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บทคัดยอ
บทความนี้มุงศึกษาการสรรเพลงในบทละครเรื่อง “เงาะปา” ของพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) โดย
ใชกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพและนำเสนอผลการศึกษาคนควาแบบพรรณนาวิเคราะห ผลการศึกษาพบวา เพลงในบท
ละครเรื่อง “เงาะปา” จำนวน 156 เพลง แบงออกเปนเพลงรองและเพลงบรรเลง โดยมีแนวทางการสรรเพลง ไดแก 1)
เลือกเพลงตามแบบแผนที่นิยมทํากันมา 2) เลือกเพลงที่มีทวงทํานองสอดคลองกับอารมณ 3) เลือกเพลงที่มีชื่อเพลงไป
ในทางเดียวกันกับเหตุการณ 4) เลือกปรุงแตงเพลงเดิมที่มีใหสอดคลองกับเหตุการณ และจากการวิเคราะหเทียบเคียง
เพลงทั้งสองวาระที่พระยาเสนาะดุริยางคไดสรรเพลงไว ทําใหเห็นถึงการสรรเพลงที่เหมือนกันจํานวน 142 เพลง และการ
สรรเพลงแตกตางกันจํานวน 14 เพลง ดวยวิธีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมเพลง จากผลที่ไดเปนการเนนยํ้ากระบวนสรร
เพลงของพระยาเสนาะดุริยางความีหลักการ ไดแก การยึดหลักขนบ การเพิ่มสิ่งใหม และการปรับใชเฉพาะกาล
ABSTRACT
This article aims to study song selection in the play “Ngo Pa” by Praya Sanoh Duriyang (Cham
Sundaravadin). The study adopts qualitative method and descriptive research in presenting the study
results. The results show that there are 156 songs in the play; some of which are vocal and the others
are instrumental songs. The selection of the songs falls into the following categories: 1) selecting songs
based on traditional practice, 2) selecting songs to suit the scene’s emotion, 3) selecting songs whose
title suits the situation; and 4) adapting the original songs to suit the situation. In comparing the two
versions of the song selection, the results show that 142 songs are maintained, while 14 songs are
adapted or added. The approaches adopted by Praya Sanoh Duriyang in his song selection are tradition
practice, work creation, adaptation approach.
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HDO2-2
บทนํา
พระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) ถือเปนบุคคลสําคัญของวงการดนตรีไทย ที่มีชวงชีวิตอยูระหวาง พ.ศ.
2409-2492 ซึ่งทานเปนผูแตกฉานทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ ทั้งกลุมเครื่องดนตรีปพาทยและมโหรี ถาวร (2559) กลาววา
ทานเปนเลิศในเรื่องป ระนาด ฆอง ขับรอง ตลอดจนเสภา ดังที่พบไดจากผลงานการบันทึกเสียงลงแผนเสียงโบราณไว
จํานวนไมนอย (พูนพิศ, 2540) เชน เดี่ยวระนาดเอก เพลงการะเวก เดี่ยวปใน เพลงเชิดนอก เพลงทยอยใน นายศุข รอง
เขาเครื่องสายขุนเสนาะ หุนกระบอกเรื่องพระอภัยหนีนางผีเสื้อ แมเคลื่อบรอง สงพิณพาทยหลวงเสนาะ ฯลฯ จากผลงาน
ที่ยกมาสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในเชิงองคความรูและการปฏิบัติ นอกจากนี้ ทานยังมีบทบาทตอการพัฒนาการ
ขับรองเพลงไทยใหละมุนละไมยิ่งขึ้น ดังที่ พูนสุข (2545) ไดกลาวถึงองคความรูการขับรองตามแบบฉบับของพระยา
เสนาะดุริยางคไววา ผูรองตองมีทุนเสียงดี พื้นฐานมั่นคง เขาใจเนื้อหาของบทรอง ไดอารมณและลีลา เปนตน
อยางไรก็ตาม ผลงานการประพันธเพลงของทานกับพบวามีไมมากนัก เทาที่พบ หรือมีการกลาวถึง เชน เพลงโอลาว
เพลงพมาหาทอน เพลงตับมอญคละ เพลงเดี่ยวเครื่องมือตาง ๆ ฯลฯ เหตุที่ทานไมนิยมแตงเพลงขึ้นใหม เนื่องจากทานมองวา
ควรเรียนรูของเกาใหหมดสิ้นเสียกอนแลวจึงคอยแตงของใหม (พูนพิศ และคณะ, 2532) ถึงกระนั้น หนึ่งในผลงานสําคัญที่ทาน
