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บทคัดย่อ
ชื่อรายงานการวิจัย
: คีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
ชื่อผู้วิจัย
: นายพันธ์ศักดิ์ วรรณดี
ปีที่ทาการวิจัย
: 2553
....................................................................................................
การศึกษาเรื่องคีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ เพื่อ รวบรวมรายชื่อ ประวัติและผลงาน
ของคีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ จัดทานามนุกรมคีตศิลปินและสังเคราะห์รายละเอียด
เกี่ยวกับการสืบทอดการขับร้องเพลงไทยเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้า โดยมีขอบเขตในการศึกษา
เฉพาะคีตศิลปินไทยที่มีประวัติตีพิมพ์ในเอกสารเท่านั้น
การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาจากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ผลการศึกษาพบว่า
1. ได้ประวัติและผลงานของของคีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ที่สังเคราะห์ได้
จากเอกสารทั้ง 99 คน
2. จาแนกคีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ฝ่ายชาย 47 คน ฝ่ายหญิง 52 คน
3. จาแนกสายสืบทอดทางร้องได้ 4 กลุ่ม คือ
1) กลุ่มที่สืบทอดทางร้องจากเจ้าจอมมารดาศิลา ณ บ้างช้าง ในรัชกาลที่ 2
2) กลุ่มที่สืบทอดทางร้องจากพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)
3) กลุ่มที่สืบทอดทางร้องจากพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุทรวาทิน)
4) กลุ่มที่สืบทอดทางร้องจากหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการศึกษารวบรวมผลงานของคีตศิลปินที่มีการบันทึกสื่อแผ่นเสียงและแถบ
บันทึก
2. ควรศึกษาสังเคราะห์แยกกลุ่มศิลปินดนตรีไทยแขนงอื่น ๆ
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ABSTRACT
Title
Researcher
year

: Thai vocal musicians in Ratanakosin Period
: Pansak Vandee
: 2010

………………………………………………………………………………………..
The study of Thai vocal musicians in Ratanakonsin Period aims to collect the list of
names, the biographies and the works of these artists. This study also contains and synthesizes
details about singing inheritance limited especially artists in this research.
This study has been done by analyzing the information paper and related works.
This study shows the biographies and the works of 99 Ratanakosin vocal musicians, 47
men and 52 women. Moreover there are 4 groups of singing inheritance, mainly the royal
concubine Sila naBangchang in King Rama II 5 groups, praya Prasan Duriyasab group, Praya
Sanohduriyang group and luang Praditpiroh group.
Suggestions
1. It should collect the recorded work of other vocal musician.
2. It should synthesize the other fields of Thai music.
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กิตติกรรมประกาศ
รายงานการวิจัยเรื่อง คีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ สาเร็จได้ เนื่องจาก
บุคคลหลายท่านได้กรุณาช่วยเหลือให้ข้อมูลข้อเสนอแนะ คาปรึกษาแนะนา ความคิดเห็น และ
กาลังใจ
ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ คุณครูอุทัย แก้วละเอียด
และศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ที่ให้ข้อมูลหลักที่เป็นหัวใจของการวิจัยครั้งนี้ รวมทั้ง
ผู้ทรงคุณวุฒิทางดนตรีทุกท่านที่สละเวลาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษา
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ ที่ให้คาแนะนาที่เป็น
ประโยชน์ ในการทารายงานวิจัยครั้งนี้ และขอขอบคุณสานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุนันทา ที่พิจารณาให้ทุนสนับสนุน รายงานวิจัยฉบับนี้จึงเกิดขึ้นและสาเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี
ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์วีณา เอี่ยมประไพ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ที่ส่งเสริมกระตุ้นเตือนให้กาลังใจ ที่ได้แนะนาแนวทางขั้นตอนและวิธีการ
ดาเนินการวิจัย ขอขอบคุณอาจารย์สกล ชัยนิตย์พันธ์ เพื่อนรัก
ที่ให้ความกระจ่างด้านการ
แปลภาษาอังกฤษ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ อีกหลายคนที่ไม่สามารถกล่าวนามไว้ทั้งหมดในที่นี้ได้
ที่ให้ความช่วยเหลือในทุกเรื่องที่ร้องขอ
ท้ายที่สุดนี้ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่าน ที่ส่งเสริมให้ผู้เขียนมีกาลังใจ
จัดทารายงานการวิจัยฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณ์

นายพันธ์ศักดิ์ วรรณดี
กันยายน 2553
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สารบัญ

บทคัดย่อ
ABSTRACT
กิตติกรรมประกาศ
คานา
สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย
1.3 คาถามวิจัย
1.4 ขอบเขตการวิจัย
1.5 ขั้นตอนการวิจัย
1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 ตานานเสภา
2.2 นามานุกรมศิลปินดนตรีไทยในรอบ 200 ปี
2.3 นักร้องสัตรีในสมันรัตนโกสินทร์
2.4 สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคปรัวัตินักดนตรีและนักร้อง
บทที่ 3 รายนามคีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
3.1 หมวด ก
3.2 หมวด ข
3.3 หมวด ค
3.4 หมวด จ
3.5 หมวด ฉ

หน้า
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
4
14
14
15
16
16
16
16
17
19
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(9)

3.6 หมวด ช
3.7 หมวด ด
3.8 หมวด ต
3.9 หมวด ถ
3.10 หมวด ท
3.11 หมวด น
3.12 หมวด บ
3.13 หมวด ป
3.14 หมวด พ
3.15 หมวด ฟ
3.16 หมวด ม
3.17 หมวด ย
3.18 หมวด ร
3.19 หมวด ล
3.20 หมวด ศ
3.21 หมวด ส
3.22 หมวด ห
3.23 หมวด อ
บทที่ 4 การวเคราะห์ทางร้องเพลงตับ Tableau vivant ของครูเลื่อน สุนทรวาทิน
4.1 นายกระจ่าง แสงจันทร์
4.2 นายกลิ่น จันทร์เรือง ,พระพรหมปรีชา
4.3 นางกัญญา โรหิตาจล
4.4 นายกู๋ พูลผลิน,หมื่นสาเริงชวนชม
4.5 นายเกลื่อน,หลวงระบาภาษา
4.6 นายเขียน ศุขสายชล
4.7 นายคงศักดิ์ คาศิริ
4.8 เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่
4.9 จ่าโคม,จ่าเผ่นผยองยิ่ง
4.10 นายจอน สุนทรเกศ,หลวงกล่อมโกศล
4.11 นางจันทนา พิจิตรคุรุการ

19
21
21
21
21
22
23
23
24
25
25
25
26
26
27
27
29
30
31
31
31
31
32
32
32
33
33
34
34
35
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4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18
4.19
4.20
4.21
4.22
4.23
4.24
4.25
4.26
4.27
4.28
4.29
4.30
4.31
4.32
4.33
4.34
4.35
4.36
4.37
4.38
4.39
4.40
4.41

หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา
นายจันทร์ โตวิสุทธิ์
นายจาเนียร ศรีไทยพันธุ์
นางจิ้มลิ้ม ธนาคม
นายจิรัส อาจณรงค์
คุณเฒ่าแก่จีบ
นางเจริญ พาทยโกศล
นางเจริญใจ สุนทรวาทิน
นายเจิม นาคมาลัย,หมื่นขับคาหวาน
นางเจือ นาคมาลัย
นายแจ้ง คล้ายสีทอง
นางแจ๋ว
นางฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล
นางเฉลา วรรเขจร
นางสาวเฉิด อักษรทับ
นางชดช้อย เกิดใจตรง
นางชม รุ่งเรือง
นางช้องมาศ ศรีทินกร
นางชั้น อักษรทับ
คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
นายเชื้อ นักร้อง
นายแช่ม สุนทรวาทิน,พระยาเสนาะดุริยางค์
นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์
นางดวงเนตร ดุริยพันธุ์
หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ
นายตาด อมาตยกุล
นายตาด,พระประดิษฐไพเราะ
นายเถา สินธุนาคร,ขุนสมานเสียงประจักษ์
ครูทรัพย์
นางท้วม ประสิทธิกุล

35
36
38
39
39
40
40
40
42
42
42
43
44
44
44
45
45
45
46
46
47
47
49
50
52
52
53
53
53
54
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4.42 นายทองดี ทองพิรุฬห์,หลวงเสนาะดุริยางค์
4.43 นายทองดี ศุณะมาลัย
4.44 นางสาวทองอยู่ ศุขวาที
4.45 จางวางทั่ว พาทยโกศล
4.46 นางทัศนีย์ พิณพาทย์
4.47 นายเทวาประสิทธ์ พาทยโกศล
4.48 นางนิภา อภัยวงศ์
4.49 นางแนบ เนตรานนท์
4.50 นางบรรเลง สาคริก
4.51 นายบุญยัง เกตุคง
4.52 นายบุญเสริม ภู่สาลี
4.53 นายประกอบ สุกัณหะเกตุ
4.54 นางประชิด ขาประเสริฐ
4.55 นายประเวช กุมุท
4.56 หม่อมเปรม กุญชร ณ อยุธยา
4.57 นายเปล่ง แจ้งจรัส,สิบเอก
4.58 นางแป้น วัชโรบล
4.59 นายโป๊ะ เหมราไพ, รองอามาตย์ตรี
4.60 นางพลอยศรี สรรพศรี
4.61 นางพัฒนี พร้อมสมบัตร
4.62 นานพัน มุกตวาภัย,หลวงเสียงเสนาะกรรณ
4.63 คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
4.64 นายฟุ้ง วิชเวช
4.65 หม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธยา
4.66 เรือโทยรรยง แดงกูร
4.67 คุณหญิงเยี่ยม สุวงศ์,รามบัณฑิตเศรณี
4.68 นายรวม พรหมบุรี
4.69 นางลม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา
4.70 นางละเมียด ทับสุข
4.71 นายเล็ก ศุขโสต

54
55
55
55
57
57
58
59
59
59
60
61
61
62
62
63
63
64
64
64
65
66
67
67
67
68
68
69
69
70

www.ssru.ac.th

(12)

4.72 จ่าสิบเอกเลื่อน จันทรมาน
4.73 นางเลื่อน สุนทรวาทิน
4.74 นางศรีนาฏ เสริมศิริ
4.75 นายศิริ วิชเวช
4.76 นายศุข ศุขวาที
4.77 นายสกล แก้วเพ็ญกาศ
4.78 เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์
4.79 หม่อมส้มจีน บุญนาค
4.80 พันโทสราวุธ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา,หลวงสราวุธวิชัย
4.81 นางสว่าง คงลายทอง
4.82 นางสะอาด โปร่งน้าใจ
4.83 นายสัญญา สินสืบผล
4.84 นายสาราญ ภมรสุต
4.85 นายสิน สินธุนาคร
4.86 หม่อมสุด บุญนาค
4.87 นางสุดจิตต์ อนันตกุล
4.88 นางสุดา เขียววิจิตร
4.89 เจ้าสุนทร ณเชียงใหม่
4.90 นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์
4.91 เรือเอกแสวง วิเศษสุด
4.92 นายหยิน,ขุนลิขิตสุนทร
4.93 นายเหนี่ยว ดุริยพันธุ์
4.94 เจ้าจอมมารดาเหม อมาตยกุล
4.95 นางองุ่น บัวเอี่ยม
4.96 นางอัญชัญ ปิ่นทอง
4.97 นายอาจ สุนทร
4.98 จ่าอิน อ๊อกกังวาล
4.99 นางอุษา สุคันธมาลัย
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คำนำ
แนวความคิดของรายงานวิจัยเรื่อง คีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ เกิดขึ้นมา
ได้เนื่องจากผู้วิจัย เป็นผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติการสอนเฉพาะทางในเรื่องการขับร้องเพลงไทย จึงทา
ให้เกิดแนวคิดในการรวบรวมประวัติชีวิตและผลงานของคีตศิลปิน ซึ่งมีความรู้ความสามรถ
เฉพาะทางด้านการขับร้อง ตลอดจนความต้องการให้ทราบถึงพัฒนาการของทางร้อง เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลในการเรียนการสอนวิชาขับร้องเพลงไทย ทาการวิจัยโดยการสังเคราะห์เนื้อหาจากเอกสาร
ที่มีผู้รวบรวมเรื่องราวของศิลปินดนตรีไทย จาแนกออกมาเรื่องเฉพาะคีตศิลป์ ทาให้ได้ทราบถึง
พัฒนาการของการสืบทอดทางร้องว่า สามารถสืบประวัติเกี่ยวกับการขับร้องย้อนหลังไปถึงสมัย
รัชการที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และมีพัฒนาการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน
สุดท้ายนี้หวังว่ารายงานการวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจต่อไปไม่มากก็
น้อย และหวังว่าข้อมูลที่ได้บันทึกไว้นี้จะ ได้ใช้เป็นข้อมูลในการเรียนการสอนวิชาการขับร้อง
เพลงไทยต่อไป

กันยายน

พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
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บทนา
1.1 ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
คีตศิลป์ไทยเป็นศิลปะทางด้านดนตรีอย่างหนึ่งที่มนุษย์สามารถสร้างขึ้นจากอวัยวะใน
ร่างกายของมนุษย์เอง

จึงได้ถือว่าเป็นรากเหง้าของเสียงดนตรีที่เกิดขึ้นก่อนทานองดนตรีใด

ๆ

และเช่นเดียวกับศิลปะแขนนงอื่น ๆ ทานองขับร้องในครั้งแรก ๆ ของมนุษย์นั้นน่าจะมาจากการ
เลียนแบบจากเสียงได้ยินจากธรรมชาติ

ต่อจากนั้นก็อาจจะเปล่งเสียงที่ปรุงแต่งด้วยอารมณ์

ความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ความกลัว ความเศร้า ความรัก จนกระทั่งนามาผสมกับถ้อยคาที่ร้อยเรียงขึ้น
ด้วยภาษาของเผ่าพันธุ์ของตน อันอาจเกิดจากเหตุปัจจัยต่าง ๆ นา ๆ อาทิ ความเชื่อความศรัทธา
ความเพลิดเพลินใจ สาหรับคีตศิลป์ไทย แต่การขับร้องของมนุษย์ยุคแรกจะเป็นอย่างไรนั้นก็สุดที่
จะอธิบายได้ เพราะเสียงทานองเหล่านั้นย่อมสูญหายไปพร้อมกับผู้ขับร้องในอดีต

โดยเฉพาะ

ทานองทางร้องของไทยที่ไม่มีการบันทึกด้วยสัญลักษณ์แทนเสียงดนตรีด้วยแล้ว ยิ่งอยากจะ
กล่าวถึงที่พอจะสืบค้นได้ก็เป็นเพียงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นตัวอักษรที่ได้มีการจารึกไว้
เท่านั้น ส่วนท่วงทานองของทางร้องจะเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องใช้วิธีสันนิฐาน สุจิตต์ วงเทศ กล่าว
ว่าหากต้องการที่จะทราบถึงลักษณะทานองการร้องเพลงของไทย ก็น่าจะศึกษาได้จากบทประพันธ์
ประเภท โคลง กลอนที่ยังมีหลักฐานจารึกไว้เพราะในคาโคลงกลอนเหล่านั้นยอมมีเสียงของ
ทานองผสมอยู่
ปัจจุบันนี้ได้

นอกจากนั้นแล้วเราน่าศึกษาเพลงร้องที่ยังคงได้มีการขับร้องสืบต่อกันมาจนถึง
คีตศิลป์ไทยนั้นคงจะเกิดขึ้นพร้อมภาษาที่คนไทยใช้ในการสื่อสารกันมานานแล้ว

แต่ที่สามารถสืบค้นไปได้จริง ๆ ก็คงตั้งแต่ยุดที่พ่อขุนรามคาแหงทรงคิดตัวอักษรไทย แล้วจารึกไว้
ในหลักศิลานั้นเอง
พัฒนาการของเพลงร้องและการขับเพลงไทยเป็นเครื่องแสดงออกอย่างหนึ่ง ในทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมไทย ที่กลั่นกรองมาจากภูมิปัญญาของคนไทย เพราะทานองแห่งการขับร้องนี้
พัฒนาจากท่วงทานองที่ร้องในสังคมและชีวิตประจาวันของชาวไทยมาแต่อดีต เริ่มตั้งแต่หน่วย
สังคมที่เล็กที่สุดอย่างครอบครัว เสียงร้องก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้เชื่อมความสัมพันธ์ในครัวเรือนได้
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เสียงอันอ่อนหวานแช่มช้าอ่อนโยนของเพลงกล่อมลูก จากผู้ที่เป็นแม่ ป้า ย่า ยาย แสดงให้เห็น
ชัดเจนว่าคนไทยทุกครัวเรือนรู้จักศิลปะการเปล่งร้องที่อ่อนช้อยนี้มานานแล้ว แม้ในเพลงร้องเพื่อ
สังคมอย่างร้องเล่นในเวลาเกี่ยวข้าว ในลานนวดข้าว หรือเทศกาลงานบุญต่าง ๆ ก็มีอยู่มากมายที่
ใช้เสียงเอื้อนเอ่ยอย่างไทย ๆ จนกระทั้งพัฒนาขึ้นเป็นศิลปะชั้นสูงงดงามด้วยลีลาอ่อนช้อยยิ่งขึ้น
โดยสานักดนตรีของราชสานัก ยิ่งทาให้ทางร้องเพลงไทยนั้นสูงค่าขึ้นเป็นศิลปวัฒนธรรมชั้นสูง
ของไทย แต่ทางร้องเหล่านั้นมิได้ถูกปิดกั้นยังได้มีการถ่ายทอดหรือแสดงให้ประชาชนได้ชื่นชม
ในรูปแบบของการแสดงในงานสมโภชต่าง ๆ ของราชสานักเสมอมา ไม่เพียงแต่ในพระนครแม้หัว
เมืองต่าง ๆ ก็ได้ชื่นชม และได้รับการถ่ายทอดกันเอาไว้ สังเกตได้จากว่ายังคงมีวงดนตรีไทยที่ยัง
บรรเลงขับร้องเพลงเหล่าอยู่ในจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งยังได้ถ่ายทอดให้กุลบุตรกุลธิดาในยุคหลังไว้
ดังได้เห็นว่ายังเสียงร้องเพลงเหล่านี้อยู่ในทุกวันนี้ คีตศิลป์ไทยมีพัฒนาการมาโดยลาดับในสมัย
ต่าง ๆ จนมีพัฒนาการสูงสุดในสมัยรัตนโกสินทร์
แต่เสียงร้องเพลงอันอ่อนช้อยเหล่านั้นจะไม่สามารถสืบต่อมาถึงปัจจุบันได้หากขาดผู้
ถ่ายทอดที่ทาหน้าขับร้องที่เรียกกันว่า “คีตศิลปิน ” หรือเรียกได้อีกอย่างว่าศิลปินนักร้อง ซึ่งถือ
เป็นศิลปินดนตรีไทยที่มีบทบาทสาคัญในวงการดนตรีไทยอย่างมาก แต่ยังขาดการรวบรวม
ชีวประวัติไว้เป็นหมวดเฉพาะกลุ่มเชี่ยวชาญพิเศษทางด้านคีตศิลป์ไทย จึงสมควรได้ทาการศึกษา
ด้วยการสังเคราะห์เอกสารเพื่อจัดหมวดหมู่เฉพาะทางไว้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการศึกษาทางด้าน
คีตศิลป์ต่อไป

1.2 วัตถุปประสงค์
1.2.1 เพื่อรวบรวมรายชื่อ ประวัติและผลงานของคีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
1.2.2 จัดทานามนุกรมคีตศิลปินและสังเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการสืบทอดศิลปะการ
ขับร้องเพื่อเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าเฉพาะทาง

1.3 คาถามวิจัย
คีตศิลปินไทยในรัตนโกสินทร์มีใครบ้าง และแต่ละท่านมีความสาคัญและบทบาทอย่างไร
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1.4 ขอบเขตการวิจัย
วิจัยเฉพาะคีตศิลปินไทยที่บทบาทและความสาคัญในสมัยรัตนโกสินทร์

1.5 ขั้นตอนการวิจัย
1.5.1 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1.5.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล
1.5.3 การวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหา
1.5.4 การเขียนรายงานวิจัย

1.6 ข้อตกลงเบื้องต้น
ศึกษาเฉพาะชีวประวัติและผลงานของคีตศิลปินในสมัยรัตนโกสินทร์

1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ
คีตะ

หมายถึง การขับร้อง

ศิลปิน

หมายถึง ผู้ที่ทาหน้าที่แสดงงานศิลปะ

1.8 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ได้นามานุกรมสาหรับการค้นคว้าข้อมูลชั้นต้น เพื่อเป็นแนวทางในการสืบค้นเรื่องราวที่
ละเอียดสมบูรณ์ต่อไป
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เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ในการวิจัยเรื่องคีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับการวิจัยได้ดังนี้
- ตํานานเสภา
- นักร้องสัตรีสัตรีในสมัยรัตนโกสินทร์
- นามานุกรมศิลปินดนตรีไทยในรอบ 200 ปี
- สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัตินักดนตรีและนักร้อง

2.1 ตานานเสภา
หนังสือกลอนของโบราณ ที่เกิดด้วยเอานิทานมาแต่งเป็นกลอนสําหรับขับลํานํา ไม่ใช่มี
แต่เรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องเดียว หนังสือเรื่องตํานานและชาดกต่างๆ ที่แต่งเป็นกลอนสําหรับสวด
ก็เป็นของเกิดขึ้นโดยนัยเดียวกัน คือเอาเรื่องนิทานที่สําหรับเล่ามาแต่งเป็นกลอนสําหรับอ่าน เมื่อ
อ่านก็ทําทํานองเป็นลํานํา เช่น อ่านตามศาลาและวิหาร อันเป็นเหตุให้เรียกว่า “โอ้เอ้วิหารราย” นั้น
เป็นต้น ก็คือเล่านิทานให้คนฟังนั้นเอง หนังสือสวดนั้นเชื่อได้ว่า มีมาก่อนหนังสือเสภาช้านาน และ
มีแพร่หลายจนถึงเมืองลาวข้างฝ่ายเหนือ ก็เอาเรื่องตํานานและชาดกมาแต่งเป็นหนังสือสําหรับแอ่ว
โดยทํานองเดียวกัน แต่เมื่อพิเคราะห์ดูว่า การที่เอาเรื่องขุนช้างขุนแผนมาแต่งเป็นกลอนเสภา จะเอา
แบบอย่างมาจากหนังสือสวดหรืออย่างไร สันนิษฐานเห็นว่า น่าจะเป็นการเกิดขึ้นทางหนึ่งต่างหาก
ไม่ได้เอาอย่างจากหนังสือสวด เกิดขึ้นแต่การที่เล่านิทานกันตามบ้านนั้นเอง
ลักษณะนิทานที่เล่ากันแต่โบราณ หรือแม้ตลอดลงมาจนในปัจจุบันทุกวันนี้ ผิดกับชาดก
อันเป็นต้นเค้าของหนังสือสวด ในข้อสําคัญอย่างหนึ่งที่นิทานมักหยาบและโลน ข้อนี้ไม่ใช่เพราะ
คนเล่าและคนฟังนิทานมีอัชฌาสัยชอบหยาบและโลนทั่วไป ความจริงน่าจะเกิดแต่ในคติในทาง
อาถรรพ์มีมาแต่ดึกดําบรรพ์ที่ถือว่า ถ้าปีศาจเอ็นดูอยากได้ผู้ใด ก็อาจบันดาลให้ล้มตาย เอาตัวไป
เลี้ยงดูใช้สอยในเมืองผี จึงเกิดวิธีแก้โดยอาการที่กระทําให้ปีศาจเห็นว่าเป็นคนหยาบคนโลน ไม่ควร
ปีศาจจะเอาไปเลี้ยงดู คติอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความประพฤติหลายอย่าง ที่ยังถือลงมาชั้นใช้ในหลัง
เป็นต้นว่า ทางเมืองเชียงใหม่ ถ้าลูกเจ้าหลานนายเกิดมามักใช้ชื่อ ๒ ชื่อ ชื่อหนึ่งเป็นสามัญสําหรับ
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ตัว อีกชื่อหนึ่งสําหรับเรียกให้ผีเกลียด เช่น ชื่อว่า “อึ่ง” บ้าง “กบ” บ้าง “เขียด” บ้าง ลักษณะที่คน
เล่นเพลงปรบไก่ก็ดี เทพทองก็ดี ซึ่งไม่มีอะไรนอกจากเกี้ยวกันโดยกระบวนหยาบช้า ถึงขุดโคตร
เค้าเหล่ากอ ด่ากันเล่นต่อหน้าธารกํานัล ก็ชื่อว่ามาแต่คติอันเดียวกัน โดยประสงค์จะให้ปีศาจรังเกียจ
บุคคลหรือวัตถุที่เป็นเหตุแห่งมหรสพ ด้วยเหตุนี้ ในงานสมโภชพระยาช้างเผือกมาถึงพระนคร จึง
ต้องมีเทพทองเป็นของชาดไม่ได้ มาจนตราบเท่าทุกวันนี้ ยังอีกอย่างหนึ่ง เช่น เด็กผูกขุนเพ็ดก็ดี
หรือที่คนทําขุนเพ็ดไปถวายเจ้าก็ดี ก็น่าจะมาโดยคติอันเดียวกัน โดยประสงค์จะให้ผีชังเด็กนั้น และ
ให้เจ้าขังคนที่เอาขุนเพ็ดถวาย ไม่ต้องการเอาไปเมืองผี มิใช่ถวายเพราะเจ้าจะชอบพอขุนเพ็ดอย่าง
ใด การเล่านิทานเป็นมหรสพ โดยเฉพาะในงานเรียกขวัญเช่นงานโกนจุก ที่เล่านิทานเรื่องหยาบๆ ก็
จะเนื่องด้วยเรื่องจะให้ผีรังเกียจเด็กที่โกนจุกนั้น อยู่ในคติเดียวกัน นิทานที่เล่ากันจึงมักจะกลาย และ
จึงให้อภัยกันโดยประเพณีที่กล่าวมาแล้ว ครั้นเคยกันชินมาก็เลยเป็นธรรมเนียมจนกลายเป็นของ
ขบขัน ถึงเรื่องขุนช้างขุนแผนเมื่อยังเล่ากันเป็นนิทาน ก็คงเล่าอย่างหยาบๆ ข้อนี้ยังเห็นได้แม้จนบท
เสภาที่ขับกันในพื้นบ้านเมืองก็อยู่ข้างหยาบ แต่ไม่หยาบอย่างสามหาวเหมือนนิทานอื่นๆ ทั้งตัวเรื่อง
ขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องที่สนุกจับใจคน ยิ่งกว่านิทานเรื่องอื่นๆ ทั้งสิ้น เห็นจะเป็นด้วยเหตุนี้ จึงได้
นิยมแต่ในเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องเดียว
ในชั้นแรกที่จะเกิดเสภา ข้าพเจ้าสันนิษฐานว่า เห็นจะแต่งเป็นกลอนแต่บทที่สําคัญใน
เรื่องขุนช้างขุนแผน เช่น บทสังวาส บทพ้อ บทขมโฉมและขมดง เป็นต้น เมื่อเล่านิทานมาถึงจน
ตรงนั้น จึงว่ากลอนแทรกเป็นทํานองนิทานทรงเครื่อง เหตุใดจึงเป็นดังนี้ อธิบายว่าเพราะแต่เดิม
เรื่องขุนช้างขุนแผนเล่าเป็นนิทาน และธรรมดาเล่านิทานนั้น จะเล่าคนเดียวก็ตาม หรือผลัดกันเล่า
หลายคนก็ตาม คงต้องเล่าแต่ต้นจนจบเรื่องนิทานทุกเรื่อง นิทานเรื่องขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องยืดยาว
ที่จะแต่งกลอนให้จบเรื่องในคราวเดียวกันยาวนัก แม้แต่งได้ก็จะเล่าให้จบเรื่องในคืนเดียวไม่ได้ จึง
สันนิษฐานในขั้นแรกเมื่อจะเกิดเสภา เห็นจะแต่งเป็นกลอนเพียงบทสําหรับว่าสลับแต่ในตอนที่
สําคัญ แล้วเล่านิทานต่อไปจนจบเรื่องขุนช้างขุนแผน กลอนที่แต่งชั้นนี้ อาจจะเป็นกลอนสดคิดขึ้น
ว่าในเวลาเล่านิทานนั้น ครั้นเมื่อคนฟังชอบ ต่อมาอีกชั้นหนึ่งจึงมีกวีคิดแต่งเป็นกลอนทั้งตัวนิทาน
เอาไปขับเป็นเสภา จึงเกิดหนังสือเสภามาแต่นั้น แต่เรื่องนิทานขุนช้างขุนแผนเป็นเรื่องยาวดังกล่าว
มาแล้ว เมื่อแต่งเป็นกลอนและขับเป็นลํานําด้วย ก็เป็นอันพ้นวิสัยที่จะขับให้ตลอดเรื่องได้ในคืน
เดียว บทเสภาที่แต่งขึ้นจึงแต่งแต่เป็นตอนพอขับคืนหนึ่ง เมื่อเอาอย่างกันแพร่หลายแต่งกันขึ้นหลาย
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คน ใครชอบใจจะขับตอนไหน ก็แต่งเป็นกลอนเฉพาะตอนที่ขับนั้น ด้วยเหตุนี้ บทเสภาเดิมทั้งที่
แต่งครั้งกรุงเก่า หรือแม้ที่แต่งขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร์ตามแบบอย่างครั้งกรุงเก่า จึงเป็นท่อนเป็น
ตอน ไม่เป็นเรื่องติดต่อกันเหมือนกับบทละคอน การที่เอาบทเสภามารวมติดต่อกันให้เป็นเรื่อง
อย่างหนังสือเสภาที่ลงพิมพ์ หลักฐานที่รู้ได้ว่า พึ่งเอามารวมกันในชั้นหลังเมื่อราวรัชกาลที่ ๓ กรุง
รัตนโกสินทร์นี้ ดังจะอธิบายต่อไปข้างหน้า
หนังสือเสภาที่แต่งเมื่อครั้งกรุงเก่า เห็นจะสูญเสียแทบหมดด้วยหนังสือเสภาผิดกับ
หนังสือบทละคอนและหนังสือสวด เพราะลักษณะการเล่นละคอนและสวดต้องอาศัยหนังสือ ใคร
เล่นละคอนก็จําต้องมีหนังสือบทสําหรับโรง ถ้าไม่มีหนังสือก็เล่นละคอนไม่ได้ หนังสือสวดก็ต้อง
ใช้ในเวลาสวดโดยทํานองเดียวกัน แต่หนังสือเสภาไม่เช่นนั้น แต่งขึ้นสําหรับให้คนขับท่องพอจํา
ได้ จําได้แล้วก็ไม่ต้องใช้หนังสือ ใช่แต่เท่านั้น ใครแต่งหนังสือเสภาขึ้นสําหรับขับหากินน่าจะปิด
หนังสือด้วยซ้ําไป เพราะกลัวผู้อื่นจะได้ไปขับแข่งตน จะให้อ่านท่องก็เห็นจะเฉพาะที่เป็นศิษย์หา
หนังสือเสภาย่อมจะมีน้อยและเป็นของปกปิดกัน จึงสาบสูญง่าย ไม่เหลือลงมามาเหมือนหนังสือ
บทละคอน และหนังสือสวดครั้งกรุงเก่า
บทเสภาครั้งกรุงเก่าที่ได้มาถึงกรุงรัตนโกสินทร์นี้ ได้มาด้วยมีคนเสภาครั้งกรุงเก่าเหลือ
มาบ้าง แต่บทที่คนเสภาเหล่านั้นจะได้หนังสือมาหรือจํามาได้ก็จะไม่กี่ตอน สักว่าพอได้มาพอเป็น
เชื้อ บทเสภาที่ขับกันในกรุงรัตนโกสินทร์นี้ แม้ในชั้นสํานวนเก่า ได้สังเกตสํานวนดู เชื่อได้ว่าเป็น
ของที่มาคิดแต่งขึ้นใหม่ในกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งนั้น
ตํานานเสภาชั้นกรุงรัตนโกสินทร์ มีหลักฐานพอที่จะรู้เรื่องราวได้ถ้วนถี่ดีกว่าครั้งกรุงเก่า
หลายอย่าง ข้าพเจ้าได้พบหนังสือซึ่งนับว่าเป็นจดหมายเหตุในเรื่องเสภามีอยู่สองฉบับ คือกลอน
สุนทรภู่แต่งไว้ในบทเสภาตอนโกนจุกพลายงามแห่งหนึ่ง กลอนท้ายไหว้ครูเสภา ใครแต่งหาทราบ
ไม่ นายอยู่ เสภาชาวอ่างทอง ว่าให้ข้าพเจ้าฟังได้ให้จดไว้อีกฉบับหนึ่ง หนังสือกลอนสองฉบับนี้ ให้
เค้าเงื่อนทางวินิจฉัยตํานานเสภาหลายข้อ ดังจะอธิบายต่อไป
กลอนของสุนทรภู่
สมภารรับกลับมายังอาวาส เสียงพิณพาทย์พวกพ้องทองประศรี
หาเสภามาทั่วที่ตัวดี ท่านตามีช่างประทัดถนัดรบ
ดูทํานองพองคอเสียงอ้อแอ้ พวกคนแก่ชบหูว่ารู้จบ
ตารองศรีดีแต่ชันรู้ครันครบ กรับกระทบทําหลอกแล้วกลอกตา
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แล้วนายทั่งดังโด่งเสียงโว่งโวก ว่ากระโชกกระชั้นขันหนักหนา
ฝ่ายนายเพชรเม็ดมากลากช้าช้า ตั้งสามวาสองศอกเหมือนบอกยาว
ส่วนนายมาพระยานนท์คนตลก ว่าหยกหยกหยาบช้าคนฮาฉาว
ตาทองอยู่รู้ว่าภาษาลาว ส่งกราวเชิดเพลงโหน่งเหน่ง ป ฯ
กลอนไหว้ครู
ทีนี้จะไหว้ตาครูสน เป็นนายประตูครูคนทุกแหล่งหล้า
ไหว้ครูมีช่างประทัดถัดลงมา ครูเพ็งเก่งว่าช้างสุพรรณ
จะไหว้ตาครูเหล่ชอบเฮฮา พันรักษาราตรีดีขยัน
ตาทองอยู่ครูละคอนกลอนสําคัญ ตาหลวงสุวรรณรองศรีที่บรรลัย
เมื่อครั้งพระจอมนรินทร์แผ่นดินลับ เสภาขับยังหามีปี่พาทย์ไม่
มาเมื่อพระองค์ทรงชัย ก็เกิดคนดีในอยุธยา
ทั้งปรบไก่ครึ่งท่อนกลอนไม่ขัด ข้าพเจ้าได้สันทัดพึ่งหัดว่า
ว่าไปมิใช่ไวปัญญา ครูชื่อว่ามาพระยานนท์
ตลกโขนหนังเล่นเห็นไม่ขาด ฆ้องระนาดส่งได้ไม่ขัดสน
ให้เรียนรู้เป็นครูไว้ทุกคน ลือกระเดื่องเลื่องจนบรรลัยไป ฯ
ทีนี้จะไหว้ครูปี่พาทย์ ฆ้องระนาดฤาดีปี่ไฉน
ทั้งครูแก้วครูพักเป็นหลักชัย ครูทองอินนั่นแลใครไม่เทียมทัน
มือก็ตอดหนอดหนักขยักขย่อน ตาพูนมอญมิใช่ชั่วตัวขยัน
ครูมีแขกคนนี้เขาดีครัน เป่าทยอยลอยลั่นบรรเลงลือ
รับตาเกดปรอทยอดเสภา ทั้งครูน้อยเจรจาคนนับถือ
อีกครูแจ้งแต่งอักษรขจรลือ ครูอ่อนว่าพิมระบือชื่อขจร
ครั้นจะร่ําไปนักก็จักข้า ทีนี้จะว่าเสภาตามครูสอน
ข้าพเจ้าพลั้งพลาดบาทบทกลอน ขออภัยเถิดอย่าค่อนนินทาเลย ฯ
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ชื่อครูเสภาที่ปรากฏในกลอนทั้ง ๒ ฉบับนี้ ที่ปรากฏชื่อในกลอนของสุนทรภู่ เป็นคน
เสภามีชื่อเสียงในครั้งรัชกาลที่ ๒ สุนทรภู่ได้เคยฟังคนเหล่านั้นขับ จึงรู้ว่าทํานองของใครเป็น
อย่างไร ส่วนชื่อครูเสภาที่ปรากฏในกลอนไหว้ครูนั้น เห็นได้ว่ารวบรวมชื่อคนเสภาเก่าใหม่บรรดา
ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ทั้งที่มีตัวอยู่และที่ตายไปเสียแล้วมาระบุไว้ ที่ซ้ํากับในบัญชีของสุนทรภู่ก็หลาย
คน และรู้ได้ว่าแต่งทีหลังกลอนของสุนทรภู่ เพราะอ้างถึงครูเสภาร่วมกับสุนทรภู่ เช่น นายมาพระ
ยานนท์ เป็นต้น แต่ในฉบับไหว้ครูบอกว่า ตายเสียแล้ว จึงรู้ว่าแต่งทีหลัง
ในกลอนทั้ง ๒ ฉบับ มีชื่อครูเสภา ๑๔ คน ครูปี่พาทย์ ๕ คน ได้ลองสืบประวัติได้แต่บาง
คน คือ
๑.

