตา แม่นมือ และแม่นใจ ผลปรากฏว่าใช้
เวลาสองสามเดือนก็สามารถบรรเลงได้เข้ารูปแบบดีขึ้นกว่าเดิม ตั้งแต่นั้นมาก็ทรงมอบหมายให้นายสุทธิ์
ดูแลและควบคุมให้ทุกคนต้องฝึกอ่านเขียนโน้ต ต้องอ่านแล้วออกเสียงได้ด้วยปากได้ทุกคน ทรงน า
โน้ตเพลงไทย (เพลงไทยเดิมของเก่า) ที่มีใช้มาก่อนบ้างบางเพลงมาปรับปรุง ทรงเขียนแยกเสียงประสานใหม่
และให้ฝึกตามโน้ตที่ได้ทรงแก้ไขแล้วนั้นเป็นประจ า นอกจากนี้ยังทรงซื้อโน้ตเพลงแตรวงฝรั่งมาจาก
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ต่างประเทศ โดยให้บริษัทที่ขายแผ่นเสียงเพลงฝรั่งในบางกอกสมัยนั้นชื่อห้างอัตตังคนิเคราะห์ และห้าง
สุธาดิลกเป็นผู้สัง่เข้ามาแล้วทรงซื้อไว้ใช้ในราชการ  

 

รางวัลที่ทหารแตรได้รับจากทูนกระหม่อม ยังมีอีกสองอย่าง อย่างแรกเมื่อฝึกดีแล้วทรงให้ยกวง
ไปใช้ในงานราชการ งานนี้ทรงค่อยๆ ท าทีละน้อยจนถึงประมาณ พ.ศ.๒๔๕๑ จึงได้น าแตรวงทหารเรือที่ได้
ปรับปรุงใหม่เข้าไปบรรเลงถวายเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในงานฤดูหนาว
วัดเบญจมบพิตร ได้รับค าชมเชยว่าแตรวงทหารเรือบรรเลงได้ไพเราะน่าฟังทั้งเพลงไทยและเพลงฝรั่ง 
ปรากฏว่ามีผู้คนที่ไปเที่ยวงานฤดูหนาวจ านวนมากไปห้อมล้อมเต็นท์แตรวงทหารเรือจนงานเลิกทุกคืน 

 

รางวัลที่ทหารแตรได้รับจากทูนกระหม่อมอย่างที่สอง จัดเป็นของมีค่าเพราะเป็นเครื่องประดับ 
เงินและทองค า แบบหนึ่งเป็นกระดุมเสื้อนอก (เสื้อราชปะแตน) มีตราประจ าพระองค์ทูนกระหม่อม 
เรียกว่า ตรา บ.ส. (บริพัตรสุขุมพันธุ์) กับแหนบที่ติดเสื้อ มีตรา บ.ส. เช่นเดียวกัน ผู้ได้รับชั้นแรกเป็น
กระดุมหรือแหนบที่ท าด้วยโลหะเงิน เป็นกระดุมชุดหนึ่งมี ๕ เม็ด เมื่อท าคุณงามความดีมากยิ่งขึ้นจะ
ประทานเม็ดพิเศษท าด้วยทองค าแท้เพียงเม็ดเดียว ส าหรับติดเป็นดุมพิเศษเม็ดบนสุดรองจากคอเสื้อลงมา 
น้อยรายนักจะได้รบักระดุมทองค าแท้ทั้งชุดครบห้าเม็ด หรือได้แหนบ บ.ส. ทองค า ถือเป็นรางวัลเกียรติยศ
อย่างยิ่ง สมัยรัชกาลที่ ๗ มีค าสั่งว่าแหนบและกระดุมตรา บ.ส.นี้ ห้ามน าไปเข้าโรงจ าน าเพื่อแลกเอาเงินสด
มาใช้เด็ดขาด เพราะถือว่าเจ้าของไม่ใช่คนดีที่ควรแก่การนับถือ ด้วยน าของรางวัลที่ประทานไปจ าน า ไม่
เป็นการรักษาพระเกียรติยศของทูนกระหม่อม 

 

ศาสตราจารย์คลุม้ วัชโรบล เล่าให้อาจารย์หมอพูนพิศฟังว่า บิดาของท่าน ชื่อนายแคล้ว วัชโรบล 
(ต่อมารับราชการเป็นตลกหลวง ในรัชกาลที่ ๖ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนสมานประหาสกิจ) 
เป็นเจ้าของแตรวงชาวบ้านขนาดย่อม เริ่มใช้งานแห่แหนอยู่ที่บ้านเดิมของท่านที่ต าบลเขาทะโมน จังหวัด 
เพชรบุรี ตัวศาสตราจารย์คลุ้มเองหัดเป่าแตรแล้วบิดาไม่ยอมให้เข้าวงเพราะเป่าไม่ชัดเสียง จึงถูกจับให้ท า
หน้าที่เป็นคนตีฉิ่งตีฉาบอยู่ในวง จนได้เข้ามาเรียนต่อในกรุงเทพฯ แตรวงของบิดาได้มาเช่าห้องอยู่ใกล้ถนน
บ้านหม้อ และจัดว่าเป็นวงใหญ่ ๑๒ คน รับงานในกรุงเทพฯ ลูกวงของบิดาท่านในกรุงเทพฯ ล้วนเป็นคนแตร
ทหารเรือมาก่อน บางครั้งมีการบรรเลงและขับร้องเพลงไทยรับร้องด้วยแตรวง ท่านก็เปลี่ยนมาเป็นคนตีฉิ่ง 
มีมารดาของท่านเป็นนักร้องชื่อแม่แป้น เดิมเป็นนักร้องอยู่วังบ้านหม้อ (แม่แป้นเป็นสตรีคนแรกที่บันทึก
เพลงสรรเสริญพระบารมีลงจานเสียงครั้งแรกที่วังบ้านหม้อพร้อมกับเพื่อน ชื่อแม่แจ๋ว) แตรวงนายแคล้วรับ
งานบรรเลงในงานพระเมรุสมัยรัชกาลที่ ๖ หลายครั้ง เรื่องที่เล่านี้ยืนยันได้ว่า การฝึกแตรวงเพื่อนั่งบรรเลง
เพลงไทยเดิมมีแตรรับร้อง ต้องอาศัยคนเป่าที่แม่นเสียงมากๆ เสียงจึงจะไพเราะ หากไม่เม่นเสียงก็ยังไม่ให้
เข้าวง จึงต้องท าหน้าที่ตีฉาบหรือฉิ่ง (พูนพิศ อมาตยกุล, สัมภาษณ์ เมษายน ๒๕๕๙) 

 



๙๐ แตรสยาม 
 

ตั้งแต่ทูนกระหม่อมทรงจัดการกับแตรวงทหารเรือ ปลายสมัยรัชกาลที่ ๕ ทูนกระหม่อมรับสั่งให้ 
จางวางทั่ว พาทยโกศลและนางเจริญ พาทยโกศลภรรยาเข้าไปช่วยท าหน้าที่บอกเพลงไทยทั้งทางขับร้อง
และทางบรรเลงให้จดไว้เป็นโน้ตสากลบนบรรทัดห้าเส้น ทรงช่วยงานแยกเสียงประสาน และทรงสอน
ประทานตามแบบที่ได้ทรงเรียนรู้มาจากประเทศเยอรมนี ราวพ.ศ.๒๔๕๑ ทูนกระหม่อมเสด็จไปคุมการ
ก่อสร้างพระราชวังบ้านปืนที่เพชรบุรีด้วย สถาปนิกเป็นคนเยอรมันและสนิทสนมกับทูนกระหม่อมมาก 
เสด็จไปคราวนั้นรับสั่งให้นายสุทธิ์น าแตรคอร์เน็ตและกระดาษบันทึกโน้ตสากลไปด้วย ทรงบอกเพลงด้วย
พระโอษฐ์แล้วนายสุทธิ์ก็จดต่อไปทีละวรรค เป็นพระนิพนธ์เพลงสามชั้นใหม่โดยยืดจากเพลงมอญตัดแตง
สองชั้น แล้วตัดลงเป็นชั้นเดียวครบเป็นเพลงเถา เพลงนี้ส าเร็จที่วังบ้านปืน เพชรบุรี ต่อมาประทานชื่อว่า 
เพลงแขกมอญบางขุนพรหมเถา เรื่องนี้ น.ท.สราญ เรืองณรงค์ (๒๕๒๔) ให้การว่า มีโน้ตเป็นหลักฐานที่
กองทัพเรือสองชุด ชุดแรกการประสานเสียงอ่อนกว่าชุดที่ ๒ แสดงว่าเพลงส าคัญในพระนามทูนกระหม่อม
เพลงนี้ ได้มีการปรับปรุงในการแยกเสียงประสาน ซึ่งทรงแก้ไข แล้วประทานลงมาให้แตรวงทหารเรือ
บรรเลง 

 

   
 

ภาพที่ ๘-ภาพที่ ๑๐ (จากซ้ายไปขวา) จางวางทั่ว นางเจริญ และนางสาวทูน พาทยโกศล 
 

การนิพนธ์เพลงไทยที่เป็นเพลงเถาขนาดใหญ่ส าหรับแตรวงนั้น งานชิ้นแรกๆ ประทานให้
ทหารเรือบรรเลงทั้งหมด แต่ละเพลงทรงใช้เวลาสั้นบ้างยาวบ้าง ที่นับว่าทรงพิถีพิถันมากคือเพลง
ครอบจักรวาลเถา เพลงพวงร้อยเถา เป็นต้น คุณแม่เจริญ พาทยโกศล ภรรยาท่านครูจางวางทั่วเป็นผู้ค้นหา
บทร้องและท าทางขับร้อง เสร็จแล้วต่อทางร้องให้ลูกสาวคือนางสาวทูน พาทยโกศลน ามาร้องถวายให้
ทูนกระหม่อมทรงแก้ไขอีกที่วังบางขุนพรหม ส่วนทางบรรเลงรับร้องนั้นให้ทหารที่มีความสามารถในการ
เขียนโน้ตเขียนถวายตามรับสั่ง บันทึกแยกส าหรับเครื่องดนตรี (เครื่องเป่า) เป็นรายชิ้น แล้วให้ส่งโน้ต
เหล่านั้นกลับขึ้นมาถวายทอดพระเนตร ทรงแก้ไขบ้างกว่าจะส าเร็จเข้าที่ก็นานเป็นเดือน แล้วน ามาบรรเลง
ถวายที่วังบางขุนพรหมเพื่อตรวจสอบซ้ าอีก 



แตรสยาม ๙๑ 
 

วิธีการแก้ไขงานดนตรีของกองทัพเรือนั้น มีอีกแบบหนึ่ง คือมักจะทรงสั่งการให้ยกวงแตรวงไป
บรรเลงถวายที่วงับางขุนพรหมในตอนค่ า บรรเลงตอนเสวย (มักเสร็จงานเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวที่วังสวนดุสิต
แล้ว) นักร้องเพลงไทยที่ไปร้องเสมอๆ ในชั้นต้นล้วนเป็นผู้ชาย คนส าคัญเท่าที่ทราบนามคือนายจอน 
(ต่อมาเป็นหลวงกล่อมโกศลศัพท์) และนายศุข (ต่อมาคือหลวงเพราะส าเนียง รายนี้ต่อมาลาออกจาก
ราชการทหารออกไปท าอาชีพส่วนตัว เปิดท ากิจการโรงพิมพ์ตามพระราชนิยมในรัชกาลที่ ๖) ทั้งสองท่านนี้
เคยร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงตราตึก (Odeon Record) รับร้องด้วยแตรวงทหารราบที่ ๓ ทั้งได้บันทึก
แผ่นเสียงไว้แล้วกับห้างแผ่นเสียงรัตนมาลา ทูนกระหม่อม โปรดฯ ให้นางเจริญ พาทยโกศล มาช่วยปรับทาง
ขับร้อง เฉพาะนายจอนนั้นโปรดให้เป็นครูสอนขับร้องของทหารเรือตลอดสมัยรัชกาลที่ ๖ และ ๗ ต่อมาจนได้
ราชการเป็นต้นเสียงงานเห่เรื่อพระที่นั่ง เสด็จพระราชด าเนินเลียบนครทางชลมารค ในงานบรมราชาภิเษก 
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ยังนักร้องชายอีกสองคนที่เป็นศิษย์ของบ้านพาทยโกศล 
ชื่อนายหยิน และนายโป๊ะ ทุกนายต่อมากลางสมัยรัชกาลที่ ๖ มีนามสกุลพระราชทาน มีชื่อเต็มๆ ว่า จอน 
สุนทรเกศ นายศุข สุขวาที นายหยิน สุนทรลิขิต และนายโป๊ะ เหมร าไพ ส่วนนักร้องหญิงที่ร้องกับแตรวง
ทหารเรือมาแต่ต้นและเป็นคนแรก คือนางสาวทูน พาทยโกศล (ต่อมาคือคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ) 
นางสาวยุพา โอชะกะ (ต่อมาเป็นภรรยานายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล) นางสาวเทียม กรานต์เลิศ และ
นางสาวสะอาด อ๊อกกังวาน (ต่อมาแต่งงานกับสิบโทยรรยง โปร่งน้ าใจ คนเครื่องหนังบ้านวัดกัลยาณ์) 
นางสาวสว่าง (ภรรยานายเทียบ คงลายทอง) และสุดท้าย ชื่อ นางสาวช้องมาศ สุนทรวาทิน ทุกท่านที่กล่าวนามมา
ล้วนเป็นศิษย์ของนางเจริญ พาทยโกศลที่ร้องเพลงกับแตรวงทหารเรือมาก่อน 

 

ตั้งแต่นั้นมา แตรวงทหารเรือจึงเจริญและมีงานขึ้นมากทั้งงานหลวงและงานจร งานนั่งรวมวง
บรรเลงเป็นแบบวงซิมโฟนิคแบนด์ มีนักร้องนั่งหน้าและมีแตรทหารวงใหญ่บรรเลงรับร้องนั้นสง่างามและ
ไพเราะน่าฟังมากในยุคนั้น ผู้คนสนใจเพราะหาฟังยาก สามารถบรรเลงเพลงสามชั้น เพลงตับ เพลงเถา 
เพลงออกภาษาด้วยแตรวงที่แยกเสียงไว้เป็นพิเศษดีกว่าแตรวงชาวบ้านเป็นอันมาก ที่ส าคัญยิ่งกว่านั้น
จางวางทั่ว พาทยโกศลยังน าศิษย์อีกหลายคนเข้ามาประจ ากองทัพเรือเพิ่มขึ้น อาทิ ครูแมว พาทยโกศล 
น้องชายจางวางทั่วซึ่งมีความสามารถในเรื่องการบรรเลงเครื่องหนัง และสามารารถอ่านเขียนโน้ตสากลได้ดี 
ด้วยเหตุนี้แตรวงทหารเรือจึงมีจ านวนเพลงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และได้ขยายงานเพิ่มความสามารถในการ
บรรเลงเครื่องเป่า กระจายออกไปยังแตรวงทหารราบที่ ๓ (ซึ่งตั้งอยู่ที่เชิงสะพานมัฆวานรังสรรค์) นักร้องชาย
ที่กล่าวมาแล้วก็ได้ไปช่วยงานแตรวงทหารราบที่ ๓ มาตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ ๖ 

 
 
 



๙๒ แตรสยาม 
 

ทูนกระหม่อมทรงแยกเสียงประสำนเพลงไทยเดิมส ำหรับแตรวงบรรเลง 
 ทูนกระหม่อมบริพัตร ทรงเรียนฆ้องวงใหญ่กับครูทับ พาทยโกศล บิดาจางวางทั่ว แต่เรียนไม่กี่ครั้ง
ก็ทรงได้เอง ทรงบรรเลงฆ้องวงใหญ่ได้อย่างดีและแม่นย า ทรงยึดมั่นใช้มือฆ้องของบ้านวัดกัลยาณ์ ทรงเรียก
พ่อของจางวางทั่วว่า “ครูทับ” นับว่าทรงยกย่องมาก ต่อมาที่วังบางขุนพรหมทรงมีวงปี่พาทย์เครื่องใหญ่ที่
บรรเลงเพลงไทยด้วยปี่พาทย์ไม้แข็งเป็นประจ า เรื่องนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศิริรัตนบุษบง ทรงเล่า
ประทาน น.พ.พูนพิศ อมาตยกุลว่า คนวังบางขุนพรหมชอบฟังปี่พาทย์ไม้แข็งกันถ้วนหน้า เพราะทูนกระหม่อม
ทรงเรียกมาบรรเลงถวายเป็นประจ าเสมอให้สลับกับแตรวง ซึ่งทรงแยกเสียงประสานส าหรับเครื่องเป่าชุดหนึ่ง
เป็นโน้ตส าหรับเครื่องเป่า ๑๔-๑๖ ชิ้น (Part) นับว่าทันสมัยมากในยุคของรัชกาลที่ ๖ (พ.ศ.๒๔๕๔-๒๔๖๘) 
ใช้งานได้ดีเพลงแล้วเพลงเล่า นอกจากนี้ยังทรงเคร่งครัดในธรรมเนียมโบราณ โปรดให้จางวางทั่วจัดพิธีการ
ไหว้ครูดนตรีไทยที่กองทัพเรือเป็นประจ า 
 

 ทูนกระหม่อมทรงมีพระสหายเป็นชาวต่างประเทศมาก มีหลายโอกาสที่ทรงเลี้ยงน้ าชาฝรั่ง
เหล่านั้นแล้วได้จัดให้แขกฝรัง่เหล่านั้นมีโอกาสฟัง ติ ชม การบรรเลงของทหารเรือ ที่สุดได้ทรงสร้างกระโจม
รูปวงกลมมีหลังคาห่างจากพระต าหนักที่ประทับเล็กน้อยใช้เป็นที่บรรเลงแตรวง ซึ่งเวลาเสวยน้ าชาที่
ระเบียงบนพระต าหนักก็จะได้ยินและมองเห็นแตรวงที่บรรเลงนั้น หากครั้งใดนักดนตรีมากจนล้นกระโจม 
ก็จะลงมาบรรเลงที่สนามหญ้าของพระต าหนัก 
 

   
 

ภาพที่ ๑๑ (ซ้าย) พระต าหนักวังบางขุนพรหมด้านตะวันออก 
ภาพที่ ๑๒ (ขวา) พระต าหนักด้านตะวันตกและกระโจมแตร 

 

 พูนพิศ อมาตยกุล ให้สัมภาษณ์ว่า สง่า อารัมภีร ได้เล่าไว้ถึงเสียงแตรทหารเรือที่ดังลอดออกมา
นอกรั้ววังบางขุนพรหมว่า เมื่อไรได้ยินเสียงแตรดังขึ้นครูสง่าจะชวนเพื่อนเด็กๆ รุ่นราวคราวเดียวกันไปยืน
เกาะรั้วฟังเพลง รู้สึกไพเราะเสนาะหูยิ่งนัก บางคราวก็มีเพลงฝรั่งที่แปลกหูไม่ทราบว่าเป็นเพลงชื่ออะไรบ้าง 
จนเมื่อโตขึ้นยังจ าเพลงเหล่านั้นได้ชินหูแล้วจึงมารู้ภายหลังว่าเป็นเพลงฝรั่งที่ทูนกระหม่อมทรงแต่งขึ้นเอง 



แตรสยาม ๙๓ 
 

และแยกเสียงประสานประทานให้แตรวงทหารเรือบรรเลง ต่อมาเมื่อได้อ่านหนังสือพระประวัติของ
ทูนกระหม่อม ครูสง่า อารัมภีรจึงทราบว่าเพลงฝรั่งที่ทรงนิพนธ์ขึ้นเหล่านั้นมีความหลากหลาย มีทั้งที่เป็น
เพลงอย่างฝรั่งแท้ๆ ที่ทรงไว้เป็นเพลงจังหวะวอล์ซ (Waltz) หลายเพลงด้วยกัน (วอล์ซประชุมพล วอล์ซ
เมขลา) มีเพลงจังหวะPolka ชื่อมณฑาทอง เพลงจังหวะ Slow March ชื่อโศก ครูสง่า อารัมภีร อธิบายว่า
เพลงเหล่านี้เป็นของใหม่ส าหรับคนไทย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๖ เป็นต้นมาแตรวงทหารเรือยังคงเข้าไปท า
หน้าที่บรรเลงในงานฤดูหนาวทุกปีที่วัดเบญจมบพิตร นอกจากนี้ยังไปบรรเลงประจ าในงานนักขัตฤกษ์อีก
หลายงาน เช่น ในวันที่ระลึกมหาจักรี วันที่ ๖ เมษายน ของทุกปีจะยกวงไปกางเต้นท์บรรเลงที่ลานพระบรมรูป 
เชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้า ทุกวันที่ ๒๓ ตุลาคม จะยกวงไปบรรเลงที่ลานพระบรมรูปทรงม้าและทุกวันที่ 
๑ มกราคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่ ๖ และสมเด็จพระพันปี ก็จะยกวงไปบรรเลงที่หน้า
กระทรวงกลาโหม ตรงข้ามประตูวัดพระแก้ววงหนึ่ง แล้วจัดทหารแตรวงที่ ๒ และแบ่งวงไปบรรเลงที่วังพญาไท 
ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระราชมารดา (วันที่ ๑ มกราคม วันเดียวกับ
รัชกาลที่ ๖ งานจึงใหญ่มาก) กับงานต้อนรับแขกเมืองอื่นๆ ที่เป็นต่างชาติก็มักจะจัดบรรเลงตามโอกาสและ
สถานที่ต่างๆ จนมีชื่อเสียงเป็นที่เลื่องลือว่าแตรวงทหารเรือมีฝีมือดีที่สุดในเอเซียอาคเนย์ 
 

 ระหว่าง พ.ศ.๒๔๕๔-๒๔๖๓ กองทัพบกในการดูแลของสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมหลวง
พิษณุโลกประชานาถ (ทูนกระหม่อมเล็ก) ได้ก่อตั้งวงดุริยางค์สากลที่กรมทหารม้ามหาดเล็กรักษาพระองค์ 
โดยมีครูจากอิตาลีเข้ามาสอนนามว่า อัลเบอร์โต นัซซารี (Alberto Nazzari) อีกสองปีต่อมานัซซารีได้มา
ช่วยก่อตั้งวงเครื่องสายฝรั่งหลวงของโรงเรียนพรานหลวง ในรัชกาลที่ ๖ อัลเบอร์โต นัซซารีก็ได้รับ
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มงกุฏสยามชั้นที่ ๕ แต่เป็นที่น่าเสียดายว่า เขาต้องลากลับไปเป็นทหารที่
บ้านเดิม เพราะเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ วงเครื่องสายฝรั่งหลวงจึงขาดครู  
 

   
 

ภาพที่ ๑๓ (ซ้าย) อัลเบอร์โต นัซซารี ต้นก าเนิดวงดรุิยางค์ไทย 
ภาพที่ ๑๔ (ขวา) ขุนเจนดุริยางค์ (ปีเตอร์ ไฟต)์ บุตรยาคอป ไฟต ์



๙๔ แตรสยาม 
 

ใน พ.ศ.๒๔๖๐ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงโปรดฯ ให้นายปีเตอร์ ไฟต์ (Peter Veit) 
ลูกของยาค็อป ไฟต์ซึ่งท างานบัญชีอยู่ที่กรมรถไฟหลวง ให้เข้ามาท าหน้าที่เป็นครูใหญ่ประจ าวงเครื่องสาย
ฝรั่งหลวง มีสถานที่ฝึกที่สวนมิสกวัน ประเทศสยามยุคนั้นจึงมีวงดุริยางค์สากลชนิดที่มีเครื่องดนตรีครบทั้ง
สี่หมวดหมูข่นานไปพร้อมกับแตรวงขนาดใหญ่  