ไดมีสวนรวมคือ การถวายงานบรรจุเพลงในบทละครเรื่อง “เงาะปา” ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เมื่อป พ.ศ.
2449 ไวตลอดทั้งเรื่อง โดยบทละครเรื่อง “เงาะปา” เปนบทพระราชนิพนธรอยกรองที่นําเรื่องราวและวิถีชีวิตของชาวซาไก
มาแสดงใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพดานวรรณคดีของพระองค ซึ่งไมเคยมีวรรณคดีเรื่องใดกอนหนาที่กลาวถึงปุถุชนจึงถือไดวา
เปนงานใหมในยุคนั้น ดังนั้นจึงเปนการสรางความทาทายแกผูทําหนาที่สรรเพลงในบทละครเรื่องนี้ใหเหมาะสมกับเรื่องราว
อารมณ ความรูสึกของมนุษย อีกทั้งยังตองสรรเพลงใหเหมาะสมกับคติความเชื่อที่แฝงอยูในบทละครดวยเชนกัน
การสรรเพลงเปนแนวทางในการบรรจุเพลง ปรับเปลี่ยน ลดทอน เพิ่มเติม และสรางขึ้นใหเหมาะสมกับเรื่องราวและ
อารมณสัมพันธกับบทละครเรื่อง “เงาะปา” นั้น พระยาเสนาะดุริยางค ไดทําไวสองวาระดวยกัน วาระแรกเมื่อป พ.ศ. 2449 ใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ตามที่กลาวไปแลวขางตนและอีกวาระหนึ่งเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7 ซึ่งทําใหเกิดขอสงสัยวาทั้งสองวาระที่
เกิดขึ้นเพลงที่ถูกบรรจุในเรื่องมีความแตกตางและ/หรือเหมือนกันอยางไร และพระยาเสนาะดุริยางคไดปรุงแตงสิ่งใดเพิ่มเติม
ขึ้นเมื่อบริบทและองคประกอบในการสรางสรรคงานเปลี่ยนแปลงไป จึงเปนประเด็นที่นาสนใจที่ควรศึกษา อีกทั้งเมื่อยอนมอง
งานคนควาเทาที่ผานมา เชน งานวิจัยเรื่อง “แนวทางรองในพระราชนิพนธเรื่องเงาะปา ของเจาจอมหมอมราชวงศสดับ
ลดาวัลย” ของ พันธศักดิ์ (2551) งานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการขับเสภาทางพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) ของ วิรัช
(2555) เห็นไดวางานวิจัยที่ยกมานี้เปนเพียงมุมใดมุมหนึ่งของผลงาน หรือรูปแบบการบรรเลง ถึงกระนั้นยังคงมีประเด็นที่
นาสนใจในชิ้นงานของพระยาเสนาะดุริยางคใหศึกษาคนควา จึงนํามาสูการศึกษาการสรรเพลงในบทละครเรื่อง “เงาะปา”
ของพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน)
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใหความสําคัญตอแนวคิดการศึกษาดนตรีจากแผนเสียง หรือแถบบันทึกเสียง (Discology)
เพื่อใชในการศึกษาการเลือกสรรเพลงทั้งสองวาระ และใชแนวคิดการวิเคราะหเพลงไทย ของ พิชิต (2559) เพื่อวิเคราะห
โครงสรางทํานองและสํานวนเพลง ทั้งนี้ บทความวิจัยครั้งนี้เปนสวนหนึ่งในงานวิทยานิพนธเรื่อง การสรรเพลงและสรางเสียง
ของพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน)
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่อศึกษาการสรรเพลงในบทละครเรื่อง “เงาะปา” ของพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน)
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HDO2-3
วิธีการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยใชระเบียบการวิจัยเชิงคุณภาพ ตามกรอบแนวคิดการศึกษาแบบ Discology และแนวคิด
การวิเคราะหเพลงไทย ของ พิชิต (2559) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
การเก็บรวบรวมขอมูล
1. การคนควาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรดนตรีในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 7
และประวัติที่เกี่ยวของกับพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) โดยแบงเอกสารที่เกี่ยวของออกเปน 2 ประเภท ไดแก
เอกสารที่เปนลายลักษณอักษร เชน ราชกิจจานุเบกษา จดหมายเหตุ บันทึกเรื่องราวตาง ๆ หนังสือ งานวิจัยและโนตเพลง