ครูทองอยู่ มีชื่อทั้งในกลอนสุนทรภู่และการไหว้ครู คนนี้ได้ความว่าเป็นคนสําคัญ

ทีเดียว เดิมเป็นตัวละคอนพระเอกของเจ้าฟ้ากรมหลวงหริรักษ์ แต่ในรัชกาลที่ ๑ ครั้นเมื่อหัดละคอน
หลวงในรัชกาลที่ ๒ ได้เป็นครูนายโรงละคอนหลวงรุ่นใหญ่ เช่น เจ้าจอมมารดาแย้มอิเหนา เป็นต้น
และว่าเป็นที่ปรึกษาหารือของเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรี ในการคิดแบบใช้บทรําละคอน ที่ใช้รํา
กันมาจนทุกวันนี้ นัยว่าครั้งนั้นเมื่อทรงพระราชนิพนธ์บทละคอนแล้ว พระราชทานออกไปที่เจ้าฟ้า
กรมหลวงพิทักษมนตรี เจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษมนตรีเอาพระฉายบานใหญ่มาตั้ง ทรงลองจัดวิธีรํา
ให้เข้ากับบทกับครูทองอยู่ด้วยกัน เมื่อเห็นว่าอย่างไรเรียบร้อยดีแล้ว จึงมอบให้ครูทองอยู่ถ่ายมา
ฝึกหัดละคอน ต่อมาในรัชกาลที่ ๓ ครูทองอยู่นี้ได้เป็นครูละคอนที่ฝึกหัดขึ้นตามวังเจ้านายเกือบจะ
ทุกแห่ง เรียกได้ว่าเป็นครูละคอนทั้งเมือง ถึงมีชื่อบูชากันในคําไหว้ครูละคอนจนตราบเท่าทุกวันนี้
มีครูนางอีกคนหนึ่งชื่อว่า ครูรุ่ง เป็นคู่กับครูทองอยู่ แต่เห็นจะขับเสภาไม่เป็น ส่วนครูทองอยู่นั้น ยัง
ดีในทางเสภาด้วยอีกทางหนึ่ง จึงมีชื่อในพวกครูเสภาด้วย
๒. ครูแจ้ง คนนี้เป็นรุ่นหลัง มีอายุอยู่มาจนถึงรัชกาลที่ ๕ บ้านอยู่หลังวัดระฆัง ฯ แต่เดิมมี
ชื่อเสียงในการเล่นเพลง ถึงอ้างชื่อไว้ในบทเสภาตอนทําศพนางวันทอง ว่าหานายแจ้งมาเล่นเพลง
กับยายมา คือครูแจ้งคนนี้เอง มีเรื่องเล่ากันมาว่า ครูแจ้งกับยายมานี้เป็นคนเพลงที่เลื่องลือกันใน
รัชกาลที่ ๓ อยู่มาไปเล่นเพลงครั้งหนึ่ง ยายมาด่าถึงมารดาครูแจ้งด้วยข้อความอย่างไรอย่างไร ซึ่งครู
แจ้งแก้ไม่ตก ขัดใจจึงเลิกเพลง หันมาเล่นเสภา และเป็นนักสวดด้วย ได้แต่งเสภาไว้หลายตอน ดัง
จะปรากฏบางตอนในเสภาฉบับนี้ ด้วยแต่งกลอนดี แต่กระเดียดจะหยาบ เห็นจะเป็นเพราะเคยเล่น
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เพลงปรบไก่ ถึงลําสวดที่สวดกันมาในชั้นหลัง ว่าเป็นลําของครูแจ้งประดิษฐ์ขึ้นก็มี จึงนับว่าครูแจ้ง
เป็นครูเสภาสําคัญอีกคนหนึ่ง
๓. ครูปี่พาทย์ชื่อว่าครูมีแขกนั้น คือเป็นเชื้อแขก ชื่อมี ว่าเล่นเครื่องดุริยดนตรีได้เกือบทุก
อย่าง เป็นคนฉลาด สามารถแต่งเพลงดนตรีด้วย มีชื่อล่ําลือ เพลงของครูมีนี้คือ ทยอยใน ทยอยนอก
๓ ชั้น เป็นต้น ยังเล่นกันอยู่จนทุกวันนี้ทั่วทุกวง แทบจะถือกันว่า ถ้าใครเล่น ๒ เพลงนี้ไม่ได้ นับว่า
ยังไม่เป็น ครูมีนี้ทํานองจะถนัดปี่ จึงปรากฏในคําไหว้ครูว่า
“ครูมีแขกคนนี้เขาดีครัน เป่าทยอยลอยลั่นบรรเลงลือ” แต่ทยอยซึ่งว่าในที่นี้ เป็นอีกเพลง
หนึ่งไม่ใช่ทยอยนอก ทยอยใน ที่กล่าวมาแล้ว ปี่เป่าแต่เลาเดียว พวกปี่พาทย์เรียกกันว่า “ทยอยเดี่ยว”
เป็นเพลงครูมีแต่งเหมือนกัน ครูมีนี้ดีมาแต่ในรัชกาลที่ ๓ เมื่อในรัชกาลที่ ๔ เจ้านายหลายพระองค์
มีพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว กรมพระเทเวศร์ฯ กรมหลวงวงศาฯ เป็นต้น ทรงรวบรวม
คนหัดปี่พาทย์ขึ้นเล่นประชันวงกัน ครูมีคนนี้ได้เป็นครูปี่พาทย์ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัว จึงพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นที่ พระประดิษฐ์ไพเราะ ตําแหน่งปลัดจางวางมหาดเล็ก ได้
ว่ากรมปี่พาทย์ฝ่ายพระบวรราชวัง อยู่มาถึงรัชกาลที่ ๕ ได้เป็นครูมโหรีของสมเด็จกรมพระยาสุดา
รัตนราชประยูร
ทีนี้จะอธิบายตํานานเสภาที่วินิจฉัยได้ความจากลอนทั้ง ๒ ฉบับนั้นต่อไป คือ ได้ความว่า
ครูเสภาที่เก่าแก่ก่อนคนในกรุงรัตนโกสินทร์นี้ชื่อนายสน เป็นนายประตู อาจจะเป็นคนเสภามาแต่
ครั้งกรุงเก่า มาเป็นครูเสภาในครั้งรัชกาลที่ ๑ ตายเสียก่อนสุนทรภู่แต่งกลอน จึงมิได้กล่าวถึงชื่อ จึง
รู้ได้ว่าเป็นครูเสภาแต่ครั้งรัชกาลที่ ๑ ข้อนี้เป็นเหตุให้เห็นว่า มีคนเสภากรุงเก่าเป็นเชื้อลงมาในกรุง
รัตนโกสินทร์ ครูเสภาที่สุนทรภู่ออกชื่อ ๖ คนนั้น เป็นครูเสภาครั้งรัชกาลที่ ๒ คนเหล่านี้ประมาณ
อายุดู เห็นว่าเกิดไม่ทันที่จะเป็นเสภาครั้งกรุงเก่า คงเป็นคนเสภารุ่นแรกที่หัดขึ้นในกรุง
รัตนโกสินทร์ ต่อลงมายังมีครูเสภารุ่นหลังที่ดีขึ้นเมื่อในรัชกาลที่ ๓ ปรากฏชื่อในกลอนไหว้ครูก็
หลายคน
ครูเสภาทั้งปวงนี้ มิใช่แต่ขับเสภาได้อย่างเดียว อาจจะแต่งบทเสภาได้ด้วย จึงจะยกย่องว่า
เป็นครูเสภา หนังสือเสภารุ่นแรกที่เกิดขึ้นในกรุงรัตนโกสินทร์ คงเป็นของครูเสภาเหล่านี้แต่งขึ้น
โดยมาก มีตัวอย่างสํานวนที่ยังจะสังเกตเห็นได้ ในหนังสือเสภาที่พิมพ์หลายแห่ง เช่น ตอนที่ ๑ ใน
เล่มนี้ (มีทั้งสํานวนใหม่ซ่อมเสียบ้างแล้ว) ยังสังเกตได้ว่า คล้ายกลอนครั้งกรุงเก่า ไม่สู้ถือสัมผัสเป็น
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สําคัญ ความที่ว่าก็อยู่ข้างจะเร่อร่า เสภาสํานวนเดิมในกรุงรัตนโกสินทร์ที่กล่าวนี้ ก็คงแต่งกันเป็น
ตอนๆ เหมือนอย่างครั้งกรุงเก่า จึงมีเนื้อความกล่าวไว้ในกลอนว่า
“ท่านตามีช่างประทัดถนัดรบ” หมายความว่า ชอบขับตอนพลายแก้วไปตีเมืองเชียงทอง
หรือตอนขุนแผนตีเมืองเชียงใหม่
“ตาทองอยู่รู่ว่าภาษาลาว” หมายความว่า ชอบขับตอนนางลาวทอง หรือตอนนางสร้อยฟ้า
ศรีมาลา
“ครูอ่อนว่าพิมระบือชื่อขจร” หมายความว่า ชอบขับตอนพลายแก้วเป็นชู้กับนางพิม ดังนี้
หนังสือเสภา พึ่งมาเป็นหนังสือดีวิเศษขึ้นเมื่อในรัชกาลที่ ๒ ความข้อนี้มีหลักฐานรู้ได้
แน่นอน แม้ในกลอนไหว้ครูที่ว่ามาแล้วยังกล่าวถึงว่า
“เมื่อครั้งพระจอมนรินทร์แผ่นดินลับ เสภาขับยังหามีปี่พาทย์ไม่
มาเมื่อพระองค์ทรงชัย ก็เกิดคนดีในอยุธยา”
ตรงนี้หมายความว่า เมื่อก่อนรัชกาลที่ ๒ เสภายังขับกันอย่างเล่านิทาน ไม่มีส่งปี่พาทย์
ลักษณะขับเสภาในชั้นนั้น เข้าใจว่าเห็นจะขับแต่ ๒ คนขึ้นไป วิธีขับผลัดกันคนละตอน ให้คนหนึ่ง
ได้มีเวลาพัก หรือมิฉะนั้น ถ้าเป็นคนเสภาเก่งๆ เจ้าของงานเลือกเรื่องให้ว่าตอนใดตอนหนึ่ง ให้แต่ง
กลอนสดโต้กันอย่างว่าเพลงปรบไก่ อย่างนี้เรียกว่าเสภาด้น เคยได้ยินว่ามีกันแต่ก่อน ครั้นเมือมีวิธี
ส่งปี่พาทย์แล้ว จึงขับแต่คนเดียวเป็นพื้น ด้วยเวลาปี่พาทย์ทํา ผู้ขับเสภาได้พัก
แต่เมื่อในรัชกาลที่ ๒ ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงกระบวนเสภาแต่ให้มีวิธีส่งปี่พาทย์ขึ้นเท่านั้ร ถึง
บทเสภาเองก็แต่งใหม่ในสมัยนั้นโดยมาก บทเสภาที่นับถือกันว่าวิเศษในทุกวันนี้ เป็นบทแต่งครั้ง
รัชกาลที่ ๒ แทบทั้งนั้น ที่เป็นพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงเองก็มี
ความข้อนี้ข้าพเจ้าได้เคยทูลถาม สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยาบําราบปรปักษ์ว่า “ได้ยินเขาพูดกันว่าบท
เสภานั้น พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ทรงพระราชนิพนธ์จริงหรืออย่างไร” สมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอฯ มีรับสั่งแก่ข้าพเจ้าว่า “ทรงพระราชนิพนธ์จริง ไม่ทรงอย่างเปิดเผย แต่ช่วยกันแต่ง
หลายคน” ข้าพเจ้าได้สดับกระแสรับสั่งมาดังนี้ ยังนึกเสียดายว่า ครั้งนั้นหนักปากไปเสีย ถ้าได้ทูล
ถามชื่อผู้แต่งไว้ให้ได้หมด และให้รู้ว่าใครแต่งตอนไหนด้วยก็จะดีทีเดียว เมื่อมาอยากรู้ขึ้นในเวลานี้
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ได้แต่สังเกตสํานวนกลอน เข้าใจว่าจะพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่เมื่อยังเป็นกรม ได้
ทรงพระราชนิพนธ์ด้วยอีกพระองค์หนึ่ง แต่ที่จําสํานวนได้แน่นอนนั้น คือ สุนทรภู่อีกคนหนึ่ง แต่ง
ตอนกําเนิดพลายงาม ตั้งแต่พลายงามเกิดจนถวายตัวเป็นมหาดเล็ก เป็นกลอนสํานวนสุนทรภู่เป็น
แน่ไม่มีที่สงสัย ส่วนพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ นั้น กล่าวกันมาว่า ทรงตอนพลายแก้วเป็นชู้กับ
นางพิม อยู่ในตอนที่ ๔ เล่ม ๑ นี้ตอนหนึ่ง กับตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง และเข้าห้องนางแก้ว
กิริยา อยู่ตอนที่ ๑๗ ในเล่ม ๒ ฉบับนี้อีกตอนหนึ่ง แต่ข้าพเจ้าสังเกตสํานวนกลอนเห็นว่า ตอนนาง
วันทองหึงกับนางลาวทอง เมื่อขุนแผนกลับมาถึงบ้าน อยู่ในตอนที่ ๑๓ เล่ม ๑ นี้ ดูเหมือนจะเป็น
พระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ ๒ อีกตอนหนึ่ง ส่วนพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวนั้น เข้าใจว่าจะเป็นตอนขุนช้างขอนางพิม และตอนขุนแผนพานางวันทองหนี อยู่ต่อพระ
ราชนิพนธ์ทั้ง ๒ ตอน ผู้ที่แต่งเสภาครั้งรัชกาลที่ ๒ ถึงไม่รู้จักตัวได้หมด ก็เชื่อได้ว่าคงอยู่ในพวกกวี
ที่มีชื่อเสียงในรัชกาลนั้น ซึ่งเป็นผู้ที่ทรงหารือเวลาทรงพระราชนิพนธ์บทกลอน หรืออีกนัยหนึ่ง ก็
คือพวกกวีชุดเดียวกันกับที่แต่งหนังสือบทละคอนในรัชกาลที่ ๒ มีเรื่องอิเหนาและรามเกียรติ์เป็น
ต้นเองที่แต่งบทเสภา ถ้าสังเกตดูทํานองกลอนก็จะเห็นได้ว่า กลอนเสภาที่ตอนดีๆ คล้ายๆ กันกับ
บทละคอนในรัชกาลที่ ๒ ไม่ห่างไกลกันนัก ผิดแต่ในข้อสําคัญที่เสภาไม่มีบังคับเหมือนอย่างบท
ละคอน ที่จะต้องแต่งให้เข้ากับกระบวนคนรํา แต่งเสภาบทจะยาวสั้นอย่างไรแล้วแต่จุใจของผู้แต่ง
อยากจะว่าอย่างไรก็ว่าได้สิ้นกระแสความ อีกประกาหนึ่ง สํารวนเสภาแต่งเป็นอย่างเล่านิทาน ถือ
เป็นข้อสําคัญอยู่ที่จะต้องแต่งให้เห็นเป็นเรื่องจริงจัง เป็นต้นว่า ถ้าคําสํานวนที่พูดจากันในเสภา แต่ง
คําของคนชนิดไรก็ให้เหมือนถ้อยคําชนิดนั้น และพูดจาตามวิสัยของคนชนิดนั้น แม้กล่าวถึงที่ทาง
ไปมาในเรื่องเสภาก็ซ่าให้ถูกแผนที่สมจริง ข้อนี้ข้าพเจ้าเคยได้ไปตามท้องที่ที่อ้างในเสภาหลายแห่ง
ได้ลองสอบสวนเห็นกล่าวถูกต้องโดยมาก ดูเหมือนแต่งบทเสภาจะถึงต้องสอบถามแผนที่กันมิใช่
น้อย ว่าโดยย่อ การแต่งเสภามีกระบวนที่จะแต่งได้กว้างขวางกว่าบทละคอน ทั้งเนื่องเรื่องขุนช้าง
ขุนแผนเองก็เป็นเรื่องสนุก มีท่าทางที่จะแต่งเล่นได้หลายอย่าง ประกอบกัยที่ไม่เปิดเผยชื่อผู้แต่งให้
ปรากฏ ผู้แต่งได้อิสระเต็มที่ ด้วยเหตุเหล่านี้ พวกกวีที่แต่งบทเสภา จึงแต่งประกวดกันเต็มฝีปาก ว่า
เผ็ดร้อนถึงอกถึงใจ เป็นหนังสือซึ่งให้เห็นสํานวนกวีต่างๆ กันเป็นอย่างดี หนังสือเสภาจึงวิเศษใน
กระบวนหนังสือกลอน ผิดกับหนังสือเรื่องอื่นที่แต่งมาก่อนแล้ว หรือที่แต่งในยุคเดียวกันนั้น จะ
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เปรียบเทียบกับเสภาไม่ได้สักเรื่องเดียว หนังสือเสภาจึงเป็นเสน่ห์ ใครอ่านแล้วย่อมชอบ ติดใจ
ตั้งแต่เดิมมาจนกาลบัดนี้
หนังสือเสภที่แต่งเมื่อครั้งรัชกาลที่ ๒ ก็แต่งเป็นตอนๆ แล้วแต่กวีคนใดจะพอใจแต่งเรื่อง
ตรงไหน ก็รับไปแต่งตอหนึ่ง ดูเหมือนกะจะพอขับคืหนนึ่งประมาณราว ๒ เล่มสมุดไทย ข้อนี้รู้ได้
โดยสังเกตสํานวนหนังสือ และได้ทราบมาว่า เมื่อแต่งแล้วเอาเข้ามาขับถวายตัวเวลาทรงเครื่องใหญ่
จึงเป็นประเพณีมีขับเสภาถวายเวลาทรงเครื่องใหญ่ มาในรัชกาลหลังๆ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จผ่านพิภพ ก็ทรงเจริญแบบอย่างครั้งรัชกาลที่ ๒ โปรดให้ขอแรงกวีแต่งเสภาเรื่อง
พระราชพงศาวดารขึ้นอีกเรื่องหนึ่ง สําหรับขับถวายเวลาทรงเครื่องใหญ่ ใครจะแต่งบ้างหาทราบไม่
แต่สุนทรภู่ยังมีชีวิตอยู่ได้แต่งด้วย เสียดายที่หนังสือเสภาพระราชพงศาวดารแต่งคราวนั้น ฉบับสูญ
หายเสียหมด มีแต่ที่จํากันไว้ได้เป็นตอนๆ พระยาโบราณราชธานินทร์ (พร เดชะคุปต์) ได้รวบรวม
พิมพ์ขึ้นคราวหนึ่ง แต่อ่านสู้เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนไม่ได้ ด้วยเนื้อเรื่องหนังสือพระราชพงศาวดาร
ไม่ชวนแต่งเสภาหมือนเรื่องขุนช้างขุนแผน นอกจากเรื่องพระราชพงศาวดาร ยังมีเสภาเรื่องเชียง
เมี่ยง คือเรื่องศรีธนญไชยอีกเรื่องหนึ่ง เข้าใจว่าแต่งขึ้นเมื่อในรัชกาลที่ ๔ เหมือนกัน แต่จะแต่งขึ้น
เมื่อไร และใครจะแต่งหาทราบไม่ มีแต่ต้นฉบับอยู่ในหอพระสมุดฯ สังเกตสํานวนกลอนและ
ลายมืออาลักษณ์ที่เขียนเป็นครั้งรัชกาลที่ ๔ ต่อมาในรัชกาลที่ ๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โปรดให้ขอแรงกวีแต่งเสภาเรื่องนิทราชาคริตอีกเรื่องหนึ่ง โดยทํานองเดียวกับที่แต่งเสภา
มาในครั้งรัชกาลที่ ๒ และที่ ๔ ปรากฏตัวผู้แต่ง ๑๑ คนคือ
ตอนที่ ๑

หลวงพิศณุเสนี (ทองอยู่ ครูเสภา) ภายหลังเป็นพระราชมนู

ตอนที่ ๒ พระยามหาอํามาตย์ (หรุ่น)
ตอนที่ ๓ ขุนวิสูตรเสนี (จาง)
ตอนที่ ๔ ขุนวินิจฉัย (อยู่) ภายหลังเป็นหลวงภิรมย์โกษา
ตอนที่ ๕ หลวงบรรหารอรรถคดี (สุด) ภายหลังเป็นพระภิรมย์ราชา
ตอนที่ ๖ ขุนวิสุทธากร (ม.ร.ว.หนู) ภายหลังเป็นพระยาอิศรพันธ์โสภณ
ตอนที่ ๗ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย)
ตอนที่ ๘ ขุนท่องสื่อ (ช่วง) ภายหลังเป็นหลวงมงคลรัตน์
ตอนที่ ๙ หลวงเสนีพิทักษ์ (อ่วม) ภายหลังเป็นพระยาราชวรานุกูล
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ตอนที่ ๑๐ หลวงสโมสรพลการ (ทัด) เดี๋ยวนี้เป็นพระยาสโมสรสรรพการ
ตอนที่ ๑๑ หลวงจักรปาณี (ฤกษ์ เปรียญ) ที่แต่งนิราศพระปฐมเจดีย์
หนังสือที่เรียกว่าเสภาหลวง จึงมี ๔ เรื่องด้วยกันดังแสดงมานี้ แต่เสภาเรื่องนิทราชาดคริต
ที่ในหอพระสมุดฯ มีฉบับอยู่เพียง ๕ ตอนข้างขึ้น ถ้าตอนอื่นของท่านผู้ใดมี และยอมให้หอพระ
สมุดฯ คัดลอกรักษาไว้จะขอบคุณเป็นอันมาก
หนังสือเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนที่เราอ่านกันทุกวันนี้ ไม่ใช่แต่งแต่เมื่อในรัชกาลที่ ๒
ทั้งหมด บทที่แต่งต่อมาเมื่อในรัชกาลที่ ๓ ก็มีหลายตอน ข้อนี้รู้ได้ด้วยสังเกตในตัวความที่กล่าวใน
เรื่องเสภานั้น จะยกตัวอย่างดังเช่นตอนแต่งงานพลายแก้วกับนางพิม ในตอนที่ ๗ เล่ม ๑ นี้ กล่าว
ตรงขุนช้างแต่งตัวเมื่อจะไปเป็นเพื่อนบ่าวพลายแก้ว ในเสภาว่า
“คิดแล้วอาบน้ํานุ่งผ้า ยกทองของพระยาละครให้” ตรงนี้เป็นสําคัญว่าแต่งในรัชกาลที่ ๒
ด้วยพระยาละครฯ มีแต่ในรัชกาลนั้น รัชกาลที่ ๑ และรัชกาลที่ ๓ เป็นเจ้าพระยาทั้ง ๒ รัชกาล ต่อมา
ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างก็สังเกตได้ว่า แต่งในรัชกาลที่ ๒ ด้วยชมเรือนขุนช้างว่า
“เครื่องแก้วแพรวพรรณอยู่ก่ายกอง ฉากสองชั้นม่านมูลี่มี”
เพราะเล่นเครื่องแก้วกันเมื่อในรัชกาลที่ ๒ ส่วนตอนที่รู้ได้ว่าแต่งในรัชกาลที่ ๓ นั้น เช่น
ในตอนทําศพนางวันทอง มีกล่าวว่า
“นายแจ้งก็มาเล่นเต้นปรบไก่ ยกไหล่ใส่ทํานองร้องฉ่าฉ่า
รําแต้แก้ไขกับยายมา เฮฉาครื้นครั่นสนั่นไป”
นายแจ้งนี้คือครูแจ้งเสภาชั้นหลัง ที่มีอายุอยู่มาจนถึงรัชกาลที่ ๕ เป็นคนเพลงที่มีชื่อเสียง
ในรัชกาลที่ ๓ จึงรู้ว่าเสภาตอนนี้แต่งเมื่อในรัชกาลที่ ๓ ตอนอื่นที่มีที่สังเกตอย่างนี้ก็ยังมีอีก แต่ได้
ลองตรวจ จะให้รู้ชัดให้ตลอดเรื่องว่า ตอนไหนแต่งในรัชกาลที่ ๒ ตอนไหนแต่งในรัชกาลที่ ๓ รู้
ไม่ได้ ด้วยไม่มีความเป็นที่สังเกตเสียมาก ลําพังสํานวนกลอนใน ๒ รัชกาลนั้นไม่ผิดกัน ด้วยกวีครั้ง
รัชกาลที่ ๒ ยังอยู่มาในรัชกาลที่ ๓ โดยมาก กวีที่มีขึ้นในรัชกาลที่ ๓ ที่แต่งดีถึงกวีครั้งรัชกาลที่ ๒ ก็
มีมาก จึงได้แต่สันนิษฐานโดยตํานาน คือ เมื่อในรัชกาลที่ ๓ นั้น ถึงพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัวไม่โปรดการฟ้อนรําขับร้องก็จริง แต่ก็ไม่ทรงขัดขวางห้ามปรามมิให้ผู้อื่นเล่น การเหล่านั้น
เจ้านายและข้าราชการผู้ใหญ่เล่นกันขึ้นหลายแห่ง เล่นละคอนบ้าง มโหรีปี่พาทย์บ้าง เสภานับว่าเป็น
ส่วนอันหนึ่งของปี่พาทย์ เพราะเป็นต้นบทส่งลํา จึงเล่นเสภากันแพร่หลาย ต่อมาบทเสภาสํานวน
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หลวงที่แต่งเมื่อในรัชกาลที่ ๒ เห็นจะได้มาขับให้คนฟังแพร่หลายในตอนนี้ เป็นเหตุให้เกิดนิยมบท
เสภาที่แต่งใหม่มาก จึงมีผู้ขวนขวายให้แต่งบทเสภาตอนอื่นๆ ซึ่งยังมิได้แต่งเมื่อในรัชกาลที่ ๒
เพิ่มเติมขึ้นในรัชกาลที่ ๓ อีกหลายตอน ผู้ที่แต่งเสภาในชั้นหลังนี้ จะเป็นใครบ้างไม่ทราบแน่ ทราบ
แต่ว่าคุณดั่นคนหนึ่ง คุณดั่นนี้เป็นลูกพระเจ้ากรุงธนบุรี ทําราชการ ทราบว่าได้เป็นที่หลวงมงคล
รัตน์ เป็นผู้มีชื่อเสียงในการเล่นหนัง ว่าพากย์ และเจรจาดีนัก เพราะเหตุที่เป็นกวีแต่งถ้อยคําได้เอง
นอกจากคุณดั่น ผู้ที่แต่งกลอนดีในเวลานั้นยังมีมาก เช่น พวกที่มีชื่อเป็นผู้แต่งเพลงยาววัดพระเชตุ
พนฯ นั้นเป็นต้น บทเสภาสํานวนหลวงนับว่ามาบริบูรณ์เมื่อในรัชกาลที่ ๓ แต่งขึ้นแทนบทเดิม
เกือบจะตลอดเรื่องขุนช้างขุนแผน เมื่อมีบทสํานวนหลวงบริบูรณ์แล้ว เห็นจะมีเจ้านายพระองค์ใด
พระองค์หนึ่ง หรือขุนนางผู้ใหญ่คนใดคนหนึ่ง ที่เล่นเสภาและพี่พาทย์เมื่อในรัชกาลที่ ๓ คิดอ่านให้
รวบรวมบทเสภาเข้าเรียบเรียงเป็นเรื่องติดต่อกัน อย่างฉบับที่เราได้อ่านกันในทุกวันนี้

2.3 นามานุกรมศิลปินดนตรีไทยในรอบ 200 ปี
พูนพิศ อมาตยกุลและคณะ, (2532) ได้ทํางานวิจัยด้วยการงานรวมรวมรายชื่อและ
ผลงานของศิลปินไทยในรอบ 200 ปี แห่งรัตนโกสินทร์ จํานวน 230 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมประวัติและรูปของศิลปินเพลงไทยเพื่อสะดวกในการค้นคว้า จัดเรียงรายชื่อศิลปินเพลง
ไทยแบบนามานุกรมและเก็บรวบรวมรักษาข้อมูลผลงานที่ค้นคว้าได้จัดหมวดไว้เพื่อประโยชน์
แก่การค้นคว้าต่อไปในอนาคต ผลการวิจัยสรุปได้ว่าประวัติและผลงานของศิลปินเพลงไทยใน
รอบ 200 ปีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับตั้งแต่รัชการที่ 1 เป็นต้นมา มีเป็นจํานวน 990 คน แต่
พิจารณาคัดเลือกภายในขอบเขตได้จํานวน 230 คน

2.2 นักร้องสัตรีในสมัยรัตนโกสินทร์
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล (2533) ได้รวบรวมประวัตินักร้องสัตรี
ที่มีชื่อเสียงปรากฏในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยกล่าวถึงเจ้ามารดาศิลา ในรัชกาลที่ 2 ว่าเป็นต้นตํารับ
เพลงร้องแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และนักร้องสัตรีที่มีชื่อเสียงอีก 16 คน ได้แก่ เจ้าจอมมารดาเหม ใน
รัชการที่ 5 เจ้าจอมมารดาวาด ในรัชการที่ 5 คุณเฒ่าแก่จีบ หม่อมส้มจีน ราชานุประพันธ์ เจ้าจอม
หม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชการที่ 5 พระสุจริตสุดา พระสนมเอกในรัชกาลที่ 6 คุณหญิงรามบัณฑิต
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สิทธิเศรณี หม่อมเจริญ กุญชร ณ อยุธยา พาทยโกศล หม่อมคร้าม หม่อมเคลือบ นักร้องละครดึกดํา
บรรพ์แห่งวังบ้านหม้อ หม่อมมาลัยนักร้องและดาราละครดึกดําบรรพ์แห่งวังบ้านหม้อ หม่อม
จันทร์ หรือ นางนิมิตราชฐาน ครูแป้น วัชโรบล นางสาวเทียม กรานต์เลิศ นางสาวสะอาด อ๊อก
กังวาน และครูอุษา สุคันธมาลัย

2.4 สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัตินักดนตรีและนักร้อง
ราชบัณฑิตยสถาน (2549) ได้จัดทําสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัตินัก
ดนตรีและนักร้อง โดยคัดเลือกประวัติบุคคลมาพิมพ์ลงสารานุกรมโดยยึดหลักอาวุโส ผู้ที่มีชื่อ
ปรากฏจะต้องมีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไปเมื่อนับถึง 2537 โดยรวบรวมศิลปินนักดนตรีและนักร้อง
พิมพ์ประวัติและผลงานเรียงรายนามตามลําดับตัวอักษร ไว้ 335 คน
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บทที่ 3
รายนามคีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
จากการสังเคราะห์เอกสารประวัติศิลปินดนตรีไทยทั้งหมด พบว่ามีประวัติและผลงานของคีต
ศิลปินไทยรวมทั้งหมด 99 คน รวบรวมรายนามเรียงตามหมวดตัวอักษรไทยรวมทั้งสังเคราะห์การ
สืบทอดศิลปะการขับร้องได้ดังรายนามต่อไปนี้

3.1 ก
1. นายกระจ่าง แสงจันทร์ (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
2. กลิ่น จันทร์เรือง (พระพรหมปรีชา ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
3. นางกัญญา โรหิตาจล (พ.ศ. 2483-ปัจจุบัน)
เรียนขับร้องกับ
- ครูสกล แก้วเพ็ญกาศ
- ครูแช่มช้อย ดุริยพันธ์
- ครูสุดา เขียววิจิตร
4. กู๋ พูลผลิน (หมื่นสาเริงชวนชม ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
5. เกลื่อน (หลวงระบาภาษา ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นางเจริญ พาทยโกศล

3.2 ข
6. นายเขียน ศุขสายชล (พ.ศ. 2439-2527) ไม่พบว่าเรียนขับร้องกับใคร และใครเป็นศิษย์

3.3 ค
7. นายคงศักดิ์ คาศิริ (พ.ศ. 2442-2510)
เรียนขับร้องกับ
- พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
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8. เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ (พ.ศ. 2455-2546)
เรียนขับร้องกับ
- พระราชชายาเจ้าดารารัศมี
- ครูเจริญ พาทยโกศล
- คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
9. จ่าโคม (จ่าเผ่นผยองยิ่ง) (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)