 

ทูนกระหม่อมทรงเห็นว่าแตรวงทหารเรือควรจะได้รบัการพัฒนาให้ใหญ่ขึ้น ในรูปแบบของซิมโฟนคิ
แบนด์จึงทรงขยายก าลังพลขึ้น และแยกแยกเสียงประสานส าหรับเครื่องเป่าให้มากจนเต็มที่ ๑๔ ถึง๑๖ ชิ้น 
ไล่ตั้งแต่ขลุ่ยเล็ก (Piccolo) ไปจนถึงแตรทองเหลืองขนาดใหญ่ คือ Bariton การบรรเลงของแตรวงทหารเรือ
จึงหนักแน่นขึ้นเสมอของอังกฤษ เยอรมัน และสหรัฐ มีงานที่ส าคัญอย่างน้อย ๒ ครั้งในสมัยรัชกาลที่ ๖ ที่
ปรากฏว่าใช้วงซิมโฟนิคแบนด์ทหารเรือบรรเลง คืองานฉลองพระราชพิธีมงคลสมรสของสมเด็จเจ้าฟ้า
ประชาธิปกศักดิเดชน์และหม่อมเจ้าหญิงร าไพพรรณี สวัสดิวัตน์ ซึ่งจัดขึ้น ณ พระราชวังบางปะอิน เมื่อวันจันทร์
ที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๔๖๑ (ราชกิจจานุเบกษา กันยายน พ.ศ.๒๔๖๑) ทูนกระหม่อมทรงเตรียมงานส าหรับ
การบรรเลงในครั้งนี้เป็นเวลาแรมเดือนโดยทรงจัดพิธีไหว้ครูอย่างย่อขึ้นที่วังบางขุนพรหม ทรงเชิญครูหลวง
ประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ครูพระยานัฏกานุรักษ์ (ทองดี สุวรรณภารต) รวมทั้งจางวางทั่ว 
พาทยโกศลมาในร่วมพิธีไหว้ครู ทรงขออนุญาตครูใหญ่นิพนธ์แยกเสียงประสานเพลงหน้าพาทย์ 
“บาทสกุณี” ขึ้นในคราวนั้น เขียนโน้ตแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบว่าครบครันไม่ขาดไม่เกิด จากนั้นจึงทรงซ้อม
และแก้ไขอีกหลายครั้ง แล้วยกวงไปบรรเลงในงานพระราชพิธีมงคลสมรสส าเร็จเป็นที่เรียบร้อยน่าภาคภูมิใจ
ยิ่งนัก พิธีกรรมตามที่เล่ามานี้ท าให้เป็นที่นิยมในความคิดที่จะแยกเสียงประสานเพลงหน้าพาทย์ส าหรับ
แตรวงต่อมาอีกหลายเพลง จึงเกิดการใช้แตรวงขนาดใหญ่ บรรเลงขับร้องส าหรับการแสดงโขนต่อมา และ
ยึดถือที่จะต้องมีการไหว้ครูทุกครั้งก่อนเขียนโน้ตแยกเสียงประสานส าหรับเพลงส าคัญต่างๆ 
 

 เหตุการณ์ส าคัญครั้งที่ ๒ เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมาว่าครั้งหนึ่ง ทรงจัดงานเลี้ยงทูตฝรั่ง ขึ้นที่วัง 
บางขุนพรหม และกราบบังคมทูลอัญเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ และพระคู่หมั้น (พระเจ้า 
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวัลภาเทวี พระวรกัญญาปทาน) มาในงานนั้นด้วย ทรงจัดให้แตรวงทหารเรือซ้อม
บรรเลงเพลงคลาสสิคอย่างเข้มงวด เพื่อแสดงความสามารถในการบรรเลงเพลงของคีตกวีเยอรมัน Fanz 
Liszt คือเพลง Hungarian Rhapsody หมายเลข ๒ ซึ่งเป็นเพลงที่ไพเราะ เดิมใช้บรรเลงด้วยวงออร์เคสตร้า
ขนาดใหญ่มาก่อนแล้วแต่ได้เปลี่ยนมาบรรเลงอวดฝีมือด้วยวงซิมโฟนิคแบนด์ เล่ากันว่าทรงยืนให้เสาบัง
พระองค์ไว้แล้วทรงควบคุมการบรรเลงด้วยพระองค์เอง ผลเป็นที่ชื่นชมทั่วกัน แขกทุกคนลุกขึ้นยืนปรบมือ
อย่างพร้อมเพรียง (Standing Ovation) ผลการบรรเลงในครั้งนั้น ประสบความส าเร็จสูงส่ง บรรดาทูตและ
ฝรั่งที่มาร่วมในงานต่างสรรเสริญในความสามารถของวงซิมโฟนิคแบนด์ทหารเรือ นับเป็นความส าเร็จ
ยิ่งใหญ่ในงานที่ทูนกระหม่อมทรงสร้างไว้ในกรุงสยาม 



แตรสยาม ๙๕ 
 

กำรรวมวงดุริยำงค์ใหญ่บรรเลงเพลงมหำอุปรำกร ในปีพ.ศ.๒๔๖๒ 
 ได้กล่าวมาแล้วว่าอัลเบอร์โต นัซซารีได้กลับไปอิตาลีตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๕๘ และขุนเจนดุริยางค์ก็
ได้มาท าหน้าทีค่วบคุมวงเครื่องสายฝรั่งหลวงแทน ในเดือนกันยายน พ.ศ.๒๔๖๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๖๑ นัซซารีได้
ย้อนกลับมารับราชการในกรุงสยามอีก ครั้งนี้เซ็นสัญญาหลายปีเป็นข้าราชการครูดนตรีทหารบกประจ า ณ 
กระทรวงกลาโหม มีออฟฟิศเป็นอาคารสามชั้น หัวมุมกระทรวงตรงกับสะพานช้างโรงสี ได้รวบรวมนักดนตรี
ทหารบก (ประจ ากระทรวงกลาโหม) ทหารม้ามหาดเล็กรักษาพระองค์ เข้ากับวงเครื่องสายฝรั่งหลวง และ
เสริมทหารแตรด้วยนักดนตรีเครื่องเป่าบางคนจากกองทัพเรือ สามารถจัดเป็นวงดุริยางค์ขนาดใหญ่แสดง
มหาอุปรากรเรื่อง Cavellerria Russicana เป็นผลส าเร็จ แสดงหน้าพระที่นั่งรัชกาลที่ ๖ เมื่อวันที่ ๒๖ เดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๑ ณ โรงละครหลวงสวนมิสกวัน ผลส าเร็จเป็นที่เลื่องลือไปทั่วจนถึงต่างประเทศทั้ง
ใกล้ไกล งานนี้ท าให้กองทัพบกเริ่มมีฝีมือเปน็ที่รู้จักมากขึ้นเพราะนัซซารีเป็นผู้ด าเนินการฝึกซ้อม 

 

ถึงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๖๒ สมเด็จพระพันปีสวรรคต เชิญพระบรมศพจากวังพญาไท ไปตั้งที่พระที่
นั่งดุสิตมหาปราสาทในวังหลวง ทุกคืนมีการบรรเลงดนตรีสลับกันทั้งปี่พาทย์และแตรวง จนถึงงานออกพระ
เมรุ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๖๓ (ปลายฤดูร้อน) ทูนกระหม่อมบริพัตรได้ทรงน าเพลงพญาโศก ๒ ชั้นมา
แต่งขึ้นเป็นทางส าหรับบรรเลงแตรวงในจังหวะสโลว์มาร์ช ท าเป็นส าเนียงให้เป็นฝรั่ง ใช้บรรเลงประกอบ 
การเดินแถวอันเป็นจังหวะท่าเดินเฉพาะของทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ แบบเดียวกับเพลง Funeral March
ของฝรั่ง ประทานชื่อว่าเพลงโศก บรรเลงด้วยแตรวงทหารบกทหารเรือ น ากระบวนพระมหาพิชัยราชรถ 
เชิญพระบรมโกศ ไปยังพระเมรุมาศท้องสนามหลวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราช
ด าเนินด้วยพระบาทตามพระบรมศพ เป็นระยะทางยาวมาก ตั้งแต่หน้ากระทรวงกลาโหมจนถึงพระเมรุมาศ 
ทรงสดับท านองเพลงโศกมาตลอดทาง ทรงโสมนัสในท่วงท านองที่สง่างามไพเราะระคนเศร้า มีพระราชด ารัส
ชมเชยทูนกระหม่อมบริพัตรเป็นอันมากว่าท าให้ชาติไทยได้มีเพลงส าหรับ Funeral March ที่ดีเยี่ยม แม้ฝรั่ง
ที่มาในงานนั้นต่างก็ชื่นชมในเพลงดังกล่าว ที่สุดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชกระแสรับสั่งให้ใช้เพลงโศก
นี้ได้กับงานศพทุกระดับชั้น ตั้งแต่พระเจ้าแผ่นดินจนถึงชั้นสามัญชน เพลงนี้จึงเป็นสมบัติชิ้นเอกของขาติ 
และยังใช้ในกระบวนแห่ศพเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี ้

 

ทูนกระหม่อมทรงย้ำยมำเป็นผู้บัญชำกำรทหำรบก และนิพนธ์เพลงฝรั่งส ำหรับแตรวง 
ช่วงสมัยรัชกาลที่ ๖ ทูนกระหม่อมทรงนิพนธ์เพลงฝรั่งส าหรับแตรวงขึ้นหลายเพลงนับเป็นคนไทย

คนแรกที่แต่งเพลงบรรเลงเสมอฝรั่ง เพลงเหล่านี้ ต่อมาเรียกว่าเพลงสากล ปรากฏตามที่นายเทวาประสิทธิ 
พาทยโกศล (๒๔๙๓) บันทึกไว้ ในหนังสือพระประวัติทูนกระหม่อม พิมพ์แจกโดยกองทัพเรือในงาน
พระราชทานเพลิงพระศพทูนกระหม่อมบริพัตร ณ พระเมรุท้องสนามหลวง ๑๐ เมษายน พ.ศ.๒๔๙๓ มี



๙๖ แตรสยาม 
 

เพลงจังหวะ Waltz (เมขลา ประชุมพล โนรี) เพลงจังหวะ Polka (มณฑาทอง) และ Funeral March (โศก) 
กับเพลงบรรเลงในแนวฝรั่งที่ทรงปรับมาจากไทยเดิม (หกบท สุดเสนาะ) และเพลงมาร์ชอีกประมาณ ๒-๕ เพลง 
โดยเฉพาะเพลงมาร์ช นายเทวาประสิทธ์ พาทยโกศล มิได้บันทึกไว้เลย คือเพลงมาร์บริพัตร มาร์ชด ารง ซึ่ง
มาทราบภายหลังว่าเป็นของท่านนิพนธ์ไว้ โดยไม่ทราบวันเดือนปี ไม่นานนี้ ส่วนอีก สามเพลงคือ มาร์ชจิระ 
มาร์ชภาณุรังษี และมาร์ชวชิราวุธ (มาร์ชพระนาม) นั้นยังเป็นที่สงสัยอยู่ว่าเป็นของทูนกระหม่อมหรือไม่ 
(สธน, ๒๕๕๕: ๑๖๕-๑๖๖)  

 

เวลาผ่านไปไม่ถึงเดือน ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๓ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงพิษณุโลก
ประชานาถได้สิ้นพระชนม์ลงอย่างปัจจุบันทันด่วนในระหว่างทางการเสด็จทางเรือไปยุโรป เหตุฉุกเฉินครั้งนั้น
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงเปลี่ยนนโยบายในการบริหารงานกองทัพบก เพราะพระราชวงศ์
องค์ส าคัญที่เคยดูแลทหารบกต้องสิ้นพระชนม์ไปในเวลาใกล้เคียงกันถึงสองพระองค์ คือพลเอก พระเจ้า
บรมวงศ์เธอ กรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช สิ้นพระชนม์เมื่อ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๖ และ ทูนกระหม่อมกรมหลวง
พิษณุโลกฯ ก็มาสิ้นพระชนม์อีกพระองค์หนึ่ง ตามที่กล่าวมาแล้วทหารบกจึงขาดพระราชวงศ์ผู้ใหญ่เป็น
ผู้บังคับการดูแล จึงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ทูนกระหม่อมบริพัตรทรงย้ายจากหน้าที่เสนาบดีกองทัพเรือ 
มาประจ าที่กองทัพบกแทนกรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ 

 

การย้ายต าแหน่งหน้าที่ของทูนกระหม่อมบริพัตรมากองทัพบก ท าให้เกิดพัฒนาการเรื่อง ซิมโฟนิค
แบนด์ครั้งใหญ่ตามมาที่กองทัพบกเช่นเดียวกับที่ทรงท าให้กองทัพเรือมาก่อน ในสมัยดังกล่าว มีครูแตรวง
ทหารบกศิษย์ของพระวาทิตบรเทศ (ม.ร.ว ชิต เสนีวงศ์) ชื่อร้อยเอกแดง วาทิตวัฒนะ เป็นครูใหญ่อยู่ (ท่านผู้นี้ 
ต่อมารั้งราชทินนาม หลวงวาทิตบรเทศเป็นคนที่ ๒) ทูนกระหม่อมทรงเห็นว่าจ าเป็นที่จะต้องมีผู้ช่วยให้
ค าแนะน าและช่วยร้อยเอกแดง จึงทรงสั่งให้ย้าย เรือเอกสุทธิ์ ศรีชญาให้ย้ายจากกองทัพเรือมาประจ าใน
กองทัพบกในต าแหน่งร้อยเอกครูแตรทหารบก ทั้งสองท่านนี้ต่อมาได้เจริญในราชการแตรวงทหารบกได้
เป็นที่พันตรีหลวงวาทิตบรเทศ (แดง วาฑิตวัฒนะ) และพันตรี หลวงประสานดุริยางค์ (สุทธิ์ ศรีชญา) งาน 
ซิมโฟนิคแบนด์ของกองทัพบกก็ได้เจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นอันว่าประสบความส าเร็จทั้งสองค่ายทั้ง
ทหารบกและทหารเรือ 

 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวสวรรคต ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘ ช่วงงาน
พระบรมศพนี้เอง งานวงซิมโฟนิคแบนด์ทั้งทหารบกและทหารเรือของทูนกระหม่อมบริพัตรได้ราชการเป็น
อย่างดียิ่งใหญ่และหรูหราสมพระเกียรติยศยิ่งนัก งานออกพระเมรุพระบรมศพรัชกาลที่ ๖ ได้ทรงสั่งการไว้ 
ให้พระอัญเชิญพระบรมโกศด้วยรถปืนใหญ่เพราะทรงเป็นทหาร แตรวงทหารบกขนาดใหญ่ก็ได้บรรเลง
เพลงโศกน ากระบวนราชรถเป็นที่สง่างาม ไพเราะระคนเศร้ายิ่งนัก นับว่าทูนกระหม่อมทรงมีส่วนช่วยใน



แตรสยาม ๙๗ 
 

เรื่องดนตรีของชาติ ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี ความสามัคคี พร้อมด้วยการเฉลิมเกียรติยศอันยิ่งใหญ่
ต่อองค์พระประมุขชองชาติอย่างดียิ่ง 

 

ในช่วงที่หลวงประสานดุริยางค์ (สุทธิ์ ศรีชญา) เข้ามาท าหน้าที่เป็นครูใหญ่ในกองทัพบกปรากฏ
ว่ามีศิษย์ของจางวางทั่ว พาทยโกศลจ านวนหลายคนที่เคยเป็นนักดนตรีในวังบางขุนพรหมมาก่อน ได้เข้ามา
เป็นทหารในกองทัพบกด้วย ท่านเหล่านั้นได้ถ่ายทอดวิชาดนตรีไทยมาไว้ที่กองทัพบกเป็นจ านวนมาก บุคคล
เหล่านี้ได้แก่ (๑) นายอาจ สุนทร ผู้รอบรู้ดนตรีสายบ้านวัดกัลยาณ์ มีความคล่องแคล่วในการบันทึกโน้ตสากล
เป็นอย่างดี (๒) นายนพ ศรีเพชรดี ท่านผู้นี้ได้รับราชการอยู่ในกองทัพบกในต าแหน่งนายร้อยเอกและต่อมา
เป็นผู้บังคับบัญชาวงจุลดุริยางค์ทหารบกขึ้น ครูนพ ศรีเพชรดี เดิมเป็นคนฆ้องใหญ่รุ่นเล็กของวังบางขุนพรหม 
ท่านเป็นผู้มีความสามารถ ขยัน เที่ยงตรงและเอาใจใส่ในการฝึกหัดเป็นอย่างดีเยี่ยม ท าให้วงจุลดุริยางค์
ทหารบกมีชื่อเสียงมากมาจนถึงในสมัยรัชกาลที่ ๙ (๓) นายฉัตร สุนทรวาทิน คนระนาดทุ้ม วังบางขุนพรหม 
(๔) นายยรรยง โปร่งน้ าใจ คนเครื่องหนังฝีมือเลิศ และที่ส าคัญได้แก่ (๕) นายเทวาประสิทธ์ พาทยโกศล ลูกชาย
คนเดียวของจางวางทั่ว พาทยโกศล ทุกคนที่เอ่ยนามมานี้ได้มาเป็นทหารประจ าที่กองทัพบกทุกคน เท่ากับ
ว่าแตรวงกองทัพบกได้รับนักดนตรีดีเป็นสมบัติชิ้นเอกของทูนกระหม่อมบริพัตร และของจางวางทั่ว พาทยโกศล 
มารวมไว้ที่กองทัพบกนี้เป็นแหล่งที่สอง เกิดความมั่นคงแข็งแรงไม่น้อยไปงานกว่าของกองทัพเรือ ทั้งนี้
เพราะทูนกระหม่อมทรงถูกย้ายจากทัพเรือมาทัพบก สุดท้าย ยังได้นักร้องคนส าคัญที่ร้องเพลงพระนิพนธ์
ของทูนกระหม่อมได้มากที่สุด คือนางสาวทูน พาทยโกศล มาร่วมงานอีกคนหนึ่งด้วย ท่านผู้นี้ต่อมาคือ
อาจารย์คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ให้เป็นแม่กองใหญ่ ในการช าระและบันทึกเสียงเพลงพระนิพนธ์ของทูนกระหม่อม ในวาระฉลอง
ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ และมีการฉลองในเดือนมิถุนายน ๒๕๒๔ ณ โรงละครแห่งชาติ สรุปได้ว่ามี
ศิลปินดนตรีคนเก่ง ตามเสด็จทูนกระหม่อมมาอยู่กองทัพบก ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๖๓ ที่ส าคัญสายของศิษย์แตรวง
วังบางขุนพรหมและบ้านวัดกัลยาณมิตรได้มีความมั่นคงสืบต่อมาในกองทัพบกอีกสายหนึ่ง จนถึงสมัย
รัชกาลที่ ๙ 
 

ทูนกระหม่อมทรงเป็นต้นคิดจัดกำรบรรเลงดนตรี กำชำดคอนเสิร์ต 
 ในสมัยรัชกาลที่ ๗ ซึ่งเสด็จขึ้นครองราชย์ในปลายปี พ.ศ.๒๔๖๘ จนถึงทรงสละราชสมบัติในวันที่ 
๒ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๔๗๗ เป็นเวลาสั้นเพียง ๙ ปีนั้น เป็นช่วงที่ทูนกระหม่อมบริพัตรทรงเปลี่ยนหน้าที่
ราชการใหม่ทั้งหมด ไม่ได้ทรงควบคุมทหารบกทหารเรือแต่ทรงควบคุมงานมหาดไทย คือด้านการปกครอง
บ้านเมือง การสาธารณสุข ฯลฯ ต้องเสด็จเยี่ยมท้องถิ่นทั้งใกล้และไกล ทรงเป็นอภิรัฐมนตรีที่ปรึกษาราชการที่
ส าคัญยิ่ง เป็นก าลังส าคัญต่อความมั่นคงของราชบัลลังก์ในรัชกาลที่ ๗ แต่ก็ยังคงช่วยดูแลงานดนตรีต่อมา
ด้วยพระทัยรักอย่างแท้จริง ถึงกับเคยรับสั่งพระโอรสและพระธิดาว่า มีความโดยสรุปว่า “ถ้าพระองค์ทรง



๙๘ แตรสยาม 
 

เลือกได้ทรงอยากจะเป็นนักดนตรี แต่งเพลง และท างานด้านอักษรศาสตร์ แต่เพราะเกิดมาเป็นเจ้าฟ้า เป็น
ลูกพระเจ้าแผ่นดิน ก็ต้องท าราชการ ท าตามต าสั่งของพระเจ้าแผ่นดิน ให้เป็นประโยชน์แก่ชาติ” 
 

งานพระนิพนธ์เพลงส าหรับวงปี่พาทย์และแตรวง รวมครั้งสุดท้ายมีมากถึง ๗๒ เพลง ซึ่งในสมัย
รัชกาลที่ ๗ มีไม่มากนัก เพราะทรงเป็นอภิรัฐมนตรี ทรงดูแลงานมหาดไทยและการสาธารณสุข เพลงในช่วงนี้ 
ที่ส าคัญคือเพลงแขกสายเถา (๒๔๗๑) และเมื่อกองดุริยางค์ทหารเรือรับนักเรียนเรียนเครื่องสายฝรั่ง และเกิด
วงดุริยางค์ทหารเรือขึ้นแล้ว งานดนตรีสากลขนาดใหญ่ก็เกิดตามอีกกับวงดุริยางค์กองทัพเรือ ซึ่งในช่วงต้น
มีหัวหน้าคือนายเรือโทมานิต เสนะวีณิน เมื่อทรงดูแลงานของสภากาชาดไทย จึงได้ทรงเป็นผู้ก่อก าเนิด 
“กาชาดคอนเสิร์ต” ที่บรรเลงด้วยวงดุริยางค์กองทัพเรือ งานเพื่อการกุศลมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๗ ส าหรับ
งานเกี่ยวกับดนตรีในกองทัพบกและกองทัพเรือในสมัยรัชกาลที่ ๗ นั้น แม้จะทรงห่างไปบ้าง ถึงกระนั้นก็ยัง
มีความแข็งแรงมั่นคงอยู่มากเพราะได้จางวางทั่ว พาทยโกศลมาเป็นผู้ดูแลแทนพระองค์สืบต่อมา ส าหรับ
ทางขับร้องเพลงไทยกับแตรวงนั้น นางเจริญ พาทยโกศล และบุตรีท่านครูจางวางทั่ว คือนางสาวทูล พาทยโกศล
(ต่อมาคือคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ) ได้มาเป็นก าลังส าคัญในการสอนขับร้องให้กับนักร้องหญิงทั้งของ
กองทัพบกและกองทัพเรือต่อมา 

 

เหตุการณ์ร้ายแรงจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ทูนกระหม่อมต้องทรงสละ
วังบางขุนพรหมให้แก่คณะราษฎร์ เพื่อแลกกับความปลอดภัยของทุกชีวิตในครอบครัวของท่าน ประกอบด้วย
เสด็จน้ากรมหลวงฯ พระชายา หม่อม พระโอรสธิดาอีก ๘ พระองค์ ชาววังเรียกภาวะทางการเมืองครั้งนี้ว่า
“วังแตก” วังบางขุนพรหมต้องตกเป็นสมบัติของทางราชการสมัยประชาธิปไตย ทูนกระหม่อมเสด็จลี้ภัย
การเมืองพร้อมด้วยครอบครัวไปประทับที่เมืองบันดุง ประเทศอินโดนีเซียใน พ.ศ.๒๔๗๕ นั้นโดยมีจางวางทั่ว 
พาทยโกศลเป็นครูผู้อุปถัมภ์คนส าคัญด้านวิชาการดนตรีให้แก่ทัง้สองกองทัพเป็นเวลาสืบต่อมาอีกประมาณ 
๖ ปีจางวางทั่ว พาทยโกศลจึงถึงแก่กรรมเมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๑ คงเหลือแต่นางเจริญ พาทยโกศลช่วยเหลือใน
ด้านการขับร้องต่อมา โดยรับสอนนักร้องที่บ้านของท่านโดยไม่ได้ไปท างานในกองทัพทั้งสอง 
 

 ระยะเวลาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๗๕–๒๔๘๖ ๑๑ ปี ที่ทูนกระหม่อมบริพัตรประทับที่เมืองบันดุงนั้นเป็น
เวลาที่ทรงส าราญพระทัยมาก และทรงท าทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระทัยปรารถนาได้มากที่สุดเพราะทรงว่างมาก
อย่างไม่เคยว่างมาก่อนในพระชนม์ชีพ ทรงพระอักษรหนังสือต่างประเทศทั้งภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และ
ภาษาเยอรมันอย่างมากมาย ทรงแปลหนังสือนิทานปันหยี (คือเรื่องอิเหนา) จากภาษาชวาและมลายู เป็น
ภาษาไทยหนึ่งเล่ม ทรงฝึกซ้อมดนตรีไทยล าพังพระองค์เองได้แก่การสีซอสามสาย การทรงฆ้องวงใหญ่และ
ได้เพิ่มเพลงพระนิพนธ์ขึ้นใหม่ที่เมืองบันดุง อีกเป็นจ านวนมาก เพลงยุคหลังนี้จึงเป็นเพลงส าหรับวงปี่พาทย์
ไม้แข็ง มากกว่าที่จะเป็นเพลงส าหรับวงโยธวาทิต ทรงนิพนธ์แล้วประทานมาเป็นโน้ตลายพระหัตถ์บน



แตรสยาม ๙๙ 
 

บรรทัดห้าเส้น ส่งทางไปรษณีย์มาประทานนายเทวาประสิทธ์ พาทยโกศลที่บ้านวัดกัลยาณมิตร เพลงชุดหลัง
ของทูนกระหม่อมนี้มีชื่อเสียงมา เช่น เพลงแขกสี่เกลอส าหรับวงโยธวาฑิต เถา เพลงสุดถวิล เถา เพลงจิ้งจก
ทองเถา เพลงโหมโรงลุงเง้ะส าหรับวงอังกะลุง และเพลงซึ่งมีแต่โน้ตทางฆ้องวงใหญ่แต่ไม่เคยบรรเลง เช่น 
เพลงวิลันดาโอดเถากับเพลงพระจันทร์ครึ่งซีก เถา  
 

บทสรุป 
 นับตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๔๘ ที่ทรงเริ่มงานดนตรีในกองทัพเรือ จนถึง พ.ศ.๒๔๗๕ ทูนกระหม่อมได้ทรง
พัฒนาแตรวงทหารให้เป็นซิมโฟนิคแบนด์ประสบความส าเร็จอย่างยิ่งใหญ่ทั้งในกองทัพบกและกองทัพเรือ 
นักดนตรีของท่านล้วนเป็นผู้มีฝีมือมีความสามารถสืบต่อมาจนทุกวันนี้ รวมเพลงพระนิพนธ์ที่ทรงไว้
มากกว่า ๗๐ เพลง ซึ่งพระทายาทและมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้ท านุบ ารุงรักษาไว้ ที่ส าคัญราชสกุลบริพัตร
และพระทายาททั้งหลายได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารีให้ท าการบันทึกเพลงพระนิพนธ์ของทูนกระหม่อมทั้งหมด ใช้วงโยธวาทิตขนาดใหญ่
หรือที่เรียกว่าวงซิมโฟนิคแบนด์ บรรเลงโดยนักดนตรีจากสี่เหล่าทัพ กรมต ารวจ และกรมศิลปากร บันทึก
เพลงพระนิพนธ์ที่เป็นแตรวง วงปี่พาทย์คณะพาทยโกศล และคณะพาทยรัตน์ บันทึกเพลงปี่พาทย์ไม้แข็ง 
ได้มีการเลือกนักดนตรีนักร้องจากสามเหล่าทัพจากกรมต ารวจและจากกรมศิลปากร มาร่วมบันทึกเสียงไว้
โดยมีคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ผู้ใกล้ชิดในเบื้องพระบาทของทูนกระหม่อมเป็นผู้ควบคุมฝึกซ้อม งานครั้งแรก
สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้บันทึกเสียงโดยวิศวกรจากวิทยุ อ.ส.พระราชวังดุสิต 
บันทึกเสียงกันที่ศาลาดุสิดาลัย พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน งานครั้งแรกได้ท าการบันทึกเสียงลงเทปตลับ 
ออกเผยแพร่ในงานฉลองครบรอบวันประสูติ ๑๐๐ ปีในเดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๒๔ ซึ่งเผยแพร่พร้อมกับ
งานเสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดห้องสมุดดนตรีทูนกระหม่อมบริพัตร ณ หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี ท าให้มี
ผู้รู้จักงานของทูนกระหม่อมบริพัตร และมีผู้สนับสนุนในการศึกษาเล่าเรียนเป็นงานวิชาการต่อมา จนเวลา
ผ่านมาจึงได้มีการฉลองครบรอบ ๑๒๐ ปีวันประสูติอีกครั้งหนึ่ง ในครั้งนี้พระทายาทได้ขอพระราชทาน
เพลงของทูนกระหม่อมบริพัตร ที่สมเด็จพระเทพรัตน์ฯ ได้โปรดเกล้าให้สถานีวิทยุ อ.ส. บันทึกไว้ครั้งแรก
นั้นน ามาปรับด้วยเทคนิคทางคอมพิวเตอร์ปรับเสียงให้ดีขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วจัดบันทึกลงเป็นแผ่นซีดี
เผยแพร่ พร้อมกับมีงานฉลองซึ่งสนับสนุนโดยธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นผู้ดูแลวังบางขุนพรหมอยู่ใน
ปัจจุบัน ในครั้งนั้นได้เพิ่มเพลงพระนิพนธ์ของทูนกระหม่อมบริพัตรที่บรรเลงด้วยวงอังกะลุงชองกองทัพบก
เพิ่มขึ้นอีกชุดหนึ่ง นอกจากนี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักดนตรีจากทุกเหล่าทัพมารวมใจกันช าระ
โน้ตเพลงพระนิพนธ์แตรวงของทูนกระหม่อมบริพัตรทั้งหมด รวมกับโน้ตเพลงของจางวางทั่ว พายะโกศล 
บรรจงคัดด้วยลายมืออันงดงาม แล้วเก็บรักษาไวท้ี่ห้องสมุดส่วนพระองค์ที่อาคารชัยพัฒนา ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ 
ให้เผยแพร่ น าไปใช้บรรเลงอย่างกว้างขวาง 



๑๐๐ แตรสยาม 
 

ที่ส าคัญบัดนี้ปี ๒๕๕๙ ครบ ๑๓๕ ปีวันประสูติของทูนกระหม่อมบริพัตร สมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระกรุณาพระราชทานแนวคิดและการสนับสนุนให้กระทรวง
วัฒนธรรมและมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ยกแตรวงไปบรรเลงเพลงพระนิพนธ์ทูนกระหม่อมบริพัตร ณ 
ประเทศเยอรมนี การนี้ ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ อดีตปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและม.ร.ว สุขุมพันธุ์ บริพัตร 
ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้สนองพระบัญชาจัดการให้น า
แตรวงทหารบก ทหารเรือ ต ารวจ และนาฏศิลปินจากกรมศิลปากรเดินทางไปแสดงในหลายเมืองของประเทศ
เยอรมนี ดังปรากฏโปรแกรมในเอกสารฉบับเดียวกันนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อม
อย่างหาที่สุดมิได้ 
 

ทูนกระหม่อมบริพัตร ทรงท างานตอบแทนคุณแห่งบ้านเกิดเมืองนอน คุณแห่งพระราชวงศ์จักรี 
และคุณต่อครูบาอาจารย์ของท่านด้วยดีเป็นที่สุดแล้ว ปี ๒๕๕๙ นี้ นับว่าได้ทรงสิ้นพระชนม์ไปนานแล้ว
กว่า ๗๒ ปีพระเกียรติยศ พระนาม และผลงานของท่าน จึงยังคงเป็นสมบัติล้ าค่าของชาติไทยสืบมาจนถึง
เราทั้งหลายขณะนี้ นับเป็นอนุสาวรีย์ทีย่ิ่งใหญ่ทีค่วรแก่การภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง สมควรที่เราจะได้ร าลึกในคณุ
ความดีของท่านต่อไปชั่วกาลนาน 
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The Siamese Patrol  
บทเพลงแตรวง ถวายพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พ.ศ.๒๔๕๐ 
 
 

จิตร์ กาวี 
 

 

บทน ำ 
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้เสด็จประพาสยุโรปถึงสองครั้ง ในปี 

พ.ศ.๒๔๔๐ และ พ.ศ.๒๔๕๐ โดยทั้งสองครั้งได้มีหลักฐานบันทึกทางราชการ และที่ส าคัญมากคือ
พระราชหัตถเลขาดังปรากฏชัดเจนในหนังสือพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน ซึ่งมี เรื่องราวเกี่ยวกับดนตรีและ
ศิลปการแสดงแทรกอยู่หลายตอน มีพระราชวิจารณ์ดนตรีและการแสดงต่างๆ ที่ได้ทอดพระเนตร นับเป็น
เอกสารวิชาการยอดเยี่ยม ที่นักดนตรีวิทยาไม่ควรพลาดที่จะเรียนรู้จากพระราชนิพนธ์ของท่าน 

 

ช่วงเวลาดังกล่าว (พ.ศ.๒๔๔๐-๒๔๕๐) กรุงสยามได้รับความรู้และด าเนินตามความเจริญของ
หลายประเทศในยุโรป การที่ทรงส่งพระราชโอรสหลายพระองค์ไปศึกษาวิชาความรู้ในประเทศอังกฤษ 
รัสเซีย และเยอรมนี รวมถึงการเสด็จไปทอดพระเนตรงานพร้อมพระราชโอรสในอีกหลายประเทศ เช่น 
ฝรั่งเศส อิตาลี เบลเยี่ยม และเนเธอแลนด์ มีผลให้พระราชโอรสได้ทรงกลับมาท าคุณประโยชน์แก่
ประเทศชาติอย่างมหาศาล ได้กลับมาท าราชการต่างพระเนตรพระกรรณมากมายหลายเรื่องจนไม่อาจ
บรรยายได้ครบถ้วน กรุงสยามได้พัฒนาเป็นประเทศที่ทันสมัยที่สุดในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้  และมิใช่
ประเทศด้อยพัฒนาดังที่ต่างชาติจากยุโรป จะใช้เหตุผลของความด้อยพัฒนา (Uncivilized Country) มาเป็น
ข้ออ้างในการเข้ายึดครองเป็นอาณานิคม 

 

                                                            
 นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 



๑๐๒ แตรสยาม 
 

 

เรื่องของดนตรีในสมัยรัชกาลที่ ๕ แม้จะไม่เป็นเรื่องเด่นที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจและความมั่นคงของ
ชาติโดยตรง แต่ดนตรีก็มีความส าคัญเพราะดนตรีเป็นสื่อส าคัญช่วยสนับสนุนความทันสมัยที่ฝรั่งเรียกว่า
เป็นความศิวิไลซ์ ช่วยให้การติดต่อกับต่างประเทศด าเนินไปด้วยดีและมีคุณค่าในทางวัฒนธรรมแบบรู้เขา
รู้เรา การรับเสด็จของหลายประเทศในยุโรปมีการแห่แหน การแสดงดนตรี และที่ส าคัญหนังสือพิมพ์ได้
กระจายข่าว ภาพ จนถึงได้ปรากฏลงบนแผ่นฟิล์มภาพยนตร์สั้นๆ เมื่อครั้งเสด็จถึงกรุงสต๊อกโฮล์ม ประเทศ
เทศสวีเดน และกรุงเบิร์น ประเทศสวิสเซอแลนด์ แสดงให้เห็นถึงภาพการต้อนรับที่ยิ่งใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น
ขบวนเรือที่สวยงามหรือขบวนรถม้าที่ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยาม 

 

การแสดงความยินดีของชาวฝรั่งนอกจากการต้อนรับแล้ว ยังคิดที่จะถวายของขวัญแก่กษัตริย์
สยามหรือถวายสิ่งที่กรุงสยามไม่เคยมีมาก่อน ด้วยวัฒนธรรมดนตรีของชาวยุโรปที่มีสืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนานจัดว่าเป็นของดีมีค่า และเป็นหน้าตาที่จะอวดความสามารถแก่ประเทศเล็กๆ ที่เดินทางมาไกล จึง
ปรากฏเป็น “บทเพลงของขวัญ” ที่น้อมเกล้าฯ ถวาย ไม่มีพิษภัย มีความรื่นรมย์ สง่างาม ทั้งยังเป็นการถวาย
พระเกียรติ บทเพลงดังกล่าวแต่งขึ้นโดยนักประพันธ์ชาวเยอรมัน คือเพลง Siamesische Wachtparade 
หรือในภาษาอังกฤษว่า Siamese Patrol ซึ่งในบทความนี้จะขอใช้ชื่อภาษาอังกฤษในการด าเนินเรื่องต่อไป 

 

ผู้ประพันธบ์ทเพลง (Siamese Patrol) 
บทเพลงนี้ ในชื่อภาษาเยอรมันว่า Siamesische Wachtparade ผู้เขียนพบว่าได้ประพันธ์ขึ้นใน 

พ.ศ.๒๔๔๕ ปรากฏตามส าเนาเก่าที่สุดที่พิมพ์ไว้กับแผ่นกระดาษโน้ตเพลงนี้ อันเป็นต้นฉบับ ค.ศ.๑๙๐๒ 
หรือ พ.ศ.๒๔๔๕ ก่อนการบรรเลงถวายจริงในปี ๒๔๕๐ ถึง ๕ ปี ผู้ประพันธ์เป็นนักดนตรีชาวเยอรมันชื่อ
นายปอล ลินซ์เก้ (Paul Lincke) ผู้มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในยุคนั้น มีผลงานทั้งเพลงบรรเลงและเพลง
ขับร้องมากมาย 

 

ประวัติของนายปอล ลินซ์เก้ เกิดในปี พ.ศ.๒๔๐๙ ณ เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี เป็นบุตรชาย
ของนายออกุส ลินซ์เก้ (August Lincke) เขาเป็นนักไวโอลินประจ าอยู่ในวงออร์เคสตร้า และได้เรียนบาสซูน 
(Bassoon) ในวงโยธวาฑิตของโรงเรียน นอกจากนั้นยังศึกษาเครื่องดนตรีอื่นๆ เพิ่มเติมอีก เช่นเทเนอร์ฮอร์น 
(Tenor Horn) เปียโน (Piano) ไวโอลิน (Violin) เป็นต้น นายปอลเริ่มต้นอาชีพดนตรีในฐานะนักบาสซูน ที่ 
The Berlin's Central Theatre หลังจากนั้น ก็เริ่มมีผลงานประพันธ์เพลงของตนเองออกมาเผยแพร่ และเริ่ม
เป็นที่รู้จักมากขึ้นเมื่อเขาได้แต่งเพลงอันเป็นที่รู้จักมากเพลงหนึ่งของเขาคือเพลงชื่อ Berliner Luft (Berlin Air) 
ถือเป็นเพลงที่โด่งดังและเป็นที่รู้จักในฐานะเพลงชาติเยอรมันอย่างไม่เป็นทางการ นายปอล ลินซ์เก้ จึงถูก
ยกย่องเป็นอย่างมากในประเทศเยอรมนีในฐานะนักประพันธ์ที่ส าคัญมากที่สุดคนหนึ่งของยุคสมัย 



แตรสยาม ๑๐๓ 
 

 

 
 

ภาพที ่๑ ปอล ลนิซ์เก้ (Paul Lincke 1866-1946) ผู้ประพันธ์เพลง Siamese Patrol 

 

ลักษณะเด่นของเพลง Siamese Patrol 
เพลงนี้จัดเป็นเพลงประเภท Character piece ซึ่งพบบ่อยในช่วงต้นศตวรรษที่ ๑๙ เกิดจากการ

ค้นหาความแปลกใหม่ในดนตรีตะวันตกของยุคดังกล่าว เป็นบทเพลงขนาดกลางไม่ยาวมากนัก 
ลักษณะเฉพาะของดนตรีประเภทนี้มักจะแตกต่างกันบ้างตามแต่ศิลปินผู้ประพันธ์ มีการก าหนดแนวคิดขึ้น
อย่างชัดเจน โดยที่เพลงนี้ต้องการบรรยายให้เห็นภาพกองทหารของชาวสยาม ที่ก าลังเดินแถว (Parade 
หรือ Patrol) พร้องกับการบรรเลงแตรวง ใช้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าบรรเลงไปพร้อมกับเครื่องคุม
จังหวะ มีเครื่องเป่าลมไม้ (Woodwind) เครื่องเป่าทองเหลือง (Brass) และเครื่องกระทบ (Percussion) มี
จังหวะที่กระฉับกระเฉงและท านองที่ฟังติดหู ลักษณะเด่นที่ส าคัญอีกอย่างของท านองเพลงคือจะเริ่มต้น
ด้วยเสียงค่อนข้างเบา เป่าโดยเครื่องดนตรีน้อยชิ้นคล้ายกับว่าได้ยินเสียงทหารเดินมาจากระยะไกล แล้ว
เสียงเพลงก็จะดังขั้นเรื่อยๆ จนดังที่สุดเมื่อแถวทหารเข้ามาใกล้ จากนั้นก็ลดความดังลงที่ละน้อย 
เหมือนกับการเดินจากไปของแถวทหารนั้น โปรดสังเกตภาพถ่ายที่ได้มาจากแผ่นโน้ตเพลงดังกล่าว 



๑๐๔ แตรสยาม 
 

 

 
 

ภาพที่ ๒ หัวกระดาษโน้ตเพลงสยามมิชพาโทรล ทีร่ะบุชื่อเพลงเป็นภาษาต่างๆ ถึงสามภาษา  
ได้แก่ เยอรมัน, อังกฤษ และอิตาเลีย่น ถัดลงมาจะเปน็ข้อความที่ระบุรายละเอียดของการส าเนาโน้ตเพลงดังกล่าว 

(ปีและผู้ส าเนาถูกขีดเส้นใต้ไว้) 

 

กำรบรรเลงเพลงถวำยรัชกำลที่ ๕ 
ในการเสด็จประพาสเมืองคาเซล (Kassel) ในเยอรมนี กษัตริย์เยอรมันขณะนั้น คือจักรพรรดิ

วิลเฮล์มที่ ๒ แห่งเยอรมนี (Wilhelm II) ซึ่งรัชกาลที่ ๕ ทรงคุ้นเคยมาก่อนตั้งแต่เสด็จยุโรปครั้งแรกเมื่อปี 
๒๔๔๐ และได้ทรงฝากฝังให้ทูนกระหม่อมบริพัตรได้เข้ามาอยู่ในพระอุปถัมภ์ขณะทรงศึกษาวิชาทหารอยู่
ในเยอรมนี สถานที่ที่ได้เสด็จมาคือพระราชวังวิลเฮมสเฮอ (Wilhelmshohe) ทางราชการเยอรมันได้ถวาย
พระกระยาหารมื้อค่ าในพระราชวังดังกล่าว จากเอกสารโบราณระบุไว้ว่ามีการบรรเลงเพลงที่ชื่อ Siamesische 
Wachtparade ประพันธ์โดยนายแตรกองทหารราบที่ ๑๖๗ ชื่อนายฮเิค (Bandmaster Hiege) เอกสารดังกล่าว 
คือจดหมายที่ส่งมาจากสถานราชทูตสยาม ณ กรุงเบอร์ลินครั้งนั้น มีส าเนารับวันที่ ๙ กรกฎาคม รัตนโกสินทรศก 
๑๒๗ (พ.ศ.๒๔๕๑ เมื่อเสด็จกลับมาแล้ว) เป็นหนังสือขอพระบรมราชานุญาตให้พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวินิจฉัยเพือ่จกัพระราชทานเหรียญช้างเผือกทองค า แก่ผู้ประพันธ์เพลง Siamesische 
Wachtparade ขอยกบางตอนจากต้นฉบับเดิมมาดังนี ้

 

“เมื่อคราวเสดจพระราชด าเนิรประพาศเมืองคาเซล เมื่อเดือนสิงหาคม ศก ๑๒๖ 
นั้น นายแตรกองทหารราบที่ ๑๖๗ ชื่อแบนด์มาสเตอร์ ฮิเคได้คิดแต่งเพลงแตร 
ขึ้นท าบัณเลงทูลเกล้าฯ ถวายในเวลาเสวยดินเนอร์ ที่พระราชวังวิลเลียมเฮอร์ 
โดยได้รับพระอนุญาตจากพระเจ้า เอมเปรอโดยเฉภาะเพลงหนึ่งซึ่งทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า Siamesische Wachtparade ” 



แตรสยาม ๑๐๕ 
 

 

แม้ว่าจะไม่มีการระบุชัดเจนว่า นายแตรกองทหารราบที่ ๑๖๗ ที่ชื่อนายฮิเค กับนายปอล ลินซ์เก้ 
นั้นเป็นคนๆเดียวกันหรือไม่ แต่เอกสารทุกฉบับที่เป็นโน้ตท านองเพลงดังกล่าวได้บ่งว่าเพลงนี้เป็นของนาย
ปอล ในการสืบค้นข้อมูลเบื้องต้นก็ไม่พบว่านายปอลได้เข้าไปท างานเป็นนายแตรของกองทหารราบ
เยอรมันหรือไม่ แต่ด้วยมีปรากฏหลักฐานสองสิ่งคือ จดหมายที่ส่งไปประเทศสยามจากสถานราชทูตสยาม 
ณ กรุงเบอร์ลินที่พูดถึงชื่อเพลง Siamesische Wachtparade และในโน้ตเพลงเดียวกันที่ตีพิมพ์ออกมา
โดยแบ่งเป็นฉบับภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมัน ได้ระบุว่าบทเพลงนี้ประพันธ์โดยนายปอล ลินซ์เก้ บนหัว
ของปกโน้ตเพลงฉบับภาษาอังกฤษ มีข้อความแปลเป็นภาษาไทยไว้ว่า “มอบให้ด้วยความเคารพแด่กษัตริย์
แห่งประเทศสยาม (Respectfully Dedicated to the King of Siam)” ส่วนหัวของปกโน้ตภาษาเยอรมัน
ก็ระบุมาในท านองเดียวกันคือ “มอบให้ด้วยความเคารพแด่จุฬาลงกรณ์ กษัตริย์แห่งประเทศสยาม (Seine 
Majestät Tschulalongkorn König Bon Siam)” ซึ่งน่าจะชัดเจนแล้วในระดับหนึ่งว่าบทเพลงนี้มีความ
เกี่ยวข้องและมีความส าคัญ เป็นเพลงเกียรติยศที่แตรวงเยอรมันได้บรรเลงถวายแก่พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ หน้าที่ประทับของกษัตริย์ทั้งสองประเทศ เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าหลวงได้
เสด็จประพาสยุโรปครั้งที่ ๒ ช่วงปี พ.ศ.๒๔๕๐ จะเป็นไปได้หรือไม่ว่า ในวันที่บรรเลงเพลงนี้ถวายรัชกาลที่ ๕ 
ผู้เป็น Band Master มิใช่เจ้าของผู้แต่งเพลงแต่ผู้ก ากับควบคุมการบรรเลงน้อมเกล้าฯ ถวายคราวนั้น มี
นามว่านายฮิเคก็อาจเป็นได้ 