บทละครเรื่อง “เงาะปา” เอกสารที่ไมไดเปนลายลักษณอักษร ไดแก แผนเสียงโบราณ แถบบันทึกเสียง เปนตน
2. การสัมภาษณและการสื่อสารระหวางบุคคลกับผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญในวิชาการดนตรีไทย เพื่อศึกษา
วิเคราะหการสรรเพลงของพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) ไดแก ศาสตราจารย นายแพทยพูนพิศ อมาตยกุล ให
คําแนะนําเรื่องการตีความขอมูลจากแผนเสียงและผลงานของพระยาเสนาะดุริยางค รองศาสตราจารยพิชิต ชัยเสรี และ
ผูชวยศาสตราจารยชูเกียรติ วงฆอง ใหคําแนะนําเรื่องเพลงละครและองคความรูสายเสนาะดุริยางค ครูไชยยะ ทางมีศรี ให
คําแนะนําเรื่องเพลงในบทละครเรื่อง “เงาะปา”
เครื่องมือในการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใชขอมูลแถบบันทึกเสียง (MP3) เพลงละครเรื่องเงาะปาตั้งแตตนจนจบ ตามแบบที่รองถวายใน
รัชกาลที่ 5 เจาจอม ม.ร.ว.สดับ ลดาวัลย เปนผูถายทอดและตามแบบที่รองถวายในรั ชกาลที ่ 7 อาจารยเจริญใจ
สุนทรวาทิน เปนผูถายทอด โดยทั้งสองชุดนี้ไดขอมูลมาจากหนังสือพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูหัว บทละครเรื่อง เงาะปา ฉบับสอบชําระพรอมตนฉบับลายพระหัตถสมเด็จเจาฟานิภาดล พิมพเมื่อ พ.ศ. 2559
เปนเครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้
การบันทึกขอมูล
การบันทึกขอมูล หรือการจัดการขอมูล แบงขั้นตอนเปน 2 สวน ไดแก 1) การบันทึกขอมูลจากการสัมภาษณ
และการสื่อสารระหวางบุคคลกับผูทรงคุณวุฒิ รวมถึงการบันทึกขอมูลเสียงจากผูเชี่ยวชาญ 2) ขอมูลเพลงที่ไดจาก
ผูทรงคุณวุฒิ แผนเสียงโบราณ หรือแถบบันทึกเสียง ผูวิจัยนํามาบันทึกเปนโนตระบบอักษรไทย (ดรมฟ) เพื่อใชในการ
วิเคราะหและสังเคราะหทํานองเพลงที่เปนวัตถุศึกษา
การวิเคราะหขอมูลการสรรเพลงในบทละครเรื่อง “เงาะปา”
ขั้นตอนวิเคราะหการสรรเพลงประกอบในบทละครเรื่อง “เงาะปา” ผูวิจัยไดใชขอมูลเสียงการบันทึกเสียงมา
วิเคราะห โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) วิเคราะหขอมูลทางประวัติศาสตรดนตรีที่เกี่ยวของกับพระยาเสนาะดุริยางคที่ไดจาก
การศึกษาเอกสาร 2) วิเคราะหการสรรเพลงและการปรับเปลี่ยนเพลงที่ใชบรรจุในตับเรื่อง “เงาะปา” ตามแนวคิดทาง
ดุริยางคศิลปไทยและหลักทางสุนทรียศาสตร 3) วิเคราะหทวงทํานอง (Melodic Style) แยกสัดสวนโนตในรูปแบบตาง ๆ
ของเพลงโดยหาองคประกอบของทํานองแลวจัดวลี วรรค ตอน ประโยค ทอนของเพลง ลักษณะการใชทํานองเพลงตอการ
รอง 4) วิเคราะหและเปรียบเทียบขอมูลเสียงตามแบบฉบับที่รองถวายรัชกาลที่ 5 และตามแบบฉบับที่รองถวายรัชกาลที่ 7
เพื่อหาคําตอบของการสรรเพลงในประเด็นการปรับปรุง เพิ่มเติม และลดทอนเพลงในบทละครเรื่อง “เงาะปา”
ทั้งนี้ ผลจากการวิเคราะหและสังเคราะห ผูวิจัยไดใชการตรวจสอบผลการศึกษาโดยผูทรงคุณวุฒิ เพื่อนําไปสูการ
นําเสนอขอมูลในขั้นตอไป
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ผลการวิจัย
เพลงในบทละครเรื่อง “เงาะปา”
บทละครเรื่อง “เงาะปา” มีเพลงไทยประกอบละครจํานวน 156 เพลง สามารถแบงเปน 2 ประเภท ตามวิธีการ
รองบรรเลงประกอบละคร ไดแก เพลงรองและเพลงบรรเลง มีรายละเอียดดังนี้
1. เพลงรอง หมายถึง เพลงที่ใชประกอบการขับรองสําหรับการเลนโขนละคร โดยทั่วไปเปนเพลงสองชั้นและ
เพลงชั้นเดียว ใชเพื่อการขับรองบรรยายเรื่องราว เหตุการณและอารมณของตัวละคร สามารถจําแนกเพลงรองที่ปรากฏใน
บทละครเรื่อง “เงาะปา” ออกเปน 3 ประเภทดังนี้
1.1 เพลงรองที่ใชสําหรับบทพรรณนา ไมมีดนตรีประกอบ เพื่อความกระชับรวดเร็วในการดําเนินเรื่อง ไดแก
เพลงรายนอก รายใน เพลงโลมนอกสลับราย เพลงรื้อราย เพลงศัพทไทย เพลงเชื้อ