3.4 จ
10. จอน สุนทรเกศ (หลวงกล่อมโกศลศัพท์ พ.ศ. 2405-2489)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นางเล็ก ศุขโสต
- จ่าสิบเอกยรรยง โปร่งน้าใจ
11. นางจันทนา พิจิตรคุรุการ (พ.ศ. 2454-2524)
เรียนขับร้องกับ
- นางมหาเทพกษัตรสมุห (บรรเลง สาคริก)
- คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
12. หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา (พ.ศ. 2424-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
เรียนขับร้องกับ
- หม่อมศิลา กุญชร ณ อยุธยา
- ครูวัน
- หม่อมเข็ม กุญชร ณ อยุธยา
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
นางนิภา อภัยวงศ์
13. นายจันทร์ โตวิสุทธิ์ (พ.ศ. 2454-2543)
เรียนขับร้องกับ
- ครูจิ๊ด มาลัยแมน
- หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
14. นายจาเนียร ศรีไทยพันธุ์ (พ.ศ. 2463-2541)
เรียนขับร้องกับ
- หลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน มุกตวาภัย)
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15. นางจิ้มลิ้ม ธนาคม (พ.ศ. 2454-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
เรียนขับร้องกับ
- หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
16. นายจิรัส อาจณรงค์ (พ.ศ. 2474-ปัจจุบัน)
เรียนขับร้องกับ
- ครูท้วม ประสิทธิกุล
- คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
- ครูศรีนาฏ เสริมศิริ
17. คุณเฒ่าแก่จีบ (ไม่ทราบปีเกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- คุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิเศรณี (เยี่ยม สุวงศ์)
- ม.ร.ว.สดับ ลดาวัลย์
18. นางเจริญ พาทยโกศล (พ.ศ. 2419-2498)
เรียนขับร้องกับ
- หม่อมเปรม กุญชร ณ อยุธยา
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- รองอามาตย์ตรีโป๊ะ เหมราไพ
- นายอาจ สุนทร
- นางเทียม เข็นพานิช
- คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
19. นางเจริญใจ สุนทรวาทิน (พ.ศ. 2458-ปัจจุบัน)
เรียนขับร้องกับ
- พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- ณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์
- จันทรา สุขะวิริยะ
- ยมโดย เพ็งพงศา
- นพ.เอื้อพงศ์ จตุรธารงค์
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ฯลฯ
20. เจิม นาคมาลัย (หมื่นขับคาหวาน ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นางท้วม ประสิทธิกุล
- นายศิริ วิชเวช
21. นายเจือ นาคมาลัย (พ.ศ. 2445-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
22. นายแจ้ง คล้ายสีทอง (พ.ศ.2478-2552)
เรียนขับร้องกับ
- ครูแช่มช้อย ดุริยพันธ์
- ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต
23. นางแจ๋ว (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)

3.5 ฉ
24. นางฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล (ม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
เรียนขับร้องกับ
- เรือเอกแสวง วิเศษสุด
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นางสุพัฒน์ บัวทั่ง
25.นางเฉลา วรรณเขจร (พ.ศ. 2457-2537)
เรียนขับร้องกับ
- หลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน บุกตราภัย)
- พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
26. นางสาวเฉิด อักษรทับ (พ.ศ. 2455-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
เรียนขับร้องกับ
- นางเจริญ พาทยโกศล

3.6 ช
27. นางชดช้อย เกิดใจตรง (พ.ศ. 2463-2539)
เรียนขับร้องกับ
- คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
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28. นางชม รุ่งเรือง (พ.ศ. 2464-ปัจจุบัน)
เรียนขับร้องกับ
- นางแถม ดุริยประณีต
- นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์
- นายเหนียว ดุริยพันธุ์
- พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
29. นางช้องมาศ ศรีทินกร (พ.ศ. 2465-ปัจจุบัน)
30. นางชั้น อักษรทับ (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
31. คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง (พ.ศ. 2449-2531)
เรียนขับร้องกับ
- หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
32. นายเชื้อ นักร้อง (พ.ศ. 2438-2507)
เรียนขับร้องกับ
- บิดา (นายเสงี่ยม นักร้อง)
- พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
33. แช่ม สุนทรวาทิน (พระยาเสนาะดุริยางค์) (พ.ศ. 2409-2492)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นางเลื่อน ผลาสินธุ์ (สุนทรวาทิน)
- นางเจริญใจ สุนทรวาทิน
- นายเชื้อ นักร้อง
- นายเหนียว ดุริยพันธุ์
- นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์
ฯลฯ
34. นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ (พ.ศ. 2462-2526)
เรียนขับร้องกับ
- นางแถม ดุริยประณีต
- แช่ม สุนทรวาทิน (พระยาเสนาะดุริยางค์)
- พัน มุกตวาภัย (หลวงเสียงเสนาะกรรณ)
- นายเหนียว ดุริยพันธุ์
- นางเจริญใจ สุนทรวาทิน
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พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นายแจ้ง คล้ายสีทอง
- นางกัญญา โรหิตาจล
- นายสุพจน์ อ่างแก้ว

3.7 ด
35. นางดวงเนตร ดุริยพันธ์ (พ.ศ. 2482-ปัจจุบัน)
เรียนขับร้องกับ
- ครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต
- ครูรัตนา รุ่งเรือง
- ครูสุดา เขียววิจิตร
- ครูชื้น สกุลแก้ว
- ครูเจริญใจ สุนทรวาทิน

3.8 ต
36. หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ (พ.ศ. 2417-2517)
เรียนขับร้องกับ
- เจ้าจอมมารดาเขียน
37. ตาด อมาตยกุล (พระยาธรรมสารนิติพิพิธภักดี พ.ศ. 2363-2431)
38. ตาด (พระประดิษฐ์ไพเราะ ไม่ทราบปีเกิด-พ.ศ. 2461)

3.9 ถ
39. เถา สินธุนาคร (ขุนสมานเสียงประจักษ์ พ.ศ. 2437-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)

3.10 ท
40. ครูทรัพย์ (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
41. นางท้วม ประสิทธิกุล (พ.ศ. 2439-2534)
เรียนขับร้องกับ
- นายสุด (บิดา)
- พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
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- หม่อมส้มจีน บุนนาค
- พัน มุกตวาภัย (หลวงเสียงเสนาะกรรณ)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นางอัมพร โสวัตร
- นางพัฒนี พร้อมสมบัติ
42. ทองดี ทองพิรุฬห์ (หลวงเสนาะดุริยางค์ ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
43. นางทองดี ศุณะมาลัย (พ.ศ. 2444-2535)
เรียนขับร้องกับ
- ครูเจริญ พาทยโกศล
44. นางสาวทองอยู่ ศุขวาที (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
เรียนขับร้องกับ
- หลวงเพราะสาเนียง (ศุข ศุขวาที)
45. จางวางทั่ว พาทยโกศล (พ.ศ. 2424-2481)
46. นางทัศนีย์ พิณพาทย์ ( พ.ศ. 2468-2500)
เรียนขับร้องกับ
- นางแถม ดุริยประณีต (มารดา)
- นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์
47. นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล (พ.ศ. 2450-2516)
เรียนขับร้องกับ
- ครูเจริญ พาทยโศล

3.11 น
48. นางนิภา อภัยวงศ์ (พ.ศ. 2451-2541)
เรียนขับร้องกับ
- นายหรั่ง พุ่มทองสุก
- นางเจริญ พาทยโกศล
- หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา
- พัน มุกตวาทัย (หลวงเสียงเสนาะกรรณ)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นายประเวช กุมุท
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- นายประกอบ สุกัณหะเกตุ
49. นางแนบ เนตรานนท์ (ไม่ทราบปีเกิด ปีที่ถึงแก่กรรม)

3.12 บ
50. บรรเลง สาคริก (นางมหาเทพกษัตรสมุห) (พ.ศ. 2451-2545)
51. นายบุญยัง เกตุคง (พ.ศ. 2467-2540)
52. นายบุญเสริม ภู่สาลี (พ.ศ.2485 – ปัจจุบัน)
เรียนขับร้องกับ
- คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
- ครูสว่าง คงสายทอง

3.13 ป
53. นายประกอบ สุกัณหะเกตุ (พ.ศ. 2459-2531)
เรียนขับร้องกับ
คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง
ครูนิภา อภัยวงศ์
54. นางประชิต ขาประเสริฐ (พ.ศ. 2474-2545)
เรียนขับร้องกับ
- ครูทองศุข บูรณพิมพ์
- เรืออากาศเอกโองการ กลีบชื่น
55. นายประเวช กุมุท (พ.ศ. 2466-2542)
เรียนขับร้องกับ
- บิดา (นายวง กุมุท)
- นางนิภา อภัยวงศ์
56. หม่อมเปรม กุญชร ณ อยุธยา (ไม่ทราบปีเกิด ปีที่ถึงแก่กรรม)
เรียนขับร้องกับ
เจ้าจอมมารดาศิลา ณ บางช้าง
57. สิบเอกเปล่ง แจ้งจรัส (พ.ศ. 2439-2489)
58. นางแป้น วัชโรบล (พ.ศ. 2423-2465)
เรียนขับร้องกับ
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- เจ้าจอมมารดาศิลา ณ บางชง
59. รองอามาตย์ตรี โป๊ะ เหมราไพ (พ.ศ. 2445-2485)
เรียนขับร้องกับ
- ครูเจริญ พาทยโกศล

3.14 พ
60. นางพลอยศรี สรรพศรี (พ.ศ. 2462-ปัจจุบัน)
61. นางพัฒนี พร้อมสมบัติ (พ.ศ. 2487-ปัจจุบัน)
เรียนขับร้องกับ
- นางท้วม ประสิทธิกุล
- ครูดารา นาวีเสถียร
- ครูแช่มช้อย ดุริยพันธุ์
- ครูศรีนาฏ เสริมศิริ
- ครูสุดา เขียววิจิตร
62. พัน มุกตวาภัย (หลวงเสียงเสนาะกรรณ) (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
เรียนขับร้องกับ
- พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์ )
- หม่อมส้มจีน บุนนาค
- หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา
- จอน สุนทรเกศ (หลวงกล่อมโกศลศัพท์)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นางนิภา อภัยวงศ์
- นายแนบ เนตรานนท์
- นางสุดา เขียววิจิตร
- นายเหนียว ดุริยพันธ์
- นางแช่มช้อย ดุริยพันธ์
- นางอุษา สุคันธมาลัย
- นายจาเนียร ศรีไทยพันธ์
- นายเชื้อ นักร้อง
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63. คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ (พ.ศ. 2454-2538)
เรียนขับร้องกับ
- นางเจริญ พาทยโกศล

3.15 ฟ
64. นายฟุ้ง วิชเวช (พ.ศ. 2441-2513)
เรียนขับร้องกับ
- พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)

3.16 ม
65. หม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธยา (พ.ศ. 2430-2465)
เรียนขับร้องกับ
- หม่อมเปรม กุญชร ณ อยุธยา
- หม่อมเนย กุญชร ณ อยุธยา
- ครูสิน สินธุนาคร
- ครูเจริญ พาทยโกศล
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นางท้วม ประสิทธิกุล

3.17 ย
66. เรือโทยรรยง แดงกูร (พ.ศ. 2460-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
67. เยี่ยม สุวงศ์ (คุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิเศรณี) (พ.ศ. 2438-2493)
เรียนขับร้องกับ
- หม่อมสุด บุนนาค
- หม่อมศิลา กุญชร ณ อยุธยา
- หม่อมคล้าม กุญชร ณ อยุธยา
- หม่อมส้มจีน บุนนาค
- คุณเถ้าแก่จีบ
- พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
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3.18 ร
68. นายรวม พรหมบุรี (พ.ศ. 2443-2530)

3.19 ล
69. นางลม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา (พ.ศ. 2451-2520)
เรียนขับร้องกับ
- ครูเรื่อง
- ครูเชื้อ นักร้อง
- ครูเจริญ พาทยโกศล
- ครูเคลือบ
70. นางละเมียด ทับสุข (พ.ศ. 2463-ปัจจุบัน)
เรียนขับร้องกับ
- ครูเนื่อง สูงเชื้อ
- ครูต่วน ปิ่นจันทร์
- ครูสาราญ ภมรสุต
71. นางเล็ก ศุขโสต (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
เรียนขับร้องกับ
- หลวงกล่อมโกศลศัพท์ (จอน สุนทรเกศ)
72. จ่าสิบเอกเลื่อน จันทรมาน (พ.ศ. 2448-2505)
73. นางเลื่อน สุนทรวาทิน (พ.ศ. 2452-2550)
เรียนขับร้องกับ
- พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- ผศ.ถาวร สิกขโกศล
- ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา
- ผศ.พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
- นางอัมพร โสวัตร
- นายปิตินัช สายใยทอง
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3.20 ศ
74. นางศรีนาฏ เสริมศิริ (พ.ศ. 2455-2531)
เรียนขับร้องกับ
- หลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน มุกตวาภัย)
- หม่อมต่วน ภัทรนาวิก
75. นายศิริ วิชเวช (พ.ศ. 2470-ปัจจุบัน)
เรียนขับร้องกับ
- หมื่นขับคาหวาน (เจิม นาคมาลัย)
- นายเหนียว ดุริยพันธ์
76. ศุข ศุขวาที (หลวงเพราะสาเนียง พ.ศ. 2407-2477)

3.21 ส
77. นายสกล แก้วเพ็ญกาศ (พ.ศ. 2452-2540)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นางกัญญา โรหิตาจล
- นายสุรเดช กิ่มเปี่ยม
78. เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ (พ.ศ. 2433-2526)
เรียนขับร้องกับ
- คุณเฒ่าแก่จีบ
- หม่อมส้มจีน บุนนาค
- หม่อมศิลา กุญชร ณ อยุธยา
- หม่อมสุด บุนนาค
- หม่อมคร้าม กุญชร ณ อยุธยา
- พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
79. หม่อมส้มจีน บุนนาค (พ.ศ. 2400-2454)
เรียนขับร้องกับ
- พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์
- คุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิเศรณี (เยี่ยม สุวงศ์)
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- นางท้วม ประสิทธิกุล
- ขุนลิขิตสุนทร (หยิน)
80. พันโทหลวงสราวุธวิชัย (สราวุธ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
81. นางสว่าง คงลายทอง (พ.ศ. 2465-ปัจจุบัน)
เรียนขับร้องกับ
- นางเจริญ พาทยโกศล
82. นางสอาด โปร่งน้าใจ (พ.ศ. 2451-2508)
เรียนขับร้องกับ
- ครูเจริญ พาทยโกศล
83. นายสัญญา สินสืบผล (พ.ศ. 2456-ปัจจุบัน)
84. นายสาราญ ภมรสุต (พ.ศ. 2443-2516)
85. นายสิน สินธุนาคร (พ.ศ. 2375-2457)
เรียนขับร้องกับ
- ครูมีแขก (พระประดิษฐ์ไพเราะ)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- หม่อมเนย กุญชร ณ อยุธยา
- หม่อมจันทร์ กุญชร อยุธยา
- นางเจริญ พาทยโกศล
- หม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธยา
86. หม่อมสุด บุนนาค (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
87. นางสุดจิตต์ อนันตกุล (พ.ศ. 2471-ปัจจุบัน)
เรียนขับร้องกับ
- นางแถม ดุริยประณีต (มารดา)
- นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์
- นายเหนียว ดุริยพันธุ์
- แช่ม สุนทรวาทิน (พระยาเสนาะดุริยางค์)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นายแจ้ง คล้ายสีทอง
- นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์
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- นางดวงเนตร ดุริยพันธุ์

88. นางสุดา เขียววิจิตร (พ.ศ. 2459-2540)
เรียนขับร้องกับ
- พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
- หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นางกัญญา โรหิตาจล
- นางดวงเนตร ดุริยพันธุ์
- นายแจ้ง คล้ายสีทอง
89. เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ (พ.ศ. 2461-2529)
90. นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (พ.ศ. 2480-ปัจจุบัน)
เรียนขับร้องกับ
- นางชม รุ่งเรือง
- นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์
- นางสุดจิตต์ อนันตกุล
91. เรือเอกแสวง วิเศษสุด (พ.ศ. 2454-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
เรียนขับร้องกับ
- จางวางทั่ว พาทยโกศล
- หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

3.23 ห
92. หยิน (ขุนลิขิตสุนทร) ( พ.ศ. 2425-2470)
เรียนขับร้องกับ
- หม่อมส้มจีน บุนนาค
- ครูเจริญ พาทยโกศล
93. นายเหนียว ดุริยพันธ์ (พ.ศ. 2459-2498)
เรียนขับร้องกับ
- แช่ม สุนทรวาทิน (พระยาเสนาะดุริยางค์)
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- พัน มุกตวาภัย (หลวงเสียงเสนาะกรรณ)
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นายศิริ วิชชเวช
94. เจ้าจอมมารดาเหม อมาตยกุล (พ.ศ. 2407-2474)

3.24 อ
95. นางองุ่น บัวเอี่ยม (พ.ศ. 2464-ปัจจุบัน)
เรียนขับร้องกับ
- ครูสกล แก้วเพ็ญกาศ
96. นางอัญชัญ ปิ่นทอง (พ.ศ. 2463-2537)
เรียนขับร้องกับ
- นางเจริญ พาทยโกศล
- คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
97. นายอาจ สุนทร (ไม่ทราบปีที่เกิด-พ.ศ. 2495)
เรียนขับร้องกับ
- หม่อมส้มจีน บุนนาค
- ครูเจริญ พาทยโกศล
98. จ่าอิน อ๊อกกังวาล (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
99. นางอุษา สุคันธมาลัย (พ.ศ. 2446-2528)
เรียนขับร้องกับ
- พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)
- หลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน มุกตวาภัย)
- ครูเจริญ พาทยโกศล
- หม่อมส้มจีน บุนนาค
พบว่ามีลูกศิษย์ คือ
- นายสมชาย ทับพร
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บทที่ 4
ประวัติและผลงานของคีตศิลปินไทยในสมัยรัตน์โกสินทร์
จากการสังเคราะห์เอกสารประวัติศิลปินดนตรีไทยทั้งหมด พบว่ามีประวัติและผลงานของคีต
ศิลปินไทยรวมทั้งหมด 99 คน รวบรวมรายนามเรียงตามนามานุกรมได้ดังต่อไปนี้
4.1 นายกระจ่าง แสงจันทร์ (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
นักร้องและนักแต่งเพลงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นมหาเล็กใน
พลโท สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ ได้แต่งบทร้องเพลง
เช่น เพลงเขมรเลียบพระนคร 3 ชั้น (พ.ศ. 2458 เพลงเขมรทรงพระดําเนิน 3 ชั้น (พ.ศ. 2474) ใช้
นามแฝงว่า ก. แสงจันทร์
4.2 กลิ่น จันทร์เรือง (พระพรหมปรีชา ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
ศิษย์หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นนักร้องประจําวงวังลดาวัลย์ มีความรู้
เกี่ยวกับเพลงดี ได้รับเลือกให้เป็นกรรมการตัดสินผู้หนึ่งในการประชันวงปี่พาทย์ที่วังบางขุนพรหม
เมื่อ พ.ศ. 2466
4.3 นางกัญญา โรหิตาจล (พ.ศ. 2483-ปัจจุบัน)
ครูกัญญา โรหิตาจล เกิดวันที่ 1 สิงหาคม 2483 เป็นบุตรีของนายหมง และนางเจือ อบ
นวล ครูกัญญา ได้สมรสกับ ครูสมพงษ์ โรหิตาจล มีบุตร จํานวน 2 คน
ครูกัญญาจบการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดอินทร์ จังหวัดนนทบุรี ได้
เรียนวิชาการขับร้องเพลงไทยกับครูสกล แก้วเพลงภาศ ครูแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ ครูสุดา เขียววิจิตร
ท่านได้มีโอกาสถ่ายทอดคีตศิลป์ไทยให้กับนักร้องในสถาบันสํานักการสังคีต กรม
ศิลปากร ถ่ายทอดวิชาขับร้องเพลงสามชั้น เพลงเถา และเพลงละครให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
จังหวัดพิษณุโลก
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สําหรับการเผยแพร่คีตศิลป์ไทย ครูกัญญาได้ร่วมบันทึกเทปและซีดีเกี่ยวกับการร้องทุก
ประเภทเพื่อเผยแพร่ตามสถานที่จําหน่ายทั่วไปในนาม “ไม่ไม้เพลงไทย ” ของอาจารย์เสรี หวังใน
ธรรม (ศิลปินแห่งชาติ)
ปัจจุบัน ครูกัญญา โรหิตาจล พักอยู่บ้านเลขที่ 24/4 ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี ตําบล
ปลายบาง อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
4.4 กู๋ พูลผลิน (หมื่นสาเริงชวนชม ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
นักดนตรีและนักร้องในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สามารถ
บรรเลงได้ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล เครื่องดนตรีที่ถนัด ได้แก่ ระนาดเอก ทั้งยังขับร้องได้ดี รับ
ราชการที่กรมพิณพาทย์หลวง ต่อมาได้ย้ายไปประจําวงเครื่องสายฝรั่งหลวง มีผลงานบันทึกเสียง
ร่วมกับวงวังบางขุนพรหม
หมื่นสําเริงชวนชมได้รับพระราชทานนามสกุล
พูลผลิน จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2458
4.5 เกลื่อน (หลวงระบาภาษา) (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
นักร้องที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สอนประจําที่วง
วังบ้านหม้อ ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นางเจริญ พาทยโกศล ทั้งยังมีความสามารถทางนาฏศิลป์ดีอีกด้วย
4.6 นายเขียน ศุขสายชล (พ.ศ. 2439-2527)
นามเดิมว่า แดง เป็นบุตรนายเตี้ยกับนางลําไย ชาวจังหวัดชลบุรี บิดาเป็นนักดนตรี
ภรรยาชื่อสะสม (สกุลเดิม สุนทรนาค) เป็นนักร้อง มีบุตรธิดา 8 คน ที่มีชื่อเสียงทางดนตรี คือ นาย
วรยศ (จงกล) ศุขสายชล
นายเขียน ศุขสายชล เรียนฆ้องวง ระนาดเอก ระนาดทุ้ม เครื่องหนัง และเพลงหน้า
พาทย์จนถึงเพลงองค์พระพิราพ ซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงสุดจากครูเปลื้อง กรานต์เลิศ เรียนปี่
ในและปี่ชวากับครูอ่วม และจางวางทั่ว พาทยโกศล และได้รับมอบให้ทําพิธีไหว้ครูจากครูเปลื้อง
กรานต์เลิศ รับราชการที่กรมอู่ทหารเรือ กองดุริยางค์ทหารเรือ และโรงไฟฟ้าเทศบาล สอนดนตรีแก่
วงของสถาบันต่าง ๆ เช่น วงกรมทหารราบที่ 3 วงเครื่องสายกรมเจ้าท่า วงโรงงานสุราบางยี่ขัน
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นายเขียน ศุขสายชล
สามารถบรรเลงปี่พาทย์ได้รอบวง เครื่องดนตรีที่ถนัด ได้แก่ ปี่ใน
และปี่ชวา สามารถบรรเลงเพลงเดี่ยวได้เป็นจํานวนมาก เดี่ยวเครื่องดนตรีได้หลายชนิด เช่น ฆ้องวง
ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ปี่ ซอด้วง ซออู้ ขิม ขลุ่ย และยังขับร้องได้ดีอีกด้วย ได้แต่งเพลงไว้เป็นจํานวน
มาก ประเภทเพลงเถา เช่น เพลงลาวสาวสวย เถา (พ.ศ. 2499) เพลงฝรั่งจรกา เถา (พ.ศ. 2500) เพลง
ตะนาวแปลง เถา (พ.ศ. 2500) เพลงกัมพุช เถา (พ.ศ. 2501) เพลงกวางทอง เถา (พ.ศ. 2501) เพลง
หนีเสือ เถา (เพ.ศ. 2501) แต่งโหมโรงมโนราห์โอด และนําเพลงคุณลุงคุณป้า เถา ทางของจางวาง
ทั่ว พาทยโกศล มาดัดแปลงปรับปรุงใหม่ให้เข้ากับทํานอง 2 ชั้น ที่พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ทรงปรับปรุงไว้ และแต่งบทร้องใหม่ทั้งเถา
4.7 นายคงศักดิ์ คาศิริ (พ.ศ. 2442-2510)
นามเดิมว่า ทองสุข เกิดเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2442 เป็นบุตรนายท้วม กับนางวัน
ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) ภรรยาชื่อ ชื้น (สกุลเดิม ทิมวงศ์) มีบุตรธิดา 11 คน
นายคงศักดิ์ คําศิริ เริ่มเรียนซอด้วงกับครูสินธุ์ ต่อมาเรียนเครื่องสาย ปี่พาทย์และขับร้อง
กับพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) เป็นคนสีซอประจําวงเจ้าพระยาธรรมา ธิกรณาธิบดี
(หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล) รับราชการเป็นทหารรักษาวัง กองแตร กระทรวงวัง ต่อมาย้ายไปสังกัด
กรมไปรษณีย์โทรเลขและกรมประชาสัมพันธ์จนเกษียณอายุ
นายคงศักดิ์ คําศิริ สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้ทั้งปี่พาทย์และเครื่องสาย เครื่อง
ดนตรีที่ถนัด ได้แก่ ซอต่าง ๆ และสีไวโอลินได้ดีมาก นอกจากนั้นยังมีความสามารถในการขับร้อง
ได้แต่งบทร้องและทางร้อง เช่น บทร้องเพลงเงี้ยวรําลึก เถา เพลงตามกวาง เถา ทางร้องเพลงทยอย
ญวน 3 ชั้นและชั้นเดียว และแต่งเพลงฝรั่งจรกา เถา ไว้ทางหนึ่ง
4.8 เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ (พ.ศ. 2455-2546)
เกิดเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2455 เป็นบุตรีเจ้ามรกตกับเจ้าเกี๋ยงคํา ณ เชียงใหม่ ชาว
จังหวัดเชียงใหม่ สามีชื่อร้อยตํารวจเอก เจ้าพรหมา ณ เชียงใหม่
เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ เริ่มเรียนขับร้องกับเจ้าดารารัศมีพระราชชายา ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งประทับที่กรุงเทพมหานคร ต่อเพลงขับร้องกับ
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูเจริญ พาทยโกศล และคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
เรียนเพลงพื้นเมืองภาคเหนือกับครูปาน มีความรู้และสามารถร้องเพลงหน้าพาทย์ในการแสดงโขน
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ละคร เพลงซอ และเพลงพื้นเมืองภาคเหนือได้เป็นอย่างดี เป็นอาจารย์สอนเพลงพื้นเมืองที่วิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่
เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (คีตศิลป์พื้นเมืองล้านนา) ประจําปี พ.ศ. 2541)