 

อนึ่งหลังจากเวลาผ่านไปอีกนับปี เพลงเดียวกันนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นเพลงในรูปแบบที่ต่างไป
จากเดิม เช่นที่การบรรจุบทร้องลงไป มีการเปลี่ยนเป็นเพลงจังหวะ Foxtrot ส าหรับการเต้นร า Ballroom 
เป็นต้น โน้ตเพลงที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปนั้น ทุกแบบจะมีชื่อ Paul Lincke พิมพ์ก ากับไว้ด้วยอย่างชัดเจนทุกครั้ง 
 
 
 
 



๑๐๖ แตรสยาม 
 

 

 
 

ภาพที่ ๔ ปกโน้ตเพลง Siamesische Wachtparade (ภาษาเยอรมนั) และ Siamese Patrol (ภาษาอังกฤษ) 
โดยนายปอล ลินซ์เก้ (ขีดเส้นใต้สีเหลือง) จะเห็นไดว้่าบนหัวปกจะมกีารเขียนค าอุทิศ 

มอบให้แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ (ในวงกลมสีเหลือง) ทัง้สองภาษา 
ที่มา: พฤฒิพล ประชุมผล, พิพิธภัณฑ์เครื่องเลน่กระบอกเสียงและหบีเสียงไทย 

 

เหตุกำรณ์ภำยหลังกำรบรรเลงถวำย และบทสรุป 
ภายหลังการบรรเลงเพลงสยามมิชพาโทรล ถวายรัชกาลที่ ๕ เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๔๕๐ ได้ผ่าน

ไปแล้ว ก็ได้พบหลักฐานการส่งหนังสือโดยเจ้าพระยาศรีธรรมสาส์น อัคราชทูตสยามประจ ากรุงเบอร์ลิน 
ประเทศเยอรมนี เนื้อความเกี่ยวกับการขอพระราชทานบรมราชานุญาตเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย ในการที่
จะพระราชทานเหรียญช้างเผือกทองค าแก่ผู้ประพันธ์เพลง ครั้งแรกสถานทูตได้ส่งหนังสือถึงเจ้าพระยา
สุรวงวัฒนศักดิ์ ซึ่งขณะนั้นด ารงต าแหน่งสมุหราชองครักษ์ แต่ไม่มีการตอบกลับมา ทางสถานทูตจึงได้ส่ง
จดหมายซ้ ามีเนื้อความเดิม แต่ส่งไปถวายกรมหลวงเทวะวงษ์ เพื่อที่จะส่งต่อโดยตรงถึง พระเจ้าน้องยาเธอ
กรมขุนสมมตอมรพันธุ์ ซึ่งด ารงต าแหน่งราชเลขานุการ เพื่อกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จากนั้นจึงได้มีพระราชกระแสเป็นลายพระราชหัตถเลขา ให้น าโน้ตเพลงนี้ส่งไปถวายสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ 
เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ฯ หรือ ทูนกระหม่อมบริพัตรซึ่งทรงมีความรู้ด้านดนตรีสากลเป็นอย่างดี เพื่อถวาย
พระวินิจฉัยผลงานเพลงดังกล่าวว่ามีความเหมาะสมแก่การพระราชทานเหรียญช้างเผือกทองค าแก่
ผู้ประพันธ์หรือไม่ ปรากฏลายพระหัตถ์เป็นพระราชกระแสรับสั่งว่า “ ให้ส่งไปให้บริพัตรดูว่าเปนอย่างไร ” 
ดังนี ้



แตรสยาม ๑๐๗ 
 

 

 
 

ภาพที ่๕ ลายพระหัตถข์องพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ส่งมาพร้อมโน้ตเพลง 
เพื่อให้ทูนกระหม่อมบริพัตรตรวจสอบว่าเหมาะสมแก่การพระราชทานเหรียญช้างเผือกทองแก่ผูป้ระพนัธ์หรือไม่ 

 

ทูลกระหม่อมบริพัตรทรงมีหนังสือตอบกลับเห็นควรที่จะพระราชทานเหรียญช้างเผือกทองค า 
แก่นายปอล ลินซ์เก้ หรือตามที่ปรากฏบนจดหมายคือ แบนด์มาสเตอร์ฮิเค โดยขอยกข้อความในหนังสือ
ตอบกลับมาบางส่วนดังนี้  

 

 “ตามที่แบนด์มาสเตอร์ฮิเคได้พยายามคิดประดิษฐ์เพลงขึ้นส าหรับการรับเสด็จ
แล้ว ยังอุสาหคิดเปนเพลงส าหรับหีบเพลงทูลเกล้าถวายโดยเฉพาะ ควร
พระราชทานเหรียญช้างเผือกทองเปนรางวัลนั้น ได้น าทูลเกล้าถวายทราบฝ่าลออง
ธุลีพระบาท โปรดเกล้าพระราชทานเหรียญช้างเผือกทองแก่แบนด์มาสเตอร์ฮิเค
แล้ว เกล้ากระหม่อมได้ส่งเหรียญมาถวายกับจดหมายนี้แล้ว” 

 

จากข้อความในหนังสือทั้งหมด จะเห็นได้ว่าทูนกระหม่อมบริพัตรทรงเห็นสมควรในการ
พระราชทานเหรียญช้างเผือกทองค า แก่นายปอล ลินส์เก้ และได้มีการส่งเหรียญ แนบไปพร้อมกับหนังสือ
ตอบเป็นที่เรียบร้อย ตามที่ระบุไว้ข้างต้น 

 

หลังจากเหตุการณ์งานรับเสด็จในปี ๒๔๕๐ ผ่านไป บทเพลงนี้ก็ได้รับการเผยแพร่ มีการ
บันทึกเสียงลงบนสื่อบันทึกเสียงแรกๆ ของโลก เช่นกระบอกเสียงเอดิสัน (Edison Cylinder) สันนิษฐานได้
ว่าน่าจะเป็นการบันทึกเสียงครั้งแรกของบทเพลงนี้ ซึ่งบันทึกใน พ.ศ.๒๔๕๐ อันเป็นปีเดียวกับที่มีการบรรเลง



๑๐๘ แตรสยาม 
 

 

ถวาย บรรเลงโดยวง Edison Military Band (ประเภทของกระบอกเสียงและหมายเลขก ากับ คือ Edison Gold 
Moulded Record: 9661) ปรากฏอยู่ในบทเพลงประเภท Instrumental selection. 

 

ปัจจุบันยังคงมีกระบอกเสียงชุดนี้หลงเหลือมาถึงปัจจุบัน และได้รับการเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี 
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ท าให้หลักฐานที่ส าคัญในประวัติศาสตร์ทางดนตรีของชาติไม่สูญหายไป 
เมื่อกระบอกเสียงดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในยุคนั้น ต่อมาก็มีวงดนตรีอื่นๆ ได้บันทึกบทเพลงนี้และน า
ออกเผยแพร่มาอีกหลายฉบับ ถือว่าบทเพลงสยามมิชพาโทรลเป็นบทเพลงที่ได้รับความนิยมมากในยุคสมัยนั้น 
ผู้เขียนได้คัดส าเนามาลงไว้และขยายให้ตัวอักษรชัดขึ้น 

 

 
 

ภาพที่ ๖ รายการเพลงในกระบอกเสียงรหัสต่างๆ ในหนังสือ EDISON Phonograph Monthly  
พร้อมค าอธิบายเพลงโดยย่อ ซึ่งบทเพลง Siamese Patrol อยู่ในกระบอกเสียงรหัส ๙๖๖๑ (ในกรอบสีเหลือง) 

 

ในปี พ.ศ.๒๔๖๖ บทเพลง Siamese Patrol ถูกน ามาปรับเปลี่ยนจังหวะเพลงเต้นร า (Foxtrot) 
พร้อมกับมีการประพันธ์เนื้อร้องบรรจุลงไปภายในเพลง โดยนายบัลลาด แมคโดนัล (Ballard Macdonald) 
นักประพันธ์เนื้อร้องชาวอเมริกัน บทเพลงยังคงรูปแบบท านองของเพลง Siamese Patrol เดิม เพียงแต่
เพิ่มจังหวะใหม่และเนื้อร้องเข้าไปท าให้บริบทของบทเพลงกลายเป็นรูปแบบของเพลงเต้นร า และเพลงที่
บรรเลงเพื่อความสนุกสนาน นอกจากตัวดนตรีที่มีการเปลี่ยนแปลง ชื่อบทเพลงก็ยังถูกเปลี่ยนไปเป็นเพลง
มาร์ชออฟเดอะไซมีช (March of the Siamese) หรือ มาร์ชของชาวสยาม และยังมีโน้ตเพลงก ากับไว้ด้วย
แสดงว่าเพลงนี้ถูกน ามาเรียบเรียงและบรรเลงในลักษณะอื่นๆ อีกมากมายหลายรูปแบบจนถึงยุคปัจจุบัน 
บทเพลงสยามมิชพาโทรลจึงไม่ได้เป็นแค่เพียงบทเพลงถวายพระเกียรติเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๕ ถือเป็นสมบัติ
เชิงคีตศิลป์ที่ส าคัญของโลกก็ว่าได้ 



แตรสยาม ๑๐๙ 
 

 

 
 

ภาพที่ ๗ ปกโนต้เพลงมาร์ชออฟเดอะสยาม (March of the Siam) 
 

กำรบรรเลงบทเพลง Siamese Patrol ในประเทศไทยยุคปัจจุบัน 
 บทเพลง Siamese Patrol เป็นบทเพลงที่สามารถบรรเลงด้วยแตรวง หรือวงประเภทซิมโฟนิค
แบนด์ ซึ่งประเทศไทยปัจจุบันก็มีวงประเภทนี้มากมายประสงค์จะน าไปบรรเลงบ้าง แต่ในประเทศไทย
เกือบจะไม่มีรู้จักคุ้นเคย ยกเว้นผู้นั้นบังเอิญจะต้องเกี่ยวข้องกับประวัติของเพลงนี้ซึ่งมีอยู่น้อยคน ที่ส าคัญ
เพราะไม่รู้จักประวัติที่มาของบทเพลงและความส าคัญของเพลง ไม่สามารถหาโน้ตเพลงมาใช้งาน หรือ
เพราะมีบทเพลงอื่นๆ ให้เลือกมากมายจนบทเพลงนี้ไม่ได้ถูกเลือกก็เป็นได้ 
 

ภายหลังเริ่มมีการรื้อฟื้นบทเพลงดังกล่าวจากบุคคลต่างๆ เช่น คุณพฤฒิพล ประชุมผล ผู้อ านวยการ 
พิพิธภัณฑ์เครื่องเล่นกระบอกเสียงและหีบเสียงไทย ที่ได้เก็บรวบรวมทั้งสื่อเสียงและโน้ตเพลงส าหรับน ามา
เรียบเรียงใหม่ โดยการแสดงต่อที่สาธารณะสองครั้ง (ที่มหาวิทยาลัยมหิดล และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 
ได้รับความเอื้อเฟื้อโน้ตเพลงจากคุณพฤฒิพลมาศึกษาและเรียบเรียงเสียงใหม่ ท าให้เกิดการบรรเลงบทเพลงนี้
ขึ้นมาได้ในยุคปัจจุบัน การแสดงในที่สาธารณะของเพลง Siamese Patrol ในประเทศไทยสามารถบันทึก
ได้ตามล าดับดังนี้ 

๑. วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยวง Mahidol Symphonic Band เป็นส่วนหนึ่งของงาน  
5th Pre-College Concert “Revealing Siam” ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
อ านวยเพลงโดย Dr. Ernest Jennings และเรียบเรียงดนตรีใหม่โดย นายจิตร์ กาวี  



๑๑๐ แตรสยาม 
 

 

๒. วันที่ ๒๓ พฤศจกิายน พ.ศ.๒๕๕๓ โดยวงดุริยางค์เครื่องลมแห่งจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
งานนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว และ ๑๐๐ ปี พระบรมราชาภเิษก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หัว  
ณ อาคารประชมุสุข อาชวอ ารุง คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  
อ านวยเพลงและเรียบเรียงดนตรีใหม่โดย นายวรรธนะ ตันเจริญผล 

๓. วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยวงดุรยิางค์สากล กรมศิลปากร  
เป็นส่วนหนึง่ของงานคอนเสิร์ต "ใจประสานใจ" ครั้งที่ ๓ ณ โรงละครแห่งชาติ  
อ านวยเพลงโดย เติมศักดิ์ จารุปราณ 

๔. วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวง MCGP (Music Campus for General Public) Youth 
Wind Ensemble เป็นสว่นหนึง่ของงานคอนเสริ์ต The “Songs and Dances”  
ในโครงการค่ายวงดุรยิางค์เครื่องเปา่เยาวชน MCGP Youth Wind Ensemble ๒๐๑๖  
ณ หอแสดงดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
อ านวยเพลงโดย อาจารย์ภมรพรรณ โกมลภมร เรียบเรียงดนตรีโดย J.C. Lewis  
(การแสดงครั้งนีบ้รรเลงเพลง March of Siamese ซึ่งใช้ท านองเดียวกับ Siamese Patrol) 

๕. วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ โดยวง The Siam Symphonic Band  
เป็นส่วนหนึง่ของงาน สัมมนาวิชาการเรื่อง “จากแตรเดี่ยวถึงวง Symphonic Band”  
จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร  
การแสดงครั้งนี้ได้รับโนต้ที่กระทรวงวัฒนธรรมติดต่อขอมาได้จากประเทศเยอรมนี  
แต่ไม่มี Part ที่บรรเลงด้วย Saxophone จงึเขียนเพิ่มลงไปอีก  
อ านวยเพลงโดยพันตรีสุรินทร์ หนูพวงร้อย 

 

การแสดงในวันเวลาต่างๆ ที่กล่าวมา ถือว่าเป็นบันทึกหน้าส าคัญของประเทศไทยของบทเพลงนี้ 
การบรรเลงครั้งต่อไปที่จะเกิดขึ้นช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้ โดยวง The Siam Symphonic Band ที่จะ
เดินทางไปบรรเลงถึงประเทศเยอรมนี โดยจัดเป็นคอนเสิร์ตถึง ๕ ครั้ง ต่างสถานที่กัน มีทั้งนครมิวนิค 
เบอร์ลิน ฮัมบวร์ก และ บาด ฮอมบวร์ก อีกทั้งเป็นเรื่องที่น่ายินดีว่าในการเดินทางไปบรรเลงถึง
แหล่งก าเนิดของบทเพลง วง The Siam Symphonic Band ที่เป็นคนไทยล้วน และจะร่วมบรรเลงพร้อม
กับวงซิมโฟนิคแบนด์ของทางประเทศเยอรมนี นับเป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีและมิตรภาพอันสูงส่ง
ระหว่างสองประเทศที่พึ่งพากันในเรื่องดนตรีมากว่าร้อยปี เป็นการร าลึกถึงประวัติศาสตร์ เมื่อครั้ง
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประพาสยุโรปปี ๒๔๕๐ นั้น 



แตรสยาม ๑๑๑ 
 

 

วิเครำะห์เรื่องฝรั่งถวำยเพลงดนตรีสมัยรัชกำลที่ ๕ 

 ผู้เขียนต้องขอขอบพระคุณ ศ.พูนพิศ อมาตยกุล และอาจารย์ ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล ผู้เป็น
บรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ ที่ได้วิเคราะห์บทความฉบับนี้ลึกไปถึงรายละเอียดเรื่องกาลเวลา และตัวอย่าง
บุคคลที่เคยถวายเพลงดนตรีแด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง จึงขออนุญาตน าข้อเขียนของท่านมาต่อไว้ใน
บทความเรื่องนี้ด้วยความเคารพ ดังนี้ 
 

ในฐานะบรรณาธิการหนังสือเล่มนี้ ขอแสดงความยินดีต่อจิตร์ กาวี ผู้เขียน
บทความฉบับนี้ว่า ถึงจะมีฐานะเพียงนักศึกษาระดับปริญญาโท แต่ก็ได้แสดงความ
เป็นนักวิชาการ มีความเอาใจใส่ประวัติศาสตร์การดนตรี โดยได้ติดตามเรื่องราวของ
เพลง Siamese Patrol ชนิดที่เรียกว่าเกาะติด และด้วยความรักในวิชาการ ทั้งรู้สึก
เสียดาย “ของดี” ที่อาจจะสูญไปตามกาลเวลา และเมื่อไม่เคยทราบว่าในต่างประเทศ
ได้แยกเสียงเพลงนี้ส าหรับแตรวงไว้แล้ว จิตร์จึงน าโน้ตเปียโน เพลง Siamese 
Patrol ที่คุณพฤฒิพล ประชุมพล (๒๕๕๓) ค้นพบ มาศึกษาด้วยความมานะอุตสาหะ 
จิตร์ได้เขียนทางประสานเสียงส าหรับแตรวงขึ้นใหม่ด้วยตนเอง เป็นฝีมือของผู้ที่
ก าลังศึกษาดนตรีรุ่นใหม่จริงๆ ทั้งได้น ามาซ้อมรวมวงเสนอเป็นส่วนหนึ่งของงาน
แสดงความรู้ความสามารถของนักศึกษา ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัย 
มหิดลจัด คืองาน 5th Pre-College Concert “Revealing Siam” ณ หอแสดงดนตรี
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ บรรเลง
โดยวง Mahidol Symphonic Band อ านวยเพลงโดย Dr. Ernest Jennings ใน
โปรแกรมได้แจ้งไว้ชัดเจนว่า เรียบเรียงดนตรีใหม่โดย นายจิตร์ กาวี และยังมีส าเนา
ทั้งเป็นเสียงในแผ่นซีดี และมีวิดิทัศน์เก็บไว้อีกด้วย 

 

ความจริงเรื่องเพลง Siamese Patrol นี้ นายเทวาประสิทธิ์ พาทยะโกศล 
ได้เคยเล่าไว้ว่า ทูนกระหม่อมบริพัตรเคยรับสั่งว่า มีฝรั่งหลายคนที่เขาได้ตั้งใจท า
เพลงส าหรับให้แตรวงไทยใช้บรรเลง แล้วส่งมาถวายสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง แต่
ทรงจ าชื่อคนแต่งไม่ได้ นอกจากคนหนึ่งเป็นเยอรมันชื่อนายปอล ว่าทูนกระหม่อม 
ทรงฟังแล้วเห็นว่าท่วงท านองของเขาก็ดีอยู่ เพลงของนายปอลนี้ ทูนหม่อมทรงเคย
ตรวจโน้ตเข้าทีดีทีเดียวจนถึงได้พระราชทานรางวัลชั้นเหรียญทอง แต่ถ้าเพลงนั้นจะ
ตั้งชื่อเป็นไทย มันก็ควรจะมีสุ้มเสียงเป็นไทยติดอยู่บ้าง เราจึงคิดแต่งของเราขึ้นเอง 

 



๑๑๒ แตรสยาม 
 

 

ความจริงที่สอง Siamese Patrol นี้ เป็นเพลงที่ Paul Lincke แต่งแล้ว
เสร็จจริงๆ ตั้งแต่ปี ๒๔๔๕ จริงตามที่ จิตร์ กาวีค้นพบ แล้วบรรยายไว้แล้วใน
บทความฉบับนี้ หาได้แต่งขึ้นใหม่ในคราวเสด็จพระราชด าเนินยุโรปครั้งที่ ๒ ในปี 
๒๔๕๐ ไม่ ที่ส าคัญกว่านั้น เขาได้ติดตามพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์นี้ด้วยจิตจดจอ่ 
ซึ่งตามส านวนที่ปรากฏในจดหมายของสถานทูต เขียนไว้ชัดว่า มิสเตอร์ ปอล ลิงซ์เก้ นี้ 
มีจิตสวามิภักดิ์ต่อพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวรัชกาลที่ ๕ โดยได้เคยส่งโน้ตเพลงนี้ 
และเขียนจดหมายด้วยลายมือของเขาเอง ส่งทูลเกล้าฯ ถวายรัชกาลที่ ๕ ผ่านสถานทูต
ไทยที่นครเบอร์ลิน เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ร.ศ.๑๒๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) และหลวงพินิต
วิรัชกิจ ได้ส่งเข้ามาถวายพระเจ้าลกูยาเธอ พระองค์เจ้าจิรประวัติ กรมหมื่นนครไชยศรี
สุรเดช ผู้บัญชาการกรมยุทธนาธิการ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เพื่อจะได้ทรงใช้การส าหรับ The Royal Court Band ซึ่งในครั้งนั้นชื่อของ
เพลงนี้เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า The Siamese Waltz Parade เรื่องนี้ ณัฐชยา 
นัจจนาวากุลได้เขียนไว้ชัดเจนในเอกสารวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่องดนตรีฝรั่งใน
กรุงสยาม (๒๕๕๕) หน้า ๑๔๗-๑๔๘ พร้อมลงรูปถ่ายลายมือของนาย Paul Lincke ฯลฯ 
และอ้างอิงว่าได้หลักฐานนี้มาจากหอสมุดแห่งชาติ (ท่าวาสุกรี) ปรากฏเรื่องราวดังนี้ 

 

๑. จดหมายจากสถานทูตไทยในนครเบอร์ลินถึงพระเจา้น้องยาเธอ กรมขุม
สมมตอมรพันธุ์ ราชเลขาในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ 

๒. ภาพปกโน้ตเพลง และ 
๓. จดหมายลายมือนายปอล ลิงเก้  



แตรสยาม ๑๑๓ 
 

 

 
 

ภาพที่ ๗ จดหมายจากสถานทูตไทยในนครเบอร์ลินถึงพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุมสมมตอมรพันธุ์ 
 

 
 

ภาพที่ ๘ เอกสารเพลงแตรใช้ชื่อในจดหมายว่า Siamese Waltz Parade 



๑๑๔ แตรสยาม 
 

 

 
 

ภาพที่ ๙ จดหมายทูลเกล้าถวายโน้ตเพลงของปอล ลิงเก (Paul Lincke) พ.ศ.๒๔๔๕ 
ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาต ิกรมศิลปากร 
(ณัฐชยา นัจจนาวากุล, ๒๕๕๕: ๑๔๗-๑๔๙) 

 

 ณัฐชยายังได้บรรยายต่อไปว่า จากการส ารวจเอกสารเก่าพบว่ามีนักประพันธ์
เพลง และนักดนตรีต่างชาติจ านวนไม่น้อยน าเสนอและถวายบทเพลงเพื่อไว้ใช้ใน
ราชส านัก รัชกาลที่ ๕ โดยส่งผ่านสถานทูตบ้าง หรือผ่านบุคคลส าคัญทางราชการ มี
ทั้งที่เป็นบทเพลงซึ่งประพันธ์ขึ้นใหม่ และบทเพลงทั่วไป เพื่อใช้ส าหรับการบรรเลง
ในโอกาสต่างๆ ดังเช่น ในปี พ.ศ.๒๔๕๐ (ค.ศ.๑๙๐๗) นายแฮรี่ คาลไวต์ (Harry Carl 
Weidt) ได้ทูลเกล้าถวายสมุดเพลงแตร 
 

 ดังตัวอย่างเอกสารที่รวบรวมไว้ต่อไปนี้ ท่านผู้อ่านจะพบว่า ข่าวต่างประเทศ 
มีความชื่นชมในพระบารมีสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเพียงใด สมควรแล้วที่จะใช้ค าว่า 
มีความสวามิภักดิ์อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 



แตรสยาม ๑๑๕ 
 

 

 
 