1.2 เพลงรองที่ใชประกอบอารมณตาง ๆ หรือเหตุการณในแตละตอน มีดนตรีรับรองสงรอง เพื่อสื่ออารมณ
ไดตรงตามจุดมุงหมายของผูประพันธ ยกตัวอยางเชน เพลงประกอบอารมณรัก หรือการเกี้ยวพาราสี เชน เพลงโอชาตรี
เพลงพั ด ชา เพลงตุ  ก ตา เพลงเขนงเพลงโอ โ ลม เพลงต น ตะนาว เพลงบหลิ ่ ม เพลงกระบอก เพลงนํ ้ า ค า ง เพลง
จีนตอยมะพราว เพลงกาเรียนทอง ฯลฯ เพลงประกอบอารมณโศกเศรา หรือการรําพันครํ่าครวญ เชน เพลงโอราย เพลง
ธรณีรองไห เพลงทยอยใน เพลงหกบท เพลงพญาโศก เพลงตามกวาง เพลงเขมรเปาใบไม เพลงกบเตน เพลงสรอยมยุรา
ตัด ฯลฯ เพลงประกอบอาการครุนคิด หรือรําพึงรําพันที่มิใชการแสดงความโศก เชน เพลงปนตลิ่ง เพลงจีนแส เพลง
ตนเพลงฉิ่ง เพลงจีนรําพัด เพลงทยอยลาว เพลงมอญแปลง เพลงแขกยามดึก เพลงตะลุมโปง ฯลฯ เพลงประกอบการ
ชมความงามของตัวละคร ไดแก เพลงชมโฉม เพลงประกอบการตั้งตัวละครเมื่อเริ่มฉากใหม ไดแก เพลงชาป เพลง
สมิงทองมอญ เพลงเขมรขอทาน เพลงหรุม เพลงสิงโตเลนหาง เพลงตวงพระธาตุ เพลงทะแย เพลงฝรั่งตัด เพลงประกอบ
อารมณสนุกสนาน เพลิดเพลิน ไดแก เพลงแขกไทร เพลงสรอยสน เพลงหอมหวน เพลงลมพัดชายเขา เพลงสระบุหรงนอก
เพลงประกอบบทชื่นชมธรรมชาติ ไดแก เพลงชมดงนอก เพลงชมดงใน เพลงเบาหลุด เพลงสมิงทอง เพลงแขกมอญ
บางชาง เพลงจําปาทองเทศ เพลงประกอบการยินดีปรีดา ไดแก เพลงคลื่นกระทบฝง เพลงพมาเห เพลงชางประสานงา
เพลงสารถีชักรถ เพลงแขกบรเทศ เพลงลาวปนตลิ่ง เพลงประกอบการอาบนํ้า การแตงกาย ไดแก เพลงลงสรงมอญ เพลง
ชมตลาด เพลงสรอยสนตัด ฯลฯ
1.3 เพลงหนาพาทยที่ใชรองประกอบกิริยาอาการหรือเหตุการณในแตละตอน ไดแก เพลงเซนเหลา ใชรอง
ประกอบกิริยาการกิน เพลงกราวรํา ใชรองประกอบกิริยาเยยหยัน เพลงเชิดฉิ่ง ใชรอ งประกอบกิริยาการเดินอยางสงางาม
เพลงเหเชิดฉิ่ง ใชรองประกอบการแสดงถึงความกลาหาญ เพลงเชิดนอก ใชรองประกอบการหลบลี้หนีซอน เพลงลงสรง
โทน ใชรองประกอบกิริยาการอาบนํ้า ไดแก ลงสรงโทน เพลงกราวเงาะ (กราวนอก) ใชรองประกอบขบวนขันหมาก และ
เพลงเหาะ ใชรองประกอบการอํานวยอวยพร
2. เพลงบรรเลง หมายถึง การบรรเลงทํานองดนตรีรับเพียงอยางเดียวไมมีการขับรอง สามารถจําแนกเพลง
บรรเลงที่ปรากฏในบทละครเรื่อง “เงาะปา” แบงออกเปน 2 ประเภทดังนี้
2.1 เพลงบรรเลงประเภทเพลงเกร็ด เปนเพลงที่ใชบรรเลงบรรยายอารมณ มีวัตถุประสงคเพื่อบอกเลา
เรื่องราว เราอารมณของผูฟงใหคลอยตามเนื้อเรื่อง หรือบทบาทของตัวละคร นอกจากนี้เปนการชวยใหตัวละครมีชวงเวลา
พักระหวางการขับรอง ไดแก เพลงบรรเลงประกอบกิริยาอาการของตัวละคร หรือเหตุการณ เชน เพลงแทงวิสัย เพลงเจา
เซ็น เพลงกลองแขก (บรรเลงประกอบการตอสู) เพลงคางคาวกินกลวย (บรรเลงประกอบกิริยาการเดินดวยอารมณแคน)
ฯลฯ เพลงบรรเลงที่ชื่อเพลงใกลเคียงกับเหตุการณที่ปรากฏในตอนนั้น ไดแก เพลงลิงโลด เพลงนาคเกี่ยว เพลงบรรเลง