4.9 จ่าเผ่นผยองยิ่ง (จ่าโคม) ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
นักร้องและนักแต่งเพลงสักวาที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้แต่งเพลงสักวาไว้หลายเพลง เช่น ทํานอง
และบทร้องสักวาเทพบรรทม นอกจากนั้นยังได้แต่งบทร้องเพลงที่มีความไพเราะและได้รับความ
นิยมมาจนถึงปัจจุบัน เช่น เพลงแขกสาหร่าย 2 ชั้น เพลงลาวคําหอม เพลงลาวดําเนินทราย
4.10 จอน สุนทรเกศ (หลวงกล่อมโกศลศัพท์ ) (พ.ศ. 2405-2489)
บุตรพระวิเศษภักดี (นุช) กับนางเผื่อน ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ภรรยาคนแรกชื่อ อิ่ม
ภรรยาคนที่ 2 ชื่อ ทรัพย์ เป็นนักร้องที่มีผลงานบันทึกเสียงไว้เป็นจํานวนมาก มีบุตร 2 คน ภรรยา
คนที่ 3 ชื่อ พูน มีบุตรธิดา 4 คน
หลวงกล่อมโกศลศัพท์ชอบฟังเสภาและแหล่มหาชาติตั้งแต่เด็กจนจดจํามาเล่นได้ และมี
พรรคพวกพากันออกแสดงจนมีชื่อเสียงมาก รับราชการที่กองดุริยางค์ทหารเรือ เป็นนักร้อง และ
เป็นต้นเสียงเห่เรือพระที่นั่งในกระบวนพยุหยาตราชลมารค ตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงประมาณ พ.ศ. 2470-2471 เป็นผู้สอนขับร้องและนักร้องประจําวงวัง
บูรพาภิรมย์ วงวังบางขุนพรหม และวงพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดม
ศักดิ์ ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นางเล็ก ศุขโสต จ่าสิบเอก ยรรยง โปร่งน้ําใจ ท่านได้บันทึกเสียงเทศน์
เรื่องมอญบวช (มะโดด) ลงบนกระบอกเสียงโบราณและบันทึกแผ่นเสียงไว้อีกมาก โดยร้องคู่กับ
หลวงเพราะสําเนียง (ศุข ศุขวาที) ซึ่งมักร้องกับแตรวงทหารมหาดเล็ก เช่น เพลงโอ้ลาว 3 ชั้น เพลง
เชิดจีน เพลงพญาโศก เพลงหอมหวน เพลงนกขมิ้น เพลงจําปาทองเทศ
หลวงกล่อมโกศลศัพท์ได้รับพระราชทานนามสกุล
สุนทรเกศ จากพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2459
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4.11 นางจันทนา พิจิตรคุรุการ (พ.ศ. 2454-2524)
เกิดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2454 เป็นบุตรีนายหมายกับนางบุญอ้อม ดวงศรี ชาวจังหวัด
อุบลราชธานี สามีชื่อ ขุนพิจิตรคุรุการ มีบุตรธิดา 4 คน
นางจันทนา พิจิตรคุรุการ เริ่มเรียนขับร้องกับนางมหาเทพกษัตรสมุห (บรรเลง สาคริก)
ต่อมาได้เป็นศิษย์หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และคุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง มี
ความสามารถในการขับร้องมาก ได้บันทึกทางร้องเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ เป็นผู้ริเริ่มตั้งวง
เครื่องสายไทยของโรงเรียนวัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ร่วมในการก่อตั้งวงตนตรีไทยคุรุ
สภาและสอนขับร้องเพลงไทยแก่สมาชิกคุรุสภา
นางจันทนา พิจิตรคุรุการ ได้แต่งบทร้องเพื่อใช้ขับร้องเพลงเถาของหลวงประดิษฐ์
ไพเราะ หลายเพลง เช่น เพลงดาวจระเข้ 2 ชั้นและชั้นเดียว เพลงเทพบรรทม 2 ชั้นและชั้นเดียว
เพลงดอกไม้ไทร ชั้นเดียว เพลงสาวสอดแหวน 2 ชั้น เพลงแป๊ะชั้นเดียว เพลงมอญล่องเรือ ชั้นเดียว
นอกจากนั้นยังมีผลงานแต่งบทร้องและทางร้องเพลงอื่น ๆ อีกมาก
4.12 หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา (พ.ศ. 2424-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
บุตรีนายโก๋กับนางหน่าย ชาวจังหวัดสมุทรปราการ เป็นหม่อมในเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์
วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) มีบุตร 1 คน ต่อมาแต่งงานใหม่กับขุนนิมิตราชฐานจึงใช้ชื่อว่า
นางนิมิตราชฐาน มีบุตรี 3 คน
หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา เรียนขับร้องและนาฏศิลป์กับหม่อมศิลา กุญชร ณ อยุธยา
ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์ ครูวัน และหม่อมเข็ม กุญชร ณ อยุธยา ใน
เจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ สามารถขับร้อง แสดงละครรําและละครดึกดําบรรพ์ได้ดีเยี่ยม เป็น
นักร้องและตัวละครประจําคณะละครวังบ้านหม้อ ต่อมาเป็นนักร้องกรมมหรสพ และเป็นครูสอน
ขับร้องแก่นักร้องวงเครื่องสายคณะนารีศรีสุมิตรของพระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) พระสนมเอก
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นางนิภา อภัยวงศ์
หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงไว้ เช่น บันทึกแผ่นเสียงร่วมกับ
วงปี่พาทย์ดึกดําบรรพ์ เรื่อง สังข์ศิลป์ชัยและมณีพิชัย แผ่นเสียงเพลงเกร็ดต่าง ๆ ประมาณ 24 แผ่น
แผ่นเสียงร้องคู่กับหม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธยา ในเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ เช่น เพลงคลื่น
กระทบฝั่ง
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4.13 นายจันทร์ โตวิสุทธิ์ (พ.ศ. 2454-2543)
นามเดิมว่า บุญจันทร์ เกิดเมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2454 เป็นบุตรนายฮวดกับนางศรี
ชาวกรุงเทพมหานคร ภรรยาคนแรกชื่อ ศรีนาฏ (สกุลเดิม เสริมศิริ ) เป็นนักร้องและนักดนตรีที่มี
ชื่อเสียง มีบุตรธิดา 2 คน ภรรยาคนที่ 2 ชื่อ เย็นใจ (สกุลเดิม สุขลิ้มสาราญ) มีบุตรธิดา 2 คน
นายจันทร์ โตวิสุทธิ์ เรียนขลุ่ยและขับร้องกับครูจิ๊ด มาลัยแมน เรียนซอด้วง ซออู้ โทน
และรํามะนากับครูโปรย เรียนหน้าทับต่าง ๆ กับครูทิน ทวีศรี ต่อทั้งทางเครื่องและทางร้องกับหลวง
ประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) รับราชการที่กรมรถไฟจนเกษียณอายุ และเป็นหัวหน้าวงดนตรี
ไทยสโมสรรถไฟ สอนดนตรีแก่สถาบันต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาลัยครู
สงขลา โรงเรียนดรุณศึกษา จังหวัดสงขลา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนบูรณะศึกษา
กรุงเทพมหานคร
นายจันทร์ โตวิสุทธิ์ สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด เครื่องดนตรีที่ถนัด
ได้แก่ ซอทุกประเภท รวมทั้งไวโอลิน ได้แต่งเพลงไว้เป็นจํานวนมาก ประเภทเพลงเถา เช่น เพลง
มอญโยนดาบ เถา (พ.ศ. 2500) เพลงผกากาญจน์ เถา (พ.ศ. 2501) เพลงขอมระทม เถา (พ.ศ. 2505)
เพลงคีรีไพเราะ เถา (พ.ศ. 2507) เพลงลงสรงลาว เถา (พ.ศ. 2508) เพลงชมดงเหนือ เถา (พ.ศ. 2510)
เพลงเขมรสุดใจ เถา (พ.ศ. 2511) เพลงสุดาภิรมย์ เถา (พ.ศ. 2511) เพลงสุดใจ เถา (พ.ศ. 2512) เพลง
ฝรั่งกลาย เถา (พ.ศ. 2514) เพลงวิเวกเวหา เถา (พ.ศ. 2516) เพลงทักษิณราชนิเวศน์ เถา (พ.ศ. 2517)
เพลงสุดสายใจ เถา ซึ่งเพลงนีได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงรางวัลพิณทองจากธนาคาร
กสิกรไทยเมื่อ พ.ศ. 2525 ทั้งยังแต่งโหมโรงเริงรามัญ โหมโรงศรีนพวงศ์ และเพลงสวนกุหลาบ
รําลึก
นายจันทร์ โตวิสุทธิ์ ได้ตั้งวงเครื่องสายผสมของตนเองขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2472 โดยรวบรวม
เพื่อนที่มีความสามารถในการบรรเลงดนตรีมาร่วมวง ใช้ชื่อว่า วงดุริยะบันเทิง มีนักดนตรีและ
นักร้องในครั้งร่วมก่อตั้ง ดังนี้
นายจันทร์ โตวิสุทธิ์ ขลุ่ย ไวโอลิน
เรืออากาศเอก นายแพทย์ประสพ วรมิศร์ ซออู้
นายจุ๊ย ซอด้วง
นายปุย มาลัยแมน ไวโอลิน
นายสุภาค (ซุ่นเฮง) โตวิสุทธิ์ ขิม
นายผล โสรนสุทธิ์ ซออู้
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นายประพาส สวนขวัญ หีบเพลงชัก
นายพิพิธ พิมลมาศ ไวโอลิน
นายทิน ทวีศรี โทน รํามะนา
นายจํารัส สุวคนธ์ โทน รํามะนา นักร้อง
นางศรีนาฏ เสริมสิริ นักร้อง
นางเปี่ยมศรี ดุริยางกูร นักร้อง
เนื่องจากชื่อวงคล้ายกับชื่อร้าน
ดุริยบรรณ ของพระหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (มี
ดุริ
ยางกูร) หรือครูมีแขก ทําให้มีผู้เข้าใจผิด ดังนั้นใน พ.ศ. 2512 จึงได้เปลี่ยนชื่อวงใหม่เป็น วงศศิธร
ให้สอดคล้องกับชื่อของเจ้าของวง การบรรเลงของวงเป็นที่สนใจของผู้ฟังเพราะมีทั้งเพลงพื้น ๆ
เพลงแต่งใหม่ และเพลงเก่าที่หาฟังได้ยาก บรรจุอยู่ด้วยแทบทุกครั้ง สําหรับเพลงแต่งใหม่นั้น นาย
จันทร์ โตวิสุทธิ์ เป็นผู้แต่งไว้ ในระยะนี้มีนักดนตรีและนักร้องที่มาร่วมวงอีก เช่น
(รายชื่อนักดนตรี พ.ศ. 2512)
นายทรัพย์ นุตสถิต รอบวง
นายประกอบ สุกัณหะเกตุ รอบวง
นายชาตรี ทีฆะกุล ออร์แกน ขิม
นายศิริ บุญทอง ซออู้ ขิม
นายอารีย์ เอมอ่อน ซออู้
นายพยนต์ ประทีปแก้ว ซอกลาง
นายพิสิฐ โตวิสุทธิ์ ออร์แกน
นายจําลอง อิศรางกูร ณ อยุธยา โทน รํามะนา
นายศิริ วิชเวช นักร้อง
นางประชิต ขําประเสริฐ นักร้อง
นางสาวพเยาว์ ศรีนวลวงศ์ นักร้อง
(รายชื่อนักดนตรี พ.ศ. 2524)
นายประสิทธิ์ คุ้มทรัพย์ ออร์แกน
เรือโท ยรรยง แดงกูร ซออู้
นายชัชวาล มาพ่วง ซอด้วง
นายสุรชัย แดงกูร ขลุ่ย
นายอุดม ชุ่มพุดชา โทน รํามะนา
นางนิตยา แดงกูร นักร้อง
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นางสาวมรกต ณ ตะกั่วทุ่ง นักร้อง
นายชาญชัย เลิศกุลทานนท์ ขิม
นางสาวอุบล แสงสุวรรณ ฉิ่ง
วงศศิธรได้บันทึกแผ่นเสียงการบรรเลงเครื่องสายเครื่องเดี่ยว เพลงทยอยในเถา และ
เพลงเขมรราชบุรี 3 ชั้น ไว้เมื่อ พ.ศ. 2473 และบันทึกแถบบันทึกเสียงเพลงใหม่ ๆ ไว้หลายเพลงเมื่อ
พ.ศ. 2527 และ พ.ศ. 2529 ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ในหอสมุด
แห่งชาติ และห้องสมุดเพลงมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จังหวัดนครปฐม
4.14 นายจาเนียร ศรีไทยพันธุ์ (พ.ศ. 2463-2541)
นามเดิมว่า ผลัด เกิดเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2463 เป็นบุตรนายนาคกับนางเปลี่ยน ชาว
จังหวัดนครปฐม ภรรยาชื่อ ผ่องศรี (สกุลเดิม สุขสมัย ) มีบุตรธิดา 4 คน ที่มีชื่อเสียงทางดนตรี คือ
นางสาวอนงค์ ศรีไทยพันธุ์ เป็นนักร้องวงกรุงเทพมหานคร
นายจําเนียร ศรีไทยพันธุ์
เรียนฆ้องวงใหญ่กับครูสุ่ม พูลโคกหวาย ครทองดี เดชชาวนา
และครูขุนทอง บางระจัน ต่อมาได้เป็นศิษย์ครูหรั่ง พุ่มทองสุก เรียนปี่ในและปี่ชวากับครูจันทร์ บาง
ขุนเทียน ซึ่งต่อเพลงเดี่ยวให้หลายเพลง นอกจากนั้นยังได้เรียนและต่อเพลงกับครูอีกหลายท่าน เช่น
ครูห่วง ครูหนู ครูคงศักดิ์ คําศิริ ครูโชติ ดุริยประณีต หลวงบํารุงจิตรเจริญ (ธูป สาตนะวิลัย) ครู
มนตรี ตราโมท ครูเทียบ คงลายทอง ครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล และต่อเพลงองค์พระพิราพซึ่ง
เป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงสุดกับครูสอน วงฆ้อง รับราชการที่กรมประชาสัมพันธ์จนเกษียณอายุ
สอนดนตรีแก่สถาบันต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
นายจําเนียร ศรีไทยพันธุ์ สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด ที่เชี่ยวชาญเป็น
พิเศษ ได้แก่ ปี่ นอกจากนั้นยังขับร้องและขับเสภาได้ไพเราะด้วย ได้แต่งเพลงไว้เป็นจํานวนมาก
เช่น เพลงจีนเก็บบุปผา เถา เพลงลาวดําเนิน เถา เพลงเทพสร้อยสน เถา ซึ่งเพลงนี้ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศการประกวดแต่งเพลงไทยรางวัลพิณทองจากธนาคารกสิกรไทยเมื่อ พ.ศ. 2525 แต่งทาง
ร้องและบทร้องเพลงเทพชาตรี เถา (พ.ศ. 2494) เพลงนกกระจอกทอง เถา (พ.ศ. 2515) เพลงกราว
แขกเงาะ เถา (พ.ศ. 2519) แต่งทางร้องเพลงทยอย เถา เพลงม้ารํา เถา (พ.ศ. 2498) เพลงเงี้ยวรําลึก
เถา (พ.ศ. 2501) เพลงศรีธรรมราช เถา (พ.ศ. 2501) เพลงยอเร เถา (พ.ศ. 2512) เพลงสองฝั่งโขง เถา
(พ.ศ. 2523) แต่งบทรองเพลงลาวดําเนินทราย 3 ชั้นและ ชั้นเดียว ได้บันทึกแผ่นเสียงการบรรเลง
ร่วมกับวงต่าง ๆ เช่น วงดุริยประณีต วงนายบุญยงค์ เกตุคง
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นายจําเนียร ศรีไทยพันธุ์ ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจําปี พ.ศ. 2536
4.15 นางจิ้มลิ้ม ธนาคม (พ.ศ. 2454-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
เกิดเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2454 เป็นบุตรีนายมุ้ยกับนางสุดใจ กุลตัณฑ์ ชาว
กรุงเทพมหานคร สามีชื่อ นายสําเภา ธนาคม มีบุตรธิดา 2 คน
นางจิ้มลิ้ม ธนาคม เรียนดนตรีและขับร้องกับหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร
ศิลปะ
บรรเลง) สามารถขับร้องเพลงได้ทุกประเภท โดยเฉพาะเพลง 3 ชั้น เป็นนักร้องประจําวงวังบางคอ
แหลม รับราชการเป็นครูสอนดนตรีและขับร้องที่โรงเรียนนาฏดุริยางค์ (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยนาฏ
ศิลปะกรุงเทพ) จนเกษียณอายุ มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงไว้ด้วย
4.16 นายจิรัส อาจณรงค์ (พ.ศ. 2474-ปัจจุบัน)
เกิดเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2474 เป็นบุตรนายหลิมกับนางล้อม ชาว
กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) บิดาเป็นนักดนตรี ภรรยาชื่อ อุบลวรรณ (สกุลเดิม หีบโอสถ) มีบุตรี 3
คน
นายจิรัส อาจณรงค์ เริ่มเรียนฆ้องวงใหญ่กับบิดา ต่อมาเข้าเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลปะ
กรุงเทพ ได้เป็นศิษย์หลวงบํารุงจิตรเจริญ (ธูป สาตนะวิลัย) พระประณีตวรศัพท์ (เขียน วรวาทิน)
ครูสอน วงฆ้อง เรืออากาศเอก โองการ กลีบชื่น ครูเจิม เรือนนาค ครูโชติ ดุริยประณีต ครูพริ้ง กาญ
จนผลิน และครูมนตรี ตราโมท เรียนขับร้องกับครูท้วม ประสิทธิกุล คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง และ
ครูศรีนาฏ เสริมศิริ ได้รับมอบให้เป็นผู้ทําพิธีไหว้ครูจากเรืออากาศเอก โองการ กลีบชื่น ท่านรับ
ราชการที่กรมศิลปากรจนเกษียณอายุ แล้วสอนดนตรีที่สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
นายจิรัส อาจณรงค์ เป็นผู้มีฝีมือในการบรรเลงปี่พาทย์ ได้แต่งเพลงไว้ เช่น เพลงศรีสุข
สังคีต 3 ชั้น เพลงศรีสุขมหามงคล 3 ชั้น เพลงนาคพัน 3 ชั้น เพลงศรีสุขรําลึก เถา (พ.ศ. 2527) เพลง
ศรีสุขมังคลานุสรณ์ เถา เพลงระบําอยุธยา เพลงระบําขอม มีผลงานบันทึกแผ่นเสียง เช่น เป็นผู้
บรรเลงระนาดเอกและควบคุมวงปี่พาทย์ดึกดําบรรพ์ในการบันทึกเสียงละครดึกดําบรรพ์ ของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เรื่อง คาวี อิเหนา และสังข์ศิลป์ชัย
เป็นผู้บรรเลงระนาดเอกและฆ้องวงใหญ่ในการบันทึกเสียงเพลงตับและเพลงระบํา เช่น ตับนางซิ
นเดอริลลา เพลงรําวงของกรมศิลปากร
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4.17 คุณเฒ่าแก่จีบ (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
ตัวละครในคณะของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและครูสอนขับร้องที่มี
ชื่อเสียงในราชสํานักรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีน้ําเสียงนุ่มนวลไพเราะมาก
สามารถร้องเพลงร่ายแบบต่าง ๆ เพลงโขนละคร และเพลงเห่กล่อมแบบต่าง ๆ ได้ไพเราะ ศิษย์ที่มี
ชื่อเสียง เช่น คุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิเศรณี (เยี่ยม สุวงศ์) เจ้าจอม หม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์
ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4.18 นางเจริญ พาทยโกศล (พ.ศ. 2419-2498)
เกิดเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2419 เป็นบุตรีนายชื่นกับนางแห รุ่งเจริญ ชาว
กรุงเทพมหานคร เคยเป็นหม่อมในเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) มีบุตรี
2 คน ต่อมาได้แต่งงานใหม่กับจางวางทั่ว พาทยโกศล มีบุตรธิดา 4 คน
นางเจริญ พาทยโกศล เรียนขับร้องและฟ้อนรําอยู่กับคณะละครวังบ้านหม้อ โดยต่อ
เพลงรองกับหม่อมเปรม กุญชร ณ อยุธยา ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์ ฝึก
นาฏศิลป์กับหม่อมเลื่อน กุญชร ณ อยุธยา ในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์
และเรียนดนตรีกับหลวงเสนาะดุริยางค์ (ทองดี ทองพิรุฬห์) เป็นนักร้องที่ได้รับการยกย่องว่าร้อง
เพลงดีทั้งลีลา จังหวะ และกระแสเสียง เป็นนักร้องประจําวงวังบ้านหม้อและวงวังบางขุนพรหม
สอนขับร้องที่กองดุริยางค์ทหารเรือ ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น รองอํามาตย์ตรีโป๊ะ เหมรําไพ นายอาจ
สุนทร นางเทียม เซ็นพานิช คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
นางเจริญ พาทยโกศล ได้แต่งทางร้องเพลงไว้ เช่น เพลงพม่าห้าท่อน เถา เพลงพวงร้อย
เถา เพลงอาถรรพ์ เถา มีผลงานขับร้องบันทึกแผ่นเสียงไว้เป็นจํานวนมาก เช่น ตับคาวี ตับนางลอย
ตับมโหรีเรื่องกากี เพลงแขกมอญบางขุนพรหม
4.19 นางเจริญใจ สุนทรวาทิน (พ.ศ. 2458-ปัจจุบัน)
เกิดเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2458 เป็นบุตรีพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
กับคุณหญิงเสนาะดุริยางค์ (เรือน) ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) บิดาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง
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มากและเป็นเจ้าพรมพิณพาทย์หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพี่สาวชื่อ
นางเลื่อน สุนทรวาทิน เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง
นางเจริญใจ สุนทรวาทิน เรียนดนตรีกับบิดาจนสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้หลาย
ชนิด โดยเฉพาะมีความเชี่ยวชาญในการสีซอสามสายเป็นพิเศษ เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากในช่วง
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงรัชกาลปัจจุบัน ได้รับรางวัลที่ 3 การขับร้องใน
คราวประชันวงปี่พาทย์ที่วังบางขุนพรหมเมื่อ พ.ศ. 2466 และได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดขับ
ร้องเพลงไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2492
นางเจริญใจ สุนทรวาทิน รับราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
เป็นข้าหลวงเรือนนอก ทําหน้าที่เป็นนักร้อง ต่อมาเป็นข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้ารําไพพรรณี
บรมราชินี ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทําหน้าที่ขับร้องและบรรเลงประจําวงมโหรี
หลวง แล้วย้ายไปสังกัดสํานักพระราชวังและกรมศิลปากร ตามลําดับ ต่อมาย้ายไปสอนที่โรงเรียน
การเรือนพระนครและโรงเรียนอนุบาลลอออุทิศ กรุงเทพมหานคร แล้วลาออกจากราชการ เป็น
อาจารย์สอนดนตรีถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สอนดนตรีที่สถาบัน
และวงดนตรีต่าง ๆ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร วง
ดนตรีอาสากาชาด วงดนตรีไทยธนาคารกสิกรไทย
นางเจริญใจ สุนทรวาทิน ได้บันทึกเสียงไว้เป็นจํานวนมาก ทั้งที่เป็นแผ่นเสียง แถบ
บันทึกเสียง และแถบวีดิทัศน์ เช่น แผ่นเสียงการขับร้องเพลงต่าง ๆ แถบบันทึกเสียงการขับร้องและ
เดี่ยวซอสามสายให้กรมศิลปากรไว้เพื่อเป็นแบบฉบับ แถบบันทึกเสียงการขับร้องเพลงเกร็ดโบราณ
และเพลงละครประเภทต่าง ๆ ให้โครงการพัฒนาดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถบ
บันทึกเสียงการสอนขับร้องเพลงไทยในคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครบตาม
หลักสูตร 4 ปี จํานวน 50 ตลับ และแถบบันทึกเสียงการขับร้องเพลงกล่อมลูกภาคกลางให้
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําหนังสือและแถบบันทึกเสียงเพลงสยามสําหรับเด็กและเพลงเทศกาลสยาม
จัดทําแถบวีดิทัศน์และแถบบันทึกเสียงดนตรีกล่อมพระนครด้วยศิลปะการขับร้องชั้นสูงในวงขับ
ไม้ให้คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เนื่องในงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เป็นผู้หนึ่งใน
การริเริ่มจัดงานชุมนุมดนตรีไทยอุดมศึกษาขึ้นเพื่อให้เป็นแบบอย่างการอนุรักษ์และส่งเสริมดนตรี
ไทย เริ่มจาก 3 สถาบัน จนในปัจจุบันมีกว่า 40 สถาบัน และทบวงมหาวิทยาลัยสนับสนุนให้เป็น
งานระดับชาติ ซึ่งต่อมาก็มีการจัดงานชุมนุมดนตรีไทยมัธยมศึกษาและประถมศึกษาตามมา ได้แต่ง
ทางร้องเพลงไว้ เช่น เพลงพญาสี่เสา เถา เพลงสาวสุดสวย เถา เพลงจินตะหราวาตี เถา (พ.ศ. 2520)
ไดรับพระราชทานบทพระราชนิพนธ์จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้
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บรรจุเพลงขับร้องถวาย เช่น ฉันท์ดุษฎีสังเวยสมโภชพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ตั้งวงดนตรี
ไทยขึ้น 2 วง ได้แก่ วงเสนาะดุริยางค์ และ วงเจริญใจและศิษย์
นางเจริญใจ สุนทรวาทิน ได้รับยกย่องให้เป็นสตรีสากลคนแรกที่เป็นศิลปินในปีสตรี
สากลเมื่อ พ.ศ. 2518 ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และได้รับยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) เป็นเกียรติยศซึ่งได้รับในปีเดียวกันทั้งสิ้น คือ ใน พ.ศ. 2530 และ
เคยเป็นภาคีสมาชิกประเภทวิจิตรศิลป์ สํานักศิลปกรรม ราชบัณฑิตยสถาน
4.20 เจิม นาคมาลัย (หมื่นขับคาหวาน) ( ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
บุตรนายมาลัย หมื่นขับคําหวานเป็นนักขับเสภาที่มีชื่อเสียงมากในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงไว้หลายชุด ได้บันทึกแผ่นเสียง
ขับร้องคู่กับหลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน มุกตวาภัย) เช่น เพลงเขมรไทรโยค ละครดึกดําบรรพ์เรื่อง
อิเหนา ตอนบวงสรวง ตอนตัดดอกไม้ฉายกริช และเรื่องคาวี ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นางท้วม ประ
สิทธิกุล นายศิริ วิชเวช
หมื่นขับคําหวานได้รับพระราชทานนามกุล
นาคมาลัย จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2457
4.21 นายเจือ นาคมาลัย (พ.ศ. 2445-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
เกิดเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2445 เป็นบุตรนายจวงกับนางจันทร์ ชาว
กรุงเทพมหานคร เป็นหลานของหมื่นขับคําหวาน (เจิม นาคมาลัย) ท่านมีความสามารถในการขับ
ร้องและนาฏศิลป์ รับราชการที่กรมมหรสพ ต่อมาลาออกไปประกอบอาชีพส่วนตัว
4.22 นายแจ้ง คล้ายสีทอง (2478 – 2552)
ครูแจ้ง คล้ายสีทอง เกิดเมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2478 ณ บ้านตําบลบางตาเถร อําเภอ
สองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่ 3 และเป็นบุตรชายคนเดียวของนายหวัน และนาง
เพี้ยน คล้ายสีทอง มีพี่น้องท้องเดียวกันทั้งหมด 4 คน คือ นางทองหล่อ ขาวเหตุ นางฉลวย คงศิริ
นายแจ้ง คล้ายสีทอง นางอร่าม จันทร์หอมกุล ครูแจ้ง คล้ายสีทอง สมรสกับนางสาวบุญนะ โพธิ
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หิรัญ บุตรีของกํานันสนิทกับนางลําจียก โพธิหิรัญ มีบุตรธิดาทั้งสิ้นจํานวน 6 คน เป็นชาย 2 คน
หญิง 4 คน
เมื่อครูแจ้งอายุได้ 11 ปี บิดาถึงแก่กรรม นายแคล้ว คล้ายจินดา ครูดนตรีไทย เจ้าของวง
ดนตรีปี่พาทย์ ตําบลบ้านกุ่ม อําเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งอยู่คนละฝั่งแม่น้ําท่าจีน ได้มา
ขอตัวครูแจ้งจากมารดาให้ไปหัดดนตรีไทย ฆ้องวงใหญ่ เป็นเครื่องดนตรีชิ้นแรกที่ครูแจ้งได้เริ่มหัด
อย่างจริงจัง โดยบรรเลงเพลงสาธุการและเพลงอื่น ๆ ในไม่ช้าก็สามารถออกงานไปพร้อมกับวงได้
ทุกครั้ง ต่อมาในวงดนตรีของครูแคล้ว ขาดนักร้อง ครูแจ้งจึงมีโอกาสได้เริ่มฝึกหัดขับร้องเพลงกับ
ครูเฉลิม คล้ายจินดา ซึ่งเป็นบุตรชายของครูแคล้ว โดยเริ่มจากเพลง 2 ชั้น และเพลงตับราชาธิราช
(ตอนสมิงพระรามหนี) จนกระทั่งครูแจ้งขับร้องได้อย่างคล่องแคล่วจนได้เป็นนักร้องวงดนตรีของ
ครูแคล้ว ต่อมาครูแจ้งได้รู้จักกับนักดนตรีเอกของบ้านดุริยประณีต คือ ครูสืบสุด ดุริยประณีต และ
ครูสมชาย ดุริยประณีต ทั้งสองคนนี้มาช่วยงานในวงดนตรีของครูแคล้วอยู่เสมอ และภายหลังได้รับ
การชักชวนจากครูสืบสุด ดุริยประณีต ให้เป็นนักดนตรีวงดุริยประณีต
ครูแจ้ง คล้ายสีทอง รับหน้าที่สอนหนังสือให้กับมหาวิทยาลัยนาฏศิลป์ สถาบัน ราชภัฏ
ต่าง ๆ ในวิชา “คีตศิลป์ ” เป็นประจํา เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ และจิตวิญาณด้าน
คีตศิลป์ให้อนุชนรุ่นหลังในการศึกษาระดับสูงที่มีนักศึกษาจะต้องทําวิทยานิพนธ์ ด้านคีตศิลป์ ท่าน
จะช่วยสอนเรื่องการใช้ภาษาไทย วรรณคดี และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (โดยเป็นวิชาที่ครูแจ้งสอน
เป็นประจํา) และด้วยความไม่สะดวกในเรื่องของเวลา เพราะต้องออกงานในสถานที่ต่าง ๆ ทั่ว
ประเทศอยู่เป็นประจําจึงไม่ได้เปิดสอนพิเศษ
จากการที่ครูแจ้ง คล้ายสีทอง ได้ทํางานสร้างสรรค์ศิลปะตลอดเวลาเพื่อให้สังคมไทยได้
รู้และเข้าใจถึงวิถีชีวิตของสังคมไทยอย่างแท้จริง โดยการถ่ายทอดอารมณ์จากการตีกรับขับเสภาอัน
ถือว่าเป็นงานที่ละเอียดยิ่ง สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม จึงมี
มติประกาศเกียรติคุณ ว่าครูแจ้ง คล้ายสีทอง เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) ปี
พ.ศ. 2539
4.23 นางแจ๋ว (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
นักร้องที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําวงวังบ้าน
หม้อ มีผลงานบันทึกเสียงขับร้องไว้คู่กับนางแป้น วัชโรบล
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4.24 นางฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
สกุลเดิม
ทัศนกุล นางฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล เรียนขับร้องจากวงพาทยโกศล ต่อมาได้
ต่อเพลงขับร้องกับเรือเอกแสวง วิเศษสุต เป็นนักร้องที่มีเสียงดี แม่นเพลง และมีความรู้ในกระบวน
เพลงขับร้อง รับราชการที่กองดุริยางค์ทหารเรือ เป็นนักร้อง มีผลงานบันทึกเสียงขับร้องไว้เป็น
จํานวนมาก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร ในหอสมุดแห่งชาติ ศิษย์ที่
มีชื่อเสียง เช่น นางสุพัฒน์ บัวทั่ง
4.25 นางเฉลา วรรณเขจร (พ.ศ. 2457-2537)
บุตรีพระพาทย์บรรเลงรมย์ (พิมพ์ วาทิน) กับนางปุ้ย บิดาเป็นนักดนตรี สามีชื่อ นายปลั่ง
วรรณเขจร เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง
นางเฉลา วรรณเขจร เรียนขับร้องกับหลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน มุกตวาภัย) และพระ
ยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) รับราชการประจําวงมโหรีหลวง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นนักร้อง และตีโทน รํามะนา ต่อมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบราชการจึง
ย้ายไปสังกัดกรมศิลปากร
4.26 นางสาวเฉิด อักษรทับ (พ.ศ. 2455-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
บุตรีนายรอดกับนางชั้น (สกุลเดิม
สุนทรวาทิน) ชาวกรุงเทพมหานคร บิดาเป็นนักดนตรี
ส่วนมารดาเป็นนักดนตรีและนักร้อง มีน้องสาวชื่อ นางอัญชัญ ปิ่นทอง เป็นนักดนตรีและนักร้องมี
ชื่อเสียง
นางสาวเฉิด อักษรทับ เรียนขับร้องกับครูเจริญ พาทยโกศล ขับร้องร่วมกับวงบางขุน
พรหม และมีความชํานาญในการบรรเลงเครื่องสาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซออู้ สอนดนตรีแก่สถาบัน
ต่าง ๆ เช่น โรงเรียนราชินี โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนจิตรลดา โรงเรียนพระตําหนักสวนกุหลาบ
กรุงเทพมหานคร มีผลงานบันทึกแผ่นสียงไว้ด้วย
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4.27 นางชดช้อย เกิดใจตรง (พ.ศ. 2463-2539)
บุตรีจ่าโท ฉัตร กับนางเชื้อ สุนทรวาทิน ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) สามีชื่อ นาย
ฉ่ํา เกิดใจตรง บิดาและสามีเป็นนักดนตรีมีชื่อเสียง มีพี่ชายชื่อ นายเชิญ สุนทรวาทิน เป็นนักดนตรีมี
ฝีมือในการบรรเลงเครื่องหนัง และน้องสาวชื่อ นางช้องมาศ ศรีทินกร เป็นนักร้อง
นางชดช้อย เกิดใจตรง เป็นศิษย์คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ มีความสามารถในการ
บรรเลงเครื่องสายและขับร้อง เป็นนักดนตรีประจําวงพาทยโกศล สอนดนตรีที่โรงเรียนสตรีวิทยา
กรุงเทพมหานคร
4.28 นางชม รุ่งเรือง (พ.ศ. 2464-ปัจจุบัน)
นามเดิมว่า เขียว เกิดเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464 เป็นบุตรีนายศุข ดุริยประณีต กับ
นางแถม (สกุลเดิม เชยเกษ) ชาวกรุงเทพมหานคร บิดาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงและเจาของวงดุริย
ประณีต ส่วนมารดามีความสามารถในการขับร้องและแสดงละคร สามีชื่อ นายผวน รุ่งเรือง มีบุตร
ธิดา 8 คน มีพี่น้องเป็นนักดนตรีและนักร้องมีชื่อเสียง ได้แก่ นายโชติ ดุริยประณีต นายชื้น ดุริย
ประณีต นายชั้น ดุริยประณีต นางสุดา เขียววิจิตร นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ นางทัศนีย์ พิณพาทย์ นาง
สุดจิตต์ อนันตกุล และนายสืบสุด ดุริยประณีต
นางชม รุ่งเรือง เรียนขับร้องและต่อเพลงกับมารดา พี่สาว ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์ ซึ่งเป็น
พี่เขย และพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) เรียนซอกับครูประทีป อุณุกุลฑล (หลุยส์) ท่าน
เป็นนักร้องที่มีเสียงไพเราะมาก สามารถร้องเพลงตับ เพลงเถา เพลงในการแสดงต่าง ๆ ได้เป็นอย่าง
ดี ทั้งยังสีซอด้วง ซออู้ และตีกลองได้ เป็นนักร้องประจําวงดุริยประณีตและร่วมขับร้องกับวงอื่น ๆ
อีก เช่น วงนายประพาส สวนขวัญ วงนายพุฒ นันทพล วงนายเสนาะ ศรีพยัคฆ์ เป็นครูสอนขับร้อง
โรงเรียนวรวุฒิ โรงเรียนโฆษิตสโมสร และโรงเรียนสตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร ศิษย์ที่มี
ชื่อเสียง เช่น นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์ นางดวงเนตร
ดุริยพันธุ์
4.29 นางช้องมาศ ศรีทินกร (พ.ศ. 2465-ปัจจุบัน)
บุตรีจ่าโท ฉัตร กับนางเชื้อ สุนทรวาทิน ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) มีพี่ชายชื่อ
นายเชิญ สุนทรวาทิน บิดาและพี่ชายเป็นนักดนตรีมีชื่อเสียง พี่สาวชื่อ นางชดช้อย เกิดใจตรง เป็น
นักดนตรีและนักร้อง
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นางช้องมาศ ศรีทินกร รับราชการที่กรมประชาสัมพันธ์ เป็นนักร้อง และเป็นนักร้อง
ประจําวงพาทยโกศล มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงขับร้องไว้ด้วย
4.30 นางชั้น อักษรทับ (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
บุตรีนายชื่น สุนทรวาทิน กับนางหนู (สกุลเดิม
พาทยโกศล) ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝัง่
ธนบุรี) บิดาเป็นนักดนตรี สามีชื่อ นายรอด อักษรทับ เป็นนักดนตรี มีบุตรธิดา 8 คน ที่เป็นนักร้อง
และนักดนตรีมีชื่อเสียง คือ นางสาวเฉิด อักษรทับ และนางอัญชัญ ปิ่นทอง มีน้องชายชื่อ จ่าโท ฉัตร
สุนทรวาทิน และนายช่อ สุนทรวาทิน เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงทั้ง 2 คน
นางชั้น อักษรทับ เป็นนักดนตรีและนักร้องที่มีความสามารถ สอนดนตรีที่คุ้มหลวงของ
พลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
4.31 คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง (พ.ศ. 2449-2531)
เกิดเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2449 เป็นบุตรีหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
กับนางโชติ (สกุลเดิม หุราพันธ์ ) ชาวกรุงเทพมหานคร บิดาเป็นนักดนตรีมีชื่อเสียงมากและเจ้าของ
วงปี่พาทย์ สามีชื่อ นายประสงค์ ไชยพรรค มีบุตรี 1 คน มีน้องสาวชื่อ นางมหาเทพกษัตรสมุห
(บรรเลง สาคริก) เป็นนักร้องและนักดนตรีมีชื่อเสียง
คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง เรียนดนตรีกับบิดาจนมีความสามารถทั้งการบรรเลง ขับร้อง
ประพันธ์เพลง บันทึกโน้ตเพลงแบบต่าง ๆ และได้รับมอบเป็นผู้อ่านโองการในพิธีไหว้ครู ได้เรียน
เดี่ยวซอด้วงกับพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) เรียนซอสามสายกับเจ้าเทพกัญญา
บูรณพิมพ์ เรียนโน้ตสากลกับพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยกร) และครูโฉลก เนตตะสูต
คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง เป็นผู้บรรเลงระนาดเอกวงมโหรีหลวง เป็นผู้ควบคุมวงมโหรี
หญิงในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมารับราชการสอนที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ได้
ร่วมก่อตั้งและสอนที่โรงเรียนนาฏดุริยางค์ (ปัจจุบันคือวิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ) แล้วย้ายไปสอน
ที่วิทยาลัยครูพระนคร วิทยาลัยครูธนบุรี เป็นผู้ร่วมก่อตั้งวงดนตรีไทยคุรุสภาและวงโรงเรียนวัด
บวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร ทั้งยังสอนดนตรีแก่สถาบันต่าง ๆ อีกหลายแห่ง เช่น มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
จังหวัดนครปฐม โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นหัวหน้าวง ศรทอง บรรเลงออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุ อ.ส. ได้รวบรวมผลงานของหลวงประดิษฐ์ไพเราะไว้เป็นจํานวนมาก และได้
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จัดพิมพ์หนังสือประชุมผลงานเพลงของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ ทั้งยังได้ก่อตั้งมูลนิธิหลวงประดิษฐ์
ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2524
คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ได้แต่งเพลงไว้ เช่น เพลงลาวสองคอน เถา (พ.ศ. 2500) ทาง
ร้องเพลงญี่ปุ่นฉะอ้อน เถา ทางร้องเพลงลาวสวยรวย 3 ชั้น บทร้องเพลงทะเลบ้า 2 ชั้นและชั้นเดียว
เพลงมาลีหวน 2 ชั้นและชั้นเดียว นอกจากนี้ได้ร่วมกับศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ นาคสวัสดิ์ และนาย
สันธวิทย์ อุณหสุวรรณ แต่งบทเนื้อเต็มเพลงนกเขาเคียงรัก
คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ได้รับพระราชทานปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร เมื่อ พ.ศ. 2523 และได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็น
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจําปี พ.ศ. 2530
4.32 นายเชื้อ นักร้อง (พ.ศ. 2438-2507)
เกิดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2438 เป็นบุตรนายเสงี่ยมกับนางแวว ชาว
กรุงเทพมหานคร บิดาเป็นนักแหล่และนักร้อง ภรรยาชื่อ แก้ (สกุลเดิม กายสิทธิ์ ) มีบุตรี 5 คน ที่มี
ความสามารถในการขับร้องคือ มาณี นักร้อง และมนู นักร้อง
นายเชื้อ นักร้อง เรียนขับร้องเบื้องต้นกับบิดา ต่อมาได้เรียนขับร้องตามระเบียบวิธี
โบราณกับพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) จนเชี่ยวชาญในการขับร้องเสภาและเพลงตับ
รับราชการตําแหน่งต้นเสียงกองแตรวง กรมทหารรักษาวัง นักร้องประจํากรม พิณพาทย์หลวง
ต่อมาย้ายไปเป็นนักร้องสังกัดกรมประชาสัมพันธ์จนเกษียณอายุ นอกจากนี้ยังเป็นครูสอนขับร้องที่
งานดุริยางค์ กรมตํารวจ ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นางลม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา
นายเชื้อ นักร้อง มีสําเนียงและลีลาขับร้องเป็นเยี่ยม เป็นผู้หญิงที่ได้รับเลือกเป็นผู้ร้องส่ง
ในการบันทึกแผ่นเสียงของราชบัณฑิตยสภาเมื่อ พ.ศ. 2474 ได้รับรางวัลที่ 1 ประเภทนักร้องชาย ใน
การประกวดขับร้องเพลงไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2492
เจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลากุล) ได้ตั้งนามสกุล
นักร้อง ให้แก่
นายเชื้อ
4.33 แช่ม สุนทรวาทิน (พระยาเสนาะดุริยางค์) (พ.ศ. 2409-2492)
เกิดเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2409 เป็นบุตรนายช้อยกับนางไผ่ ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝัง่
ธนบุรี) บิดาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อ เสียงมาก ภรรยาคนแรกชื่อทรัพย์ มีบุตรธิดา 2 คน ภรรยาคนที่ 2
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ชื่อ คุณหญิงเสนาะดุริยางค์ (เรือน) มีบุตรธิดา 5 คน ที่เป็นนักร้องมีชื่อเสียง คือ นางเลื่อน สุนทร
วาทิน มีน้องชายชื่อ นายชื่น สุนทรวาทิน เป็นนักดนตรี
พระยาเสนาะดุริยางค์เรียนดนตรีกับบิดาจนมีความเชี่ยวชาญ ได้เป็นนักดนตรีในวงปี่
พาทย์ของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) เข้ารับราชการในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นขุนเสนาะดุริยางค์
เจ้ากรมปี่พาทย์หลวง เมื่อ พ.ศ. 2447 เป็นหลวงเมื่อ พ.ศ. 2453 ในราชทินนามเดิม ต่อมาในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รับราชการที่กรมมหรสพ ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระเมื่อ
พ.ศ. 2461 และเป็นพระยาเมื่อ พ.ศ. 2468 ในราชทินนามเดิมเช่นกัน ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เป็นผู้ควบคุมวงดนตรีหลวงทั้งปี่พาทย์และมโหรี ฝึกซ้อมและควบคุมการ
แสดงละครดึกดําบรรพ์ บทพระนิพนธ์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติ
วงศ์ เป็นผู้ฝึกสอนและควบคุมวงปี่พาทย์ของเจ้าพระยาธรรมาธิกรณาธิบดี (หม่อมราชวงศ์ปุ้ม มาลา
กุล) เสนาบดีกระทรวงวัง หรือที่เรียกว่าว่า วงเจ้าพระยาธรรมา ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2460 นัก
ดนตรีและนักร้องประจําวงที่มีชื่อเสียง เช่น
นายเทียบ คงลายทอง ปี่
นายเพิ่ม ภิญโญ ระนาดเอก ฆ้องวง
นายสอน วงฆ้อง ฆ้องวงใหญ่
นายแสวง โสภา ระนาดทุ้ม
นายแกละ สมสุข ฆ้องวงเล็ก
นายมิ ทรัพย์เย็น เครื่องหนัง
นายทองใบ ขวัญดี ระนาดเอก
นายผิว ใบไม้ เครื่องหนัง เครื่องกํากับจังหวะ
นายทรัพย์ นุตสถิต ขลุ่ย
นายพริ้ง ดนตรีรส ระนาดเอก
นายคงศักดิ์ คําศิริ ซอ
นายอรุณ กอนกุล ระนาดเอก
นายเชื้อ นักร้อง นักร้อง
นางเจริญใจ สุนทรวาทิน นักร้อง
วงนี้นับว่าเป็นวงที่รวมนักดนตรีฝีมือเยี่ยม และได้เข้าร่วมประชันวงที่วังบาง ขุน
พรหมเมื่อ พ.ศ. 2466 ซึ่งได้รับการตัดสินให้ชนะเป็นที่ 2 เมื่อสิ้นรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว นักดนตรีส่วนใหญ่โอนเป็นข้าราชการกรมมหรสพ และได้เป็นครูถ่ายทอดวิชาดนตรี
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ที่กรมศิลปากรในรัชกาลต่อ ๆ มา นอกจากนั้นพระยาเสนาะดุริยางค์ยังเป็นกรรมการบันทึกเพลง
ไทยเป็นโน้ตสากลเมื่อ พ.ศ. 2475 เมื่อออกจากราชการแล้วได้ช่วยงานดนตรีของกรมศิลปากรโดย
ตลอด
พระยาเสนาะดุริยางค์แตกฉานการดนตรีและเครื่องดนตรีทุกชนิด ที่มีชื่อเสียง เลื่องลือ
คือ ปี่และระนาดเอก มีพรสวรรค์ด้านการขับร้องเป็นอย่างเอก ได้พัฒนาการขับร้องจากแบบแผน
เดิมให้มีลีลาแบบใหม่ที่ละเมียดละไม นุ่มนวล โดยกลวิธีแยกคํา วางคําให้สอดคล้องกับทํานอง
เพลง จัดแต่งให้มีการทอดเสียง เอื้อนเสียงให้บทร้องกับทํานองประสานกันได้สนิท จัดจังหวะ ส่วน
สัดสั้นยาว หนักเบา กําหนดจังหวะการหายใจ เน้นและผ่อนคําร้องส่วนสําคัญให้เหมาะสมกับ
อารมณ์เพลงและบทร้องเพื่อความไพเราะคมคาย เข้าถึงความรู้สึกของบทและทํานองเพลง ใน
ขณะเดียวกันก็รักษาถ้อยคํา แบ่งคําให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย นับเป็นการขับร้องที่ประสานและ
รักษาบทร้องกับทํานองเพลงไว้อย่างพอเหมาะพอดี ทําให้ผู้ฟังรู้สึกซาบซึ้งตามไปด้วย นอกจากนี้ยัง
สามารถบรรจุเพลงในบทละครได้อย่างเหมาะสม เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรง
พระราชนิพนธ์บทละครเรื่องเงาะป่า พระยาเสนาะดุริยางค์เป็นผู้บรรจุเพลงถวายเป็นที่พอพระราช
หฤทัย ได้รับพระราชทานรางวัลเป็นกระดุมตรา จ.ป.ร. บ้าง นาฬิกา จ.ป.ร.บาง อยู่เนือง ๆ และที่