ภาพที่ ๑๐ จดหมายทูลเกล้าถวายสมุดโนต้เพลง พ.ศ.๒๔๕๐ 
ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 

(ณัฐชยา นัจจนาวากุล, ๒๕๕๕: ๑๔๙) 

 
 



๑๑๖ แตรสยาม 
 

 

 
 

 
 

ภาพที่ ๑๑ จดหมายตอบรับ เรื่อง ได้รับโน้ตของ คาล ไวท์ (Harry Carl Weidt) 

ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
(ณัฐชยา นัจจนาวากุล, ๒๕๕๕: ๑๕๐) 



แตรสยาม ๑๑๗ 
 

 

 นักประพันธ์ต่างชาติหลายคน พยายามส่งบทเพลงต่างๆ เพื่อถวายแด่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังจากทรงเสด็จกลับจากเสด็จ
เยือนยุโรป ดังเช่นนักประพันธ์ชาวฝรั่งเศสคนหนึ่ง ชื่อ มองซิเออ เดรฟูซได้ทูลเกล้า 
ถวายเพลงที่เขาแต่งขึ้นใหม่ชื่อ ไทย ดังมีบันทึกของทางราชการ ดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ ๑๒ มองซเิออร์  เดรฟูซ ทูลกล้าว ถวายโน้ตเพลง  ซึ่งแต่งขึ้นใหม่ ชื่อ “ไทย”์ 

ที่มา: หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
(ณัฐชยา นัจจนาวากุล, ๒๕๕๕: ๑๕๑) 

 
 
 
 
 
 



๑๑๘ แตรสยาม 
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ครูสอนดนตรีฝรั่ง 
สมัยรัชกาลที่ ๔ ถึงรัชกาลที่ ๗ 

 
 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ พูนพิศ อมาตยกุล 
ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ ์

 
 

บทน ำ 
 เรื่องเกี่ยวกับดนตรีฝรั่งที่แพร่ขยายเข้ามาสู่ดินแดนสยามนั้น ผลจากการศึกษาเอกสารย้อนหลังไป
จนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา พบว่า ฝรั่งได้น าดนตรีของพวกเขาเข้ามาสู่อยุธยาพร้อมๆ กับอิทธิพลจากการ
ควบคุมระบบก าลังพลของทหารฝรั่ง เป็นส่วนหนึ่งที่สันนิษฐานได้ว่า ดนตรีตะวันตกได้เดินทางเข้าสู่สยาม 
พร้อมกับกลุ่มคนเหล่านี้ เพื่อการฝึกหัดหรือควบคุมก าลังทหาร ซึ่งได้เข้ามาในสยามครั้งแรกในสมัยสมเด็จ
พระมหาธรรมราชา กรุงศรีอยุธยา เนื่องจากกษัตริย์สยามต้องการทหารต่างชาติมาช่วยพัฒนาการป้องกัน
ประเทศ โดยมุ่งหวังถ่ายทอดความรู้และการใช้อาวุธที่ทันสมัยเช่น ปืนต่างชนิด ปรากฏว่าในสมัยสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช มีกองทหารต่างชาติปรากฏขึ้นแล้ว โดยกรมทหารต่างชาติเหล่านี้ มักเรียกรวมๆ ว่า 
กรมอำสำ มีด้วยกันทั้งสิ้น ๗ กรม ซึ่ง ๒ ใน ๗ นั้นประกอบด้วย กรมเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง ๑ กรม เป็นอาสา
ชาวฝรั่งเศส กับกรมฝรั่งแม่นปืน ๑ กรม เป็นอาสาชาวโปรตุเกส 
 

 ในด้านการท างานเผยแพร่ศาสนาของฝรั่ง เป็นภารกิจส าคัญของเหล่าบาทหลวงจากโลกตะวันตก 
พันธกิจเพื่อการท างานเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างโบสถ์ การตั้งโรงเรียนสอนศาสนา การชักจูงให้คน
เข้ารีต การเข้ามาของคนเหล่านี้ในแต่ละช่วงเวลาจะประกอบด้วยคนหลากหลายเชื้อชาติหากแต่มีเป้าหมาย
อันเดียวกัน จนอาจจะถือว่างานศาสนาเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยก่อเกิดดนตรีตะวันตกขึ้นในสังคมสยาม เป็นการ

                                                            
 บทความนี้ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมจากเรื่อง ครูสอนดนตรีฝรั่งสมัยรัชกาลที่ ๖ เดิมเขียนโดย ณัฐชยา นัจจนาวากุล
ใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการดนตรี เฉลิมพระเกียรติในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี บรมราชาภิเษกสมโภช. 
(๒๕๕๔). พูนพิศ อมาตยกุล แก้ไขเพิ่มเติม เมษายน ๒๕๕๙ 



๑๒๐ แตรสยาม 
 

เกิดขึ้นด้วยการเรียนรู้กันไปช้าๆ ดังนั้น เมื่อการดนตรีของคนทั้งสองวัฒนธรรมมาพบปะสังสรรค์กัน จึงก่อเกิด
การแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ปรับใช้ เพื่อให้เข้ากับสังคมและวิถีชีวิตของคนสยามโดยสมานกันได้อย่างแนบเนียน 
แม้ความรุ่งเรืองของดนตรีตะวันตกในสยาม แทบจะดับมอดไปพร้อมกับการล่มสลายของกรุงศรีอยุธยา ใน
ปี พ.ศ.๒๓๑๐ ท าให้สิ่งปลูกสร้างนานัปการ อันเป็นสถานที่บม่เพาะผู้คนให้รับรู้ถึงดนตรีตะวันตกยุคอยุธยา
ต้องพลอยสลายไปด้วย แต่ก็ยังมีกลุ่มคนที่รอดพ้นจากพิบัติ ซึ่งก็ได้พยายามสร้างและสืบทอดความเชื่อ 
ความศรัทธา และค่านิยมดนตรีฝรั่ง ให้สืบต่อมาอีก จนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ งานดนตรีฝรั่งจึง
เฟื่องฟูขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และได้ลงรากลึกสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน 
 

ดนตรีตะวันตกในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ (รัชกำลที่ ๑ ถึง รัชกำลที่ ๓) 
 ในช่วงสองรัชกาลแรก ระหว่างปี พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๖๗ คือสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าฯ และสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้าฯ ไม่ปรากฏเด่นชัดเรื่องเพลงดนตรีฝรั่งในกรุงสยาม มีแต่เรื่องเพลงดนตรีของชาติเพื่อนบ้าน
ที่เข้ามาผสมกลมกลืนกับดนตรีไทย เกิดเพลงส าเนียงภาษาต่างๆ มีทั้ง จีน ลาว เขมร ญวน มอญ พม่า และ
แขก เพลงที่มีชื่อน าเป็นชาติต่างๆ เหล่านี้สมัยอยุธยาไม่ปรากฏบ่อยนัก ส าหรับเพลงฝรั่งนั้นเริ่มเข้ามา 
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๓ จนถึงสิ้นรัชกาล (พ.ศ.๒๓๖๗-๒๓๙๔) เป็นช่วงที่ไทยค้าขายติดต่อต่างประเทศมาก 
ฝรั่งได้เข้ามาติดต่อเพื่อท าการค้ามากขึ้น หน่วยงานราชการสยามคือกรมท่าขวา ก็จะท ามาค้าขายกับชาติ
ตะวันตกเป็นส าคัญ ได้แก่แขกอินเดีย แขกตะวันออกกลาง (อาหรับ) และฝรั่ง หลังจากอินเดียและพม่าเสีย
เอกราชกับอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ ๒ และ ๓ สยามยิ่งจ าเป็นต้องพบฝรั่งมากขึ้นจนเห็นได้ชัดในปลาย
รัชกาลที่ ๓ มีการเดินทางของคณะทูต โดยเฉพาะอังกฤษใช้ประเทศอินเดียเป็นฐานในการเชื่อม
ความสัมพันธ์ ด้วยการส่งเซอร์ จอห์น ครอฟรอด กับทหารซิปาย กว่า ๓๐ นายลงเรือพายจากเรือรบที่
ปากอ่าวแม่น้ าเจ้าพระยา แล้วเข้ามาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี ทั้งจัดเครื่องราชบรรณาการเป็นเครื่องแต่งกาย
ทหารซิปายน ามาให้ราชส านักสยาม นอกจากนี้ยังมีคณะทูตจากสหรัฐอเมริกาคือ Edmond Robert  มาถึงใน
ปี พ.ศ.๒๓๗๘ พร้อมด้วยเรือสลุตสัญชาติอเมริกัน ๒ ล า ชื่อเรือ Peacock และเรือ Enterprise มีคณะ
ดุริยางค์ที่มาบรรเลงเพลงเกียรติยศในกระบวนแห่พระราชสาส์นตามแบบแผนกระบวนเกียรติยศ เพื่อถวาย
พระราชสาส์นตามอย่างของตน การตั้งแถวทหาร การใช้เพลงมาร์ชประกอบการเดินแถวหรือการบรรเลง
เพลง Yankee Doodle (Merry Tune of Yankee Doodle) เพื่อน าขบวนกลับ หลังจากถวายพระราชสาส์น
เรียบร้อยแล้ว หรือการบรรเลงเพลง Hail Columbia  เมื่อทูตรับพระราชสาส์นคืนจากพระเจ้าแผ่นดิน เป็นต้น 
ปรากฏการณ์นี้ไทยได้เห็น ได้รู้และเริ่มเข้าใจว่าฝรั่งใช้ดนตรีในเรื่องการทหาร เรื่องเสริมเกียรติยศเพียงใด 
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 งานของณัฐชยา ที่เสนอในการประชุมวิชาการ เรื่อง ก ำเนิดเพลงไทยสำกล จัด ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา (๒๕๔๑) กล่าวถึงการศึกษาประวัติและงานของมิชชันนารี ที่เข้ามาสมัยรัชกาลที่ ๓ 
ทราบเรื่องเป็นที่ชัดเจนว่า มิชชันนำรี มิได้แต่สอนศาสนา หรือรักษาและปลูกฝีป้องกันโรคเท่านั้น แต่เริ่ม
ตั้งมิสซัง มีวัด มีโรงเรียนขนาดเล็ก เช่นกลุ่มของกรุงเทพคริสเตียน ได้เริ่มมีโรงเรียนที่ต าบลส าเหร่ มีสอน
หนังสือและฝึกวิชาชีพเด็กหญิงชาย ปรากฏข้อมูลเด่นชัดว่า มิชชันนารีเป็นกลุ่มชาวต่างประเทศที่ได้ 
“ปลูกฝังเพลงฝรั่ง” ให้กับเด็กไทย ไม่ว่าจะเป็นการสอนขับร้อง ที่โรงเรียน หรือในบ้านของแหม่มบางคน 
การเรียนดนตรีในโรงเรียนที่มิชชันนารีสร้างขึ้นล้วนก่อก าเนิดค่านิยมในเพลงฝรั่งทั้งนั้น จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๔ 
เรื่องการเรียนการสอนดนตรีฝรั่งจึงเป็นเรื่องราวชัดเจนลักษณะของวิชาดนตรีศึกษา ดังจะได้บรรยายต่อไป 
 

ครูสอนดนตรีฝรั่ง ในสมัยรัชกำลที่ ๔ (พ.ศ.๒๓๙๖-๒๔๑๑) 
 รัชกาลของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เรือสัญชาติสหรัฐได้กลับเข้ามาอีกครั้ง คือเรือ
San Jacinto มี Townsend Harris เป็นหัวหน้าคณะทูต พร้อมนักดนตรี ๘ นาย และก่อนสิ้นรัชกาลก็ปรากฏ
เรืออาร์โคน่า พร้อมเหล่าดุริยางค์อาร์โคนาเข้ามาในสยามอีกครั้งหนึ่งกลุ่มนี้ได้ช่วยสอนทหารไทยให้เป่าแตร
จนบรรเลงเป็นเพลงได้ก่อนที่จะทูลลากลับไป พร้อมกับรางวัลพระราชทานมากถึง ๑๐๐๐ เหรียญสหรัฐ 

 

การพัฒนาประเทศอย่างระมัดระวังเดินไปช้าๆ ผนวกกับการเปิดประเทศต้อนรับชาวตะวันตก
ด้วยวิธีการเจรจาทางการทูตไปทีละขั้นตอน ถือเป็นกุศโลบายอันแหลมคมของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวในการที่จะเรียนรู้และปรับใช้อย่างแท้จริง ในขณะเดียวกันพฒันาการทางดนตรซีึ่งได้รับสิ่งเร้าจาก
ภายนอกก่อให้เกิดการกระตุ้น เพื่อพัฒนารูปแบบการดนตรีที่พบได้ทั้งในดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก ใน
สมัยรัชกาลที่ ๔ มีแตรวง ถึง ๓ วงด้วยกัน คือ แตรวงทหำรมหำดเล็ก (วังหลวง) แตรวงทหำรมำรีน (วังหน้า) 
และแตรวงของข้ำรำชกำรสกุลบุนนำค (กรมท่า) กลุ่มหลังสุดนี้ ใช้เพื่อการบันเทิงมากกว่าการทหาร ซึ่ง
เสถียร (๒๕๕๒) อธิบายว่า น่าจะเป็นวงดนตรีส าหรับท าแดนซิ่ง (Dancing) คิดแล้วหากสรุปตรงนี้ว่า การที่
สยามจะมีวงดนตรีตะวันตกฝีมือดีในรัชกาลที่ ๔ มากถึง ๓ แบบหรือ ๓ วงในยุคนั้นย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย ที่ส าคัญ
มากคือต้องมีครูมาสอนให้คนไทยท าเพลงอย่างฝรั่งได้ 
 

 กล่าวได้ว่า การดนตรีตะวันตกที่ปรากฏในรัชกาลที่ ๔ นั้น สันนิษฐานว่าต้องมีนักดนตรีจ านวน
หน่ึงเข้ามาสอนอย่างเป็นเรื่องเป็นราว แต่ไม่ถึงเปิดเป็นโรงเรียนหรือสถาบัน จากการค้นคว้าเอกสารเก่า
พบว่ามีชาวต่างชาติทีเ่ข้ามารับราชการเป็นครูผู้ฝึกสอนหรือผู้ควบคุมวงดนตรีช่วงรัชกาลที่ ๔ ต่อเนื่องมาถึง
แผ่นดินรัชกาลที่ ๕ นามบุคคลส าคัญตามที่สมเด็จฯ กรมพระยาด ารงราชานุภาพทรงกล่าวไว้ มักเป็นครู
ทหารเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง นับถือคริสต์ศาสนา มีความรู้ดนตรี จนสามารถสอนทหารไทยให้เป่าแตรสัญญาณได้ 
หรือเดินแถวได้แต่คงไม่มากจนถึงจัดเป็นแตรวงขนาดใหญ่ ดังที่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพทรง
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บันทึกไว้ในสาส์นสมเด็จ ครูยุคนั้น มีชื่อ “ครูตั๊ง” ครูแตรชาวญวณ สังกัดทหารมารีน“ครูเชิงเลิง”นั้นท่าน
ว่าเป็นเชื้อสายมอญ และยังมีครูเล็ก ครูกรอบ ครูทิม สามคนหลังนี้อาจจะสอนอยู่จนถึงรัชกาลที่ ๕ ตอนต้น 
เพราะสมเด็จฯ ทรงรู้จัก 
 

 สมัยรัชกาลที่ ๔ มีครูฝรั่งได้แก่ นำยซูบริเอ (อี เซบีร์) ครูแตรชาวฝรั่งเศส เข้ามาเป็นครูสอน
“ทหารเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง” พร้อมกับนาย ลำมำช (Lamache) รายนี้รับราชการทหารนานจนได้เป็นขุนนางไทย 
มีบรรดาศักดิ์เป็นหลวงอุปเทศทวยหำญ ปลายสมัยรัชกาลที่ ๔ ช่วง พ.ศ.๒๔๐๙ ก็มีครูยูสเซ็น (เฮ วุด เซ็น 
หรือวูฮุส เซ็น ซึ่งหมอบรัดเลย์ เรียกว่ำ มิสเตอร์ ซีฮิว เอศ ซัน) ครูแตรฝรั่งชาวฮอลันดา สอนแตรทหาร
มหาดเล็ก ในช่วงประมาณปลายรัชกาลที่ ๔ มีนายร้อยเอกจากกองทัพอังกฤษ ย้ายเข้ามาท างานหัดทหาร
ให้ทางวังหลวง คือ ร้อยเอก Impey กับอีกคนหนึ่ง เข้ามาเป็นล่ามก่อน แล้วพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
โปรดปรานว่าเฉลียวฉลาด ถึงประทานสตรีวังหน้าชื่อ “แม่ปราง” ให้เป็นภรรยา รายนี้อยู่เมืองไทยสังกัดวังหน้า 
มีนามว่า ร้อยเอก Thomas George Knox ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ท างานสถานทูตอังกฤษจนได้เป็น
กงสุลใหญ่อังกฤษประจ า ณ กรุงสยาม 
 

 ทั้ง Capt. Impey และ Capt. Knox ได้ชื่อว่าเป็นผู้ร่วมคิด ให้เกิดแตรสัญญาณทหารขึ้นในกรุงสยาม 
และซ้ ายังน าเพลงสรรเสริญพระบารมีอังกฤษ หรือเพลงGod Save the Queen เข้ามาใช้บรรเลงประโคม
รับเสด็จ เวลาวังหลวงและวังหน้าเสด็จออกมหาสมาคม หรือใช้เป็นเพลงถวายพระเกียรติยศมาจนถึงต้น
รัชกาลที่ ๕ จึงเลิกใช้ 
 

ครูดนตรีฝรั่งสมัยรัชกำลที่ ๕ (พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๕๓) 
 นับแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๐ เป็นต้นมา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่ผลงานวจิยั
ทางดนตรีวิทยาใหม่ๆเกี่ยวกับครูผู้สอนดนตรีฝรั่งให้แก่คนไทย หลายเรื่องด้วยกัน  
 

 เรื่องที่ ๑ เป็นงานของพูนพิศ อมาตยกุล และเสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ (๒๕๕๐) เรื่อง กัปตัน เอ็ม ฟุสโก้
ครูแตรทหารมารีน สมัยรัชกาลที่ ๕ โดยรวบรวมข้อมูลจากบทความหลายบทเช่น จากราชกิจจานุเบกษา
รัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๒๔๓๙ และ พ.ศ. ๒๔๔๕) จากสาส์นสมเด็จ (๒๔๘๔) ชลหมู่ ชลานุเคราะห์ (๒๕๒๔) 
ปรียนันทนา รังสิต (๒๕๔๘) สนอง คลังพระศรี (๒๕๕๒) เป็นอาทิ สามารถอธิบายได้กระจ่างเป็นครั้งแรกว่า 
ครูฟุสโก้ ที่ว่าเป็นครูแตรทหารมารีนนั้นคือ นายทหารเรือเชื้อสายอิตาเลียน ชื่อต้นว่า มิชเชล สัญชาติ
อเมริกัน บ้านเดิมอยู่ใกล้เมืองเนเปิ้ล ซึ่งเข้ามาสอนดนตรีฝรั่งในสมัยรัชกาลที่ ๕ ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๒๐ 
จนถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.๒๔๔๕ การค้นคว้ายังพบว่า Fusco มีภรรยาเป็นคนไทยนามว่า นำงเย็น และมีลูกสาว 
๒ คน นามว่า เรณิ และ เรณี ต่อมาทั้งคูไ่ด้เป็นหม่อม (ภรรยา) ของกรมหมื่นไชยาสุริโยภาส (พระราชโอรส
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ในรัชกาลที่ ๕ ร่วมพระมารดาเดียวกันคือเจ้าจอมมารดาโหมด และเป็นพระอนุชาของกรมหลวงชุมพรเขต
อุดมศักดิ์) กรมหมื่นไชยาฯ มีหม่อมเจ้าประสูติกับลูกสาวของ Fusco ในราชสกุลสุริยงหลายองค์  
 

 เรื่องที่ ๒ เป็นเรื่องของ Mr. Jacob Feit ครูแตรทหารวังหน้าสมัยรัชกาลที่ ๕ สังกัดกรมพระราชวัง
บวรวิไชยชาญ ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๑๐ ซึ่งเป็นบิดาของพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร) Capt. Michel 
Fusco ผู้ฝึกสอนแตรวงให้ทหารมารีน (ทหารเรือ) โดยเข้ามาแทนครูตั๊ง Jacob Feit มาสอนอยู่ที่วังหน้า 
เริ่มเมื่อปี ๒๔๑๐ นานถึง ๒๘ ปี จนกรมพระราชวังบวรวิไชยชาญทิวงคตในปี พ.ศ.๒๔๒๘ Jacob จึงย้าย
มาสมทบกับวังหลวง เพราะรัชกาลที่ ๕ ทรงเลิกวังหน้า (ปี ๒๔๒๘) ครูJacob Feit ได้รับราชการต่อมาโดย
สอนแตรวงทหารหน้า (ที่กระทรวงกลาโหม) สอนทหารมหาดเล็ก สอนทหารรักษาวัง โดยมีศิษย์เอกเป็นคนไทย
ชื่อ ม.ร.ว.ชิต เสนีวงศ์ (ต่อมาเป็นที่พระวาทิตบรเทศ) Jacob ถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๒ ก่อนสิ้นรัชกาลที่ ๕ 
เพียงปีเดียว ทั้งนี้ได้ข้อมูลนี้จากข้อเขียนของพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร-๒๔๒๖) 
 

 เรื่องที่ ๓ เสถียร ดวงจันทร์ทิพย์ ค้นพบจากเอกสารโบราณหลายที่ ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๒๐-๒๔๔๕ 
ได้สมัยรัชกาลที่ ๕ นั้น หนังสือสาส์นสมเด็จสรุปความว่า ทหารบกมีครูสอนดนตรีฝรั่งนามว่าพระวำทิตบรเทศ 
(ม.ร.ว.ชิต เสนีวงศ์) เมื่อคราวที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตั้งพระองค์เจ้าดิศวรกุมาร 
(ร้อยตรี) เป็น ผบ.กองแตรวง ก็ทรงได้ ม.ร.ว.ชิต เสนีวงศ์มาเป็นนายวง ครั้งนั้นยังมียศจ่านายสิบ (๒๓ 
ธันวาคม ๒๔๒๔) ต่อมาได้เลื่อนเป็นผู้บังคับการแตรวง ราชทินนามหลวงวาทิตบรเทศ ได้เลื่อนยศเป็น
นายร้อยเอก (เมื่อ ๒๔ พฤษภาคม ๒๔๒๘) แล้วเป็นพระวาทิตบรเทศ (ไม่ทราบปี) รับพระราชทานยศเป็น
พระวาทิตบรเทศมาจนตลอดอายุ ตายในปี พ.ศ.๒๔๔๖ เสถียรแน่ใจว่า ท่านผู้นี้อยู่ในต าแหน่ง “พระ” 
จนถึงแก่กรรมโดยไม่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระยา เรื่องนี้คงต้องค้นกันต่อไปอีก  
 

 ที่กล่าวมานี้ เป็นเรื่องของครูสอนแตรวงฝรั่งฝ่ายทหาร อันที่จริงยังมีค่ายทหารเรือและทหารรักษาวัง
อีกถึงสองกลุ่ม นอกจากจะมีครู มิเชลล์ ฟุสโก้แล้ว ยังมีครูไทยที่สอนดนตรีฝรั่งอีกบ้าง ต่อมาเมื่อเกิดวง
เครื่องสายฝรั่งหลวงในราวปี ๒๔๕๕ ในสมัยรัชกาลที่ ๖ ก็มีชื่อครูสอนเพิ่มอีก ขอน าข้อมูลที่ พูนพิศ อมาตยกุล 
(๒๕๕๐) รวบรวมไว้ มาเสนอให้เห็นรายละเอียดเรื่องครูสอนดนตรีฝรั่ง โดยเป็นเป็นชุดๆ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 