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ประกอบการเขา-ออกฉากของตัวละคร ไดแก จีนรัว เพลงบรรเลงประกอบโอกาสอันเปนมงคลหรือการสมโภช ไดแก เพลง
มหาชัย เพลงบรรเลงประกอบงานศพ ไดแก เพลงนางหงส
2.2 เพลงบรรเลงประเภทเพลงหนาพาทย เปนเพลงที่ใชบรรเลงประกอบกิริยาอาการ หรืออารมณของตัว
ละคร ไดแก เพลงหนาพาทยประกอบการเดินทางไปมา เชน เพลงคุกพาทย หรือกลม เพลงเสมอ เพลงเชิด เพลงชา เพลง
เร็ว เพลงทยอย-เชิด ฯลฯ เพลงหนาพาทยประกอบการยกพล ไดแก เพลงกราวนอก เพลงกราวใน เพลงหนาพาทย
ประกอบกิริยาการไลจับ ไดแก เพลงเชิดนอก เพลงเชิดฉิ่ง เพลงหนาพาทยประกอบการแสดงอิทธิฤทธิ์หรืออํานาจบารมี
ไดแก เพลงตระ เพลงรัว เพลงหนาพาทยประกอบอารมณความรูสึกโศกเศราเสียใจ ไดแก เพลงโอด เพลงหนาพาทย
ประกอบกิริยาการอาบนํ้า ไดแก เพลงลงสรง เพลงหนาพาทยประกอบกิริยาการกิน ไดแก เซนเหลา เพลงหนาพาทย
ประกอบกิริยาการเลาโลม ไดแก เพลงโลม เพลงหนาพาทยประกอบการเขา-ออกฉากของตัวละคร ไดแก เพลงฉิ่ง ซึ่งเพลง
กลุมนี้ยังใชบรรเลงประกอบความสนุกสนานเพลิดเพลินใจ เพลงหนาพาทยประกอบการพลีกรรมเทพเทวดา ไดแก เพลง
สาธุการ และเพลงหนาพาทยประกอบการรํ่าเรียนวิชาความรูจนชํานาญ ไดแก เพลงกระบองกัน
จากที่กลาวมาทั้งหมด สามารถสรุปแนวทางการสรรเพลงในบทละครเรื่อง “เงาะปา” ดังนี้
1) การเลือกบรรจุเพลงตามแบบแผนที่นิยมทํากันมา เชน การเริ่มตนเรื่องดวยการรองลําเพลงชาป ตามดวย
เพลงปนตลิ่ง เปนการตั้งบทตัวละครสําคัญของเรื่อง แลวจึงรองรายเปนพื้นรองลําเปนที่เปนแหงตามบท ตามอารมณ
เลือกใชเพลงเอกบทกับบทอานสารของตัวละครสูงศักดิ์ เลือกใชเพลงสําเนียงเขมรกับการตั้งตัวละครทั่วไปหรือตํ่าศักดิ์
ฯลฯ
2) การเลือกบรรจุเพลงที่มีทวงทํานองสอดคลองกับอารมณ หรือเหตุการณในเรื่อง เชน เลือกใชเพลงเพลง
พัดชา และเพลงอนงคสุชาดาที่มีทวงทํานองออนหวาน นุมนวล กับบทที่แสดงอารมณรัก เลือกใชเพลงธรณีรองไห เพลง
หกบท และเพลงพญาโศก ที่มีทวงทํานองชาและมีหลายกลุมเสียงในเพลงกับบทที่แสดงอารมณเศราเสียใจ เลือกใชเพลง
เขมรไลควาย ที่มีทวงทํานองกระชับ รวดเร็ว กับบทรองที่แสดงอารมณโกรธของตัวละครทั่วไป ฯลฯ
3) การเลือกบรรจุเพลงที่ชื่อเพลง หรือความหมายไปในทางเดียวกันกับเหตุการณในเรื่อง เชน เลือกใชเพลง
ชมดง กับบทรองขณะตัวละครชื่นชมธรรมชาติ เพลงลิงโลดกับการบรรเลงรับ ตอนคนังและไมไผชมปาพบเจอลิง เพลง
นาคเกี้ยว กับการบรรเลงรับตอนแตงงานที่ฝูงชนมาประชุมรายลอมกัน
4) การเลือกบรรจุเพลงดวยการปรุงแตงเพลงเดิมที่มีมาสรรใชใหสอดคลองกับเหตุการณ หรืออารมณของตัว
ละคร เชน เพลงเซนเหลา ปกติใชเปนเพลงหนาพาทยบรรเลงรับ แตนํามาปรับแตงเปนเพลงรองประกอบกิริยาอาการกิน
เพลงโลมนอกรองสลับราย กับบทเกี้ยวพาราสีที่ตองการแบงอารมณความรูสึกของสองตัวละคร
บทวิเคราะหการสรรเพลงในบทละครเรื่อง “เงาะปา”