สําคัญคือได้รับพระราชเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา เป็นเครื่องหมายยกย่องความรู้สูงสุดในรัช
สมัยนั้น ท่านได้แต่งเพลงไว้ เช่น ตับมอญกละ เพลงอาเฮีย เถา (ทางระนาด) และที่สําคัญคือทางร้อง
เพลงต่าง ๆ อันเป็นหลักและแบบอย่างแก่การร้องเพลงไทยในปัจจุบัน
พระยาเสนาะดุริยางค์ได้รับพระราชทานนามสกุล
สุนทรวาทิน จากพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2456
4.34 นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ (พ.ศ. 2462-2526)
นามเดิมว่า แช่ม เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2462 เป็นบุตรนายศุข ดุริยประณีต กับ
นางแถม (สกุลเดิม เชยเกษ) ชาวกรุงเทพมหานคร บิดาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงและเจ้าของวงดุริย
ประณีต ส่วนมารดามีความสามารถในการขับร้องและแสดงละคร สามีชื่อ นายเหนี่ยว ดุริยพันธุ์
เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง มีบุตรธิดา 6 คน ที่มีชื่อเสียงทางดนตรี คือ นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์ นางดวง
เนตร ดุริยพันธุ์ และนายนฤพนธ์ ดุริยพันธุ์ มีพี่น้องที่เป็นนักดนตรีและนักร้องมีชื่อเสียง ได้แก่ นาย
โชติ ดุริยประณีต นายชื้น ดุริยประณีต นายชั้น ดุริยประณีต นางสุดา เขียววิจิตร นางชม รุ่งเรือง นาง
ทัศนีย์ พิณพาทย์ นางสุดจิตต์ อนันตกุล และนายสืบสุด ดุริยประณีต
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นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ เริ่มเรียนขับร้องกับมารดา ต่อมาเป็นศิษย์พระยาเสนาะ ดุริยางค์
(แช่ม สุนทรวาทิน) แล้วได้ต่อเพลงกับพระเพลงไพเราะ (โสม สุวาทิต) หลวงเสียงเสนาะกรรณ
(พัน มุกตวาภัย) หลวงประดิษฐ์ไพเราะห์ (ศร ศิลปบรรเลง) ครูมนตรี ตราโมท ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์
และครูเจริญใจ สุนทรวาทิน ได้ต่อเพลงไว้มาก ทั้งเพลงตับ เพลงเถา และเพลงโขนละคร รับ
ราชการที่กรมมหรสพ ต่อมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ย้ายไปสังกัดกรมศิลปากรจนเกษียณอายุ ท่านเป็นนักร้องประจําวงดุริย
ประณีตของบิดา ได้สอนขับร้องแก่ศิษย์ไว้มาก ที่มีชื่อเสียง เช่น นายแจ้ง คล้ายสีทอง นางกัญญา โร
หิตาจล นายแพทย์สุพจน์ อ่างแก้ว
นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงไว้เป็นจํานวนมาก บันทึกกับวงกรม
ศิลปากร เช่น เพลงบุหลันลอยเลื่อน 2 ชั้น เพลงเขมรไทรโยค เพลงนเรศวร์ชนช้าง เพลงทองย่อน
เพลงแอ่อเคล้าซอ บันทึกร่วมกับวงดุริยประณีต เช่น ชุดละครดึกดําบรพ์เรื่องอิเหนาและเรื่อง
ราชาธิราช
4.35 นางดวงเนตร ดุริยพันธุ์ (พ.ศ. 2482-ปัจจุบัน)
ครูดวงเนตร ดุริยพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2482 บิดาคือครูเหนี่ยว ดุริย
พันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์ ส่วนมารดานั้นคือ ครูแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคีตศิลป์
เช่นกัน
ประวัติครอบครัว ครูดวงเนตร ดุริยพันธุ์ เกิดที่บ้านดุริยประณีต หลังวัดสังเวช (ใน
ปัจจุบันคือ บริเวณถนนพระอาทิตย์ ย่านบางลําพู) ซึ่งเป็นบ้านที่กล่าวได้ว่าเป็นตํานานแห่งการขับ
ร้องที่สืบทอดวิชาทางด้านคีตศิลป์ชั้นสูงในสายของ พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) อัน
เป็นที่รู้จักและยอมรับของคนในแวดวงดนตรีไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน โดยครูดวงเนตรได้เริ่ม
เรียนต่อเพลง 2 ชั้น 3 ชั้น เพลงเถากับคุณครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต (ศิลปินแห่งชาติ) และครูรัตนา
รุ่งเรือง เพลงร้องประกอบการแสดงละครประเภทต่าง ๆ จากครูสุดา เขียววิจิตร เพลงหุ่นกระบอก
จากครูชื้น สกุลแก้ว (ศิลปินแห่งชาติและผู้เชี่ยวชาญคีตศิลป์ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร) ครูเจริญ
ใจ สุนทรวาทิน ศิลปินแห่งชาติคีตศิลป์ไทย ครูละม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา สํานักการสังคีต กรม
ศิลปากร เป็นต้น
ครูดวงเนตร ดุริยพันธุ์ เป็นบุตรคนที่ 3 ในจํานวนพี่น้องทั้งหมด 6 คน ของครูเหนี่ยวและ
ครูแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ ซึ่งท่านทั้งสองเป็นศิษย์ขับร้องของพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
และยังเป็นศิลปินในด้านคีตศิลป์ไทยของแผนกกองการสังคีต กรมศิลปากร ท่านทั้งสองนี้เป็นที่
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รู้จักและยอมรับในฝีมือการขับร้องจากแวดวงนักดนตรีไทยและบุคคลโดยทั่วไปอย่างแพร่หลาย ครู
ดวงเนตร ดุริยพันธุ์ มีพี่น้องหญิงชายร่วมบิดามารดาเดียวกัน ดังต่อไปนี้
1. นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์
2. นายชนะ ดุริยพันธุ์
3. นางดวงเนตร ดุริยพันธุ์
4. นายนฤพันธ์ ดุริยพันธุ์
5. นายอนันต์ ดุริยพันธุ์
6. นายพจนา ดุริยพันธุ์
ซึ่งทุกท่านล้วนแล้วแต่เป็นนักร้องและนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันทั้งสิ้น
ในด้านการสมรสนั้น ท่านสมรสกับ นายสุพจน์ โตสง่า นักระนาดผู้มีชื่อเสียง มีบุตรและ
ธิดา 3 คน คือ นายณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า นางปิยะธิดา วิบูลย์เลิศวัฒนา และ นายชัยยุทธ์ โตสง่า ซึ่ง
บุตรชายคนโตและคนสุดท้อง เป็นนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงอย่างมากในปัจจุบัน
ในการแสดงหุ่นกระบอก วงการดนตรีไทย คีตศิลป์ไทย และผู้ชมการแสดงหรือแม้แต่
ในวงการของนาฏศิลป์ที่ได้ไปร้องประกอบการแสดง ลูกศิษย์ทุกคนรู้จักครูดวงเนตรกันดีในนาม
ครูน้อย แม่น้อย หรือย่าน้อย ซึ่งเป็นชื่อเล่นที่ในครอบครัวเรียกกันตั้งแต่เด็ก
ปัจจุบันครูดวงเนตรพํานักอยู่ที่บ้านของบุตรชายคนโตคือ นายณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า
บริเวณตลาดคลองขวาง ย่านหนองแขม เขตภาษีเจริญ เป็นครั้งคราว เพื่อเผยแพร่วิชาทางด้านการ
ขับร้องเพลงหุ่นกระบอก และคีตศิลป์ไทยให้กับลูกศิษย์ในย่านบริเวณนั้นที่สนใจมาเรียน โดย
ถ่ายทอดวิชาความรู้ที่มีอยู่โดยไม่เรียกร้องเงินทองหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ จากลูกศิษย์ที่มาศึกษาหา
ความรู้เลยแม้แต่น้อยถือได้ว่าเป็นความสุขที่ได้เผยแพร่สืบทอดศาสตร์และศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์
ของชาติให้ดํารงอยู่คู่แผ่นดินไทย
ครูดวงเนตรเกษียณอายุราชการขณะดํารงตําแหน่งคีตศิลป์ ระดับ 7 ซึ่งปัจจุบันกรม
ศิลปากรขอให้มาช่วยงานเป็นผู้ชํานาญการด้านคีตศิลป์ไทย เพื่อถ่ายทอดวิชาด้านนี้ให้กับศิลปินรุ่น
หลังที่บัณฑิตพัฒนศิลป์ สํานักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษา และโรงเรียนประชาราชวิทยาลัย
ปัจจุบัน ครูดวงเนตร ดุริยพันธุ์ พักอยู่บ้านเลขที่ 83 ถนนลําพู ตําบลสามพระยา อําเภอ
พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
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4.36 หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ (พ.ศ. 2417-2517)
ในหมู่นักดนตรีไทยเรียกว่า
หม่อมต่วน เกิดเมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2417 เป็นิดา
หม่อมราชวงศ์ตาบ มนตรีกุล กับนางยิ้ม (สกุลเดิม ศิริวันต์ ) ชาวกรุงเทพมหานคร ผฝั่งธนบุรี) เป็น
หม่อมในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ มีพระโอรสและพระธิดา 2 องค์
หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ เรียนดนตรี ขับร้อง และละครที่บ้านจนมีความรู้
ความสามารถอย่างดียิ่ง ต่อมาได้เป็นศิษย์เจ้าจอมมารดาเขียน พระมารดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ
กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ เครื่องดนตรีที่ถนัด ได้แก่ จะเข้
ในช่วงที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ ทรงตั้งคณะละครนฤมิตร
ขึ้น หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ เป็นกําลังสําคัญในการแต่งเพลงในละครร้องทุกเรื่อง เพลงที่นํามา
บรรจุในละครร้องนั้นบางเพลงถึงแม้จะเป็นของเก่าแต่ก็ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนทํานองจนเกิดเป็น
เพลงแนวใหม่ มีลูกเล่นแพรวพราว ซึ่งเหมาะสมกับละครร้องในแต่ละเรื่อง เพลงที่แต่ง เช่น เพลง
ยวนเคล้า เพลงลาวสองคอน ในละครเรื่องพระลอ เพลงพม่ากําชับ เพลงพม่าพ้อ และเพลงพม่าวอน
ในละครเรื่องพระเจ้าทีบอ (สี่ป๊อมินทร์) และทํานองเพลงต่าง ๆ เช่น เพลงลาวคําหอม เพลงลาวชม
ดง เพลงลาวสวยรวย เพลงพม่าแปลง
4.37 ตาด อมาตยกุล (พระยาธรรมสารนิติพิพิธภักดี) (พ.ศ. 2363-2431)
บุตรพระยามหาอํามาตย์ (ป้อม) กับคุณหญิงเย็น ชาวกรุงเทพมหานคร ภรรยา คนแรก
ชื่อ ทิม ภรรยาคนที่ 2 ชื่อ คุณหญิงอิ่ม มีบุตรธิดาหลายคน ที่มีชื่อเสียงทางดนตรีคือ เจ้าจอมประคอง
อมาตยกุล ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นผู้สีซอสามสายได้ไพเราะมาก ภรรยา
คนที่ 3 ชื่อ บุศย์ มีบุตรีชื่อ หนู เป็นนักร้องและมีฝีมือในการสีซอด้วงและซออู้
พระยาธรรมสารนิติพิพิธภักดีเรียนและต่อเพลงซอสามสายกับพระประดิษฐ์ไพเราะ (มี
ดุริยางกูร) หรือครูมีแขก จนมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่ง สามารถขับร้องเพลงได้ไพเราะ และสีซอ
สามสายคลอเสียงร้องของตนเองได้อย่างชํานาญ ได้ต่อทางซอสามสายให้แก่บุตรี คือ เจ้าจอม
ประคอง จนเป็นผู้เชี่ยวชาญการสีซอสามสายอีกผู้หนึ่ง
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4.38 ตาด (พระประดิษฐ์ไพเราะ ไม่ทราบปีที่เกิด-พ.ศ. 2461)
นักดนตรีที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รับราชการที่กรมพิณพาทย์หลวง กรมมหรสพ เป็นผู้
ควบคุมวงปี่พาทย์หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและหัวหน้าวงวังบ้าน
หม้อ เป็นผู้มีความรู้เพลงต่าง ๆ ดีมากและแต่งทางร้องได้ไพเราะมาก เป็นพระอาจารย์สอนดนตรี
ไทยถวายและถวายคําแนะนําในการนิพนธ์เพลงแด่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัดติวงศ์ ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น หม่อมราชวงศ์จํารัสศรี สนิทวงศ์
4.39 เถา สินธุนาคร (ขุนสมานเสียงประจักษ์) (พ.ศ. 2437-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
เกิดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2437 เป็นบุตรนายสินกับนางมี ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝัง่
ธนบุรี) บิดาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมาก มีพี่ชายต่างมารดาชื่อ นายเฮ้า สินธุนาคร เป็นนักดนตรี
ขุนสมานเสียงประจักษ์เริ่มเรียนดนตรีกับบิดาจนสามารถบรรเลงระนาด ฆ้องวง และ
กลองหน้าทับในการแสดงโขนละครได้ ต่อมาได้ต่อเพลงกับพระประดิษฐ์ไพเราะ (ตาด) ต่อระนาด
กับพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) เรียนโน้ตสากล เปียโน และปี่สก็อตกับนักดนตรีชาว
อิตาลีชื่อ นาซารี และเรียนโน้ตสากลต่อกับพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยกร) จนชํานาญ
ขุนสมานเสียงประจักษ์มีความสามารถบรรเลงได้ทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล รวมทั้ง
ขับร้อง ตีกรับขับเสภาได้ เป็นนักดนตรีประจําวงวังบ้านหม้อ เป็นนักเป่าปี่สก็อตรุ่นแรกของ
ประเทศไทย รับราชการที่กรมพิณพาทย์หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต่อมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ย้าย
ไปสังกัดกรมศิลปากร และสอนวงปี่สก็อตโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
ขุนสมานเสียงประจักษ์ได้รับพระราชทานนามสกุล
สินธุนาคร จากพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2457
4.40 ครูทรัพย์ (ไม่ทราบปีที่เกิด และปีที่ถึงแก่กรรม)
บุตรีจางวางบัว ครูทรัพย์เป็นนักร้องประจําวงวังบ้านหม้อและคณะละครอีกหลายคณะ
มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงขับร้องคู่กับหม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธยา ไว้หลายเพลง เช่น เพลงลาว
สมเด็จ เพลงในละครดึกดําบรรพ์เรื่องอิเหนา
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4.41 นางท้วม ประสิทธิกุล (พ.ศ. 2439-2534)
เกิดเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2439 เป็นบุตรีนายสุดกับนางเทียบ ชาวจังหวัดนนทบุรี สกุล
เดิม จันทร์สุขศรี (เป็นนามสกุลของลุง) บิดาเป็นนักดนตรี นักร้อง และเจ้าของวงดนตรีที่มีชื่อเสียง
สามีชื่อ นายพูล ประสิทธิกุล เป็นนักดนตรี มีน้องสาวชื่อ นางอุษา สุคันธมาลัย เปนนักร้องที่มี
ชื่อเสียง
นางท้วม ประสิทธิกุล เริ่มเรียนขับร้องกับบิดา ต่อมาเรียนกับพระยาเสนาะดุริยางค์
(แช่ม สุนทรวาทิน) หม่อมส้มจีน บุนนาค หม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธยา หลวงเสียงเสนาะกรรณ
(พัน มุกตวาภัย) และยังได้ความรู้ทางดนตรีไทยจากครูในตําหนักของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้า
สายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏปิยมหาราชปดิวรัดา เช่น พระประดิษฐ์ไพเราะ (ตาด) ครู
เหลือ หม่อมคร้าม และคุณเฒ่าแก่จีบ นอกจากนั้นยังเรียนการขยับกรับและขับเสภากับบิดาและ
หมื่นขับคําหวาน (เจิม นาคมาลัย) ท่านเป็นนักร้องประจําวงวังสวนกุหลาบและวงวังเพ็ชรบูรณ์ รับ
ราชการที่กรมปี่พาทย์และโขนหลวง ประจําวงมโหรีหญิงในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
ต่อมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบราชการ จึงย้ายไปสังกัดกรมศิลปากร สอนขับร้องที่วิทยาลัยนาฏ
ศิลปะกรุงเทพจนเกษียณอายุและได้รับเชิญให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสอนต่อมา นอกจากนั้นยังสอนที่
วิทยาลัยบพิตรภิมุขและวิทยาลัยเพาะช่าง
นางท้วม ประสิทธิกุล ได้ขับร้องเพลงบันทึกแผ่นเสียงไว้เป็นจํานวนมาก ทั้งเพลงตับ
เพลงเถา เพลงเกร็ด และยังแต่งทางร้องเพลงนกจาก เถา ไว้ทางหนึ่ง (พ.ศ. 2495) ได้เขียนบทความ
ทางวิชาการเกี่ยวกับการขับร้อง เช่น หลักการขับร้องเพลงไทยเบื้องต้น หลักการสอนขับร้องเพลง
ไทย วิธีขับร้องเพลงไทยให้ไพเราะ การขับเสภา
นางท้วม ประสิทธิกุล ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขา
ศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) ประจําปี พ.ศ. 2529
4.42 ทองดี ทองพิรุฬห์ (หลวงเสนาะดุริยางค์) (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
หัวหน้าวงพิณพาทย์หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หลวงเสนาะดุริยางค์เป็นครูปี่พาทย์ผู้มีฝีมือและมีชื่อเสียงมาก ทั้งยังสามารถขับร้องเพลง
และเพลงสักวาได้ดี เคยร่วมวงของพระประดิษฐ์ไพเราะ (ตาด) จึงสันนิษฐานว่าท่านเป็นนักดนตรี
ประจําวงวังบ้านหม้อมาก่อน
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หลวงเสนาะดุริยางค์ได้แต่งเพลงไว้ เช่น เพลงเต่าเห่ 2 ชั้น (ปรับปรุงร่วมกับสมเด็จพระ
เจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์) และเพลงสุดแสนสวาท (พ.ศ. 2451)
4.43 นางทองดี ศุณะมาลัย (พ.ศ. 2444-2535)
เกิดเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2444 เป็นบุตรีนายแก้วกับนายเปีย แก้วพรหมมาน ชาว
กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) สามีชื่อ นายเจิม ศุณะมาลัย มีบุตรธิดา 4 คน
นางทองดี ศุณะมาลัย เรียนขับร้องที่บ้านครูสิน สินธุนาคร ต่อมาได้เรียนกับครูเจริญ
พาทยโกศล เป็นนักร้องที่มีเสียงไพเราะมาก ขับร้องประจําวงต่าง ๆ เช่น วงครูสิน สินธุนาคร วง
นายชื่น วัชชวิพุฒิ วงพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ วงวังบูรพา
ภิรมย์ วงวังลดาวัลย์ วงวังบางคอแหลม คณะศิษย์หลวงประดิษฐไพเราะ และวงเครื่องสายผสมคณะ
ผดุงจิตต์ซึ่งได้บันทึกแผ่นเสียงไว้ด้วยหลายแผ่น เพลงที่บันทึกเสียงไว้ เช่น เพลงลําดวน เถา เพลง
สร้อยทับถัน เถา
4.44 นางสาวทองอยู่ ศุขวาที (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
บุตรีหลวงเพราะสําเนียง (ศุข ศุขวาที) กับนางจีบ ชาวกรุงเทพมหานคร บิดาเป็นนักร้อง
ที่มีชื่อเสียง
นางสาวทองอยู่ ศุขวาที เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รับราชการที่กรมมหรสพ และเป็นนักร้อง
ประจําวงสามัคยาจารย์สมาคม
4.45 จางวางทั่ว พาทยโกศล (พ.ศ. 2424-2481)
เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2424 เป็นบุตรหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล)
กับนางแสง ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) บิดาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงและเจ้าของวงพาทย
โกศล ส่วนมารดาเป็นผู้มีฝีมือในการดีดจะเข้และเป็นครูสอนดนตรีในราชสํานักรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ภรรยาคนแรกชื่อ ปลั่ง (สกุลเดิม คงศรีวิไล) มีบุตรธิดา 8
คน ที่มีชื่อเสียงทางดนตรี คือ นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล และคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
ภรรยาคนที่ 2 ชื่อเจริญ (สกุลเดิม รุ่งเจริญ ) เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงและเคยเป็นหม่อมในเจ้าพระยา
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เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) มีบุตรธิดา 4 คน มีน้องชายต่างมารดาชื่อนาย
ละม้าย พาทยโกศล เป็นนักดนตรีมีฝีมือทางเครื่องหนัง
จางวางทั่ว พาทยโกศล เริ่มเรียนดนตรีกับบิดา มารดา และครุทองดี ชูสัตย์ ต่อมาเรียน
ระนาดและฆ้องวงกับครูรอดจนเชี่ยวชาญ และยังได้เรียนกับครูต่วน ครูทั่ง ครูช้อย สุนทรวาทิน
และพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) เรียนวิธีการประสานเสียงกับจอมพลเรือ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วร พินิต ท่านเป็นผู้
บรรเลงฆ้องวงเล็กประจําวงปี่พาทย์ฤๅษีซึ่งเป็นวงปี่พาทย์พิเศษในพระองค์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่โปรดให้บรรเลงหน้าพระที่นั่งอยู่เสมอ ทรงคัดเลือกเฉพาะผู้มีฝีมือมาประจํา
วง ได้แก่ พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) (ปี่) หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลป
บรรเลง) (ระนาดเอก) นายโถ (ฆ้องวงใหญ่) จางวางทั่ว พาทยโกศล (ฆ้องวงเล็ก) นายเหลือ วัฒน
วาทิน (ระนาดทุ้ม) และนายเนตร (กลองสองหน้า) นอกจากนั้นยังเป็นผู้ควบคุมวงปี่พาทย์ของพล
เรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และวงวังบางขุนพรหม เป็นครูดนตรี
ประจํากองแตรวงทหารเรือและทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ และท่านได้สืบทอดวงพาทยโกศลต่อ
จากบิดา ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นายช่อ สุนทรวาทิน จ่าโท ฉัตร สุนทรวาทิน นายละม้าย พาทยโกศล
นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล นายทรัพย์ เซ็นพานิช จ่าสิบเอก ยรรยง โปร่งน้ําใจ พันตรีหลวง
ประสานดุริยางค์ (สุทธิ์ ศรีชยา) ร้อยเอก นพ ศรีเพชรดี นายเฉลิม บัวทั่ง
จางวางทั่ว พาทยโกศล เป็นผู้ที่มีฝีมือในการบรรเลงเครื่องดนตรีได้ทุกชนิดทั้ง ปี่
พาทย์ เครื่องสาย และยังขับร้องได้ดีอีกด้วย ได้แต่งเพลงไว้เป็นจํานวนมากประเภทเพลงตับ เช่น ชุด
แขกไทร ตับนกสีชมพู ประเภทเพลงเถา เช่น เพลงเขมรปากท่อ เภา เพลงเขมรเอวบาง เถา เพลง
เขมรเขียว เถา เพลงคุณลุงคุณป้า เถา เพลงธรณีร้องไห้ เถา เพลงพวงร้อย เถา เพลงพม่าเห่ เถา เพลง
อาหนู เถา เพลงโอ้ลาว เถา เพลงสี่บท เถา เพลงกัลยาเยี่ยมห้อง เถา เพลงเขมรพวง เถา เพลงหกบท
เถา (ประมาณ พ.ศ. 2453-2455) เพลงล่องลม เถา (พ.ศ. 2460) เพลงเขมรใหญ่ เถา (พ.ศ. 2461) เพลง
บังใบ เถา (พ.ศ. 2462) ประเภททางเดี่ยว เช่น เดี่ยวรอบวงเพลงหกบท เถา เพลงทะแย เถา เพลงอา
เฮีย เดี่ยวระนาดเอกและฆ้องวงใหญ่เพลงพญาโศกและเพลงลาวแพน เดี่ยวจะเข้เพลงสุดสงวน และ
ทําทางบรรเลงสําหรับวงโยธวาทิตอีกมาก นอกจากนั้นยังได้นําวงปี่พาทย์บรรเลงบันทึกแผ่นเสียง
ไว้เป็นจํานวนมาก
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4.46 นางทัศนีย์ พิณพาทย์ (พ.ศ. 2468-2500)
บุตรีนายศุข ดุริยประณีต กับนางแถม (สกุลเดิม
เชยเกษ) ชาวกรุงเทพมหานคร บิดาเป็น
นักดนตรีที่มีชื่อเสียงและเจ้าของวงดุริยประณีต ส่วนมารดามีความสามารถในการขับร้องและแสดง
ละคร สามีชื่อ นายประสงค์ พิณพาทย์ เป็นนักระนาดเอกที่มีชื่อเสียง มีบุตร 1 คน คือ นายทัศนัย
พิณพาทย์ ซึ่งมีฝีมือในการบรรเลงระนาดเอก มีพี่น้องที่เป็นนักดนตรีและนักร้องมีชื่อเสียง ได้แก่
นายโชติ ดุริยประณีต นายชื้น ดุริยประณีต นายชั้น ดุริยประณีต นางสุดา เขียววิจิตร นางแช่มช้อย ดุ
ริยพันธุ์ นางชม รุ่งเรือง นางสุดจิตต์ อนันตกุล และนายสืบสุด ดุริยประณีต
นางทัศนีย์ พิณพาทย์ เริ่มเรียนขับร้องกับมารดาและพี่สาว เป็นนักร้องประจําวงดุริย
ประณีตของบิดา รับราชการเป็นนักร้องประจําวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ เป็นผู้ที่มีเสียง
ไพเราะ มีแก้วเสียงดี ได้รับรางวัลที่ 2 ในการประกวดขับร้องเพลงไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2492 มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงไว้หลายเพลง เช่น เพลงเขมรไทรโยค
เพลงสมิงทอง และเพลงสําหรับสอนขับร้องเพลงไทยของกระทรวงศึกษาธิการ
4.47 นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล (พ.ศ. 2450-2516)
นามเดิมว่า นก เกิดเมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2450 เป็นบุตรจางวางทั่วกับนางปลั่ง
(สกุลเดิม คงศรีวิไล) ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) บิดาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมาก ภรรยาชื่อ
ยุพา (สกุลเดิม โอชกะ ) มีบุตร 1 คน คือ ร้อยตรี อุทัย พาทยโกศล เป็นนักดนตรี มีน้องสาวชื่อ
คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ เป็นนักร้องมีชื่อเสียง จอมพลเรือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้า
บริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ประทานนามให้ว่า เทวาประสิทธิ์ ตามชื่อเพลง
เพลงหนึ่ง
นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เริ่มเรียนดนตรีกับบิดาและหลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ
พาทยโกศล) ซึ่งเป็นปู่และเจ้าของวงพาทยโกศล จนมีฝีมือในการบรรเลงปี่พาทย์ เรียนขับร้องกับครู
เจริญ พาทยโกศล ซึ่งเป็นมารดาเลี้ยง เรียนปี่กับพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)
เรียนซอสามสายกับหลวงกัลยาณมิตตาวาส จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตร
สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต และพระยาอมาตยพงษ์ธรรมพิศาล (ประสงค์ อมาตยกุล)
เรียนโน้ตสากลกับพันตรี หลวงประสานดุริยางค์ (สุทธิ์ ศรีชยา) เป็นนักดนตรีและครูสอนประจําวง
วังบางขุนพรหมและวงพาทยโกศลมาโดยตลอด เป็นพระอาจารย์สอนซอสามสายถวายสมเด็จพระ
เจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี นอกจากนั้นสอนดนตรีแก่สถาบันต่าง ๆ
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เช่น โรงเรียนศึกษานารี โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรุงเทพมหานคร
นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล มีความเชี่ยวชาญในการบรรเลงปี่พาทย์ ได้รับยกย่อง
เป็นผู้บรรเลงปี่ในและซอสามสายได้ดีเยี่ยม ชนะเลิศการเป่าปี่ในคราวประชันวงปี่พาทย์ที่วังบางขุน
พรหมเมื่อ พ.ศ. 2466 ได้แต่งเพลงไว้ เช่น เพลงมหาจุฬาลงกรณ์ (ทางโหมโรงและทางธรรมดา)
เพลงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชนิพนธ์โน้ตสากลให้นาย
เทวาประสิทธิ์ทําเป็นทางเพลงไทย นอกจากนั้นยังมีโหมโรงอาทิตย์อุทัย (เดิมชื่อ โหมโรงเต่าทอง)
เพลงเต่าเห่ 3 ชั้น เพลงนาคบริพันธ์ เถา เพลงนั่งช้าง ชั้นเดียว เพลงขึ้นพลับพลา
4.48 นางนิภา อภัยวงศ์ (พ.ศ. 2451-2541)
นามเดิมว่า ทองคํา เกิดเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2451 เป็นบุตรีนายหรั่งกับนางเจียม พุ่ม
ทองสุก ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) บิดาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง ต่อมาพระสุจริตสุดา (เปรื่อง
สุจริตกุล) พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รับเป็นบุตรบุญธรรม ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น ประคอง แล้วต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น นิภา สามีชื่อ นายแสวง อภัยวงศ์ เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง
นางนิภา อภัยวงศ์ เริ่มเรียนขับร้องกับบิดา ต่อมาได้ติดตามพระสุจริตสุดาย้ายเข้าไปอยู่
ในพระบรมมหาราชวัง จึงได้เรียนขับร้องกับครูเจริญ พาทยโกศล เรียนเพลงละครและโขนกับ
หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา เรียนขับร้องเพลงตับและเพลงเถากับหลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน
มุกตวาภัย) เรียนซออู้ ซอด้วง และจะเข้กับพระประณีตวรศัพท์ (เขียน วรวาทิน) ครูชุ่ม กมลวาทิน
หลวงชาญเชิงระนาด (เงิน ผลารักษ์) พระยาภูมีเสวิน (จิตร จิตตเสวี) และพระสรรเพลงสรวง (บัว
กมลวาทิน) นอกจากนั้นยังได้ต่อเพลงจากหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ด้วย
นางนิภา อภัยวงศ์ สามารถบรรเลงเครื่องสายได้รอบวงและขับร้องได้ไพเราะ เป็น
นักร้องประจําวงเครื่องสายคณะนารีศรีสุมิตรของพระสุจริตสุดาและวง ส.สุรางคศิลป์ ซึ่งเป็นวงที่
ท่านได้ก่อตั้งขึ้น มีผลงานขับร้องบันทึกแผ่นเสียงไว้มาก เช่น เพลงพญาโศก เพลงสุดาสวรรค์ เถา
เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ตับวิวาหพระสมุทร สอนดนตรีแก่สถาบันต่าง ๆ เช่น โรงเรียนนาฏดุริยางค์
(ปัจจุบันคือ วิทยาลัยนาฏศิลปะกรุงเทพ) โรงเรียนจิตรลดา คณะ ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรามคําแหง ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นาย ประเวช กุมุท นายประกอบ
สุกัณหะเกตุ
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4.49 นางแนบ เนตรานนท์ (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
นักร้องที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจําวง
เครื่องสายคณะนารีศรีสุมิตรของพระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รับราชการที่กรมศิลปากร
4.50 บรรเลง สาคริก (นางมหาเทพกษัตรสมุห) (พ.ศ. 2451-2545)
นามเดิมว่า บรรเลง ศิลปบรรเลง เกิดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2451 เป็นบุตรีหลวง
ประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) กับนางชาติ (สกุลเดิม หุราพันธ์ ) ชาวกรุงเทพมหานคร บิดาเป็น
นักดนตรีที่มีชื่อเสียงมากและเจ้าของวงปี่พาทย์ สามีชื่อ ขุนตํารวจเอกพระมหาเทพกษัตรสมุห
(เนื่อง สาคริก) มีบุตรธิดา 4 คน ที่มีชื่อเสียงทางดนตรี คือ นายชนก สาคริก มีพี่สาวชื่อ คุณหญิงชิ้น
ศิลปบรรเลง เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง
นางมหาเทพกษัตรสมุหเรียนดนตรีกับบิดา สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด
ทั้งปี่พาทย์และเครื่องสาย ขับร้องได้ดี และยังมีความรู้ทางการละครเป็นอย่างดี เป็นนักร้องประจําวง
วังบูรพาภิรมย์ ได้รับรางวัลที่ 2 การขับร้องในคราวประชันวงปี่พาทย์ที่วังบางขุนพรหมเมื่อ พ.ศ.
2466 เป็นนักดนตรีประจําวงมโหรีหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นครู
สอนขับร้องแก่สถาบันต่าง ๆ เช่น โรงเรียนเบญจมราชาลัย วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ได้แกต่งเพลงไว้ เช่น เพลง
ลาวสวยรวย 3 ชั้น (ประมาณ .ศ. 2475) เพลงภูลาว เถา
4.51 นายบุญยัง เกตุคง (พ.ศ. 2467-2540)
บุตรนายเที่ยงกับนางเขียน ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) มีพี่ชายชื่อ นาย บุญยงค์
เกตุคง เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมาก
นายบุญยัง เกตุคง เรียนฆ้องวงใหญ่กับครูหรั่ง พุ่มทองสุก เรียนฆ้องวงเล็กกับครูเพชร
จรรย์นาฏ จนได้เพลงเดี่ยวไว้มาก เรียนระนาดทุ้มกับหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เรียน
เพลงหน้าพาทย์กับเรืออากาศเอก โองการ กลีบชื่น และครูเอื้อน กรณ์เกษม จนได้เพลงหน้า
พาทย์องค์พระพิราพซึ่งเป็นหน้าพาทย์ชั้นสูงสุดจากเรืออากาศเอก โองการ กลีบชื่น และยังได้ต่อ
เพลงจากครูบุญยงค์ เกตุคง และครูช่อ อากาศโปร่ง ไว้เป็นจํานวนมาก ได้รับมอบให้ทําหน้าที่ครอบ
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และพิธีไหว้ครูนาฏศิลป์จากครูเต็ก เสือสง่า และครูพิมพ์ นักระนาด รับราชการเป็นนักดนตรีประจํา
วงกรุงเทพมหานครโดยตลอด และยังสอนวิชาดนตรีแก่นักเรียนนักศึกษาตาสถาบันต่าง ๆ
นายบุญยัง เกตุคง เป็นผู้ที่มีฝีมือในการบรรเลงเครื่องดนตรีได้เกือบทุกชนิด เครื่อง
ดนตรีที่ถนัด ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม และฆ้องวง มีความสามารถในการขับร้องและการแสดง
ต่าง ๆ ได้ดีด้วย ร่วมมือกับนายบุญยงค์ เกตุคง และนายบุญสม มีสมวงศ์ (พรภิรมย์) จัดตั้งคณะลิเก
ใช้ชื่อว่า เกตุคงดารงศิลป์ ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดลิเกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2500 และมีผลงานบันทึกเสียงร่วมกับนายบุญยงค์ เกตุคง ไว้ด้วย
นายบุญยัง เกตุคง ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(ลิเก) ประจําปี พ.ศ. 2534
4.51 นายบุญเสริม ภู่สาลี
ครูบุญเสริม ภู่สาลี (ตําแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์) เกิดวันที่ 25 พฤศจิกายน
พ.ศ. 2485 ณ เรือนแพรหน้าวัดตะโหนด ตําบลนครหลวง อําเภอนครหลวง พระนครศรีอยุธยา เป็น
บุตรของนายกิมชุน แซ่อุ้ย กับคุณแม่ทองแจ่ม ภู่สาลี
ประวัติการศึกษาระดับประถมศึกษาที่โรงเรียนประชาบาลวัดตะโหนด ระดับชั้น
มัธยมศึกษาที่โรงเรียนนครหลวงอุดมรัชต์วิทยาและโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ระดับอุดมศึกษาที่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2507 ได้รับปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาโทที่
สหรัฐอเมริกา Ms. (Econ) University of Arizona เรียนจบเมื่อปี พ.ศ. 2516
ประวัติการรับราชการ กองเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อปี พ.ศ.
2510-2520 ตําแหน่งอาจารย์ (รศ.) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปี พ.ศ. 2520ปัจจุบัน
ประวัติการเรียนดนตรี เรียนขับร้องเพลงไทยกับครูผวน บุญจําเริญ ที่พระนครศรีอยุธยา
เมื่อปี พ.ศ. 2502 ได้มีโอกาสเรียนซอทุกชนิด จากครูประเวช กุมุท ที่ชมรมดนตรีไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ฝากตัวเป็นศิษย์เรียนซอ (เดี่ยวซอ) ชั้นสูง จากครุหลวงไพเราะเสียงซอ
(อุ่น ดูริยชีวิน) ได้ร่ําเรียนเพิ่มเติมด้านทฤษฎีจากครูมนตรี ตราโมท ครูพริ้ง ดนตรีรส และครูเจียน
มาลัยมาลย์ ได้เรียนขับร้องเพลงไทยเพิ่มเติมจากคุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง ครูคุณหญิงไพฑูรย์ กิตติ
วรรณ และครูสว่าง คงลายทอง
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4.53 นายประกอบ สุกัณหะเกตุ (พ.ศ. 2459-2531)
เกิดเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2459 เป็นบุตรนายขํากับนางทองคํา ชาวกรุงเทพมหานคร
ภรรยาชื่อ สมสวาท (สกุลเดิม เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) มีบุตรธิดา 4 คน
นายประกอบ สุกัณหะเกตุ เรียนขลุ่ย โทน รํามะนา และไวโอลินกับพันโทหลวง สราวุธ
วิชัย (สราวุธ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา) ต่อมาเข้าเรียนที่โรงเรียนนาฏดุริยางค์ (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยนาฏ
ศิลปะกรุงเทพ) ได้เป็นศิษย์หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เรียนฆ้อง วงใหญ่กับครูสอน
วงฆ้อง จนถึงเพลงองค์พระพิราพซึ่งเป็นเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูงสุด เรียนขับร้องกับคุณหญิงชิ้น
ศิลปะบรรเลง และครูนิภา อภัยวงศ์ รับราชการที่กรมศิลปากร แล้วย้ายไปกรมโรงงานโลหกรรม
กรมทรัพยากรธรณี และกรมการค้าภายใน สอนดนตรีแก่สถาบันต่าง ๆ เช่น คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนดรุโณทยาน โรงเรียน วัดสังเวช โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
นายประกอบ สุกัณหะเกตุ เป็นผู้ที่มีฝีมือบรรเลงเครื่องสายได้รอบวง เครื่องดนตรีที่
ถนัด ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ ออร์แกน และไวโอลิน สามารถขับร้อง ขับเสภา และอ่านเขียนโน้ตสากล
ได้ แต่งเพลงไว้เป็นจํานวนมาก เช่น โหมโรงจันทร์แจ่มวนา โหมโรงสุริยาเรืองศรี โหมโรงเอื้อง
เหนือ เพลงกระบี่ลีลา เถา (พ.ศ. 2503) เพลงเมาะลําเลิง เถา เพลงสาลิกาชมเดือน เถา และยังมี
ผลงานบันทึกเสียงไว้หลายชุด เช่น ชุดสามลาว ซึ่งประกอบด้วยเพลงลาวคําหอม เพลงลาวดวง
เดือน และเพลงลาวดําเนินทราย
4.54 นางประชิต ขาประเสริฐ (พ.ศ. 2474-2545)
บุตรนายชากับนางอุบล มะกล่ําแดง บิดาเป็นนักดนตรีและเจ้าของวงดนตรี สามีชื่อ นาย
สมภพ ขําประเสริฐ เป็นนักดนตรีมีชื่อเสียง มีบุตรธิดา 4 คน)
นางประชิต ขําประเสริฐ เรียนฆ้องวงใหญ่กับบิดา เรียนขับร้องกับครูทางศุข บูรณ
พิมพ์ ต่อมาได้เป็นศิษย์หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และเรืออากาศเอก โองการ กลีบ
ชื่น
นางประชิต ขําประเสริฐ มีความสามารถในการสีซออู้และขับร้องได้ดี ได้รับรางวัล
ชนะเลิศขับร้องฝ่ายหญิงในการประกวดดนตรีไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
สอนขับร้องที่โรงเรียนวัดราชาธิวาส ตั้งวงดนตรีขึ้นชื่อ คณะศิษย์โองการ ได้แต่งทางร้องไว้ เช่น
เพลงจําปานารี เถา (พ.ศ. 2510)
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4.55 นายประเวช กุมุท (พ.ศ. 2466-2542)
เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2466 เป็นบุตรนายวงกับนางชุ่ม ชาวจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา บิดาเป็นนักร้องและนักดนตรี ภรรยาชื่อ กนกรัตน์ มีบุตรธิดา 7 คน ที่มีชื่อเสียง
ทางดนตรี คือ วนิดา กุมุท และวราภรณ์ กุมุท
นายประเวช กุมุท เริ่มเรียนขับร้อง ขิม โทน รํามะนา และกลองแขกกับบิดา ต่อมาเข้า
เรียนที่โรงเรียนนาฏดุริยางค์ (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ) ได้เรียนซอด้วงกับครูมี พูล
เจริญ และครูโสภณ อต่อชาติ เรียนขลุ่ยกับครูโสภณ ซื่อต่อชาติ เรียนเดี่ยวซอด้วงและซออู้กับครู
ปลั่ง วรรณขจร เรียนทางซออู้และซอสามสายจนถึงเพลงเดี่ยวกับครูอนันต์ ดูรยชีวิน เรียนจะเข้
กับนางสนิทบรรเลงการ (ละเมียด จิตตเสวี) ต่อมาเป็นศิษย์หลวงไพเราะเสียงซอ (อุ่น ดูรยชีวิน) ซึ่ง
ถ่ายทอดให้จนมีความชํานาญเป็นอย่างยิ่ง เรียนเพลงหน้าพาทย์กับครูมนตรี ตราโมท รับราชการที่
กรมศิลปากร แล้วลาออกไปทํางานที่ธนาคารไทยพาณิชย์ ต่อมาเป็นผู้เชี่ยวชาญดนตรีไทยที่วิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ จนเกษียณอายุ และได้สอนดนตรีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติแก่สถาบันต่าง ๆ
เช่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
นายประเวช กุมุท สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด เครื่องดนตรีที่ชํานาญเป็น
พิเศษ ได้แก่ ซอด้วง ซออู้ และซอสามสาย นอกจากนั้นยังขับร้อง ขับเสภา และตีกรับได้ไพเราะด้วย
มีผลงานบันทึกเสียงกับวงดุริยประณีตและวงดนตรีกรมศิลปากรไว้หลายเพลง เช่น เพลงโสมส่อง
แสง เถา เพลงเขมรลออองค์ เถา ได้แต่งเพลงไว้ เช่น บทร้องเพลงตะลุ่มโปง เถา บทร้องและทํานอง
เพลงแขกเล่นกล เถา ซึ่งเพลงนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเครื่องสายไทยซึ่งธนาคารกสิกร
ไทยจัดขึ้น
นายประเวช กุมุท ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง
(ดนตรีไทย) ประจําปี พ.ศ. 2532
4.56 หม่อมเปรม กุญชร ณ อยุธยา (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
หม่อมในพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์ ซึ่งเป็นเจ้าของวังบ้านหม้อ
เรียนขับร้องกับเจ้าจอมมารดาศิลา ณ บางช้าง ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เป็นผู้มี
ความเชี่ยวชาญในด้านขับร้องและนาฏศิลป์ประจําวงวังบ้านหม้อ
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4.57 สิบเอกเปล่ง แจ้งจรัส (พ.ศ. 2439-2489)
บุตรนายปลั่งกับนางพริ้ง ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) ภรรยาชื่อ เชื้อ มีบุตรธิดา 8
คน ที่มีชื่อเสียงทางดนตรี คือ นางปรุง สุนทรกิจ เป็นนักร้อง และนายสมปอง แจ้งจรัส เป็นนัก
ดนตรี
สิบเอก เปล่ง แจ้งจรัส เริ่มเรียนดนตรีกับครูห่วง ต่อมาเรียนกับหลวงกัลยาณมิตตาวาส
(ทับ พาทยโกศล) และต่อเพลงหน้าพาทย์กับครูทองดี ชูสัตย์ รับราชการเป็นตํารวจ ต่อมาเป็นทหาร
รักษาวังสังกัดเจ้าพระยาสยามพงศ์พิพัฒน์ (หม่อมราชวงศ์เย็น อิศรเสนา) และเป็นมหาดเล็กใน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ได้สอนดนตรีทั้งการบรรเลงและขับร้อง
ประจําวงบ้านพันตํารวจเอก พระยาสุรสีห์สงครามและสอนที่ต่างจังหวัด เช่น พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง ได้ตั้งวงดนตรีชื่อ เปล่งรัศมี ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นายเชื้อ นักร้อง นางประชิต ขําประเสริฐ
จ่าสิบเอก เลื่อน จันทรมาน พันจ่าเอก ไมตรี พุ่มเสนาะ
สิบเอก เปล่ง แจ้งจรัส มีความรู้ความสามารถอย่างดียิ่งทั้งทางปี่พาทย์ มโหรี แตรวง และ
ขับร้อง ได้แต่งเพลงไว้เป็นจํานวนมาก ประเภทเพลงเถา เช่น เพลงสร้อยมยุรา เถา (พ.ศ. 2474)
เพลงแขกกะเล็ง เถา เพลงมอญโยนดาบ เถา เพลงนกกระจาบทอง เถา แต่งบทร้อง เช่น เพลง
นารายณ์แปลงรูป เพลงม้าย่อง เพลงตามกวาง เพลงสาลิกาเขมร เพลงนกกระจาบทอง แต่งทางร้อง
เช่น เพลงวายุภักษ์ เพลงนกกระจาบทอง เพลงแขกกะเล็ง
4.58 นางแป้น วัชโรบล (พ.ศ. 2423-2465)
สามีคนแรกชื่อ ขุนเจริญฯ (ไม่ทราบราชทินนามเต็ม) มีบุตรธิดา 4 คน สามีคนที่ 2 ชื่อ
ขุนสมานประหาสกิจ (แคล้ว วัชโรบล) มีบุตร 2 คน
นางแป้น วัชโรบล เรียนขับร้องกับหม่อมศิลา กุญชร ณ อยุธยา ในพระวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าสิงหนาทราชดุรงค์ฤทธิ์ เป็นนักร้องรุ่นเดียวกับนางเจริญ พาทยโกศล หม่อมมาลัย
กุญชร ณ อยุธยา หม่อมคร้าม กุญชร ณ อยุธยา และหม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา ในเจ้าพระยา
เทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) มีเสียงไพเราะ นุ่มนวล และทางขับร้องดี เป็น
นักร้องประจําคณะละครของวังบ้านหม้อและวงเครื่องสายผสมเปียโนของขุนสมานประหาสกิจ มี
ผลงานบันทึกเสียงเพลงตับและเพลงจากละครดึกดําบรรพ์ บันทึกเสียงกับวงขุนสมานประหาสกิจ
ไว้หลายเพลง และได้บันทึกเสียงขับร้องคู่กับครูแจ๋ว นักร้องวงวังบ้านหม้ออีกด้วย นอกจากนี้ยัง
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เป็นครูสอนขับร้องที่คุ้มหลวงของพลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้า
จารย์ และโรงเรียนสตรีหลายแห่ง