๑๒๔ แตรสยาม 
 

ชุดที่ ๑ ครูดนตรฝีรั่ง สมยัรชักำลที่ ๔–๕ (พูนพิศ จัดใหม่ ๒๕๕๙) 
 

สมัยรัชกำลที่ ๔ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
สมเด็จพระจอมเกล้ำฯ   วังหลวงทหารบก  
สมเด็จพระปิ่นเกล้ำฯ   วังหน้า ทหารเรือ  
กัปตัน อิมเปย์ ครูแตรทหารวังหลวง กัปตัน ยอร์ช น้อกซ์ ครูแตรทหารวังหน้า  
ครูซูบริเอ (อี เซบีร์) ครูแตรชาวฝรั่งเศส เข้ามาเป็นครูสอน“ทหารเกณฑ์หัดอย่างฝรั่ง”  
ครูลามาช (Lamache) รายนี้รับราชการทหารเป็นขุนนาง นามหลวงอุปเทศทวยหำญ ปลายรัชกาลที่ ๔  
ครูยูสเซ็น (เฮวูฮุดเซน ฮอลันดา มา ๒๔๐๙) บ้านสกุลบุนนาค หน้าที่เลขา ล่าม คนสั่งซื้อเครื่องดนตรีฝรั่ง

เข้ามาใช้งาน 
ครูฟริต และคณะ (ครูแตรประจ าเรืออะโคน่า) มาสอนทหารบก ถวายรัชกาลที่ ๔ หนึ่งเดือนแต่งเพลงถวาย  
 

สมัยรัชกำลที่ ๕ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 
ฝ่ำยทหำรบก 
ขุนเจนกระบวนหัด (ครูเลิงเชิง) ขุนจัดกระบวนพล (ครูกรอบ)  
หลวงรัดรณยุทธ (ครูเล็ก) ขุนรุดรณชัย (ครูวงศ์)  เดิมเป็นหมื่นแม่นเมฆฉาย  
ขุนทวยหาญบรเทศ (ครูกรอบ) และครูตั๊ง (ไม่ทราบยศ)  
หมื่นผจญจบแดน (เล็ก จุลลานนท์) ต่อมาเป็น ขุนรัดรณยุทธ (คนที่ ๒)   
เวสเต้อร์ เฟล (เยอรมัน) 
Jacob Veit (อยู่กรุงสยาม ๒๔๑๐-๒๔๕๒) Jacob อยู่วังหน้า อยู่นาน ๑๘ ปี วังหน้ายุบ ๒๔๒๘ 
 ย้ายไปวังหลวง ปี ๒๔๒๘ ย้ายไปกลาโหม 
 แล้วไปกองพลที่ ๑ ตายที่นี่ ๒๔๕๒ 
พระวาทิตบรเทศ (ม.ร.ว.ชิต เสนีวงศ์)  ศิษย์Jacob Veit สอนทหารบกครบทั้ง ๓ เหล่า (ตาย ๒๔๕๒) 
หลวงบรรเลงบันลือศัพท์ (ม.ร.ว.ถมยา)  
 

ฝ่ำยทหำรเรือ 
Michel Fusco  ครูแตรวงทหารมารีนคนแรก มาอยู่กรุงสยาม ๒๔๒๐ 
  รัชกาลที่.๕ ทรงตั้งกองแตรวงทหารมารีน ๒๔๒๖  
  โปรดให้ Fusco คุมวงทหารเรือคนแรก 
  ครูแตรวงประจ าเรือพระที่นั่ง (ตายที่ปากน้ า ๒๔๔๕) 
 



แตรสยาม ๑๒๕ 
 

หลวงพมิลเสน ี(หล า) ครูแตรทหารมารีน คนที่ ๒ (รับราชการ ๒๔๒๔ เป็นหลวงป ี๒๔๒๘  
 ถึงแก่กรรม ๒๔๔๖) 
หลวงสนองกรรณไพเราะ (กัน เภกานนท์) ผู้ช่วยหลวงพิมลเสนี  
หลวงอาษาศัลการ (พราย) กับตันเจ้ากรม สังกัด กรมทหารแตรมารีน  
ขุนชาญฤทธีไกร เลบเตอร์แนลต์ (หมัน) สังกัดกรมทหารแตรมารีน  
ขุนไชยฤทธิรงค์  สกัน เลบเตอร์แนลต์ (เขียน) สังกัดกรมทหารแตรมารีน  
ทูนกระหม่อมบริพัตร  เริ่มพัฒนางานแตรกองทัพเรือ ๒๔๔๗ ถึง ร.๗  
 พ.ศ.๒๔๗๕ ปฏิวัติ ย้ายไปบันดุง ยังแต่งเพลงจนถึง ๒๔๘๖ 
หลวงกล่อมโกศลศัพท์ (จอน สนุทรเกษ) ครูสอนขับร้อง 
นางเจริญ พาทยโกศล (ภรรยาจางวางทั่ว) ครูสอนขับร้อง 
นายสทุธิ ศรีชญา เปน็ครูปลายสมัย ร.๕  ทูลกระหมอ่มทรงตั้งเปน็ครูคุมแตร (Brass) ๒๔๔๘ 
นายเคี้ยง โอบายวาท  ทูนกระหม่อมทรงตั้งเป็นครูคุมเครื่องลมไม้ ๒๔๔๘ 
 
อธิบาย 
 ครูชุดที่ ๑ ที่อธิบายมาข้างต้นนี้ แบ่งเป็นสองฝ่ายคือทหารบกและทหารเรือ ทหารบกสมัยรัชกาล
ที่ ๕ นั้นท าหน้าที่ประจ าในกรมทหารราบ มีอยู่หลายกรม เรียกชื่อต่างกันว่า (๑) กรมทหารรักษาพระราชวัง 
(๒) กรมทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ (๓)กรมทหารหน้า และ(๔)ทหารล้อมวัง ทุกกรมมีทหารแตรประจ า 
ในต้นรัชกาลที่ ๕ ครู ม.ร.ว.ชิต เสนีวงศ์ต้องไปสอนทุกแห่ง บางคราว Jacob Veit ก็ไปควบคุมด้วย เมื่อ
เข้ารูปดีแล้ว ก็มอบหมายครูแตรรุ่นเล็กช่วยสอนทหารแตรที่เข้าประจ าการใหม่สืบต่อไปเพื่อให้สืบทอด
หน้าที่ กรมทหารใดเติบโตขึ้นแล้วขยายออกไปตั้งกรมทหารแห่งใหม่ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ก็จะ
ไปก่อตั้งกองแตรทหาร ใช้งานแตรสัญญาณที่นั่นทุกแห่งไปเมื่อเก่งขึ้นก็บรรเลงรวมวง ได้ราชการยิ่งขึ้น 
ดังนั้นกองแตรวงทหารบกจึงขยายงานออกไปจนถึงต่างจังหวัด  
 

เมื่อกรมหลวงนครไชยศรีสุรเดช พระราชโอรสองค์โต ที่รัชกาลที่ ๕ ส่งไปเรียนวิชาทหารที่ยุโรป 
เสด็จกลับมาถึงพระนครแล้ว แรกทีเดียว รัชกาลที่ ๕ โปรดเกล้าฯ ให้ทรงดูแลกรมยุทธนาธิการ (ต่อมาคือ
กระทรวงกลาโหม) แล้วจึงไปตั้งกองทหารช่างที่ราชบุรี ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นค่ายภาณุรังษี ที่ราชบุรี
นอกจากนี้ กระจายไปยังค่ายทหารต่างจังหวัด เช่นค่ายจิรประวัติ ทุกแห่งมีกองทหารแตรประจ า เมื่อว่าง
ราชการก็ได้ออกไปสอนชาวบ้าน เกิดเป็นแตรวงชาวบ้านขึ้นหลายวง มีทั้งที่ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม 
สมุทรสาคร (ครูรวม พรหมบุรี ให้สัมภาษณ์ น.พ.พูนพิศ) นอกจากนื้ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ 
(ช่วง บุนนาค) ยังได้น าแตรวงจากบ้านของท่านที่ฝั่งธนบุรี (ปัจจุบันคือสถานที่ตั้งของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ



๑๒๖ แตรสยาม 
 

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา) ยกวงไปใช้งานที่จวน (บ้านพัก) ของท่านที่จังหวัดราชบุรี บางครั้งไปช่วยงานถึงบ้าน
ท่านเจ้าคุณเทศาฯ ที่เพชรบุรีด้วย (เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์-เทศ บุนนาค) งานบุญ งานกฐิน งานบวช ที่
สมเด็จเจ้าพระยา และลูกหลานท่านจัด เช่น งานที่วัดประสาทสิทธิ์ ราชบุรี (อยู่ที่ตอนกลางคลองด าเนิน
สะดวก) ทุกครั้งท่านจะจัดให้มีแตรวงจากที่บ้านของท่านเดินทางไปท าหน้าที่และค่อนข้างเป็นวงที่หรูหรา
ที่สุดในยุคนั้น เสียดายไม่ทราบชื่อนักดนตรีเลย  

 

ชุดที่ ๒ ครูดนตรีฝรั่ง สมัยรัชกำลที่ ๖ (สมัยสมเด็จพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำฯ)  
งานราชการดนตรีฝรั่ง สมัยรัชกาลที่ ๖ เจริญก้าวหน้าเป็นอันมาก มีงานมาก ครูก็เพิ่มมากขึ้นเป็น

เงาตามตัว สมัยรัชกาลที่ ๖ มีทั้งงานกรมมหรสพ ร.๖ (โรงเรียนพรานหลวง) กองทัพเรือ (มีโรงเรียนนาย
เรือ) กองทัพบกก็มีทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยทหารบก กรมทหารรักษาวังประจ าที่วัง
หลวงกระทรวงวัง (กระทรวงวัง) ทหารหน้าประจ าที่กระทรวงกลาโหม ทหารรักษาพระองค์ที่กองพลที่ ๑
รักษาพระองค์ (พระราชวังดุสิต) ตามบัญชีที่ค้นมาได้ปรากฏว่า มีหน่วยงานทหารบกเพิ่มขึ้นหลาย 
หนว่ยงาน (ณัฐชยา, ๒๕๕๕) ที่ส าคัญมีกรมบัญชาการทหารบกประจ ามณฑลต่างๆ มากถึง ๗ มณฑล อาทิ 
มณฑลกรุงเทพฯ มณฑลราชบุรี มณฑลนครราชสิมา มณฑลนครสวรรค์ มณฑลพิษณุโลก มณฑลพายัพ
ตะวันออก พายัพตะวันตก ฯลฯ ทั่วประเทศ บางแห่งมีทั้งกองแตรวง วงจุลดุริยางค์และวงดุริยางค์ เกิดขึ้น
มากมาย พอรวบรวมมาได้โดยสังเขปดังนี้ 

 

ฝ่ำยโรงเรียนพรำนหลวง 
มิสเตอร์อิโนเค 
พระนนทพิทยพิลาศ (เอ วัน) ต่อมาเป็น พระประดิษฐไพเราะ ปลัดวงเครื่องสายฝรั่งหลวงจนสิ้นรัชกาล 

๒๔๖๘ พระประดิษฐ์ฯ (เอ วัน) ตายที่ฝรั่งเศส ๒๓ มิ.ย. ๒๔๗๒ 
ร้อยเอก นัซซารี  เข้าไปช่วยงานโรงเรียนพรานหลวง พ.ศ. ๒๔๕๖-๒๔๕๘ แล้วลากลับอิตาลี 
หลวงเจนดุรยิางค์ (ปิต ิวาทยะกร)  มาแทนนซัซารี เริ่มสอนป ี๒๔๖๐ ยุบ กรมมหรสพ ๒๔๖๘ 
 

ฝ่ำยทหำรบก 
กัปตันอัลเบอร์โต้ นัซซารี (๒๔๕๔-๒๔๖๒) ประจ าที่กระทรวงกลาโหมและกรมทหารม้า  
หลวงวาทิตบรเทศ (แดง วาทิตวัฒนะ) สอนอยู่จนตลอดสมัย ร.๗  ตาย ๒๔๗๖  
หลวงดนตรีบรรเลง(กล)   เดิมเป็นหมื่นค ารณพิฆาต ย้ายมา ๓ ม.ิย. ๒๔๖๑ 
หมื่นอ านาจไพร ี(เบียน) 
หลวงประสานดุริยางค์ (สทุธ)ิ  ย้ายตามทูนกระหม่อมไปกองทัพบก  ๒๔๖๓  
 



แตรสยาม ๑๒๗ 
 

ฝ่ำยทหำรเรือ 
ทูนกระหมอ่มบริพัตร   ทรงก ากับตั้งแต่ ๒๔๔๗-๒๔๖๓ แล้วทรงยา้ยไปกองทัพบก 
น.ต.หลวงสนองกรรณไพเราะ (กัน เ ภกะนันท์) 
ร.ต.หว่าง โชติบุตร 
เรือตรีสุทธิ ศรีชญา   สอนอยู่จนปี ๒๔๖๓ ย้ายไปกองทัพบก 
หลวงกล่อมโกศสศัพท์ (จอน สุนทรเกษ) สอนขับร้อง 
นางเจริญ พาทยะโกศล   สอนขับร้อง 
 

ครูดนตรีฝรั่งสอนพิเศษ ที่บ้ำน และสอนในโรงเรียนมัธยม สมัย ร.๖ 
พระยาสาครสงคราม (สุรเิยศ อมาตยกุล) สอนเปียโน 
แหม่มมากาเร็ต   โรงเรียนเซน็โยเซฟ 
แหม่มกอลล์   โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 
แหม่มเบลล่า   ครูเปยีโนสอนเจา้บัวชุม ณ เชยีงใหม ่ที่สวนฝรั่งกังไส 
  วังสวนดุสติ ต าหนักพระราชชายาเจ้าดารารัศม ี
บาทหลวงไมท่ราบนาม   สอนแตรวงโรงเรียนอัสสมัชัญ 
 

รัชกำลที่ ๗ พระปกเกล้ำเจ้ำอยู่หัว (พ.ศ.๒๔๖๘-พ.ศ.๒๔๗๗)  
(รายละเอียดในรัชกาลที่ ๗  นี้ยังจัดไม่ทันส าหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้) มีข้อมูลโดยสังเขป คือ  
หลังจากยุบกรมมหรสพไปประมาณ ๒ ปี โปรดฯ ให้เจ้าพระยาวรพงษ์พิพัฒน์ (เย็น) จัดตั้งวงเครื่องสายฝรั่ง
ขึ้นใหม่ 
พระเจนดุริยำงค์(ปิติ วำทยะกร) ครูสอนดุรยิางค ์กรมมหรสพ รัชกาลที่ ๗ (๒๔๗๐–๒๔๗๗) 
พันตรีหลวงประสานดุริยางค์ (สทุธิ ศรีชญา) ควบคุมดุริยางค์กองทัพบก 
ร้อยเอกนพ ศรีเพชรดี หลานชายหลวงประสานดุริยางค์  สอนวงจุลดุรยิางค์กองทัพบก 
ร.ท.มานติ เสนะวีณิน ประจ ากองดุริยางคก์องทัพเรือ และ 

เป็นหัวหนา้วงเครื่องสายของบริษัทภาพยนตร์เสยีงศรีกรุง 
ครRูeinaldo Maria de Sequeira  คนไทยเรียก โจ ซีเกร่า บิดาอาจารยแ์มนรัตน ์
 สอนที่บ้าน เจา้ของวงเอกชน  
วงดนตรีลีลาศ (ชื่อเรนโบว)์ ไม่มีครูสอนประจ า แต่เล่นกันเองเปน็กลุ่ม  
 ประจ าโรงแรมพญาไท 
คร ูMilly หรือ Billy ชาวฟิลิปปนิส ์ ประจ าวงเรนโบว์  
 หลังป ี๒๔๘๒ มาประจ าวงกรมโฆษณาการ 
ครู ฮอน หาญบญุตรง  ครูสอนกีต้าร์ไฟฟ้า และกีต้าร์ฮาวาย  



๑๒๘ แตรสยาม 
 

อธิบาย 
นามของท่านครูผู้สอนดนตรีฝรั่งในสมัยรัชกาลที่ ๖ ตามที่ปรากฏบนตารางที่ผ่านมานั้น มีหลายนาม 

ที่ท่านผู้อ่านเคยทราบประวัติแล้ว เช่น ทูนกระหม่อมบริพัตร นัซซารี และพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยากร) 
จึงไม่จ าเป็นต้องอธิบาย ส าหรับท่านอื่นคือ หมื่นค ารณพิฆาต หมื่นอ านาจไพรี นั้นเป็นทหารเกณฑ์หัดอย่าง
ฝรั่ง อยู่บ้านญวนสามเสน พูดภาษาฝรั่งเศสได้ และสอนและเล่นดนตรีฝรั่งได้ จึงเชิญมาเป็นล่ามช่วยนัซซารี
สอน ตั้งแต่มาช่วยงานวงเครื่องสายฝรั่งหลวงคราวแรก ในราวปี พ.ศ.๒๔๕๖-๕๗ 

 

หมื่นค ำรณพิฆำตนั้น ต่อมาย้ายมาอยู่เป็นครูวงเครื่องสายฝรั่งหลวง แล้วพระราชทาน 
บรรดาศักดิ์ เป็นขุนดนตรีบรรเลง แลว้เป็นหลวงดนตรีบรรเลงตามล าดับ ทั้งได้รับพระราชทานนามสกุลว่า 
“เสนะวาทิน” 

 

หมื่นอ ำนำจไพรีนั้น หลังจากมาช่วยงานในวงเครื่องสายฝรั่งหลวง ช่วงที่นัซซารีกลับไปบ้าน (พ.ศ.
๒๔๕๘-๒๔๖๑) ขุนเจนดุริยางค์เข้ามาท าหน้าที่แทน นามท่านผู้นี้ขาดหายไปจากบันทึก ทราบแต่ว่าท่าน
ได้รับพระราชทานนามสกุลว่าเสนะวีณิน และท่านเป็นบิดาของเรือโทมานิต เสณะวีณิน เช้ือสายของท่าน
ต่อมาท าการค้าขายห้างเสื้อผ้า เป็นเจ้าของร้านใหญ่มาจนบัดนี้ ชื่อว่าร้านชัยรัตน์ บางล าพู 

 

 ส าหรับท่านที่มีนามว่า เอ วัน นั้น เป็นศิษย์เก่า อัสสัมชัญ “เอ” นั้นคือนามต้นหรือนามนักบุญ 
เอมโบรอซ (Ambros) มีชื่อฝรั่งลงท้ายว่า “วัน” เรียนจบอัสสัมชัญ รุ่นใกล้กับพระเจนดุริยางค์ จึงทราบว่า
พระเจนดุริยางค์มีวิชาดนตรีคลาสสิคดี นายเอ วันร้องเพลงและเต้นร าได้ดีมาก เคยร่วมแสดงละครพูด
ภาษาอังกฤษกับรัชกาลที่ ๖ ครั้งยังทรงเรียนอยู่ที่อังกฤษ ท่าน เอ วัน นี้ หลังจากไปเรียนต่อในยุโรปแล้ว
กลับมา แต่ใจยังฝักใฝ่มาถวายงานใกล้ชิดในรัชกาลที่ ๖ จนถึงลงโรงแสดงละครภาษาอังกฤษในกรุงเทพฯ
ถวายพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ ด้วย จึงเป็นที่โปรดปราน ภายหลังเข้ารับราชการ เข้ามาช่วยงานดนตรีฝรั่ง
ในกรมมหรสพเป็นปลัดกรม วงเครื่องสายฝรั่งหลวง พระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็นพระประดิษฐ์ไพเราะ(คนที่ 
๓) และได้รับพระราชทานนามสกุลว่า “วำระศิริ” หลังสิ้นรัชกาลที่ ๖ ในปี พ.ศ.๒๔๖๘ ได้ลาออกจาก
ราชการ แล้วกลับไปยุโรป ท่านถึงแก่กรรมที่ฝรั่งเศสเมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๒ 
 

 อนึ่งสมัยรัชกาลที่ ๗ ต่อรัชกาลที่ ๘ มีโรงเรียนดนตรีเอกชนอย่างน้อยสองแห่ง แห่งหนึ่งอยู่ที่ถนน
หลานหลวง ครูพระเจนดุริยางค์มาสอนในวันหยุด และในตอนเย็นมีครูไทยสองคน คือครูโฉลก เนตะสูตร 
และครูปรุงประสานศัพท์ สามท่านที่กล่าวมานี้เป็นครูของนายบุญเอื้อ สุนทรสนาน นายสังข์ อสัถวาสี 
นายจ าปา เล้มส าราญ ซึ่งเป็นหัวหน้าวงดนตรีสากลต่อมาในสมัยรัชกาลที่ ๘ 
 
 



แตรสยาม ๑๒๙ 
 

เอกสำรอ้ำงอิง 
ณัฐชยา นจันาวากุล. (๒๕๔๘). แนวคิดใหม่ เรือ่งก ำเนิดเพลงไทยสำกลในประเทศไทย. การบรรยายใน

การประชมุวิชาการเรื่อง ก าเนดิเพลงไทยสากล มหาวิทยาลยัราชภัฏบ้านสมเด็จ. 
พูนพิศ อมาตยกุล และเสถียร ดวงจันทร์ทิพย.์ (๒๕๕๐). กัปตนั เอ็ม ฟุสโก ้ครูแตรทหำรมำรีน  

สมัยรชักำลที่ ๕. ข้อมลูค้นพบใหม่ ๒๕๕๐ วารสารเพลงดนตรี เมษายน–พฤศจกิายน ๒๕๕๐. 
สำส์นสมเดจ็. (๒๔๘๔). ลายพระหัตถ์ สมเด็จฯ กรมพระยานริศฯ วนัที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๔๘๔  

องคก์ารค้าครุุสภา ๒๕๐๔, ๒๕๐๕, ๒๕๐๖, และฉบับวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๔๘๔ เล่มเดียวกัน. 
สนอง คลงัพระศรี. (๒๕๔๒). เอ็ม ฟุสโก้ โน้ตเพลงทีแ่ต่งถวำยรชักำลที่ ๕. ศิลปวัฒนธรรม ปทีี่ ๒๐  

ฉบับที่ ๗ พฤษภาคม ๒๔๕๒ ลายพระหัตถ.์ 
พระเจนดุริยางค์ (ปิต ิวาทยะกร). (๒๔๒๖). บันทึกควำมทรงจ ำ. อนุสรณ ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ 

นางเจนดุริยางค์ (ส้มลิ้ม วาทยะกร) ๑๐ พ.ย. ๒๕๒๖. 
ชลหมู่ ชลานเุคราะห.์ (๒๕๒๔). ดนตรีฝรั่งในรัตนโกสินทร์. ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่ม ๗  

นาฏดุริยางค์ศิลปไทย หน้า ๑๘-๒๖. กรมศิลปากร ๒๕๒๔. 
ณัฐชยา นัจจนาวากุล (๒๕๕๕) ดนตรีฝรั่งในกรุงสยำม: พัฒนำกำรดนตรีตะวันตกในสังคมไทย  

ระหว่ำง พ.ศ.๒๓๘๔–๒๔๘๔. วทิยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ดนตรี) บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๐ แตรสยาม 
 

ครูสอนดนตรีฝรั่งในโรงเรียนพรำนหลวง สมัยรัชกำลที ่6 
 

 
 

ทูลกระหม่อมบริพัตร (ทหารเรือและทหารบก) 
 