ผูวิจัยมิไดมุงวิเคราะหวิธีการขับรองเปนสําคัญ แตใชการวิเคราะหโดยการเลือกประเด็น เชน วิเคราะห
ความสัมพันธของบทละครกับอารมณเพลง การเลือกใชเพลง โครงสรางเพลง วิเคราะหเสียงสําคัญ ทั้งนี้ การพิจารณาบท
เพลงกําหนดใชฉบับตามแบบที่รองถวายรัช กาลที่ 7 เปนหลักในการตริตรองการสรรเพลง เนื่องจากเปนผลงานที่
พระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) มีบทบาทอยางมากตอการปรับเสริมเติมแตงบทเพลงรองถวายงานในครั้งนั้น
และถือวาเปนผลงานชวงทายของชีวิตทานที่ไดถวายงานอยางสุดความสามารถ โดยผูวิจัยไดแบงประเด็นการวิเคราะหเปน
2 ประเด็นดังนี้
1. การปรุงแตงเพลงขับรองที่เหมือนกัน หมายถึง เพลงที่ไมไดมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีจํานวน
142 เพลง เชน เพลงชาป เพลงบลิ่ม เพลงกระบอก เพลงนํ้าคาง เพลงลมพัดชายเขา เพลงโอชา เพลงยานี ฯลฯ ในจํานวน
เพลงทั้งหมดที่ขับรองเหมือนกัน ผูวิจัยขอยกตัวอยางการวิเคราะหเพลงเซนเหลา ดังนี้
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“เพลงเซนเหลา” เปนเพลงหนาพาทยบรรเลงประกอบกิริยาการกินดื่ม โครงสรางเพลง ประกอบดวยทํานอง
เพลงจํานวน 4 ทอน ทอนละสองประโยค ประเภทหนาทับเซนเหลา โดยทั่วไปเพลงเซนเหลาเปนเพลงหนาพาทยที่ใช
บรรเลงรับเปนพื้น แตสําหรับบทละครเรื่อง “เงาะปา” พระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) ไดนําเพลงเซนเหลามา
ปรุงแตงเปนเพลงขับรอง ตอนคนังกับไมไผกินดื่มอยางมีความสุข จุดเดนของตอนนี้ คือ การขับรองดวยภาษาก็อย
จากการวิเคราะหเชิงโครงสรางการขับรองกับทํานองเพลงเซนเหลา พบวา บทรองในตอนนี้มีจํานวน 14 คํา
กําหนดใหขับรองทอนละ 2 คํา เลือกใชทํานองเพลงเซนเหลา จํานวน 3 ทอน (ไมรองทอน 4) คือ รองทอน 1 ตอดวยทอน
2 และทอน 3 สลับกันนับเปนสองรอบใหญ แลวจบสองคําสุดทายดวยทอนแรก เพื่อความเขาใจและเห็นภาพที่ชัดเจนจึง
แสดงใหเห็นเปนโครงสรางทอนกับบทรอง โดยกําหนดใหทอน 1 แทนดวยเลข “1” ทอน 2 แทนดวยเลข “2” และทอน 3
แทนดวยเลข “3” ดังนี้
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
1
ฮาในเฮาชิวา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
2 เลเลเอเลลา
ฮังวิชเบแบมฮา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
3 เลเลเอเลลา
ตากบลอเกียนนา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
1 เลเลเอเลลา
ฮอเง็ดกาเคีย้ ดบา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
2 เลเลเอเลลา
กาเบอะกอเฮ็ดตา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
3 เลเลเอเลลา
ปะเยอเจาะโนรา
เลเลเอเลลา
เลเลเอเลลา
1 เลเลเอเลลา
เหปะเยอวา
เลเลเอเลลา
โดยมีเนื้อทํานองเพลงเซนเหลา ตามบทละครเรื่อง “เงาะปา” แสดงเปนโนตเพลงไทยไดดังนี้
ทอน 1
-ล-ล
- ท - ทฺ
-ดรม
-ร-ล
-ล-ล
- ท - ทฺ
-ดรม
-ร-ล
---ฟ
ทอน 2
---ซ