ผู้ครองนครเชียงใหม่ วงสามัคยา

4.59 รองอามาตย์ตรี โป๊ะ เหมราไพ (พ.ศ. 2445-2485)
รองอํามาตย์ตรี โป๊ะ เหมรําไพ เรียนขับร้องกับครูเจริญ พาทยโกศล เป็นนักร้องที่เสียงดี
ขับร้องได้ไพเราะและลีลาขับร้องดี รับราชการเป็นนักร้งประจํากองดุริยางค์ทหารเรือ ทําหน้าที่เป็น
ต้นเสียงเห่เรือต่อจากหลวงกล่อมโกศลศัพท์ (จอน สุนทรเกศ) และเป็นนักร้องวงพาทยโกศล ทั้งยัง
มีผลงานบันทึกเสียงร่วมกับวงวังบางขุนพรหมด้วย
4.60 นางพลอยศรี สรรพศรี (พ.ศ. 2462-ปัจจุบัน)
เกิดเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 462 เป็นบุตรีนายบุญทากับนางเขียน เมฆขยาย ชาว
จังหวัดลําพูน สามีชื่อ นายอินทร์หล่อ สรรพศรี เป็นนักดนตรี มีบุตรธิดา 4 คน
นางพลอยศรี สรรพศรี เรียนดนตรีกับเจ้าบัวชุม ณ เชียงใหม่ และเรียนจะเข้เพิ่มเติมกับ
นายอินทร์หล่อ สรรพศรี จนมีความชํานาญ ได้รับมอบให้ทําพิธีไหว้ครูจากครูช่อ สุนทรวาทิน มี
ความสามารถในการขับร้องเพลงเสภา เพลงละคร และเพลงพื้นเมืองได้ดีมาก เป็นช่างฟ้อน นักร้อง
และตัวละครในคุ้มหลวงของพลตรี เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ และคุ้มเจ้าดารารัศมีพระ
ราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สอนขับร้องและนาฏศิลป์ที่โรงรียนดรุณ
ราษฎร์วิทยาและโรงเรียนเชียงรายวิทยาคม จังหวัดเชียงราย
4,61 นางพัฒนี พร้อมสมบัติ (พ.ศ. 2487-ปัจจุบัน)
ครูพัฒนี พร้อมสมบัติ เกิดเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2487 จังหวัดฉะเชิงเทรา ปัจจุบันอายุ 62
ปี เป็นบุตรีของนายพจน์ และนางยิ่งฮุ้น พร้อมสมบัติ ในวัยเยาว์ขณะศึกษาอยู่ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนสตรีมหาพฤฒาราม ได้เริ่มเรียนขับร้องเพลงไทยกับครูดารา นาวี
เสถียร จากนั้นได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนาฏศิลป์ชั้นต้นปีที่ 4 และนาฏศิลป์ชั้นสูงปีที่ 2 เมื่อจบ
การศึกษา ครูพัฒนี พร้อมสมบัติ ได้ทํางานเป็นคีตศิลป์ไทย แผนกดุริยางค์ และได้เรียนต่อเพลง
โขน-ละคร และเพลงต่าง ๆ กับครูแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ ครูศรีนาฏ เสริมศิริ และครูสุดา เขียววิจิตร จน
มีความรู้ความสามารถด้านคีตศิลป์ไทยอย่างลึกซึ้ง
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ผลงานด้านคีตศิลป์ของครูพัฒนี พร้อมสมบัติ มีอย่างมากมายในฐานะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านวิชาการละครและดนตรี สํานักการสังคีต กรมศิลปากร โดยได้จัดทําตําราเอกสารด้านการดนตรี
และคีตศิลป์หลายเล่ม อาทิ หนังสือโน้ตเพลงไทยเล่ม 1-3 บทละครสําหรับการแสดงบนเวที
หนังสือวิพิธทัศนาของกรมศิลปากร ฯลฯ นอกจากนั้นยังเปนกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการดนตรี
หลายคณะ อาทิ กรรมการประเมินบุคคลสายงานดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และนักวิชาการละครและ
ดนตรีของกรมศิลปากร กรรมการตัดสินการประกวดดนตรีไทยขับร้องเพลงไทยชิงถ้วย
พระราชทานฯ รายการประลองเพลงบรรเลงมโหรีของสํานักงานเยาวชนแห่งชาติและธนาคาร
กรุงเทพ จํากัด กรรมการตัดสินประกวดดนตรีขับร้องเพลงไทยระดับนักเรียนภาคตะวันออกชิงถ้วย
พระราชทานของมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นต้น ในขณะเดียวกันได้ปฏิบัติงานในฐานะอาจารย์พิเศษ
และวิทยากรบรรยายด้านดนตรีไทยในหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ วิทยากรบรรยาย
เรื่องดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยศิลปากร อาจารย์พิเศษสอนวิชาขับร้องเพลงไทย (คีตศิลป์ไทย) ที่
โรงเรียนจิตรลดา วิทยากรบรรยายหลักสูตรมัคคุเทศก์ เรื่อง “ความรู้เรื่องดนตรีไทยและเพลงไทย ”
ให้กับมหาวิทยาลัยสยามและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต อาจารย์พิเศษบรรยายวิชาศิลปะและ
วัฒนธรรมไทยให้กับนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุญ ฯลฯ กล่าว
ได้ว่าครูพัฒนีเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทยอย่างหาตัวจับได้อย่างดียิ่ง จึงเป็นส่วน
หนึ่งที่ทําให้ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นข้าราชการตัวอย่างของกระทรวงศึกษาธิการ
ปัจจุบัน ครูพัฒนี พร้อมสมบัติ พักอยู่บ้านเลขที่ 411/40 ซอยวัดรวกสุทธาราม ถนนจรัญ
สนิทวงศ์ แขวงบางขุนศรี กรุงเทพมหานคร 10700
4.62 พัน มุกตวาภัย (หลวงเสียงเสนาะกรรณ) ( ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
บุตรนายเปลื้อง ชาวจังหวัดนครปฐม
หลวงเสียงเสนาะกรรณได้ต่อเพลงกับพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)
และหม่อมส้มจีน บุนนาค ต่อเพลงละครดึกดําบรรพ์กับหม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา เป็นนักร้องที่
มีชื่อเสียงมากในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัว มีเสียงไพเราะ นุ่มนวล ทั้งยังมีความสามารถตีกรับขับเสภาได้เป็นอย่างดี รับราชการ
ที่กรมมหรสพ ทําหน้าที่นักร้อง เป็นต้นเสียงเห่เรือพระที่นั่งในกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคต่อ
จากหลวงกล่อมโกศลศัพท์ (จอน สุนทรเกศ) เป็นครูสอนขับร้องในพระบรมมหาราชวังและพระ
ตําหนักพระสุจริตสุดา (เปรื่อง สุจริตกุล) พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นางนิภา อภัยวงศ์ นางแนบ เนตรานนท์ นางสุดา เขียววิจิตร นายเหนี่ยว ดุริย
พันธุ์ นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ นางอุษา สุคันธมาลัย นายจําเนียร ศรีไทยพันธุ์ นายเชื้อ นักร้อง
หลวงเสียงเสนาะกรรณมีผลงานบันทึกแผ่นเสียงขับร้องคู่กับหมื่นขับคําหวาน (เจิม นาค
มาลัย) เช่น เพลงเขมรไทรโยค ละครดึกดําบรรพ์เรื่องอิเหนา ตอนบวงสรวง ตอนตัดดอกไม้ฉาย
กริช เรื่องคาวี
หลวงเสียงเสนาะกรรณได้รับพระราชทานนามสกุล
มุกตวาภัย จากพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2457
4.63 คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ (พ.ศ. 2454-2538)
เกิดเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454 เป็นบุตรีจางวางทั่ว พาทยโกศล กับนางปลั่ง
(สกุลเดิม คงศรีวิไล) บิดาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมาก สามีชื่อ พันเอกปลั่ง กิตติวรรณ มีบุตรธิดา 2
คน มีพี่ชายชื่อ นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมาก
คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ เริ่มเรียนดนตรีกับบิดา เรียนซอด้วงและซออู้กับครูช่อ
สุนทรวาทิน เรียนขับร้องกับครูเจริญ พาทยโกศล ภรรยาอีกคนหนึ่งของบิดา ซึ่งเป็นนักร้องมี
ชื่อเสียง จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์ วรพินิต
ประทานต่อทางร้องเพลงพระนิพนธ์ให้ด้วยพระองค์เอง ท่านเป็นนักร้องประจําวงวังบางขุนพรหม
และวงพาทยโกศลซึ่งเป็นวงของตระกูล และยังได้ร่วมงานกับวงวังบ้านหม้อและวังคลองเตยด้วย
เป็นพระอาจารย์สอนซออู้และซอด้วงถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี นอกจากนั้นยังสอนดนตรีและขับ
ร้องแก่วงดนตรีและสถาบันต่าง ๆ เช่น คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนบางบัว
ทอง โรงเรียนสตรีวิทยา และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า มีผลงานบันทึกเสียงไว้เป็นจํานวน
มาก และเป็นผู้ประดิษฐ์ทางร้องเพลงวาเป็นคนแรกเมื่อ พ.ศ. 2524
คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ ได้รับพระราชทานโล่เกียรติยศจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะนักดนตรีไทยตัวอย่างเมื่อ พ.ศ. 2524 และได้รับยกย่องเชิดชู
เกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจําปี พ.ศ. 2530
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4.64 นายฟุ้ง วิชเวช (พ.ศ. 2441-2513)
เกิดเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2441 เป็นบุตรนายชุ่มกับนางแช่ม ชาว
กรุงเทพมหานคร มีบุตรที่เป็นนักร้องมีชื่อเสียง คือ นายศิริ วิชเวช
นายฟุ้ง วิชเวช เริ่มเรียนดนตรีกับพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ต่อมา
ได้เป็นศิษย์หลวงบํารุงจิตรเจริญ (ธูป สาตนะวิลัย) สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้เกือบทุกชนิด ทั้ง
ยังขับร้องได้ดีอีกด้วย รับราชการเป็นพนักงานกลองแขกที่กรมมหรสพหลวงในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาลาออกไปประกอบอาชีพส่วนตัว
4.65 หม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธยา (พ.ศ. 2430-2465)
บุตรีขุนชํานิฯ (ไม่ทราบราชทินนามเต็ม) กับนางสุข เป็นหม่อมในเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์
วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) มีบุตรี 1 คน ต่อมามีสามีใหม่ชื่อนายเจริญ ทรัพย์โสภณ
หัวหน้าวงวังเพ็ชรบูรณ์
หม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธยา เรียนขับร้องและฝึกหัดละครอยู่กับคณะละครวังบ้านหม้อ
ของเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ ได้เรียนขับร้องและต่อเพลงกับหม่อมเปรม กุญชณ ณ อยุธยา
หม่อมเนย กุญชร ณ อยุธยา ครูสิน สินธุนาคร และครูเจริญ พาทยโกศล ฝึกละครกับหม่อมเข็ม จึง
เชี่ยวชาญทั้งการดนตรี ขับร้อง และละครเป็นอย่างดี เป็นตัวละครของวังบ้านหม้อที่มีชื่อเสียงมาก
ต่อมาได้เป็นครูสอนขับร้องและละครที่วังเพ็ชรบูรณ์ ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นางท้วม ประสิทธิกุล
นางลมุล ยมคุปต์ นายเฉลย ศุขะวณิช หม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธยา มีผลงานบันทึกเสียงไว้มาก เช่น
เพลงแขกโอด 3 ชั้น เพลงแขกสาหร่าย 2 ชั้น เพลงเทพนิมิต 3 ชั้น เพลงลาวสมเด็จ 2 ชั้น ตับเรื่อง
อิเหนา ตับพระลอ ที่ขับร้องคู่กับหม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา เช่น เพลงคลื่นกระทบฝั่ง และที่ขับ
ร้องคู่กับครูทรัพย์ เช่น เพลงลาวสมเด็จ เพลงในละครดึกดําบรรพ์เรื่องอิเหนา
4.66 เรือโทยรรยง แดงกูร (พ.ศ. 2460-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
นามเดิมว่า ทองบุ เกิดเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2460 เป็นบุตรนายเผือกกับนางชุ่ม ชาว
กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) ภรรยาคนแรกชื่อ สวาท ภรรยาคนที่ 2 ชื่อ หงส์ มีบุตรธิดา 8 คน ที่มี
ชื่อเสียงทางดนตรีคือ นายสุรชัย แดงกูร
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เรือโทยรรยง แดงกูร เริ่มเรียนดนตรีกับบิดา ต่อมาต่อเดี่ยวขลุ่ยกับครูชิน ปาลกะวงศ์ ณ
อยุธยา และครูทรัพย์ นุตสถิต เรียนซอด้วงกับซออู้กับครูอนันต์ ดูรยชีวิน เป็นผู้มีความสามารถใน
การขับร้อง บรรเลงซอด้วง ซออู้ ไวโอลิน ขลุ่ย ปี่โอโบ และมีความรู้อ่านและเขียนโน้ตสากลได้ดี
รับราชการที่กองดุริยางค์ทหารเรือ เป็นผู้อํานวยเพลงวงจุลดุริยางค์ทหารเรือ เป็นนักดนตรีประจําวง
เสริมมิตรบรรเลง สอนดนตรีที่กองดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ
โรงเรียนนายเรืออากาศ ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น พันเอก ชูชาติ พิทักษากร นายสุรชัย แดงกูร
เรือโทยรรยง แดงกูร ได้บันทึกเสียงเดี่ยวซอด้วง ซออู้ ขลุ่ย และไวโอลิน ไว้เป็นจํานวน
มาก บันทึกเสียงชุด สามขลุ่ยไทย ร่วมกับนายเทียบ คงลายทอง และนายสุรชัย แดงกูร และ
บันทึกเสียงกับวงเสริมมิตรบรรเลงอีกมาก
4.67 เยี่ยม สุวงศ์ (คุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิเศรณี ) (พ.ศ. 2438-2493)
เกิดเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2438 เป็นบุตรีหลวงเทพอาญา (สิงห์ ณ นคร) กับนางเขียน
ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) สามีชื่อ พระรามบัณฑิตสิทธิเศรณี (สกุล สุวงศ์) มีบุตร 3 คน
คุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิเศรณีเข้ามาอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้า
สายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา จึงได้เรียนขับร้องและดนตรีกับหม่อม
สุด บุนนาค หม่อมศิลา กุญชร ณ อยุธยา หม่อมคร้าม กุญชร ณ อยุธยา หม่อมส้มจีน บุนนาค คุณ
เฒ่าแก่จีบ และพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
คุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิเศรณีเป็นนักร้องเสียงดีที่สุดผู้หนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวถึงพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ใช้ชื่อในการขับร้องว่า เศรณี มี
ผลงานบันทึกแผ่นเสียงไว้หลายชุด เช่น เพลงปลาทอง 3 ชั้น เพลงตับเรื่องเงาะป่า เพลงเขมรไทร
โยค เพลงแขกบรเทศ เพลงแขกลพบุรี เพลงทยอยนอก เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง
4.68 นายรวม พรหมบุรี (พ.ศ. 2443-2530)
เกิดเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2443 เป็นบุตรนายเลื่อนกับนางตี้ ชาวจังหวัดราชบุรี ภรรยา
คนแรกชื่อ ฟื้น ภรรยาคนที่ 2 ชื่อ แฉล้ม มีบุตรธิดา 7 คน
นายรวม พรหมบุรี เริ่มเรียนฆ้องวง ระนาด และเครื่องหนังกับครูพราย มณีศรี ต่อมาได้
เรียนระนาดเพิ่มเติมกับครูกล้าย ณ บางช้าง เรียนเพลงมอญกับครูสุ่ม ดนตรีเจริญ และครูกล้ํา ณ บาง
ช้าง ต่อเพลงหน้าพาทย์กับหลวงชาญเชิงระนาด (เงิน ผลารักษ์) แล้วได้เป็นศิษย์หลวงประดิษฐ
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ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) จนมีความสามารถบรรเลงได้รอบวง ขับร้องได้ดี และได้รับมอบให้ทํา
พิธีไหว้ครูจากหลวงประดิษฐไพเราะด้วย ตั้งวงปี่พาทย์ของตนเองขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2481 มีทั้ง
วงปี่พาทย์ไทยและวงปี่พาทย์มอญ โดยได้เครื่องดนตรีตกทอดจากวงปี่พาทย์วัดช่องลม จังหวัด
ราชบุรี ซึ่งเลิกไป และได้สร้างเพิ่มเติมจนครบทั้งวงปี่พาทย์ไทยและปี่พาทย์มอญ หลวงประดิษฐ
ไพเราะเป็นผู้ตั้งชื่อวงให้ว่า วงรวมศิษย์บรรเลง นักดนตรีและนักร้องประจําวงที่มีชื่อเสียง เช่น
นายประมวล ครุฑสิงห์ ระนาดทุ้ม
นายไชยะ ทางมีศรี ระนาดเอก
นายวิมล เผยเผ่าเย็น นักร้อง
นางมัณฑนา เพิ่มสิน นักร้อง
วงรวมศิษย์บรรเลงเคยบรรเลงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ พระราชวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ท่าน
ได้สอนดนตรีที่จังหวัดราชบุรี ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นายพุ่ม เผยเผ่าเย็น นายวิมล เผยเผ่าเย็น นายไช
ยะ ทางมีศรี และได้แต่งเพลงนกจาก เถา ไว้ทางหนึ่ง
4.69 นางลม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา (พ.ศ. 2451-2520)
เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2451 เป็นบุตร ร้อยโท จันทร์ กับนางชื่น แสนช่างทอง ชาว
จังหวัดนนทบุรี สามีชื่อ หลวงอรรถปริมลวุจดี (หม่อมหลวงเปลื้อง อิศรางกูร) มีบุตรธิดา 7 คน
นางลม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา เริ่มเรียนขับร้องกับครูเรื่อง ต่อมาเรียนกับครูเชื้อ นักร้อง
ได้ต่อเพลงกับหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) และครูเจริญ พาทยโกศล เรียนร้องเพลงหุ่น
กระบอกกับครูเคลือบ
นางลม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นนักร้องที่มีเสียงดี ขับร้องได้ไพเราะ โดยเฉพาะ
ได้รับยกย่องว่าร้องเพลงหุ่นกระบอกได้ดีที่สุด ขับร้องออกอากาศทางสถานีวิทยุร่วมกับวงกัลป์
วาทิต และวงขุนพิทักษ์ฯ และขุนภักดีฯ (ไม่ทราบราชทินนามเต็มทั้ง 2 คน) เป็นประจํา มีผลงาน
บันทึกแผ่นเสียงขับร้องไว้หลายเพลง เช่น เพลงกราวใน เพลงเขมรไทรโยค เพลง หุ่นกระบอก
4.70 นางละเมียด ทับสุข (พ.ศ. 2463-ปัจจุบัน)
บุตรีนายอุ่นกับนางสุด ทับสุข ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) สามีคนแรกชื่อ นายดวง
เนื่องสุนันท์ ต่อมาแต่งานใหม่กับนายประกิจ บัวธรรม มีบุตรธิดา 6 คน
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นางละเมียด ทับสุข เริ่มเรียนร้องเพลงกับครูเนื่อง ชงเชื้อ ซึ่งเป็นผู้ตีฆ้องวงประจําวงวัง
บางคอแหลม ต่อมาได้ต่อเพลงกับครูต่วน ปิ่นจันทร์ และครูสําราญ ภมรสุต ท่านเป็นนักร้องประจํา
วงสโมสรข้าราชการมหาดไทย และขับร้องออกอากาศทางสถานีวิทยุร่วมกับวงต่าง ๆ เช่น วงนาย
กุ๊น วงบางประทุน เป็นครูสอนขับร้องที่ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
4.71 นางเล็ก ศุขโสต (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
นักร้องที่มีชื่อเสียงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นศิษย์หลวง
กล่อมโกศลศัพท์ (จอน สุนทรเกศ) มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงไว้เป็นจํานวนมากทั้งเพลงตับและเพลง
เกร็ด
4.72 จ่าสิบเอกเลื่อน จันทรมาน (พ.ศ. 2448-2505)
เกิดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2448 เป็นบุตรขุนวิเวกสงคราม (แปลก
จัน
ทรมาน) กับนางจันทร์ ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) ภรรยาชื่อ เจือ มีบุตรธิดา 5 คน มีน้องชาย
ชื่อ นายเลิศ จันทรมาน เป็นนักดนตรี
จ่าสิบเอกเลื่อน จันทรมาน เป็นนักร้องที่มีเสียงดี รับราชการที่รมมหรสพ และ โขน
หลวง ต่อมาย้ายไปประจํากองดุริยางค์ทหารบก มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงร่วมกับวง โยธวาทิตไว้
เป็นจํานวนมาก
4.73 นางเลื่อน สุนทรวาทิน (พ.ศ. 2452-2550)
เกิดเมื่อวันที่ 13 เมษายน พ.ศ. 242 เป็นบุตรีพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)
กับคุณหญิงเสนาะดุริยางค์ (เรือน) ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) บิดาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง
มากและเป็นเจ้ากรมพิณพาทย์หลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สามีชื่อ
นายมิ่ง ผลาสินธุ์ มีบุตรธิดา 5 คน มีน้องสาวชื่อนางเจริญใจ สุนทรวาทิน เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง
มาก
นางเลื่อน สุนทรวาทิน เรียนดนตรีกับบิดาจนมีความสามารถทั้งการขับร้องและการ
บรรเลง โดยเฉพาะซออู้และขลุ่ย เป็นนักดนตรีวงมโหรีหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ร้องส่งในการบันทึกเสียงของราชบัณฑิตยสภาเมื่อ พ.ศ.
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2474 เป็นครูสอนขับร้องและดนตรีตามสถาบันต่าง ๆ เช่น โรงเรียนเฉลิมสาสน์ โรงเรียนศรีอินทรา
ทิตย์ จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนหร่ําวิทยานุกูล จังหวัดปราจีนบุรี เกษียณอายุที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
และยังคงสอนต่อมาจนถึงปัจจุบัน
4.74 นางศรีนาฏ เสริมศิริ (พ.ศ. 2455-2531)
นามเดิมว่า นาฏ เกิดเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2455 เป็นบุตรนายนาคกับนางจีบ เสริม
ศิริ ชาวกรุงเทพมหานคร ต่อมาเมื่อหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) รับเป็นบุตรบุญธรรม
ได้เปลี่ยนชื่อให้เป็น บรรจง ภายหลังเปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น ศรีนาฏ เคยแต่งงานกับนายจันทร์
โตวิสุทธิ์ ซึ่งเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง มีบุตรธิดา 2 คน
นางศรีนาฏ เสริมศิริ เริ่มเรียนดนตรีและขับร้องที่บ้านหลวงประดิษฐไพเราะ แล้วเรียน
ขับร้องเพิ่มเติมกับหลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน มุกตวาภัย) และหม่อมต่วน ภัทรนาวิก เรียนเครื่อง
หนังกับพระพาทย์บรรเลงรมย์ (พิมพ์ วาทิน) เรียนโน้ตสากลและไวโอลินกับพระเจนดุริยางค์ (ปิติ
วาทยกร)
นางศรีนาฏ เสริมศิริ สามารถบรรเลงโทน รํามะนา เครื่องสาย และขับร้องได้ เป็น
นักร้องและนักดนตรีประจําวงมโหรีหลวงในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทําหน้าที่ขับ
ร้องและตีโทน รํามะนา ต่อมาได้สังกัดกรมมหรสพ และเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบราชการจึงย้าย
ไปสังกัดกรมศิลปากร สอนขับร้องที่โรงเรียนนาฏดุริยางค์ (ปัจจุบันคือ วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพ)
จนเกษียณอายุแล้วยังคงเป็นอาจารย์พิเศษต่อมา นอกจากนั้นได้สอนที่สโมสรธนาคารกรุงเทพและ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4.75 นายศิริ วิชเวช (พ.ศ. 2470-ปัจจุบัน)
บุตรนายฟุ้ง ซึ่งเป็นนักดนตรี เรียนขับร้องกับหมื่นขับคําหวาน (เจิม นาคมาลัย) และครู
เหนี่ยว ดุริยพันธุ์ ท่านเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากสอนดนตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจน
เกษียณอายุและยังคงสอนต่มาจนถึงปัจจุบัน
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4.76 ศุข ศุขวาที (หลวงเพราะสาเนียง พ.ศ. 2407-2477)
เกิดเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2407 เป็นบุตรนายนิ่มกับนางพ่วง ภรรยาชื่อ จีบ มีบุตร
ธิดา 3 คน ที่เป็นนักร้องมีชื่อเสียง คือ นางสาวทองอยู่ ศุขวาที
หลวงเพราะสําเนียงเป็นนักร้องที่มีเสียงดีมากคนหนึ่งในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รับราชการเป็นมหาดเล็กใน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทําหน้าที่เป็นนักร้องได้บันทึกเสียงร้องคู่กับหลวงกล่อม
โกศลศัพท์ (จอน สุนทรเกศ) เป็นจํานวนมาก ซึ่งมักร้องกับแตรวงทหารมหาดเล็ก เช่น เพลงโอ้ลาว
3 ชั้น เพลงเชิดจีน เพลงพญาโศก เพลงหอมหวน เพลงนกขมิ้น เพลงจําปาทองเทศ
หลวงเพราะสําเนียงได้รับพระราชทานนามสกุล
ศุขวาที จากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎ
เกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อ พ.ศ. 2456
4.77 นายสกล แก้วเพ็ญกาศ (พ.ศ. 2452-2540)
นามเดิมว่า จงกล เป็นบุตรนายเหรียญกับนางนิล ชาวจังหวัดนนทบุรี บิดามารดาเป็นนัก
ดนตรี ภรรยาชื่อ ไล้
นายสกล แก้วเพ็ญกาศ เริ่มเรียนดนตรีกับบิดา ต่อมาได้เรียนฆ้องวงใหญ่ คลาริเน็ต และ
ต่อระนาดเอกเพลงหน้าพาทย์ และเพลงเดี่ยวกับครูพร้อม สุนทรนัฏ และยังได้ต่อเพลงเดี่ยวระนาด
เอกกับครูกล้าย ณ บางช้าง ด้วย แล้วจึงได้เรียนทางฆ้องวงใหญ่ ระนาดเอก เพลงหน้าพาทย์ ต่อหน้า
ทับพิเศษ และได้รับมอบให้ทําพิธีไหว้ครูจากหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
นายสกล แก้วเพ็ญกาศ สามารถบรรเลงปี่พาทย์ได้รอบวงและแตรวงได้ทุกเครื่อง
รวมทั้งอังกะลุงด้วย เครื่องดนตรีที่ถนัด ได้แก่ ระนาดเอก เคยได้รับรางวัลเดี่ยวระนาดเอก ทํา
หน้าที่เป็นผู้ตีระนาดเอกในการแสดงโขนละคร และยังขับร้องได้อย่างไพเราะ นอกจากนั้น ยังทํา
เครื่องดนตรีได้อีกด้วย ท่านสอนดนตรีที่บ้าน ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นางกัญญา โรหิตาจล นายสุรเดช
กิ่มเปี่ยม
นายสกล แก้วเพ็ญกาศ ได้แต่งเพลงไว้เป็นจํานวนมาก ประเภทเพลงเถา เช่น เพลงนาง
เยื้อง เถา เพลงตุ๊กตา เถา เพลงแขกยามดึก เถา และแต่งทางร้อง เช่น เพลงกัลยาเยี่ยมห้อง เถา เพลง
แขกกะเล็ง เถา
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4.78 เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ (พ.ศ. 2433-2526)
นามเดิมว่า หม่อมราชวงศ์สั้น เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2433 เป็นธิดาหม่อมเจ้าเพิ่ม
กับหม่อมช้อย ลดาวัลย์ ชาวกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว
เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ เข้ามาอยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระวิมาดาเธอ
พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา จึงเรียนขับร้องและต่อเพลง
กับนักร้องที่มีชื่อเสียงหลายท่าน เช่น คุณเฒ่าแก่จีบ หม่อมส้มจีน บุนนาค หม่อมศิลา กุญชร ณ
อยุธยา หม่อมสุด บุนนาค หม่อมคร้าม กุญชร ณ อยุธยา ต่อเพลงเดี่ยวซอสามสายกับหม่อมสุด
บุนนาค และยังเป็นศิษย์พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ได้รับครอบให้เป็นครูขับร้องจาก
หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ตาด)
เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ ได้รับยกย่องว่าเป็นนักร้องที่ยอดเยี่ยมคนหนึ่งใน
ราชสํานักพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ต่อเพลงอัตรา 2 ชั้นไว้เป็นจํานวนมาก และ
ต่อทางเพลงเก่าให้แก่นักร้องกรมศิลปากร มีผลงานบันทึกเสียงเก็บรักษาไว้ที่กองการสังคีต กรม
ศิลปากร
4.79 หม่อมส้มจีน บุนนาค (พ.ศ. 2400-2454)
หม่อมในพระยาราชานุประพันธ์ (สุดใจ บุนนาค) เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากคนหนึ่งใน
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
หม่อมส้มจีน บุนนาค เข้าไปอยู่ในบ้านพระยาราชานุประพันธ์ตั้งแต่เด็ก จึงได้เริ่มเรียน
ขับร้องเพลงละคร ต่อมาได้ต่อเพลงอัตรา 3 ชั้นกับพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)
สามารถขับร้องได้ดีมากโดยเฉพาะเพลงอัตรา 3 ชั้น เป็นนักร้องประจําวงวังบูรพาภิรมย์ สอนขับ
ร้องในพระตําหนักเจ้าดารารัศมีพระราชชายา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วงมโหรี
หญิงของพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ศิษย์
ที่มีชื่อเสียง เช่น เจ้าจอม หม่อมราชวงศ์สดับลดาวัลย์ คุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิเศรณี (เยี่ยม สุวงศ์)
นางท้วม ประสิทธิกุล ขุนลิขิตสุนทร (หยิน)
หม่อมส้มจีน บุนนาค มีผลงานบันทึกเสียงไว้มาก เช่น บันทึกลงกระบอกเสียงและ
แผ่นเสียงร่วมกับพระยาประสานดุริยศัพท์และหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เพลงที่
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บันทึกไว้ เช่น ตับนางลอย มโหรีตับแขกมอญ และเพลง 3 ชั้น หลายเพลง เช่น เพลงแขกใหญ่ เพลง
ลมหวน เพลงมาลีหวน เพลงบุหลัน เพลงใบ้คลั่ง เพลงต่อยรูป เพลงทยอยนอก
4.80 สราวุธ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (พันโทหลวงสราวุธวิชัย)
(ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
นักร้องและนักดนตรีที่มีฝีมือทางเครื่องสาย ได้แต่งเพลงสําหรับเครื่องสายไว้ เช่น เพลง
จีนวังหลวง เถา (พ.ศ. 2478) เพลงนเรศวร์ชนช้าง เถา (พ.ศ. 2492) เพลงแขกแดง เถา และแต่งบท
ร้อง เช่น เพลงช้างประสานงา เถา เพลงพระจันทร์ครึ่งซีก เถา
4.81 นางสว่าง คงลายทอง (พ.ศ. 2465-ปัจจุบัน)
เกิดเมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2455 เป็นบุตรีนายปิ๋วกับนางอรุณ วิเชียรปัญญา ชาว
กรุงเทพมหานคร สามีชื่อ นายเทียบ คงลายทอง เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในการเป่าปี่ มีบุตรธิดา 12
คน ที่มีชื่อเสียงทางดนตรี เช่น นายทวี คงลายทอง นายทวีป คงลายทอง และนายปิ๊บ คงลายทอง
นางสว่าง คงลายทอง เรียนขับร้องกับครูเจริญ พาทยโกศล เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง
ประจําวงวังบางขุนพรหม
4.82 นางสอาด โปร่งน้าใจ (พ.ศ. 2451-2508)
บุตรีจ่าเอก อิน อ๊อกกังวาน ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) บิดาเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียง
สามีชื่อ จ่าสิบเอก ยรรยง โปร่งน้ําใจ เป็นนักดนตรีมีชื่อเสียง มีบุตรธิดา 4 คน ที่เป็นนักร้องคือ นาง
อุษา แสงไพโรจน์
นางสอาด โปร่งน้ําใจ เริ่มเรียนขับร้องเพลงมอญกับบิดา ต่อมาเรียนกับครูเจริญ พาทย