 
 

Alberto Nazzari 
พ.ศ. ๒๔๕๔-๒๔๖๐ 

 
 

พระประดิษฐไพเรำะ 
(เอวัน วำระศิร)ิ 

พ.ศ.๒๔๕๕-๒๔๖๐ 

 
 

พระเจนดุริยำงค์ 
วงเครื่องสำยฝรั่งหลวง 

พ.ศ. ๒๔๖๐-๒๔๖๘ 
 

 
 

ว่ำที่เรือตรีสุทธิ ศรีชญำ 
พ.ศ.๒๔๖๒-๒๔๖๓ 

 
 

นำวำตรีหลวงสนองกรรณไพเรำะ 
พ.ศ.๒๔๖๓-๒๔๖๙ 

 
 

พระยำสำครสงครำม 
(สุริเยศ อมำตยกุล) 

ครูสอนเปียโนสมัย ร.๖-๗ 



แตรสยาม ๑๓๑ 
 

 
 
 

เครื่องเป่าทองเหลืองในวงซมิโฟนิคแบนด์ 
 
 

พจี บ ำรงุสุข 
จิตร์ กำวี 

สุภำพร ฉิมหนู 
 
 

ความเป็นมาของเครื่องเป่าทองเหลือง 
เครื่องเป่าทองเหลืองหรือแตร (Brass) เริ่มเข้าที่และเป็นมาตรฐานช่วงกลางศตวรรษที่ ๑๙ เกิด

การก าหนดเครื่องดนตรีส าหรับวงซิมโฟนิคแบนด์ที่มีการเล่นรวมกันในเครื่องดนตรีกลุ่มเครื่องเป่าลมไม้ 
(Woodwind), เครื่องเป่าทองเหลืองหรือแตร (Brass) และเครื่องกระทบ (Percussion) ขึ้น ในส่วนของแตร
หรือเครื่องเป่าทองเหลืองสามารถแจกแจงได้ดังนี ้

 

๑. เครื่องเป่าทองเหลืองเสียงสูง (High Brass) 
๑.๑ ทรัมเป็ต (Trumpet)  

   
 

ที่มา: https://www.pinterest.com/pin/316800155011446445/ 

                                                            
 นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
อาจารย์ประจ าสาขาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 



๑๓๒ แตรสยาม 
 

ในบรรดาเครื่องเป่าทองเหลือง ใช้ลูกสูบแบบพิสตัน (Piston Valve) และริมฝีปาก ในการ
เปลี่ยนเสียง เกิดเสียงได้โดยการใช้ริมฝีปากเป่าเข้าไปในก าพวด (Mouth Piece) ให้เกิดการสั่น ทรัมเป็ตถือ
ได้ว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีช่วงเสียงสูงที่สุด อยู่ในระดับเสียงโซปราโน (Soprano) ซึ่งประวัติที่มาของ
ทรัมเป็ตนับว่ายาวนานย้อนไปไกลถึงยุคก่อนคริสตกาลในบทบาทของแตรล่าสัตว์ หรือแตรสัญญาณใน
สนามรบ ปัจจุบันทรัมเป็ตมีมากมายหลายรูปแบบ ทั้งขนาด ระดับเสียง ไปจนถึงเครื่องคีย์ต่างๆ ทรัมเป็ตที่
มักถูกใช้งานในซิมโฟนิคแบนด์ คือ Trumpet in Bb โดยส่วนมากบทบาทหน้าที่ของทรัมเป็ตภายในวงจะมี
หลายหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นท านองหลักหรือเป็นเสียงประสานสอดคล้องกับท านอง ทั้งยังสามารถบรรเลง
ควบคู่กับเครื่องดนตรีอื่นๆ ได้อย่างมีสีสัน ตัวอย่างที่กล่าวมาสามารถพบเห็นได้ในบทเพลงประเภทเพลง
มาร์ชทั้งหลาย 

 

๑.๒ คอร์เน็ต (Cornet)  

    
 

ที่มา: http://www.promenademusic.co.uk/yamaha-ycr2330-Bb-cornet 
 

ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่มีความเชื่อมโยงกับทรัมเป็ตแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะเสียง 
(ทั้งคอร์เน็ตและทรัมเป็ตเป็นเครื่องดนตรีที่มีการก าหนดคีย์เฉพาะมาตั้งแต่สร้าง มีหลากหลายคีย์ แต่ที่
นิยมคือคีย์ Bb) และเทคนิคที่ใช้ซ้อม/บรรเลง ซึ่งคอร์เน็ตในปัจจุบันก็ยังนิยมใช้มากในวงดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ โดยเฉพาะบริติชบราสแบนด์ (British Brass Band) หรือวงเครื่องเป่าทองเหลืองแบบอังกฤษ ซึ่ง
วงซิมโฟนิคแบนด์ในปัจจุบันมักจะใช้ควบคู่กับทรัมเป็ตหรือบางครั้งจะใช้ทรัมเป็ตในการบรรเลงแทนที่ 
เพราะด้วยลักษณะเสียงที่คล้ายคลึงกันนั่นเอง สิ่งที่คอร์เน็ตแตกต่างจากทรัมเป็ตนั่นก็คือขนาดโดยรวมของ
ตัวเครื่องเพราะถึงแม้เครื่องดนตรีทั้งสองจะบรรเลงด้วยเทคนิคที่คล้ายคลึงกัน แต่ด้วยขนาดที่แตกต่างกัน
เล็กน้อย ไม่ว่าจะเป็นส่วนก าพวดหรือท่อต่างๆ คอร์เน็ตจะมีท่อที่กว้างและใหญ่กว่าทรัมเป็ต ในขณะที่
ทรัมเป็ตจะมีท่อที่ยาวแลมีรูปร่างเรียวเล็กกว่าคอร์เน็ต  
 

 
 
 



แตรสยาม ๑๓๓ 
 

 
๑.๓ ฮอร์น (Horn)  

    
 

ที่มา: https://capitolmusic.wordpress.com/band/brass-instruments/french-horn-2/ 
 

ฮอร์นเป็นเครื่องดนตรีที่มีประวัติศาสตร์มาอย่างยาวนาน ก่อนที่เครื่องดนตรีชนิดนี้จะถูก
พัฒนามาเป็นเครื่องดนตรีที่มีเสียงเป็นมาตรฐาน บริบทของฮอร์นเริ่มจากเป็นวัฒนธรรมร่วมที่ส าคัญของโลก 
เพราะฮอร์นในยุคแรกก็คือเขาสัตว์ที่ถูกตัดน ามาเป่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนา พบได้ทั่วโลกไม่ว่า
จะเป็นยุโรป ตะวันออกกลาง เอเชีย เป็นต้น ก่อนที่จะวิวัฒนาการจนเป็นเครื่องดนตรีที่ขาดไม่ได้ใน
วงดนตรีต่างๆ เช่น วงออร์เคสตร้า (Orchestra) วงซิมโฟนิค แบนด์ (Symphonic Band) หรือวงแชมเบอร์ 
(Chamber) ต่างๆ ฮอร์นได้รับการพัฒนาเป็นฮอร์นชนิดต่างๆ ออกมา เช่น เนเชอรัลฮอร์น (Natural 
horn) เวียนนาฮอร์น (Vienna horn) เฟรนช์ฮอร์น (French horn) หรือ เยอรมันฮอร์น (German horn)
เป็นต้น โดยการเล่นในวงซิมโฟนิคแบนด์ ฮอร์นที่มักจะนิยมใช้บรรเลงคือเฟรนช์ฮอร์น ซึ่งในปัจจุบันและ
ช่วงเสียงของเฟรนช์ฮอร์น  

 

เฟรนชฮอร์นเป็นเครื่องเป่าในวงซิมโฟนิคแบนด์ที่มีความซับซ้อนมากที่สุดในบรรดาเครื่องเป่า
ทองเหลือง มีช่วงเสียงที่ค่อนข้างกว้าง มีลักษณะท่อที่ยาวและคดเคี้ยวไปมา ประกอบกับการมีเทคนิคการเล่น
ที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์ หน้าที่ภายในวงจึงมีตั้งแต่การเป็นท านองหลักไปจนถึงแนวท านองเบส (Bass) 
เฟรนช์ฮอร์นสร้างเสียงโดยการใช้ก าพวด เปลี่ยนเสียงโดยใช้ริมฝีปาก ลูกสูบแบบหมุน (Rotary Valve) และมือ
เป็นตัวช่วย แม้ว่าจะมีการประดิษฐ์ฮอร์นแบบใช้ลูกสูบแบบพิสตันออกมา แต่ลูกสูบแบบหมุนก็ยังเป็นที่นิยม
กว่าจนถึงปัจจุบัน  
 

 
 
 
 



๑๓๔ แตรสยาม 
 

๒. เครื่องเปา่ทองเหลืองเสียงต่ า (Low Brass) 
๒.๑ ทรอมโบน (Trombone)   

   
 

ที่มา: http://www.amromusic.com/trombone 
 

ทรอมโบน ถือว่าเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองเสียงต่ า (Low Brass) ที่มีลักษณะแตกต่างจาก
เครื่องดนตรีอื่นในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งในขณะที่เครื่องดนตรีอื่นใช้ลูกสูบในการเปลี่ยนเสียง ทรอมโบนนั้นจะใช้
วิธีการเลื่อนท่อให้มีความสั้นยาวพอที่จะสร้างเสียงที่ต้องการได้ ทรอมโบนหรือบ้างเรียกสไลด์ทรอมโบนั้น
เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานไม่แพ้หลายๆเครื่องดนตรี ปรากฏ
หลักฐานครั้งแรกในทวีปยุโรป ตั้งแต่ศตวรรษที่ ๑๕ เป็นหลักฐานภาพวาดและรูปปั้นนูนต่ าของยุคโบราณ
มากมาย ผู้เล่นในหลักฐานดังกล่าวมีตั้งแต่คนธรรมดาไปจนถึงเทพเจ้าทั้งหลาย ทรอมโบนได้รับการพัฒนา 
และเริ่มบรรเลงในวงลักษณะต่างๆ ในศตวรรษที่ ๑๘ เช่น วงออร์เคสตร้า (Orchestra) วงโยธวาทิต (Military 
Band) หรือวงดนตรีส าหรับชาวบ้านทั่วไป Oom-pah bands 

 

ในวงซิมโฟนิคแบนด์ หน้าที่ของทรอมโบนส่วนใหญ่จะเป็นเสียงประสาน มีบ้างที่จะขึ้นเป็น
ท านองหลัก จะโดดเด่นมากในท านองที่คึกคักสนุกสนาน และด้วยเป็นเครื่องดนตรีที่เปลี่ยนเสียงโดยการ
เลื่อนท่อไปมาท าให้มักถูกใช้ท าเสียงที่เครื่องเป่าทองเหลืองอื่นท าไม่ได้ เช่น การสไลด์เสียงต่ าไปสูง โดยไม่
มีเสียงลูกสูบ อนึ่งถึงแม้ว่าทรอมโบนจะเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้ท่อเปลี่ยนเสียงเป็นหลัก แต่ก็ได้มีการสร้าง
ทรอมโบนที่ใช้ลูกสูบในการเปลี่ยนเสียงเช่นกัน ซึ่งไม่เป็นที่นิยมมากส าหรับเล่นในวงซิมโฟนิคแบนด์ 
ปัจจุบันทรอมโบนยังสามารถแยกย่อยไปเป็น อัลโต้ทรอมโบน (Alto Trombone) เทเนอร์ทรอมโบน (Tenor 
Trombone) และ เบสทรอมโบน (Bass Trombone) ในวงซิมโฟนิคแบนด์มักจะใช้เทเนอร์ทรอมโบนและ
เบสทรอมโบน  
 

 
 
 
 
 
 



แตรสยาม ๑๓๕ 
 

๒.๒ ยูโฟเนียม (Euphonium) 

    
 

ที่มา: http://www.jpmusicalinstruments.com/JP374-Sterling-Bb-Euphonium.html 
 

เป็นเครื่องเป่าทองเหลืองเสียงต่ า ใช้ลูกสูบ (Valve) เป็นตัวเปลี่ยนระดับเสียงมี ๓-๔ ลูกสูบ 
เนื้อเสียงของยูโฟเนียมนั้น ทุ้มลึก อยู่ในระดับเทเนอร์ (Tenor) ได้รับการพัฒนาในศตวรรษที่ ๑๙ สันนิษฐานว่า
มีแหล่งก าเนิดสองสายคือสายฝรั่งเศส โดยนาย Adolphe Sax สายเยอรมันโดยนาย Ferdinand Sommer 
และ Carl Wilhelm Moritz ซึ่งได้วิวัฒนาการจากเครื่องดนตรีโบราณสองชิ้นอันได้แก่ เซอเพนท์ (Serpent 
ปลายศตวรรษที่ ๑๖) และ โอฟิไคล (Ophicleide ศตวรรษที่ ๑๘-๑๙) เครื่องดนตรีทั้งสองเป็นเครื่องดนตรี
ที่มีอิทธิพลอย่างมากไม่ใช่เฉพาะต่อยูโฟเนียม แต่ยังมีอิทธิพลต่อเครื่องดนตรีอื่นๆ เช่น แซกโซโฟน 
(Saxophone) ทูบา (Tuba) เป็นต้น ยูโฟเนียมนั้นถูกพัฒนาขึ้นเพื่อสร้างข้อได้เปรียบในการบรรเลง มีการ 
น าเทคโนโลยีลูกสูบแบบกด (Piston Valve) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างใหม่ในเวลานั้น (ศตวรรษที่ ๑๙) 
สร้างความสะดวกและเพิ่มเทคนิคที่หลากหลายมากขึ้นแก่ผู้บรรเลง แต่ถึงอย่างไรก็ตามยูโฟเนียมที่ใช้ระบบ 
ลูกสูบแบบหมุน (Rotary Valve) ก็ยังมีปรากฏใช้บ้างแต่ไม่เป็นที่นิยม จะพบเห็นมากในประเทศแถบเยอรมนี
เท่านั้น  

 

ค าว่า ยูโฟเนียม (Euphonium) ได้มาจากรากศัพท์ภาษากรีก คือค า ว่า “euphonos” โดย 
“eu” แปลว่า ดี ยอดเยี่ยม ส่วนค าว่า phonos นั้นจะแปลว่า “เสียง” “euphonos” จึงแปลว่า เสียงที่ดีเยี่ยม
นั่นเอง ปัจจุบันยูโฟเนียม (Euphonium) มีบทบาทมากโดยเฉพาะในวงดนตรีประเภทซิมโฟนิคแบนด์ด้วย
น าเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ ยูโฟเนียมมักได้รับหลายหน้าที่โดยเฉพาะการเป็นท านองประสานที่สวยงาม หรือ
ท านองหลักที่ให้ความรู้สึกแตกต่างจากเครื่องดนตรีอื่นๆ เป็นต้น บาริโทน (Baritone) หรือบาริโทนฮอร์น 
(Baritone Horn) เป็นเครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายยูโฟเนียมแตกต่างกันที่ขนาดของตัวเครื่องและน้ าเสียงใน
สกอร์โน้ต (Music Score) ของวงซิมโฟนิค แบนด์ในแถบสหรัฐอเมริกาจะใช้ชื่อบาริโทนแทนที่ยูโฟเนียม 
แต่โดยส่วนมากมักจะใช้ยูโฟเนียมบรรเลงในโน้ตดังกล่าว  



๑๓๖ แตรสยาม 
 

๒.๓ ทูบา (Tuba)  
 

     
 

ที่มา: http://usa.yamaha.com/products/musical-instruments/winds/tubas/c-tubas/ycb-621/ 
 

เป็นเครื่องเป่าทองเหลือง ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในหมู่เครื่องดนตรีชนิดเดียวกัน รากฐานและที่มา
มีความคล้ายคลึงกับยูโฟเนียม แต่จะเห็นได้ว่าบทบาทส่วนใหญ่ของทูบา ซึ่งเป็นเครื่องเป่าทองเหลืองเสียงต่ า 
จะอยู่ที่การด าเนินท านองแนวเบส (Bass Line) เพื่อสร้างฐานที่มั่นคงแก่บทเพลงที่บรรเลงโดยวงซิมโฟนิค
แบนด์ ระบบลูกสูบของทูบาเป็นที่นิยมทั้งสองระบบคือ ระบบลูกสูบกด (Piston Valve) และระบบลูกสูบหมุน 
(Rotary Valve) กระจายใช้ตามความนิยมของแต่ละพื้นที่ทั่วโลก แรกเริ่มทูบาถูกสร้างขึ้นมาเพื่อแทนที่โอฟิไคล 
ในศตวรรษที่ ๑๙ ส าหรับบรรเลงในวงออร์เคสตร้า ด้วยเสียงที่ดังกว่าและสามารถเทียบเสียงได้ดีกว่าโอฟิไคล
จึงได้รับความนิยมมากกว่า หลังจากนั้นจึงถูกน ามาล่นกับวงประเภทอื่นๆ เช่น วงโยธวาทิต (Military Band) 
วงบราสแบนด์ (Brass Band) หรือ วงแจ๊ส (Jazz Band) เป็นต้น 

 

บทบาทของทูบาในวงซิมโฟนิค แบนด์นั้นถือว่าส าคัญมาก เพราะมีหน้าที่โอบอุ้มวงทั้งหมดอยู่
แทบตลอดเวลา น้อยครั้งที่จะใช้ทูบาในการด าเนินท านองหลัก แต่ทุกครั้งที่ใช้ทูบาในการเดินท านองหลัก
ขึ้นมา จะสร้างสีสันให้บทเพลงที่แตกต่างๆ ออกไป เมื่อเทียบกับเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าทองเหลือง
เสียงสูง (High Brass) อื่นๆ ทูบาจึงมิส าคัญแต่พียงเป็นฐานให้วง แต่เป็นแกนส าคัญให้วงซิมโฟนิค แบนด์
บรรเลงเพลงได้อย่างสมบูรณ์ ทูบาเป็นเครื่องที่ถูกก าหนดคีย์ไว้เช่นเดียวกับเครื่องเป่าทองเหลืองอื่นๆ มักเลือก 
ใช้งานตามบทเพลงไป คีย์ต่างๆของทูบา เช่น Tuba in Bb, Tuba in C หรือ Tuba in Eb เป็นต้น 



แตรสยาม ๑๓๗ 
 

 
 
 

เครื่องลมไม้ในวงซิมโฟนิคแบนด์ 
 
 

สุรัติ ประพัฒนร์ังษี 
ราชันย์ ศรชยั 

วิภาวรรณ จ าเนียร์พันธุ์ 
 
 

ความเป็นมาของเครือ่งเปา่ลมไม้ 
 เครื่องลมไม้เป็นเครื่องดนตรีที่มีมาแต่โบราณ เดิมมักท าด้วยวัสดุจากธรรมชาติที่มีท่อกลวงเช่น 
ไม้ไผ่ กระดูกสัตว์ ภายหลังมีการพัฒนาให้ใช้ไม้เป็นวัสดุหลัก มีระบบกระเดื่องเป็นกลไกในการผลิตเสียง
ของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดให้มีช่วงเสียงกว้างขึ้น แม้ในปัจจุบันเครื่องดนตรีบางชนิดเปลี่ยนไปเป็นการท าด้วย
โลหะแต่ยังจัดเป็นเครื่องดนตรีประเภทลมไม้ เพราะลักษณะการก าเนิดของเสียงและกลไกของระบบเสียง
ยังเป็นแบบเดิม 
 

 เครื่องลมไม้ในวงซิมโฟนิคแบนด์ แบ่งเป็นสองประเภทตามลักษณะการก าเนิดเสียง คือ ประเภทที่ ๑ 
เครื่องดนตรีประเภทที่ไม่มีลิ้นหรือใช้การผิวลมผ่านช่องปากเป่า เรียกว่า “ขลุ่ย” สามารถแบ่งตามลักษณะ
การเป่าออกเป็น ๒ แบบ คือ การเป่าในแนวตรงและการเป่าในแนวด้านข้าง ซึ่งในวงซิมโฟนิคแบนด์ใช้ขลุ่ย
ที่เป่าจากในแนวด้านข้าง ได้แก่ ฟลูต และ ปิ๊คโคโล่ 

                                                            
 นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรีวิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
อาจารย์ประจ าสาขาดนตรีไทย ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 
 นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 



๑๓๘ แตรสยาม 
 

ประเภทที่ ๒ เครื่องดนตรีประเภทมีลิน้ไม้แผ่นบางเป็นตัวก าเนิดเสียง เรียกว่า “ปี่” สามารถแบ่ง
ตามลักษณะของลิ้นไม้ออกเป็น ๒ แบบได้แก่ ปี่ลิ้นเดี่ยวและปี่ลิ้นคู่ ซึ่งในวงซิมโฟนิคแบนด์ใช้ปี่ที่เป็นลิ้นเดี่ยว
คือ คลาริเนตและแซกโซโฟน และใช้ปี่ที่เป็นลิ้นคู่คือ โอโบ และบาสซูน  

 

เครื่องลมไม้ในวงซิมโฟนิคแบนด์ สามารถแบ่งออกตามเสียงของเครื่องดนตรีได้อีก ๓ ลักษณะ
ได้แก่ เครื่องลมไม้เสียงสูง เครื่องลมไม้เสียงกลาง และเครื่องลมไม้เสียงต่ า ส่วนใหญ่เครื่องลมไม้เสียงสูงมัก
ถูกใช้เป็นแนวด าเนินท านองหลัก ส่วนเครื่องลมไม้เสียงกลาง และเครื่องลมไม้เสียงต่ ามักถูกใช้เป็นแนว
ประสานเสียง อาจมีบางช่วงของบทเพลงที่ด าเนินท านองหลักบ้างตามความต้องการของผู้ประพันธ์เพลง 
เครื่องลมไม้ในวงซิมโฟนิคแบนด์มีดังนี ้

 

๑. Flute (ฟลตู) 

 
 

ที่มา: http://pearlflutes.com/PF500.html 
 

แต่เดิมมักท าด้วยไม้ ในปัจจุบันส่วนใหญ่ท าด้วยโลหะ เช่น นิกเกิ้ล เงิน ทอง หรือทองค าขาว มี
ลักษณะของเสียงที่แหลมสูงฟังดูสดใส มักมีโอกาสเล่นแนวท านองหลักและเล่นโน้ตที่รวดเร็วมีรายละเอียด
มากๆ ตระกูลของเครื่องดนตรีฟลูต แบ่งออกเป็น ๓ ระดับเสียงได้แก่ ฟลูต (เสียงสูง) อัลโต้ฟลูต (เสียง
กลาง) เบสฟลูต (เสียงต่ า) การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ประพันธ์เพลงและอิริยาบถในการ
บรรเลง  
 

๒. Piccolo (ปิ๊คโคโล)่ 

 
 

ที่มา: http://www.intunemusic.com.au/yamaha-instruments.html 
 

ปัจจุบันสามารถเลือกใช้เครื่องที่ท าด้วยไม้หรือโลหะ ขึ้นอยู่กับความชอบของลักษณะเสียง 
จัดเป็นเครื่องดนตรีในตระกูลฟลูต ที่มีเสียงสูงกว่าฟลูต หนึ่งช่วงคู่เสียง (Octave) ลักษณะของเสียงมีความ
เล็กแหลมสูง ในการเดินแถวของทหารมักใช้ปิ๊คโคโล่บรรเลงคู่กับกลองหรือเครื่องประกอบจังหวะ เช่นใช้ใน
เพลง Yankee Doodle  



แตรสยาม ๑๓๙ 
 

๓. Oboe (โอโบ)  

 
 