---ล

---ฟ

-ม-ร

-รมฟ

-ล-ม

ฟมรท

รม-ร

-ซ-ซ

---ม

-ร-ซ

-ททท

-ล-ซ

---ม

-ร-ซ

---ซ
ทอน 3
---ท

-ซ-ซ

---ม

-ร-ซ

-ททท

-ล-ฟ

ฟฟ-ม

มม-ร

-ท-ท

- รํ - ท

-ล-ฟ

----

-ม-ฟ

-ล-ท

ทท-ล

---ท

-ท-ท

- รํ - ท

-ล-ฟ

- ลฺ - ร

-รมฟ

-ล-ฟ

-ฟมร
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เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจน ผูวิจัยเทียบเคียงเนื้อทํานองเพลงเซนเหลากับคํารอง ไดดังนี้
ทอน 1
---ล
- - - เล

---ล
- - - เล

---ล
- - - เอ

-ล-ล
- เล - ลา

---ล
- - - เล

---ล
- - - เล

---ล
- - - เอ

-ล-ล
- เล - ลา

---ฟ
- - - ฮา
ทอน 2
---ซ
- - - เล

---ม
- - - ใน

---ร
- - - เฮา

--รร
- - ชิวา

---ฟ
- - - เล

---ม
- - - เล

---ร
- - - เอ

-ร-ร
- เล – ลา

---ซ
- - - เล

---ซ
- - - เอ

-ซ-ซ
- เล - ลา

---ซ
- - - เล

---ซ
- - - เล

---ซ
- - - เอ

-ซ–ซ
- เล - ลา

---ซ
- - - ฮัง
ทอน 3
---ท
- - - เล

---ซ
- - - วิช

---ซ
- - - เบ

-ซ-ซ
- แบม - ฮา

---ฟ
- - - เล

---ฟ
- - - เล

---ม
- - - เอ

-ม-ร
- เล - ลา

---ท
- - - เล

---ล
- - - เอ

-ล-ฟ
- เล - ลา

---ฟ
- - - เล

---ฟ
- - - เล

---ล
- - - เอ

-ล-ล
- เล - ลา

---ท
- - - ตา
ทอน 1
---ล
- - - เล

---ท
- - - กบ

---ล
- - - ลอ

-ล-ฟ
- เกียน -นา

---ฟ
- - - เล

---ฟ
- - - เล

---ม
- - - เอ

-ม-ร
- เล - ลา

---ล
- - - เล

---ล
- - - เอ

-ล-ล
- เล - ลา

---ล
- - - เล

---ล
- - - เล

---ล
- - - เอ

-ล-ล
- เล - ลา

---ฟ
- - - ฮอ
ทอน 2
---ซ
- - - เล

---ล
- - - เง็ด

---ร
- - - กา

- ม- ร
- เคี้ยด - บา

---ฟ
- - - เล

---ม
- - - เล

---ร
- - - เอ

-ร-ร
- เล - ลา

---ซ
- - - เล

---ซ
- - - เอ

-ซ-ซ
- เล - ลา

---ซ
- - - เล

---ซ
- - - เล

---ซ
- - - เอ

-ซ-ซ
- เล - ลา

---ซ
- - - กา
ทอน 3
---ท
- - - เล

---ซ
- - - เบอะ

---ซ
- - - กอ

-ล-ซ
- เฮ็ด - ตา

---ฟ
- - - เล

---ฟ
- - - เล

---ม
- - - เอ

-ม-ร
- เล - ลา

---ท
- - - เล

---ล
- - - เอ

-ล-ฟ
- เล - ลา

---ฟ
- - - เล

---ฟ
- - - เล

---ล
- - - เอ

-ล-ล
- เล - ลา

---ท
- - - ปะ

---ท
- - - เยอ

---ล
- - - เจาะ

-ล-ฟ
- โน -รา

---ฟ
- - - เล

---ฟ
- - - เล

---ม
- - - เอ

-ม-ร
- เล - ลา
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ทอน 1
---ล
- - - เล