โกศล เป็นนักร้องประจําวงวังบางขุนพรหม วงพาทยโกศล แตรวงของนายเอื้อน อ๊อกกังวาน ซึ่ง
เป็นพี่ชาย และวงปี่พาทย์มอญของนายโฮก (ย่านตลาดพลู) มีผลงานบันทึกเสียงขับร้องกับวงวังบาง
ขุนพรหม
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4.83 นายสัญญา สินสืบผล (พ.ศ. 2456-ปัจจุบัน)
เกิดเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2456 เป็นบุตรนายห้วยกับนางละม่อม ชาวจังหวัด
นครปฐม ภรรยาชื่อ ย้อย (สกุลเดิม ทองย้อย) มีบุตรธิดา 8 คน
นายสัญญา สินสืบผล เริ่มเรียนฆ้องวงใหญ่และเพลงหน้าพาทย์กับครูเพ้ง สินสืบผล
ต่อมาได้เป็นศิษย์ขุนบรรจงทุ้มเลิศ (ปลั่ง ประสานศัพท์) ครูหงส์ พาทยาชีวะ และพระยาเสนาะ
ดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) เรียนดนตรีสากลที่กองแตรวงทหารรักษาวัง มีความสามารถทั้งการ
บรรเลงและขับร้อง เครื่องดนตรีที่ถนัด ได้แก่ ระนาดทุ้ม ขลุ่ย ทรัมเปต และคลาริเน็ต ทั้งยังสามารถ
อ่านเขียนโน้ตสากลและแยกเสียงประสานได้
4.84 นายสาราญ ภมรสุต (พ.ศ. 2443-2516)
เกิดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2443 ชาวกรุงเทพมหานคร
นายสําราญ ภมรสุต เริ่มเรียนซอด้วง ซออู้ และไวโอลินกับครูอั๋น ต่อมาเรียนออร์แกน
กับพันโท พระอภัยพลรบ จนสามารถบรรเลงเพลงเดี่ยวได้ และฝึกหัดขิมด้วยตนเองจนมีความ
ชํานาญ เครื่องดนตรีที่ถนัด ได้แก่ ขิม ซอ ออร์แกน และไวโอลิน นอกจากนั้นยังขับร้องได้ด้วย
สอนดนตรีแก่สถาบันต่าง ๆ เช่น คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นาง
ละเมียด ทับสุข นายศิริ นักดนตรี
นายสําราญ ภมรสุต ได้แต่งเพลง เช่น โหมโรงมหาชยาภิรมย์ ซึ่งเป็นเพลงโหมโรง
ประจําวงดนตรีไทยมหาวิทยาลัยมหิดล เพลงเถาที่แต่งขึ้นใช้กับเครื่องสาย เช่น เพลงนาคบริพัตร
เถา เพลงทะแยตัด เถา เพลงแขกบันเทิง เถา เพลงสร้อยประดับทรวง ฯลฯ
4.85 นายสิน สินธุนาคร (พ.ศ. 2375-2457)
บุตรนายเมือง ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) ภรรยาคนแรกชื่อ แสง มีบุตร 1 คน
ภรรยาคนที่ 2 ชื่อ คร้าม มีบุตร 1 คน ชื่อ นายเฮ้า สินธุนาคร เป็นนักดนตรี ภรรยาคนที่ 3 ชื่อ มี มี
บุตรธิดา 3 คน ที่มีชื่อเสียงทางดนตรี คือ ขุนสมานเสียงประจักษ์ (เถา สินธุนาคร)
นายสิน สินธุนาคร เป็นศิษย์พระประดิษฐ์ไพเราะ (มีดุริยางกูร) หรือครูมีแขก เป็นผู้
บรรเลงระนาดและครูสอนดนตรีและขับร้องประจําวงวังบ้านหม้อ เป็นผู้มีความรู้เพลงโขนละคร
รวมทั้งตีกรับขับเสภาได้ดี เป็นผู้หนึ่งซึ่งร่วมงานเมื่อครั้งสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระ
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ยานริศรานุวัดติวงศ์ และเจ้าพระยาเทเวศร์วงศ์วิวัฒน์ (หม่อมราชวงศ์หลาน กุญชร) จัดละครดึกดํา
บรรพ์ คอนเสิร์ต และการแสดงต่าง ๆ ถวายพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็น
หัวหน้าวงดนตรีของพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ เป็นผู้ริเริ่มการ
นําเพลง 2 ชั้น ของเก่า มาขยายเป็น 3 ชั้น และตัดลงเป็นชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา เพื่อบรรเลง
ประชันวง ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นายศุข ดุริยประณีต พระเพลงไพเราะ (โสม สุวาทิต) หม่อมเนย
กุญชร ณ อยุธยา หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา นางเจริญ พาทยโกศล หม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธยา
4.86 หม่อมสุด บุนนาค (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
เกิดประมาณปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือต้นรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถึงแก่กรรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัว เป็นหม่อมในสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
หม่อมสุด บุนนาค เรียนซอสามสายกับพระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร) หรือครูมี
แขก จนมีฝีมือเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้แสดงฝีมือ
ในงานต้องรับแขกเมืองหลายครั้ง มีความรู้ทางขับร้องเป็นอย่างดี เป็นครูสอนขับร้องใน
พระบรมมหาราชวังและพระตําหนักพระวิมาดาเธอพระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินี
นาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น เจ้าจอม หม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
4.87 นางสุดจิตต์ อนันตกุล (พ.ศ. 2471-ปัจจุบัน)
เกิดเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2471 เป็นบุตรีนายศุข ดุริยประณีต กับนางแถม (สกุล
เดิม เชยเกษ) ชาวกรุงเทพมหานคร บิดาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงและเจ้าของวงดุริยประณีต ส่วน
มารดามีความสามารถในการขับร้องและแสดงละคร สามีชื่อ นายพันธุ์ อนันตกุล มีบุตรี 1 คน มี
พี่น้องที่เป็นนักดนตรีและนักร้องมีชื่อเสียง ได้แก่ นายโชติ ดุริยประณีต นายชื้น ดุริยประณีต นาย
ชั้น ดุริยประณีต นางสุดา เขียววิจิตร นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ นางชม รุ่งเรือง นางทัศนีย์ พิณพาทย์
และนายสืบสุด ดุริยประณีต
นางสุดจิตต์ อนันตกุล เรียนดนตรีกับบิดาและเรียนขับร้องกับมารดา พี่สาวและครู
เหนี่ยว ดุริยพันธุ์ ซึ่งเป็นพี่เขย จนมีความสามารถ ทั้งยังได้เรียนเพิ่มเติมกับพระยาเสนาะดุริยางค์
(แช่ม จิตตเสวี) ครูมนตรี ตราโมท เรียนไวโอลินกับครูโฉลก เนตตะสูต และเรียนเปียโนกับครู
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มณเฑียร กุวัชกะพันธ์ รับราชการที่โรงเรียนทวีธาภิเษก กรุงเทพมหานคร ต่อมาย้ายไปสังกัดกรม
ประชาสัมพันธ์จนเกษียณอายุ สอนขับร้องแก่สถาบันต่าง ๆ เช่น มหาวิทยาลัยศิลปากร จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นายแจ้ง คล้ายสีทอง นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์ นางดวงเนตร ดุริย
พันธุ์
นางสุดจิตต์ อนันตกุล เปนผู้ที่มีความสามารถทางขับร้อง ได้รับรางวัลที่ 3 ในการ
ประกวดขับร้องเพลงไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อ พ.ศ. 2492 เป็นนักร้อง
ประจําวงดุริยประณีตมาโดยตลอด และเป็นนักร้องประจําวงอื่น ๆ อีก เช่น วงดนตรีไทยของ
สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม คณะนาฏศิลปะสัมพันธ์ ได้บันทึกแผ่นเสียงไว้ เช่น เพลงตับ
นก ตับพระลอ ตับสมองพระรามอาสาและเพลงเกร็ดต่าง
นางสุดจิตต์ อนันตกุล ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาคีตศิลป์
ประจําปี พ.ศ. 2536
4.88 นางสุดา เขียววิจิตร (พ.ศ. 2459-2540)
นามเดิมว่า เชื่อม เกิดเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2459 เป็นบุตรีนายศุข
ดุริย
ประณีต กับนางแถม (สกุลเดิม เชยเกษ ) ชาวกรุงเทพมหานคร บิดาเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงและ
เจ้าของวงดุริยประณีต ส่วนมารดามีความสามารถในการขับร้องและแสดงละคร สามีชื่อ นายฤกษ์
เขียววิจิตร เป็นนักดนตรี มีบุตรธิดา 7 คน มีพี่น้องที่เป็นนักดนตรีและนักร้องมีชื่อเสียง ได้แก่ นาย
โชติ ดุริยประณีต นายชื้น ดุริยประณีต นายชั้น ดุริยประณีต นางสุดา เขียววิจิตร นางแช่มช้อย ดุริย
พันธุ์ นางชม รุ่งเรือง นางทัศนีย์ พิณพาทย์ และนายสืบสุด ดุริยประณีต
นางสุดา เขียววิจิตร เริ่มเรียนดนตรีและขับร้องกับบิดา ต่อมาได้เป็นศิษย์เรียนขับร้องกับ
พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) และหม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา เรียนเพลงโขนละคร
กับคุณหญิงเทศ นัฏกานุรักษ์
นางสุดา เขียววิจิตร สามารถตีระนาดและฆ้องวงได้ดี ขับร้องเพลงได้ทุกประเภทและได้
เพลงไว้มาก เป็นนักดนตรีวงมโหรีหญิงกรมปี่พาทย์และโขนหลวงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบราชการ จึงเป็นนักร้องและครูสอนขับร้อง
สังกัดกองการสังคีต กรมศิลปากร จนเกษียณอายุ ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นางกัญญา โรหิตาจล นาง
ดวงเนตร ดุริยพันธุ นายแจ้ง คล้ายสีทอง มีผลงานบันทึกเสียงไว้มาก เช่น เพลงชมตลาด 2 ชั้น เพลง
จีนเก็บบุปผา เสภาเรื่องกากี
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4.89 เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ (พ.ศ. 2461-2529)
บุตรเจ้าสิงห์นนท์กับแม่เจ้าบุญนํา ชาวจังหวัดเชียงใหม่ ภรรยาชื่อสมศรี มีบุตรธิดา 3 คน
เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ เรียนดนตรีกับครูรอด อักษรทับ ครูช่อ สุนทรวาทิน ครูฉัตร
สุนทรวาทิน จนสามารถบรรเลงเครื่องสายและขับร้องได้ดี มีฝีมือในการบรรเลงดนตรีพื้นเมือง
ล้านนา โดยเฉพาะซอเมือง เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง วงลานนามหาดุริยางค์ ซึ่งมีผู้บรรเลง 250 คน ทั้งได้แต่ง
เพลงพื้นเมืองสําหรับให้วงนี้บรรเลงด้วยหลายเพลง สอนดนตรีที่วิทยาลัยนาฏศิลปะเชียงใหม่
นอกจากนั้นยังมีฝีมือสร้างเครื่องดนตรีที่มีคุณภาพทั้งเครื่องดนตรีไทยและเครื่องดนตรีพื้นเมือง
4.91 นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (พ.ศ. 2480-ปัจจุบัน)
ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2480 ณ บ้านดุริยประณีต ถนน
บางลําพู (หลังวัดสังเวชวิศยาราม) ตําบลวัดสามพระยา อําเภอพระนคร จังหวัดพระนคร เป็นบุตรี
คนที่ 1 ในจํานวนพี่น้อง 6 คน ของครูเหนี่ยว และครูแช่มช้อย ดุริยพันธุ์
ในวัยเยาว์ได้เริ่มเรียนหนังสือในระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนวรวุฒิวิทยาลัย
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่
โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ หัดร้องเพลงไทยและร้องเพลงได้ตั้งแต่อายุ 8 ขวบ โดยเริ่มต้นต่อ
เพลงกับคุณน้า คือ ครูชม (เขียว) รุ่งเรือง (ดุริยประณีต) ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่ คือ ครูแช่มช้อย ดุ
ริยพันธุ์ เพราะคุณยาย (ครูแถม ดุริยประณีต) ต้องการให้ขับร้องประจําวงปี่พาทย์มอญ มโหรี ทุก
รูปแบบของคุณยาย
เมื่ออายุได้ 11-12 ปี ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ ได้ออกร้องเพลงไทยตามงานต่าง ๆ กับพี่สาว
คือ นางจํารัส อิศรางกูร ณ อยุธยา (เขียววิจิตร) ซึ่งเป็นลูกคุณป้า (ครูสุดา เขียววิจิตร) อยู่เป็นประจํา
ควบคู่กับการเรียนหนังสือตลอดมา
ขณะศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสสรณ์ อายุได้ 12 ปี ท่านอาจารย์หม่อมเจ้าพูนศรี
เกษม เกษมศรี ได้เมตตาให้ขับร้องเพลงไทย ประเภทเพลง 2 ชั้น 3 ชั้น เพลงเถา เพลงตับ ร่วมกับ
คุณพ่อ (ครูเหนี่ยว ดุริยพันธุ์) คุณแม่ (ครูแช่มช้อย ดุริยพันธุ์) คุณป้า (ครูสุดา ดุริยประณีต) และคุณ
น้า (ครูทัศนีย์ ดุริยประณีต) โดยมีการบันทึกเสียงที่ห้องประชุมโรงเรียน ทรงโปรดเสียงและ
ประทานรางวัล 300 บาท พร้อมลายพระหัตถ์
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เมื่ออายุ 13 ปี ขับร้องเพลงสารภี 3 ชั้น ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่นสั้นกระจายเสียง
ออกต่างประเทศและในประเทศ ของกรมโฆษณาการ (ปัจจุบันคือ กรมประชาสัมพันธ์) และ
ระหว่างอายุ 14-15 ปี ได้ถวายการขับร้องเพลงเฉพาะพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา
สิริวัฒนาพรรณวดี และสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ ณ บริเวณสนามหญ้ารอบพระที่
นั่งอัมพรสถาน ยังความปลาบปลื้มปิติเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้
ในระหว่างสอบเข้าศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย ครู
สุรางค์ ดุริยพันธุ์ ได้ถูกส่งเข้าประกวดขับร้องเพลงไทยในงานกาชาด และงานศิลปหัตถกรรม
นักเรียนเป็นประจํา ท่านได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดทั้งประเภทเพลงหมู่และเพลงเดี่ยวหลาย
ปีซ้อน จนเข้าเรียนในระดับเตรียมอักษรศาสตร์ จึงได้ขออนุญาตคุณครูไม่ขอร้องเพลงประกวดอีก
เพื่อเปิดโอกาสให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้มีโอกาสรับรางวัลบ้าง
ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ เริ่มทํางานครั้งแรกโดยเป็นครูสอนขับร้องเพลงไทย (เพลงประมวล
การสอนของกระทรวงศึกษาธิการ) ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนราชินี
ถนนมหาราช จากนั้นได้รับการบรรจุให้เป็นเจาหน้าที่สอนขับร้องเพลงไทยให้กับดารารุ่นใหญ่ รุ่น
กลาง และรุ่นเล็ก ในหลากหลายรูปแบบ ทั้งประเภทเพลงไทย 3 ชั้น 2 ชั้น เพลงะละครต่าง ๆ เพลง
ละครร้อง เรื่อง สาวเครือฟ้า เครือณรงค์ เพื่อเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4
บางขุนพรหม ในรายการเพลินเพลงกับนฤพนธ์ รายการคันธรรพศาลา รายการสังคีตภิรมย์ ฯลฯ ใน
ระหว่างนี้ต้องสอนขับร้องเพลงให้กับบุคคลต่าง ๆ เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์เป็นประจํา
ทุกสัปดาห์และต้องร้องออกอากาศในรายการต่าง ๆ เป็นประจํา โดยต้องสอนขับร้องเพลงไทยเป็น
ประจําทุกวันพุธ ณ ห้องทํางานทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 4 บางขุนพรหม โดยได้เปิดโอกาสให้
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ ฯลฯ เข้ารับการเรียนขับร้องเพลงไทยด้วย ทั้งยังรับเชิญไปสอน
ขับร้องเพลงไทยที่คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขณะที่ครูสุรางค์มีอายุได้ 27 ปีเศษ
ผู้อํานวยการโรงเรียนจิตรลดา ได้มาพบ เพื่อขอให้ไปสอนขับร้องเพลงไทยถวายพระเจ้าลูกยาเธอ
และพระเจ้าลูกเธอทั้ง 4 พระองค์ แต่มิได้ไปทําการสอนด้วยความเกรงกลัวพระบารมีมาก ไม่ทราบ
จะปฏิบัติตนอย่างไร ยังเสียดายโอกาสจวบจนทุกวันนี้
ปี พ.ศ. 2519 ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทย
ในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ผลิตรายการทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 9 อ.
ส.ม.ท. ในรายการ “อยู่อย่างไทย” โดยผลิตรายการด้านศิลปวัฒนธรรมไทย เขียนบท วิทยุ โทรทัศน์
เป็นวิทยากร ผู้ร่วมรายการ เป็นผู้ควบคุมรายการของสถานี อาทิ เรื่อง “ชั้นเชิงดนตรีไทย ” เรื่อง
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“ทํานองร้องในเพลงหุ่นกระบอก ” เรื่อง “สําเนียงและอารมณ์ในทํานองขับร้องเพลงไทย ” ฯลฯ
ก่อนเกษียณอายุงาน ในปี พ.ศ. 2537 ได้คิดสร้างสรรค์และผลิตรายการ ในรูปแบบสารคดี “รัตน
สังคีต ” โดยได้รับความสนับสนุนจากนายแสงชัย สุนทรวัฒน์ ผู้อํานวยการสถานีโทรทัศน์ไทย
ทีวีสีช่อง 9 อ.ส.ม.ท. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องใน
โอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา เพื่อพระราชทานแด่ห้องสมุดทูลกระหม่อมสิรินธร
หอสมุดแห่งชาติ นอกจากนั้นยังได้ขับร้องเพลงไทยถวายเฉพาะพระพักตร์ในงานสําคัญต่าง ๆ อยู่
เป็นประจํา โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในการงานเป็นอย่างดี
ปัจจุบันครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ พักอยู่บ้านเลขที่ 111 ซอยบางลําพู ถนนสามเสน แขวงวัด
สามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
4.91 เรือเอกแสวง วิเศษสุด (พ.ศ. 2454-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
บุตรขุนบรรณาการวิจิตรกับนางวร ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) ภรรยาชื่อ ทับทิม มี
บุตรธิดา 3 คน
เรือเอกแสวง วิเศษสุด เริ่มเรียนดนตรีกับครูคล้อย ต่อมาเรียนฆ้องวงกับครูชื่น วัชชวิพุฒ
เรียนระนาดทุ้มกับครูพุ่ม บาปุยะวาทย์ เรียนกลองแขกกับครูเหมือน เรียนตะโพนกับครูมั้ว วัชชวิ
พุฒิ เข้าเป็นนักเรียนดุริยางค์ทหารเรือ ได้เรียนเครื่องสายกับครูเจิม ต่อหน้าทับกลองแขกกับหลวง
สิทธิวาทิน (สาย อังศุวาทิน) ต่อทางร้องกับจางวางทั่ว พาทยโกศล และหลวงประดิษฐไพเราะ (ศรี
ศิลปบรรเลง) รับราชการที่กองดุริยางค์ทหารเรือจนเกษียณอายุ สอนดนตรีแก่สถาบันต่าง ๆ เช่น
โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกา โรงเรียนบดินทรเดชา
กรุงเทพมหานคร
เรือเอกแสวง วิเศษสุด สามารถบรรเลงเครื่องดนตรีได้หลายชนิด เครื่องดนตรีที่ถนัด
ได้แก่ ฆ้องวงใหญ่และระนาดทุ้ม แต่ชอบสอนเครื่องสายมากกว่า ท่านได้แต่งเพลงไว้ เช่น เพลง
ลีลากระทุ่ม เถา (พ.ศ. 2506) เพลงกล่อมพญา เถา (พ.ศ. 2515) โหมโรงมหาฤกษ์ เป็นผู้ริเริ่มรวมการ
บรรเลงวงดนตรีไทยกับวงดนตรีสากลของกองดุริยางค์ทหารเรือ ให้ชื่อว่า “สังคีตวิวัฒน์”
4.92 ขุนลิขิตสุนทร (หยิน พ.ศ. 2425-2470)
นักร้องในช่วงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ขุนลิขิตสุนทรเรียนขับร้องกับหม่อมส้มจีน บุนนาค ต่อมาได้เป็นศิษย์จางวางทั่ว พาทย
โกศล และต่อเพลงเพิ่มเติมกับครูเจริญ พาทยโกศล เข้ารับราชการที่กระทรวงทหารเรือ ต่อมาย้ายไป
ประจํากรมพระอาลักษณ์ มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงกับวงดนตรีเชลยศักดิ์ของขุนสมานประหาสกิจ
(แคล้ว วัชโรบล) เช่น เพลงสี่บท 3 ชั้น เพลงชงโค
4.93 นายเหนียว ดุริยพันธุ์ (พ.ศ. 2459-2498)
เกิดเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 245 เป็นบุตรนายเนื่องกับนางโกสุมภ์ ชาว
กรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) บิดาเป็นนักดนตรี ภรรยาชื่อ แช่มช้อย (สกุลเดิม ดุริยประณีต ) เป็น
นักร้อง มีบุตรธิดา 6 คน ที่เป็นนักร้องมีชื่อเสียง คือ นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์ นางดวงเนตร ดุริย
พันธุ์ และนายนฤพนธ์ ดุริยพันธุ์ มีพี่ชายชื่อ นายหน่วง ดุริยพันธุ์ เป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียง
นายเหนียว ดุริยพันธุ์ เริ่มเรียนดนตรีกับครูโนรี ดุริยพันธุ์ ซึ่งเป็นปู่และเจ้าของวงดนตรี
เรียนขับร้องกับพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) และหลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน มุกตวา
ภัย) เรียนตีกรับขับเสภากับหมื่นขับคําหวาน (เจิม นาคมาลัย) รับราชการเป็นนักร้องที่กรมปี่พาทย์
และโขนหลวง ต่อมาเมื่อมีการปรับเปลี่ยนระบบราชการในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว จึงย้ายไปสังกัดกรมศิลปากร เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมาก เสียงดี ขับร้องได้อย่างไพเราะ
ทั้งยังมีฝีมือในการบรรเลงฆ้องมอญและเครื่องหนังทุกชนิด มีผลงานขับร้องบันทึกแผ่นเสียงไว้
หลายชุด เช่น ชุดตับจูล่ง เสภาเรื่องกากี และเพลงอื่นๆ เช่น เพลงเขมรไทรโยค เพลงสิงโตเล่นหาง
เพลงขอมกล่อมลูก เพลงพม่าเห่
4.94 เจ้าจอมมารดาเหม อมาตยกุล (พ.ศ. 2407-2474)
เกิดเมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2407 เป็นบุตรีพระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี (พลับ
อมาตยกุล) กับท่านขรัวยายแสง ชาวกรุงเทพมหานคร เป็นเจ้าจอมมารดาในพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชธิดา 1 พระองค์
เจ้าจอมมารดาเหม อมาตยกุล อยู่ในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เด็ก ได้เรียนขับร้องจน
สามารถขับร้องเพลงตับมโหรีโบราณได้ เรียนบรรเลงมโหรีเครื่องสี่และเครื่องหกแบบโบราณสมัย
อยุธยา เป็นพนักงานมโหรีฝ่ายใน เป็นผู้บรรเลงมโหรีเครื่องสี่ถวายพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เมื่อทรงว่างพระราชภารกิจ โดยมีเจ้าจอมประคอง อมาตยกุล สีซอสามสาย เจ้าจอมสังวาล
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อมาตยกุล ดีดกระจับปี่ เจ้าจอมมารดาเหม อมาตยกุล และเจ้าจอมมารดาวาด ขับร้องและตีเครื่อง
กํากับจังหวะ
4.95 นางองุ่น บัวเอี่ยม (พ.ศ. 2464-ปัจจุบัน)
ครูองุ่น บัวเอี่ยม อายุ 85 ปี เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2464 ณ จังหวัดนครปฐม เป็น
บุตรคนที่ 6 จากจํานวนบุตรทั้งสิ้น 10 คน ของรองอํามาตย์โท ขุนแสนประศาสน์ (เขียน อินทาปัจ)
กับนางพิศ อินทาปัจ ครูองุ่นสมรสกับครูฟุ้ง บัวเอี่ยม แต่ไม่มีบุตร ทั้งสองท่านจึงได้อุทิศเวลาให้กับ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านดุริยางคศาสตร์แก่ลูกศิษย์อย่างเต็มที่ ทําให้ท่านทั้งสองมีลูกศิษยลูกหา
จํานวนมากมาย
ครูองุ่น บัวเอี่ยม นอกจากจะมีความสามารถในการเป่าแคนที่ได้รับการถ่ายทอดจากบิดา
เป็นพิเศษแล้ว ท่านยังสามารถขับร้องเพลงไทย บรรเลงเครื่องสาย อังกะลุง และประดิษฐ์ไม้ขิม
(เพื่อจําหน่าย) ด้วย นอกจากนั้น ท่านยังได้มีโอกาสศึกษาความรู้ด้านดนตรีไทยจากครูอาวุโสหลาย
ท่าน ที่มีความเชี่ยวชาญชํานาญการมากมาย ปัจจุบันถือได้ว่าครูองุ่นเป็นนักร้องเพลงไทยคนสุดท้าย
ของ “วงบ้านบาตร” ของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ซึ่งในปัจจุบันกาลเวลาได้
สลายวงดนตรีไทยที่ดีเยี่ยมวงนี้ไปแล้ว แต่ครูองุ่น บัวเอี่ยม ยังดํารงซึ่งการถ่ายทอดและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยตลอดเวลา
ครูองุ่นได้รับการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนลําพระยา จังหวัดนครปฐม จน
จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และได้มาศึกษาเล่าเรียนต่อจนสําเร็จชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ในภายหลัง
การศึกษาในด้านดนตรีไทยนั้น เมื่อท่านอายุ 13 ปี ได้เริ่มเรียนดนตรีไทยครั้งแรกในปี
พ.ศ. 2476 โดยเรียนซออู้ ซึ่งได้ต่อเพลงแรกคือ เพลงจะเข้หางยาว ต่อมาปี พ.ศ. 2477 ได้เรียนการ
ขับร้องเพลงไทยกับบิดา เพลงที่ต่อเพลงแรกคือ เพลงจะเข้หางยาว และเพลงนางครวญ จากนั้นท่าน
ได้ย้ายครอบครัวมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรี และได้ศึกษาเพิ่มเติมจากเพลงขับร้องเพลงไทยในแผ่นเสียง
ที่บิดาได้สะสมไว้ซึ่งศิลปินที่ขับร้องเพลงไทยในแผ่นเสียง ได้แก่ ครูเชื้อ นักร้อง คุณหญิงราม
บัณฑิต สิทธิเศรณี หลวงเสียงเสนาะกรรณ เป็นต้น ครูองุ่น ได้มีโอกาสแสดงการขับร้องเพลงไทย
โดยขับร้องด้วยแคนครั้งแรก ณ เขาวัง จังหวัดราชบุรี ซึ่งมีผู้คนชื่นชมมาก และได้รับคําชมเชยจาก
ท่านพระแสดงท้องฟ้าว่าขับร้องได้ไพเราะมาก จึงตั้งสมญนามให้ไว้ว่า “เสียงระฆังทอง”
ต่อมา ครูองุ่น บัวเอี่ยม ได้เรียนขับร้องเพลงไทยกับครูสกล แก้วเพ็ญกาศ อําเภอบางใหญ่
จังหวัดนนทบุรี จากนั้นครูสกลได้พาครูองุ่นไปฝากตัวเป็นศิษย์กับท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ
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(ศร ศิลปบรรเลง) ซึ่งที่นี้ครูองุ่นได้พบกับนักร้องซึ่งเป็นศิษย์รุ่นเดียวกัน อาทิ ครูจันทนา พิจิตรครุ
การ ครูประชิต ขําประเสริฐ เป็นต้น
ครูองุ่น บัวเอี่ยม ได้อุทิศแรงกายและแรงใจในการส่งเสริมงานด้านดนตรีไทยมาโดย
ตลอด และได้มีโอกาสบันทึกเทปเพื่อการศึกษาบทเพลงสําคัญของท่านครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะ
(ศร ศิลปบรรเลง) ตลอดจนเป็นอาจารย์พิเศษให้แก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ อาทิ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงเรียนอนุบาลลูกรัก โรงเรียนศิริศาสตร์ซอยทรัพย์ และยังเป็น
กรรมการในคณะกรรมการการออกเกณฑ์มารตรฐานการขับร้องของทบวงมหาวิทยาลัย เป็นต้น
ปัจจุบันท่านพักอยู่บ้านเลขที่ 85/1 ซอยมิ่งขวัญ 5 ถนนติวานนท์ ตําบลตลาดขวัญ อําเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี
4.96 นางอัญชัญ ปิ่นทอง (พ.ศ. 2463-2537)
เกิดเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2463 เป็นบุตรนายรอดกับนางชั้น อักษรทับ ชาว
กรุงเทพมหานคร บิดาเป็นนักดนตรี ส่วนมารดาเป็นนักร้อง สามีชื่อ ร้อยโทวิชิต ปิ่นทอง มีบุตรธิดา
2 คน มีพี่สาวชื่อ นางสาวเฉิด อักษรทับ เป็นนักดนตรีและนักร้อง
นางอัญชัญ ปิ่นทอง เริ่มเรียนดนตรีและขับร้องกับบิดามารดา เรียนจะเข้ ซออู้ และซอ
ด้วงกับเจ้าบัวชุม ณ เชียงใหม่ เรียนขับร้องกับครูเจริญ พาทยโกศล และคุณหญิง ไพฑูรย์ กิตติวรรณ
นางอัญชัญ ปิ่นทอง มีความสามารถทั้งการบรรเลง ขับร้อง และฟ้อนเมืองเหนือ เครื่อง
ดนตรีที่ถนัด ได้แก่ จะเข้ เป็นครูสอนดนตรี ขับร้อง และฟ้อนรํา ในสถาบันต่าง ๆ ที่จังหวัด
เชียงใหม่ เช่น โรงเรียนพีสี วิทยาลัยเทคนิคพายัพ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มี
ผลงานบันทึกแผ่นเสียงไว้ เช่น บันทึกเพลงฟ้องเมืองเหนือและเพลงไทยอีกหลายเพลงร่วมกับคณะ
สุนทรวาทิน
4.97 นายอาจ สุนทร (ไม่ทราบปีที่เกิด-พ.ศ. 2495)
เกิดในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นบุตรนายรอกกับนางผิว
ชาวกรุงเทพมหานคร บิดาเป็นนักดนตรีและเจ้าของวงดนตรี ภรรยาชื่อ ชื่น มีบุตรธิดา 2 คน
นายอาจ สุนทร เริ่มเรียนดนตรีที่บ้านกับวงดนตรีของบิดา แล้วเรียนกับพระยาประสาน
ดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) เรียนขับร้องกับหม่อมส้มจีน บุนนาค ครูเจริญ พาทยโกศล และยัง
ได้เป็นศิษย์พันตรี หลวงประสานดุริยางค์ (สุทธ์ ศรีชยา) และจางวางทั่ว พาทยโกศล
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นายอาจ สุนทร สามารถบรรเลงปี่พาทย์ได้รอบวง ทั้งยังเป่าคลาริเน็ตและขับร้องได้ดี
ร่วมบรรเลงกับวงพาทยโกศลเป็นประจํา เป็นผู้รวบรวมโน้ตเพลงไทยบันทึกเป็นโน้ตสากลของวง
พาทยโกศลไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านนายสังเวียน เกิดผล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นครูสอนวงปี่
พาทย์บ้านใหม่ ของนายสังเวียน เกิดผล สอนและปรับวงปี่พาทย์บ้านวัด หญ้าไทร จังหวัดนนทุบรี
ศิษย์ที่มีชื่อเสียง เช่น นายสําราญ เกิดผล
นายอาจ สุนทร ได้บันทึกแผ่นเสียงไว้มาก ทั้งเพลงโยธวาทิตและขับร้อง แผ่นเสียงของ
ท่านที่มีคุณค่ามาก ได้แก่ ขับร้องตับนาคบาศทั้งตับ ร่วมกับวงวังบางขุนพรหม โดยร้องคู่กับจ่าเอก
อิน อ๊อกกังวาน มีจางวางทั่ว พาทยโกศล ตีระนาดเอก นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เป่าปี่ นายช่อ
สุนทรวาทิน ตีฆ้องวงใหญ่ และจ่าโท ฉัตร สุนทรวาทิน ตี ระนาดทุ้ม
4.98 จ่าอิน อ๊อกกังวาล (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
ชาวกรุงเทพมหานคร (ฝั่งธนบุรี) มีบุตรีที่เป็นนักร้อง คือ นางสอาด โปร่งน้ําใจ
จ่าอิน อ๊อกกังวาล เป็นศิษย์หลวงกัลยาณมิตตาวาส (ทับ พาทยโกศล) รับราชการเป็นนัก
ดนตรีและนักร้องสังกัดกองดุริยางค์ทหารเรือ และประจําวงพาทยโกศล เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมาก
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ได้รับยกย่องว่าเป็นนักร้องเสียงดี ขับร้องได้ไพเราะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงมอญ เป็นคนแรกที่นํา
เพลงมอญร้องไห้ ทางมอญมาใช้ขับร้องในงานศพจนแพร่หลาย มีผลงานบันทึกแผ่นเสียงที่สําคัญ
คือ ขับร้องตับนาคบาศทั้งตับ ร่วมกับวงวังบางขุนพรหม โดยร้องคู่กับนายอาจ สุนทร มีจางวางทั่ว
พาทยโกศล ตีระนาดเอก นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล เป่าปี่ นายช่อ สุนทรวาทิน ตีฆ้องวงใหญ่
และจ่าโท ฉัตร สุนทรวาทิน ตีระนาดทุ้ม
4.99 นางอุษา สุคันธมาลัย (พ.ศ. 2446-2528)
นามเดิมว่า ทับ เกิดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2446 เป็นบุตรีนายสุดกับนางเทียบ ชาว
จังหวัดนนทบุรี บิดาเป็นนักร้องและเจ้าของวงดนตรี สามีชื่อ หลวงประมาณมนูธรรม (สกุล บุณย
รัตพันธ์) เมื่อสามีถึงแก่กรรมแล้วได้ตั้งนามสกุล สุคันธมาลัย ขึ้นใช้เป็นการส่วนตัว พี่สาวชื่อ นาง
ท้วม ประสิทธิกล เป็นนักร้องมีชื่อเสียงมาก