ที่มา: http://encoreyouthmusic.com/kids/explore-music/kids-in-music-history/ 
 

เป็นเครื่องดนตรีประเภทปี่ลิ้นคู ่ตัวเครื่องดนตรีท าด้วยไม้ มีเสียงสูง ควบคุมเสียงได้ยาก ผู้บรรเลง
ต้องมีความเชี่ยวชาญมาก ไม่นิยมใช้ในการเดินแถว นิยมใช้นั่งบรรเลง ลักษณะเสียงของโอโบแสดงความ
เศร้าสร้อย มีลักษณะเสียงคล้ายเสียงที่ออกมาจากจมูก (เสียงนาสิก)  

 

๔. Bassoon (บาสซูน)  

 
 

ที่มา: https://dmpierce.wordpress.com/page/3/ 
 

เป็นเครื่องดนตรีประเภทปี่ลิ้นคู่ที่ท าจากไม้ มีเสียงต่ า ลักษณะของเครื่องมีขนาดใหญ่ ไม่เหมาะ
กับการบรรเลงขณะเดินแถว มีความยากในการควบคุมเสียง โน้ตที่ใช้บรรเลงอยู่ในกุญแจเสียงฟา (F clef) 
สามารถสร้างเสียงที่มีความรู้สึกตลก ขบขัน คล้ายเสียงคนพูดตลก  
 

๕. Clarinet (คลาริเนต)  

 
 

ที่มา: http://www.ctfuturemusicians.com/instruments.aspx 
 

เป็นเครื่องดนตรีประเภทปี่ลิ้นเดี่ยวที่ท าจากไม้ มีช่วงเสียงที่กว้างมากกว่าเครื่องลมไม้อื่นๆ มี
ช่วงเสียงถึงสามช่วงเสียงครึ่ง (3 ½ Octave) ตระกูลเครื่องดนตรีคลาริเนตแบ่งออกเป็น ๕ ขนาดได้แก่ 
อีแฟลตคลาริเนต บีแฟลตคลาริเนต อีแฟลตอัลโต้คลาริเนต บีแฟลตเบสคลาริเนต คอนทราเบสคลาริเนต 
เนื่องจากคลาริเนตมีหลายขนาดจึงมีช่วงเสียงทั้งสูง กลางและต่ า ครอบคลุมเสียงของทั้งวงซิมโฟนิคแบนด์ 
คลาริเนตเสียงสูงเป็นเสียงที่ไพเราะหวานและสดใส นิยมใช้บรรเลงแนวท านองหลักของวงซิมโฟนิคแบนด์ 
ท าหน้าที่คล้ายไวโอลินในวงออร์เคสตรา หัวหน้ากลุ่มคลาริเนตท าหน้าที่เป็นหัวหน้าวงหรือคอนเสิร์ต
มาสเตอร์และมีหน้าที่ให้เสียงหลักเพื่อให้เครื่องดนตรีชิ้นอื่นๆ ในวงเทียบเสียง  



๑๔๐ แตรสยาม 
 

๖. Saxophone (แซกโซโฟน)  

    
 

ที่มา: http://www.jpmusicalinstruments.com/JP042-Bb-Tenor-Saxophone.html 
 

เป็นเครื่องดนตรีที่ถูกจดัอยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้ เนื่องจากลักษณะของการผลิตเสียงที่ใช้ลิ้น
เดี่ยวและระบบกลไกของเสียงเป็นแบบเครื่องลมไม้ ตัวเครื่องท าจากโลหะ ถูกประดิษฐ์ขึ้นให้มีลักษณะของ
เสียงที่ดังกังวานแบบเครื่องลมทองเหลือง เครื่องดนตรีในตระกูลของแซกโซโฟนที่นิยมใช้ในวงซิมโฟนิคแบนด์ 
ได้แก่ โซปราโนแซกโซโฟน (Soprano Saxophone) อัลโตแซกโซโฟน (Alto Saxophone) เทเนอร์แซกโซโฟน 
(Tenor Saxophone) และบาริโทนแซกโซโฟน (Baritone Saxophone) บทบาทและหน้าที่ในวงครอบคลุม
แนวท านองและแนวประสานเสียงในระดับเสียงกลางและเสียงต่ า  



แตรสยาม ๑๔๑ 
 

 
 
 

 เครื่องเพอร์คัชชั่นในวงซิมโฟนิคแบนด์
 
 

เกรกิพงศ ์ใจค ำ 
อมรมำศ มกุดำม่วง 
ศรินทร ์จินตนเสรี 

 
 

ความเป็นมาของเครือ่งเพอร์คัชชั่น 
เครื่องเพอร์คัชชั่นมีชื่อเรียกในภาษากรีกว่า “Kroustion” มีชื่อเรียกในภาษาละตินว่า 

“Pulsatile” และมีชื่อเรียกในภาษาไทยว่า เครื่องตี เครื่องกระทบ และเครื่องประกอบ จังหวะ ซึ่งการ
เรียกว่าเครื่องตีในภาษาไทยนั้นก็ยังไม่ถูกต้องเท่าใดนัก เพราะอาการหรือวิธีการเล่นเครื่องดนตรีประเภทนี้
มีหลากหลายวิธีมากกว่าการตี เช่น การเขย่า การรูด การเคาะ เป็นต้น และการเรียกว่าเครื่องกระทบ ก็ยัง
ไม่ครอบคลุมวิธีการเล่นเช่นกัน เครื่องดนตรีกลุ่มเพอร์คัชชั่นมิได้มีบทบาทในการใช้ประกอบจังหวะเพียง
อย่างเดียว แต่ยังสามารถใช้เล่นบรรเลงท านองได้อีกด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
 นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 
 นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรีวิศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย. 
 นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรวีิทยา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล.  



๑๔๒ แตรสยาม 
 

เครื่องดนตรีกลุ่มเพอร์คัชชั่นที่ใช้ในวงซมิโฟนิค แบนด์ 
1. เครือ่งดนตรีที่มรีะดับเสียงแน่นอน (Pitch Percussion) อาท ิ
 1.1 ทิมปานี (Timpani) 

 
 

Timp. 32” Timp. 28” Timp. 25” Timp. 23” Timp. 21” 

 
 

ที่มา: https://sites.google.com/a/pgcps.org/msweeksinstrumentalmusic/ 
students/instrument-families--percussion 

 

 ทิมปานี (Timpani) คือ กลองที่มีขนาดใหญ่ ตัวกลองท าจากทองแดง หน้ากลองขึงด้วย
หนังสัตว์ และมีกระเดื่องส าหรับใช้เหยียบเพื่อเปลี่ยนระดับเสียง การเล่นทิมปานีนิยมใช้กลอง 2 ใบขึ้นไป 
เสียงของทิมปานีเป็นเสียงที่ต่ าเทียบได้กับเสียงเบส ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่และมีอ านาจ  

 

 1.2 ระฆงัราว (Chimes) 

    
 

ที่มา: http://orchestral.premier-percussion.com/catalogue/orchestral/orchestral-series/standard-
and-extended-chimes 



แตรสยาม ๑๔๓ 
 

 

 ระฆังราว (Chimes) คือ เครื่องดนตรีที่มีเสียงเหมือนระฆังเนื่องจากเครื่องดนตรีชนิดนี้
ถูกสร้างขึ้นจากการเลียนแบบเสียงระฆังที่ใช้ตีในโบสถ์หรือหอคอยต่างๆ ระฆังราวมีลักษะเป็นท่อโลหะซึ่งมี
ความยาวของท่อสั้นยาวต่างกัน และสาเหตุที่เรียกว่าระฆังราวเพราะได้มีการน าท่อเสียงมาแขนเรียงกันบน
กรอบคล้ายกับการแขวนบนราว  

 

 1.3 มาริมบ้า (Marimba) 

    
 

ที่มา: http://www.marimbaone.com/marimbas/our-marimbas 
 

 มาริมบ้า (Marimba) คือ เครื่องดนตรีที่เกิดจากการใช้ไม้ตีลูกระนาดขนาดใหญ่ท ามา
จากไม้เนื้อแข็ง วางเรียงกันบนขาตั้ง ใต้ลูกระนาดแต่ละลูกมีท่อโลหะขนาดยาวส าหรับใช้ขยายเสียง มาริมบ้า
มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาเครื่องดนตรีที่มีระนาด  
 

 1.4 ไซโลโฟน (Xylophone) 

    
 

ที่มา: https://capitolmusic.wordpress.com/band/percussion/pitched/xylophone 
 

 ไซโลโฟน (Xylophone) คือ เครื่องดนตรีที่เกิดจากการใช้ไม้ตีลูกระนาดที่ท ามาจากไม้
เนื้อแข็ง วางเรียงกันบนขาตั้ง ใต้ลูกระนาดแต่ละลูกมีท่อโลหะส าหรับใช้ขยายเสียงที่มีขนาดส้ันกว่ามาริม
บ้าและไวบราไฟน มีกระเดื่องส าหรับใช้เหยียบเพื่อปรับความดังเบาของเสียง  

 



๑๔๔ แตรสยาม 
 

 1.5 ไวบราไฟน (Vibraphone) 

    
 

ที่มา: http://www.woodbrass.com/percussion-orchestre-vibraphone-yamaha-yv-1605cee-
p63428.html 

 

 ไวบราไฟน (Vibraphone) คือ เครื่องดนตรีที่มีลักษณะคล้ายไซโลโฟน (Xylophone) 
แต่ลูกระนาดท ามาจากโลหะ ใต้ลูกระนาดแต่ละลูกมีท่อโลหะขนาดยาวส าหรับใช้ขยายเสียง จึงมีเสียงที่
สดใสและกังวาน และมีกระเดื่องส าหรับใช้เหยียบเพื่อปรับให้เสียงยาวมากขึ้น  
 

 1.6 กลอคเค็นสปิล (Glockenspiel) 

    
 

ที่มา: http://www.gear4music.com/Drums-and-Percussion/32-Note-Marching-Glockenspiel-with-
Carrier-by-Gear4music/W0Q 

 

 กลอคเค็นสปิล (Glockenspiel) คือ เครื่องดนตรีที่เกิดจากการใช้ไม้ตีลูกระนาดขนาด
เล็กที่ท ามาจากโลหะ มีช่วงเสียงกว้างประมาณ 2 ช่วงเสียง ใต้ลูกระนาดแต่ละลูกไม่มีท่อโละหะส าหรับใช้
ขยายเสียงเหมือน ไซโลโฟน (Xylophone) เครื่องดนตรีชนิดนี้เหมาะที่จะเล่นท านองเสียงสูง เพราะมีเสียง
ใสกังวานคล้ายดังเสียงของระฆังเล็กๆ  
 



แตรสยาม ๑๔๕ 
 

 1.7 เบลไลรา (Bell-Lyra) 
 

 
 

ที่มา: http://www.musiciansfriend.com/marching-band/musser-m-2041-glockenspiel 
 

 เบลไลรา (Bell-Lyra) คือ เครื่องดนตรีที่เกิดจากการใช้ไม้ตีลูกระนาดขนาดเล็กที่ท ามา
จากโลหะ มีลักษณะคล้ายกับกลอคเค็นสปิล (Glockenspisl) แต่ใช้การสะพายเมื่อบรรเลง  
 

2. เครือ่งดนตรีที่ไม่มีระดับเสียง (Unpitch Percussion) อาท ิ
 2.1 กลองใหญ่ (Bass Drum) 

 
 

ที่มา: http://usa.yamaha.com/news_events/percussion/yamaha_upgrades_concert_bass_drums/ 
 

 กลองใหญ่ (Bass Drum) คือ กลองขนาดใหญ่ มีหนังกลองทั้งสองหน้า เส้นผ่าศูนย์กลาง 
ตั้งแต่ 24 ถึง 36 นิ้ว ใช้การขึงตึงด้วยสกรูที่มีอยู่มากมายบริเวณขอบกลอง 

 
 



๑๔๖ แตรสยาม 
 

 2.2 กลองเทเนอร์ (Tenor Drum) 

 
 

ที่มา: http://www.lonestarpercussion.com/Marching/Marching-Tenor-Drums/ 
 

 กลองเทเนอร์ (Tenor Drum) คือ กลองขนาดขนาด มีหนังกลองทั้งสองหน้า แต่ใช้ตีเพียง
หน้าเดียว กลองชนิดนี้ให้เสียงที่กังวาน 

 

 2.3 สแนร์ (Snare) 

 
 

ที่มา: http://www.lonestarpercussion.com/Drums-Drum-Sets/Drum-Set-Snare-Drums/ 
 

 สแนร์ (Snare) คือ กลองขนาดเล็ก มีหนังกลองทั้งสองหน้า แต่ด้านล่างของกลองจะขึง
ด้วยลวดแนบติดกับหนังกลอง ใช้การตีไม้ตี 2 อัน ที่ด้านบนของกลอง กลองชนิดนี้ให้เสียงที่ดังกล้ายกับ
เสียง “แทร๊กๆ” หรือ “แต๊กๆ” 

 
 
 
 
 
 



แตรสยาม ๑๔๗ 
 

 2.4 ฉาบ (Cymbal) 

 
 

ที่มา: http://www.interstatemusic.com/4041-A-Zildjian-A0471-Z-MAC-Multi-Application-14-And-
quot-Band-Marching-Cymbal-Pair-A0471.aspx 

 

 ฉาบ (Cymbal) คือ เครื่องดนตรีที่ท ามาจากโลหะ โดยมีลักษณะนูนกล้ายๆ รูปกรวย
แบบบานหรือทรงนูนต่ า มีเส้นผ่าศูนย์กลาง ตังแต่ 14 ถึง 30 นิ้ว 
 

 2.5 กิ๋ง (Triangle) 

 
 

ที่มา: http://www.amazon.com/Toca-Triangle-5-Inch-W-Beater/dp/B000RMKN6M 
 

 กิ๋ง (Triangle) คือ เครื่องดนตรีที่ใช้เล่นประกอบจังหวะที่น าเอาเส้นเหล็กแบบกลมมาดัด
เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ใช้แท่งเหล็กตีให้เกิดเสียง โดยกิ๋งจะมีเสียงที่สูง ใส และกังวาน  
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๘ แตรสยาม 
 

เอกสารอ้างอิง 
Alfred Blatter. (1997). Instrumentation and Orchestration. Boston: Schirmer, Cengage 

Learning. 
Samuel Adler. (2002). The Study of Orchestration. (3rd Ed.). New York: W.W.Norton & 

Company, Inc. 
ณณฐ วิโย. (๒๕๕๙). เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ชีวิตกับสุนทรยีะ ๙๐๑๑๑๐๒. 

คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี.  
ณัฐศรัณย ์ทฤษฎิคุณ. (๒๕๕๕). การฝึกซ้อมวงซิมโฟนิคแบนด์ระดับมัธยมศกึษา เพื่อประกอบการ

ประกวด. วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ (ดนตรี) มหาวทิยาลัยมหิดล. 
ไขแสง ศุขะวฒันะ. (๒๕๓๕). สังคีตนยิมว่าดว้ย: ดนตรีตะวันตก. (พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ: วัฒนาพานชิ. 
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เครื่องดนตรีส ำหรับกำรรวมวงซิมโฟนิคแบนด์ 
 
 

วิศิษฎ์ จติรรังสรรค์ 
 
 

วง Concert Band และวง Symphonic Band เป็นวงดนตรีเครื่องลมขนาดใหญ่ที่มีการประสม
วงอย่างครบถ้วนเป็นมาตรฐาน ประกอบด้วยเครื่องลมไม้ (Woodwind) เครื่องลมทองเหลือง (Brass Wind) 
และเครื่องตี (Percussion) นิยมประสมเครื่องสายเสียงต่่าคือ ซอดับเบิลเบส (Double Bass) บางครั้งก็มีการ
ประสมเครื่องดนตรีอื่นๆ เช่น เปียโน (Piano) พิณ (Harp) คณะนักร้องประสานเสียง (Choir) หรือเครื่องดนตรี
อื่นๆ เข้ามาด้วยแล้วแต่ผู้ประพันธ์จะก่าหนด จัดเป็นวงดนตรีส่าหรับนั่งบรรเลง ไม่เหมาะส่าหรับการเดินแถว 
เนื่องจากเป็นวงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อน่าเสนอผลงานเพลงที่เจาะจงแสดงความสามารถทางดนตรีของวงแบบนี้
โดยตรง ผลงานเพลงที่น่ามาเล่นก็มักเป็นเพลงที่แปลง (Transcribe) มาจากวงออร์เคสตร้า หรือมีการเรียบเรียง
เสียงประสานขึ้นมาใหม่ตามความเหมาะสมและความสามารถของนักดนตรี หรือเป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นมา
ใหม่ส่าหรับวงนี้โดยตรง 

 

ขนาดวง Concert Band มาตรฐานที่ก่าหนดโดย American Band Association เมื่อประมาณ
ต้นศตวรรษที่ ๒๐ และได้ใช้เป็นมาตรฐานต่อๆ กันมา โดยมีส่านักพิมพ์ใหญ่สองแห่งในสมัยนั้นคือ Boosey 
and Company และ Chappell ได้จัดพิมพ์โน้ตเพลงโดยก่าหนดให้มีการประสมวงดังนี้ (Randel, 2003) 

 

Flute ๒ แนวเสียง  ใช้ผู้เล่น ๓ หรือ ๔ คน 
Oboe ๒ แนวเสียง  
Bassoon ๒ แนวเสียง 
Clarinet ๓ แนวเสียง  ใช้ผู้เล่น ๑๒ คน 

                                                        
 นักศึกษาหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาดนตรีศึกษา วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
อาจารย์ประจ่าสาขาวิชาดนตรีศึกษาและการสอน วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล. 



๑๕๐ แตรสยาม 
 

Bass Clarinet ๑ แนวเสียง  
Saxophone ๔ แนวเสียง 
Horn ๔ แนวเสียง 
Trumpet หรือ Cornet ๓ แนวเสียง ใช้ผู้เล่น ๑๒ คน 
Trombone ๓ แนวเสียง  
Baritone Horn ๑ แนวเสียง ใช้แทน Euphonium 
Tuba ๑ แนวเสียง ใช้ผู้เล่น ๓ คน 
Percussion ๓-๔ เครื่อง 
 

เป็นวง Concert Band ประมาณ ๔๐-๔๕ ชิ้น และเมื่อขยายเป็นวงซิมโฟนิคแบนด์ จะเพิ่มแนวเสียง
ขึ้นในแต่ละเครื่อง เพิ่มเครื่องสายคือ Double Bass, Harp, Bass Trombone, Piccolo, English Horn 
หรือบางครั้งจะมี Contra Bassoon, Bass/Soprano Saxophone เพิ่มเข้ามาด้วย  

 
 

 
 

ภาพที่ ๑ Symphonic Band with Harp and Choir 
ที่มา: https://i.ytimg.com/vi/s๗fkKY๘BdCA/maxresdefault.jpg 
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ภาพที่ ๒ Concert Band 
ที่มา: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/๗/๗b/Concert_Band.jpg 

 
 

เอกสารอ้างอิง 
Randel, D. M. (2003). The Harvard dictionary of music. (D. M. Randel, Ed.) London:  

The Belknap Press of Harvard University Press. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๒ แตรสยาม 

 

ก ำหนดกำร 
สัมมนำวิชำกำรแตรวง 

เรื่อง จากแตรเดี่ยวถึงวง Symphonic Band 
ในวำระครบรอบ ๑๓๕ ป ีวันประสูติ สมเด็จเจ้ำฟ้ำฯ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต 

จัดโดย กระทรวงวัฒนธรรม  มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย ์
และ วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์ มหำวิทยำลัยมหิดล 

ณ โรงละครแห่งชำติ กรุงเทพมหำนคร 
วันอังคำรที่ ๓ พฤษภำคม ๒๕๕๙ เวลำ ๘.๓๐-๑๗.๓๐ น 

.............................. 
 

สัมมนาวิชาการ  โรงละครแห่งชาติ (โรงละครเล็ก) 
ภำคเช้ำ 
๘.๓๐-๙.๐๐ น.  ลงทะเบียน โรงละครเล็ก โรงละครแห่งชำติ  
๙.๐๐-๙.๒๐ น.  พิธีเปิด 
   ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ์ ประธำนในพิธีกล่ำวเปิดประชุม 

ในนำมของกระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ 
๙.๒๐-๑๐.๐๐ น  ประวัติก ำเนิดแตรเดี่ยว และกำรใช้ประโยชน์ ในกรุงสยำม 
   โดย นำยวิศิษฏ์ จิตรรังสรรค์ 
   พร้อมกำรแสดงตัวอย่ำง กำรเป่ำแตรเดียว 
๑๐.๐๐-๑๐.๓๐ น. กำรเข้ำมำของแตรวงสู่กรุงสยำม ตั้งแต่สมัยอยุธยำ ถึงสมัยรัชกำลที่ ๖ 
   โดย ดร.ณัฐชยำ นัจนำวำกุล และคณะ 
   กำรบรรยำยประกอบภำพและเสียง 
๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. พัก 
๑๐.๔๐-๑๒.๐๐ น. พัฒนำกำร Symphonic Band ของ สมเด็จพระเจ้ำบรมวงศ์เธอ 

เจ้ำฟ้ำบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต  
   กำรอภิปรำยหมู่ โดย  รำชันย์ ศรชัย / จิตร์ กำวี / สุรัตน์ ประพัฒน์รังสี 
   ศ.นพ.พูนพิศ อมำตยกุล ด ำเนินกำรอภิปรำย 
 

๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น  พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 
 



แตรสยาม ๑๕๓ 
 

ภำคบ่ำย 
๑๓.๐๐-๑๓.๒๐ น. กำรแสดงเดี่ยวปี่คลำริเน็ต เพลงสำรถี ๓ ชั้น พร้อมกำรขับร้อง 
     โดย พันโทวิชิต โห้ไทย ศิลปินแห่งชำติ 
๑๓.๒๐-๑๔.๕๐ น. กำรอภิปรำยโต๊ะกลม  เสนอและตอบข้อข้องใจ เกี่ยวกับงำนแตรวงปัจจุบัน 
 

การแสดง  โรงละครแห่งชาติ (โรงใหญ่) 
๑๕.๓๐-๑๗.๓๐ น. พิธีเปิดกำรแสดงในโรงละครแหง่ชำติ (โรงใหญ่) 
   โดยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพตัร 

- กำรบรรเลงของ The Siam Symphonic Band โดยศิลปิน ๔๕ คน จำก
วงดรุิยำงคก์องทัพบก กองทัพเรือ  
และกองสวัสดิกำรส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

- พร้อมกำรแสดงนำฏศิลป์ (พระนำง) ในกระบวนร ำหน้ำพำทย์บำทสกุณี
และร ำซัดชำตร ี

 
รายชื่อบทเพลงที่บรรเลง และการแสดง 
- Prince Paribatra March (3.52 min) 
- Prince Damrong March (4 min) 
- Bart Sakuni (Thai Classical Dance) 
- Sakhorn Lunn (5.37 min) 
- Pleang Soke (5.02 min) 
- Prachoom Pol Waltz (11.56 min) 
- Krob Jakrawal Tao (24.41 min) 
- Sat Chatri Dance (7 min) 
- Siamese Patrol March (3.04 min) 
- Royal Guards March (4.19 min) 
- Rum Chat Chatree (Southern Folk Dance) 

 

- ********************************* 
 

ขอเชิญท่ำนผู้สนใจ สมัครเข้ำร่วมงำนนี้ได้ โดยไม่เสียค่ำใช้จ่ำย 
ผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.facebook.com/P.paripatra๑๐๕ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
ติดต่อสอบถำมได้ที่  ๐๘๑-๙๒๒-๕๐๓๘  (วิศิษฏ์) / ๐๙๘-๖๓๙-๓๙๔๕  (วิภำวรรณ) 
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