www.ssru.ac.th

85

นางอุษา สุคันธมาลัย เริ่มเรียนขับร้องกับบิดา ต่อมาได้เป็นศิษย์หลวงเสียงเสนาะกรรณ
(พัน มุกตวาภัย) พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) ซึ่งได้แกต่งเพลงทยอยเดี่ยวต่อให้
ร้องโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังได้เรียนกับครูเจริญ พาทยโกศล และหม่อม ส้มจีน บุนนาค
นางอุษา สุคันธมาลัย มีความสามารถในการขับร้องได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นครูสอนขับ
ร้องประจําวงมโหรีของพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ พรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิย
มหาราชปดิวรัดา และวงดนตรีหลวงในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมารับราชการเป็น
นักร้องที่กรมศิลปากร ได้บันทึกเสียงไว้มาก ที่มีชื่อเสียงคือ เพลงฉุยฉาย ซึ่งมีนายเทียบ คงลายทอง
เป่าปี่ และนายพริ้ง ดนตรีรส ตีระนาดเอก นอกนั้นเป็นเพลงระบําต่าง ๆ และเพลงละคร
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บทที่ 5
สรุปการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง คีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมรายชื่อ
ประวัติและผลงานของคีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
จัดทานามนุกรมคีตศิลปินและ
สังเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการสืบทอดการขับร้องเพลงไทย ดังจะมีข้อสรุป อภิปรายผล และ
ข้อเสนอแนะ ต่อไปนี้

5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการสังเคราะห์เอกสารประวัติศิลปินดนตรีไทยทั้งหมด พบว่ามีประวัติและผลงาน
ของคีตศิลปินไทยรวมทั้งหมด 99 คน จาแนกคีตศิลปินไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ฝ่ายชาย 47 คน
ฝ่ายหญิง 52 คน และ. จาแนกสายสืบทอดทางร้องได้ 4 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สืบทอดทางร้องจากเจ้าจอม
มารดาศิลา ณ บ้างช้าง ในรัชกาลที่ 2 กลุ่มที่สืบทอดทางร้องจากพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก
ประสานศัพท์) กลุ่มที่สืบทอดทางร้องจากพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุทรวาทิน) กลุ่มที่สืบทอด
ทางร้องจากหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)

5.2 อภิปรายผล
การอภิปรายผลแบ่งการอภิปรายออกเป็น
4 ส่วน ดังนี้
5.2.1 จาแนกรายนามคีตศิลปินชายได้ 47 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นายกระจ่าง แสงจันทร์ (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
2. หลวงกล่อมโกศลศัพท์ (จอน สุนทรเกศ พ.ศ. 2405-2489)
3. หมื่นขับคาหวาน (เจิม นาคมาลัย ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
4. นายเขียน ศุขสายชล (พ.ศ. 2439-2527)
5. นายคงศักดิ์ คาศิริ (พ.ศ. 2442-2510)
6. นายจันทร์ โตวิสุทธิ์ (พ.ศ. 2454-2543)
7. นายแจ้ง คล้ายสีทอง
8. นายจาเนียร ศรีไทยพันธุ์ (พ.ศ. 2463-2541)
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9. นายจิรัส อาจณรงค์ (พ.ศ. 2474-ปัจจุบัน)
10. นายเจือ นาคมาลัย (พ.ศ. 2445-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
11. นายเชื้อ นักร้อง (พ.ศ. 2438-2507)
12. ครูทรัพย์ (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
13. จางวางทั่ว พาทยโกศล (พ.ศ. 2424-2481)
14. นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล (พ.ศ. 2450-2516)
15. พระยาธรรมสารนิติพิพิธภักดี (ตาด อมาตยกุล พ.ศ. 2363-2431)
16. นายบุญยัง เกตุคง (พ.ศ. 2467-2540)
17. นายบุญเสริม ภู่สาลี
18. นายประกอบ สุกัณหะเกตุ (พ.ศ. 2459-2531)
19. พระประดิษฐ์ไพเราะ (ตาด ไม่ทราบปีเกิด-พ.ศ. 2461)
20. นายประเวช กุมุท (พ.ศ. 2466-2542)
21. สิบเอกเปล่ง แจ้งจรัส (พ.ศ. 2439-2489)
22. รองอามาตย์ตรี โป๊ะ เหมราไพ (พ.ศ. 2445-2485)
23. จ่าเผ่นผยองยิ่ง (จ่าโดม ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
24. พระพรหมปรีชา (กลิ่น จันทร์เรือง ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
25. หลวงเพราะสาเนียง (ศุข ศุขวาที พ.ศ. 2407-2477)
26. นายฟุ้ง วิชเวช (พ.ศ. 2441-2513)
27. เรือโทยรรยง แดงกูร (พ.ศ. 2460-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
28. นายรวม พรหมบุรี (พ.ศ. 2443-2530)
29. หลวงระบาภาษา (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
30. ขุนลิขิตสุนทร (หยิน พ.ศ. 2425-2470)
31. จ่าสิบเอกเลื่อน จันทรมาน (พ.ศ. 2448-2505)
32. นายศิริ วิชเวช (พ.ศ. 2470-ปัจจุบัน)
33. นายสกล แก้วเพ็ญกาศ (พ.ศ. 2452-2540)
34. ขุนสมานเสียงประจักษ์ (เถา สินธุนาคร พ.ศ. 2437-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
35. พันโทหลวงสราวุธวิชัย (สราวุธ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
36. นายสัญญา สินสืบผล (พ.ศ. 2456-ปัจจุบัน)
37. นายสาราญ ภมรสุต (พ.ศ. 2443-2516)
38. หมื่นสาเริงชวนชม (กู่ พูลผลิน ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
39. นายสิน สินธุนาคร (พ.ศ. 2375-2457)
40. เจ้าสุนทร ณ เชียงใหม่ (พ.ศ. 2461-2529)
41. พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน พ.ศ. 2409-2492)
42. หลวงเสนาะดุริยางค์ (ทองดี ทองพิรุฬห์ ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
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43. หลวงเสียงเสนาะกรรณ (พัน มุกตวาภัย ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
44. เรือเอกแสวง วิเศษสุด (พ.ศ. 2454-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
45. นายเหนียว ดุริยพันธ์ (พ.ศ. 2459-2498)
46. นายอาจ สุนทร (ไม่ทราบปีที่เกิด-พ.ศ. 2495)
47. จ่าอิน อ๊อกกังวาล (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)

5.2.2 จาแนกรายนามคีตศิลปินชายได้ 47 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้
1. นางกัญญา โรหิตาจล (พ.ศ. 2483-ปัจจุบัน)
2. เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่ (พ.ศ. 2455-2546)
3. นางจันทนา พิจิตรคุรุการ (พ.ศ. 2454-2524)
4. หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา (พ.ศ. 2424-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
5. นางจิ้มลิ้ม ธนาคม (พ.ศ. 2454-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
6. คุณเฒ่าแก่จีบ (ไม่ทราบปีเกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
7. นางเจริญ พาทยโกศล (พ.ศ. 2419-2498)
8. นางเจริญใจ สุนทรวาทิน (พ.ศ. 2458-ปัจจุบัน)
9. นางแจ๋ว (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
10. นางฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
11.นางเฉลา วรรณเขจร (พ.ศ. 2457-2537)
12. นางสาวเฉิด อักษรทับ (พ.ศ. 2455-ไม่ทราบปีที่ถึงแก่กรรม)
13. นางชดช้อย เกิดใจตรง (พ.ศ. 2463-2539)
14.นางชม รุ่งเรือง (พ.ศ. 2464-ปัจจุบัน)
15. นางช้องมาศ ศรีทินกร (พ.ศ. 2465-ปัจจุบัน)
16.นางชั้น อักษรทับ (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
17. คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง (พ.ศ. 2449-2531)
18. นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์ (พ.ศ. 2462-2526)
19. นางดวงเนตร ดุริยพันธ์ (พ.ศ. 2482-ปัจจุบัน)
20. หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ (พ.ศ. 2417-2517)
21.นางท้วม ประสิทธิกุล (พ.ศ. 2439-2534)
22. นางทองดี ศุณะมาลัย (พ.ศ. 2444-2535)
23. นางสาวทองอยู่ ศุขวาที (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
24. นางทัศนีย์ พิณพาทย์ (พ.ศ. 2468-2500)
25. นางนิภา อภัยวงศ์ (พ.ศ. 2451-2541)
26. นางแนบ เนตรานนท์ (ไม่ทราบปีเกิด ปีที่ถึงแก่กรรม)
27. นางประชิต ขาประเสริฐ (พ.ศ. 2474-2545)
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28. หม่อมเปรม กุญชร ณ อยุธยา (ไม่ทราบปีเกิด ปีที่ถึงแก่กรรม)
29. นางแป้น วัชโรบล (พ.ศ. 2423-2465)
30. นางพลอยศรี สรรพศรี (พ.ศ. 2462-ปัจจุบัน)
31. นางพัฒนี พร้อมสมบัติ (พ.ศ. 2487-ปัจจุบัน)
32. คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ (พ.ศ. 2454-2538)
33. นางมหาเทพกษัตรสมุห (บรรเลง สาคริก) (พ.ศ. 2451-2545)
34. หม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธยา (พ.ศ. 2430-2465)
35. คุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิเศรณี (เยี่ยม สุวงศ์) (พ.ศ. 2438-2493)
36. นางลม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา (พ.ศ. 2451-2520)
37. นางละเมียด ทับสุข (พ.ศ. 2463-ปัจจุบัน)
38. นางเล็ก ศุขโสต (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
39. นางเลื่อน สุนทรวาทิน (พ.ศ. 2452-2550)
40. นางศรีนาฏ เสริมศิริ (พ.ศ. 2455-2531)
41. เจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ลดาวัลย์ (พ.ศ. 2433-2526)
42. หม่อมส้มจีน บุนนาค (พ.ศ. 2400-2454)
43. นางสว่าง คงลายทอง (พ.ศ. 2465-ปัจจุบัน)
44. นางสอาด โปร่งน้าใจ (พ.ศ. 2451-2508)
45. หม่อมสุด บุนนาค (ไม่ทราบปีที่เกิดและปีที่ถึงแก่กรรม)
46. นางสุดจิตต์ อนันตกุล (พ.ศ. 2471-ปัจจุบัน)
47. นางสุดา เขียววิจิตร (พ.ศ. 2459-2540)
48. นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์ (พ.ศ. 2480-ปัจจุบัน)
49. เจ้าจอมมารดาเหม อมาตยกุล (พ.ศ. 2407-2474)
50. นางอัญชัญ ปิ่นทอง (พ.ศ. 2463-2537)
51. นางองุ่น บัวเอี่ยม (พ.ศ. 2464-ปัจจุบัน)
52. นางอุษา สุคันธมาลัย (พ.ศ. 2446-2528ป

5.2.3 จาแนกสายสืบทอดทางร้องได้ 4 กลุ่ม โดยการทาผังการสืบทอดไว้ดังต่อไปนี้
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พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)

หม่อมส้มจีน บุนนาค

หลวงเสียงเสนาะกรรณ

คุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิ
เศรณี (เยี่ยม สุวงศ์)

ขุนลิขิตสุนทร (หยิน)
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- นางนิภา อภัยวงศ์
นายประกอบ สุกัณห
- นางแนบ เนตรานนท์
เกตุ
- นางสุดา เขียววิจิตร
- นายเหนี่ยว ดุริยพันธุ์
- นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์
- นางอุษา สุคันธมาลัย
- นายจาเนียร ศรีไทยพันธุ์
- นายเชื้อ นักร้อง
- นางเฉลา วรรณเขจร
- นางประเทือง ณ หนองหาร
- นางโสภา เพ็งพุ่ม
- นางพัฒนี พร้อมสมบัติ
- นางศรีนาฏ เสริมศิริ
- นายจิรัส อาจณรงค์
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พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)

มรว.สดับ ลดาวัลย์

นางท้วม ประสิทธิกุล

นายอาจ สุนทร

- นายสมชาย ทับพร
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- นายจิรัส อาจณรงค์
- นางอัมพร โสวัตร
- นางพัฒนี พร้อมสมบัติ

นางอุษา สุคันธมาลัย
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พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)

นางเลื่อน ผลาสินธุ์
(สุนทรวาทิน)
- ผศ.ถาวร สิกขโกศล
- ผศ.ดร.สุดารัตน์ ชาญเลขา
- ผศ.พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
- นางอัมพร โสวัตร
- นายปิตินัช สายใยทอง

นางเจริญใจ สุนทรวาทิน

- นายแจ้ง คล้ายสีทอง
- นางกัญญา โรหิตาจล
- นายสุพจน์ อ่างแก้ว

นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์
- นายแจ้ง คล้ายสีทอง
- นางกัญญา โรหิตาจล
- นายแพทย์สุพจน์ อ่างแก้ว
- นายสุดจิตต์ อนันตกุล
- นางพัฒนี พร้อมสมบัติ
- นางทัศนีย์ พิณพาทย์

นายเหนี่ยว ดุริยพันธุ์
- นายศิริ วิชเวช
- นายแจ้ง คล้ายสีทอง
- นางกัญญา โรหิตาจล
- นายสุพจน์ อ่างแก้ว
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- นายแพทย์เอื้อพงศ์ จตุรธารงค์
- นางยมโดย เพ็งพงศา
- นายอนุพงศ์ สุทธินรเศรษฐ์
- นางสาวจันทรา สุขวิริยะ
- นางดวงเนตร ดุริยพันธุ์
- นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์
- นางณัฐวิภา มูลธรรมเกณฑ์
- นางสาวสุกัญญา ทับพร

นางเลียบ บุณยรัตพันธ์
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พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)

นางสุดา เขียววิจิตร

นายคงศักดิ์ คาศิริ

นางเฉลา วรรณเขจร

- นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์
- นางดวงเนตร ดุริยพันธ์

นางท้วม ประสิทธิกุล

นายเชื้อ นักร้อง

- นางลม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา
- นางเบญจรงค์ ธนโกเศศ
91

- นางกัญญา โรหิตาจล
- นายแจ้ง คล้ายสีทอง
- นางดวงนตร ดุริยพันธุ์
- นางพัฒนี พร้อมสมบัติ

นายชม รุ่งเรือง

คุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิ
เศรณี (เยี่ยม สุวงศ์)

มรว.สดับ ลดาวัลย์

- นางพัฒนี พร้อมสมบัติ
- นางอัมพร โสวัตร
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เจ้าจอมมารดาศิลา ณ บางช้าง

หม่อมศิลา กุญชร ณ อยุธยา
- หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา

- นางเจริญ พาทยโกศล
- รองอามาตยตรีโป๊ะ เหมราไพ
- นายอาจ สุนทร
- นางเทียม เซ็นพานิช
- คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
- นางสาวเฉิด อักษรทับ
- นางช้องมาศ ศรีทินกร
- นางสว่าง คงลายทอง
- นางสะอาด โปร่งน้าใจ
- นางชั้น อักษรทับ
- นางทองดี ศุณะมาลัย
- นางเทียม เซ็นพานิช
- นางหอม สุนทรวาทิน
- หม่อมมาลัย กุญชร ณ อยุธยา
- นางลม่อม อิศรางกูร ณ อยุธยา
- นางอัญชัญ ปิ่นทอง
- นางอุษา สุคันธมาลัย
- เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่
- ขุนลิขิตสุนทร

หม่อมเข็ม กุญชร ณ อยุธยา
- หม่อมจันทร์ กุญชร ณ
อยุธยา
- นางชดช้อย เกิดใจตรง
- นางโสภา เพ็งพุ่ม
- เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่
- นางอัญชัญ ปิ่นทอง
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- หลวงเสียงเสนาะกรรณ
- นางนิภา อภัยวงศ์
- นางเยี่ยม สุวงศ์
(คุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิเศรณี)
- เจ้าจอม มรว.สดับ ลดาวัลย์

หม่อมเปรม กุญชร ณ อยุธยา

นางท้วม ประสิทธิกุล
- นางเบญจรงค์ ธนโกเศศ
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เจ้าจอมมารดาศิลา ณ บางช้าง

นางแป้น วัชโรบล

หม่อมคร้าม กุญชร ณ อยุธยา

หม่อมจันทร์ กุญชร ณ อยุธยา

หม่อมเนย กุญชร ณ อยุธยา
- นางนิภา อภัยวงศ์
- นางแนบ เนตรานนท์
- นางประเทือง ณ หนองหาร
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- หลวงเสียงเสนาะกรรณ
(พัน มุกตวาภัย)
- นายจาเนียร ศรีไทยพันธุ์
- นายเชื้อ นักร้อง
- นางเยี่ยม สุวงศ์
(คุณหญิงรามบัณฑิตสิทธิเศรณี) - นางกัญญา โรหิตาจล
- นางดวงเนตร ดุริยพันธุ์
- นางสุดา เขียววิจิตร
- นายแจ้ง คล้ายสีทอง
- นางเฉลา วรรณเขจร
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หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง)

คุณหญิงชิ้น ศิลปบรรเลง

นางจิ้มลิ้ม ธนาคม

เจ้าเครือแก้ว ณ เชียงใหม่

นายจันทร์ โตวิสุทธิ์

- นางจันทนา พิจิตรคุรุการ
- นางศิริกุล วรบุตร
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- นางจันทนา พิจิตรคุรุการ
- นายจิรัส อาจณรงค์
- นายประกอบ สุกัณหะเหตุ
- นายสุรชัย เครือประดับ

นางมหาเทพกษัตรสมุห
(บรรเลง สาคริก)
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หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง)

นางแช่มช้อย ดุริยพันธุ์

นางประชิด ขาประเสริฐ

พระพรหมปรีชา
(กลิ่น จันทร์เรือง)

นางศรีนาฏ เสริมศิริ
- นางพัฒนี พร้อมสมบัติ
- นายจิรัส อาจณรงค์
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- นายแจ้ง คล้ายสีทอง
- นางกัญญา โรหิตาจล
- นายแพทย์สุพจน์ อ่างแก้ว - นายแจ้ง คล้ายสีทอง
- นางสุดจิตต์ อนันตกุล
- นางสาวสุรางค์ ดุริยพันธุ์
- นางพัฒนี พร้อมสมบัติ
- นางดวงเนตร ดุริยพันธุ์
- นางทัศนีย์ พิณพาทย์

นางองุ่น บัวเอี่ยม
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5.2.4 คีตศิลปินที่ไม่มีประวัติการสืบทอดทางร้องจากผู้ใด 29 คน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายกระจ่าง แสงจันทร์
2. จ่าเผ่นผยองยิ่ง (จ่าโคม)
3. หลวงกล่อมโกศลศัพท์ (จอน สุนทรเกศ)
4. หมื่นขับคาหวาน (เจิม นาคมาลัย)
5. คุณเฒ่าแก่จีบ
6. นายเจือ นาคมาลัย
7. นางแจ๋ว
8. นางฉวีวรรณ เปลี่ยนทันผล
9. นางช้องมาศ ศรีทินกร
10. นางชั้น อักษรทับ
11. หม่อมหลวงต่วนศรี วรวรรณ
12. นางสาวทองอยู่ ศุขวาที
13. พระยานิติพิพิธภักดี (ตาด อมาตยกุล)
14. นายประเวช กุมุท
15. นายเปล่ง แจ้งจรัส
16. พระพรหมปรีชา (กลิ่น จันทร์เรือง)
17. นางพลอยศรี สรรพศรี
18. หลวงเพราะสาเนียง (ศุข ศุขวาที)
19. นายฟุ้ง วิชเวช
20. เรือโทยรรยง แดงกูร
21. หลวงระบาภาษา (เกลื่อน)
22. นางละเมียด ทับสุข
23. นางเล็ก ศุขโสธา
24. จ่าสิบเอกเลื่อน จันทรมาน
25. หม่อมสุด บุนนาค
26. เรือเอกแสวง วิเศษสุด
27. เจ้าจอมมารดาเหม อมาตยกุล
28. จ่าเอกอิน อ๊อกกังวาน
29. เรืออากาศเอกโองการ กลีบชื่น
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5.2.4 คีตศิลปินที่มีประวัติผลงานด้านประพันธ์ทางร้อง นอกเหนือจาก พระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์) พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) และหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) อีก 16คน ดังรายนามและผลงานต่อไปนี้
1. นายกระจ่าง แสงจันทร์
- เขมรเลียบพระนคร 3 ชั้น (2458)
- เพลงเขมรทรงพระดาเนิน 3 ชั้น (2474)
2. นายคงศักดิ์ คาศิริ
- เพลงเงี้ยวราลึก เถา
- ตามกวางเถา
- ทยอยญวน 3 ชั้น และชั้นเดียว
- ฝรั่งจรกา เถา
3. นายจาเนียร ศรีไทยพันธุ์
- เพลงเทพชาตรี เถา (2494) - เพลงทยอย เถา
- เพลงนกกระจอกทอง เถา (2515) - เพลงม้ารา เถา (2498)
- เพลงกราวแขกเงาะ เถา (2519) - เพลงเงี้ยวราลึก เถา (2501)
- เพลงศรีธรรมราช เถา (2501) - เพลงยอเร เถา (2512)
- เพลงสองฝั่งโขง เถา (2512) - เพลงสดายงแปลง เถา (2514)
- เพลงเดือนหงายกลางป่า เถา (2523)
- เพลงลาวดาเนินทราย 3 ชั้น และชั้นเดียว
4. สิบเอกปลั่ง แจ้งจรัส
- เพลงวายุพักตร์
- เพลงนกกระจอกทอง
- เพลงแขกกะเล็ง
5. จ่าเผ่นผยองยิ่ง (จ่าโคม)
- เพลงเทพบรรทม
- แขกสาหร่าย 2 ชั้น
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- เพลงลาวคาหอม
- เพลงลาวดาเนินทราย
6. พระเพลงไพเราะ (โสม สุวาทิต)
- เพลงสร้อยสน 3 ชั้น
- เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ เถา
7. นายสกล แก้วเพ็ญกาศ
- เพลงกัลยาเยี่ยมห้อง เถา
- เพลงแขกกะเล็ง เถา
8. นายเหมือน ดูรยประกิจ
- เพลงเขมรพวงเถา (2464)
9. เรืออากาศเอกโองการ กลีบชื่น
- เพลงจระเข้หางยาว เถา
- เพลงยโสธร เถา
10. นางเจริญ พาทยโกศล
- เพลงพม่าห้าท่อน เถา
- เพลงพวงร้อย เถา
- เพลงอาถรรพ์ เถา
11. นางเจริญใจ สุนทรวาทิน
- เพลงพญาสี่เสา เถา
- เพลงสาวสุดสวย เถา
- เพลงจินตะหราวาตี เถา
12. คุณหญิงชิ้น ศิลปะบรรเลง
- เพลงญี่ปุ่นฉะอ้อน เถา
- เพลงลาวสวยรวย 3 ชั้น
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13. นางท้วม ประสิทธิกุล
- เพลงนกจาก (2495)
14. นางประชิต ขาประเสริฐ
- เพลงจาปานารี เถา
15. คุณหญิงไพฑูรย์ กิตติวรรณ
- เพลงวา (2524)
16. นางเลื่อน สุนทรวาทิน
- ขอมเงินเถา
- ขอมทรงเครื่อง เถา
- ทองย่อน เถา

5.3 ข้อเสนอแนะ
5.3.1 ควรมีการศึกษารวบรวมผลงานของคีตศิลปินที่มีการบันทึกสื่อแผ่นเสียงและแถบ
บันทึก
5.3.2 ควรศึกษาสังเคราะห์แยกกลุ่มศิลปินดนตรีไทยแขนงอื่น ๆ
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