---ล
- - - เล

---ล
- - - เอ

-ล-ล
- เล - ลา

---ล
- - - เล

---ล
- - - เล

---ล
- - - เอ

-ล-ล
- เล - ลา

---ฟ
-ล-ร
---ร
---ร
---ฟ
- - - เห
- - - ปะ
- - - เยอ
- - - วา
- - - เล
กําหนดให: แถวบนเปนทํานองเพลงเซนเหลา และแถวลางเปนคํารอง

---ม
- - - เล

---ร
- - - เอ

-ร-ร
- เล - ลา

วิธีการปรุงแตงเพลงเซนเหลาไดใชการลดทอนเพลงใหเหมาะสม โดยเลือกใชเฉพาะทอน 1 ทอน 2 และทอน
3 เทานั้น ในขณะที่การขับรองเพลงเซนเหลา ตามแบบฉบับรองถวายรัชกาลที่ 5 โครงสรางการขับรองที่พบกับเปนการขับ
รองทอน 1 ในสองคําแรก ตอจากนั้นจึงเปนการรองลําตามเนื้อทํานองของทอน 2 ทั้งหมด ประเด็นการลดทอนทํานองนี้
ผูวิจัยสันนิษฐานวาการปรับลดทอนดังกลาวเปนการสรางสรรคตามแบบการรองอยางละครใหเหมาะสมกับคํารอง อีกทั้ง
ตามแบบฉบับรองถวายรัชกาลที่ 7 แสดงใหเห็นการปรุงแตงการรองที่วิวัฒนจากเดิม เห็นไดจากเนื้อทํานองรองที่เพิ่มขึ้น
จากฉบับรองถวายรัชกาลที่ 5
อยางไรก็ตาม เพลงเซนเหลา สะทอนใหเห็นวาเปนตอนที่นาสนใจในการใชภาษา (ภาษาก็อย) และวิธีการขับ
รองเปนเอกลักษณ รวมไปถึงทํานองเพลงที่สื่อถึงกิริยาอาการของตัวละครไดอยางเหมาะสมและปรับใชไดอยางลงตัว
2. การปรุงแตงเพลงขับรองที่แตกตางกัน หมายถึง การปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมบทเพลงที่พบในฉบับตามแบบที่
รองถวายรัชกาลที่ 7 โดยเปรียบเทียบกับฉบับตามแบบที่รองถวายรัชกาลที่ 5 แบงเปน 2 ประเด็นดังนี้
2.1 เพลงขับรองที่มีการปรับเปลี่ยน คือ บท หรือตอนนั้น ๆ ปรากฏเพลงรองประกอบอารมณอยูเดิม แตได
ปรับเปลี่ยนเปนเพลงอื่น จากฉบับตามแบบที่รองถวายรัชกาลที่ 7 ไดแก เพลงเชิดนอก เพลงแมหมายครํ่าครวญ เพลง
พันธุฝรั่ง เพลงแขกลพบุรี เพลงตนเพลงยาว เพลงอนงคสุชาดาและเพลงราย ยกตัวอยางการวิเคราะหเพลงเชิดนอก ดังนี้
“เพลงเชิดนอก” เปนเพลงหนาพาทยเพลงหนึ่ง โดยฉบับตามแบบที่รองถวายรัชกาลที่ 7 ไดมีการปรับเปลีย่ น
จากเพลงรองลําเชิดฉิ่ง มาเปนเพลงเชิดนอก ในตอนที่คนังกับไมไผหลบซอนตัวจากตายาย ความวา
เมื่อนั้น
พรั่นตัวกลัวเจอตากับยาย
ซมพลาลําหับสดับเสียง
นึกวาพอมาจับวิ่งกลับวก

คนังกับไมไผก็ใจหาย
วิ่งตะกายเขาไปอยูในรก
เขายืนเมียงไมซอนแลวขอนอก
สะทานสะทกแลนแยกแตกกันไป
(จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 2559)

ฉากนี้แสดงใหเห็นถึงการหลบซอนตัวและตระหนกตกใจคิดวามีผูมาตามจับตัว จนเกิดความสับสนอลหมาน
ของตัวละคร ซึ่งในฉบับตามแบบที่รองถวายรัชกาลที่ 5 เลือกใชเพลงเชิดฉิ่ง เปนเพลงประกอบกิริยาไปมาอยางรีบรอน
หรือประกอบกิริยาไลจับของตัวละคร เชนเดียวกับเพลงเชิดนอกที่เปนเพลงประกอบกิริยาการไลจับของตัวละคร แต
จําเพาะเจาะจงตัวละครที่เปนอมนุษย เชน ลิง ยักษ อสุรกาย ฉะนั้นทั้งเพลงเชิดฉิ่งและเพลงเชิดนอกจึงใชทดแทนกันได
อยางไรก็ตาม เมื่อวิเคราะหการปรับเปลี่ยนเพลงขับรองในตอนนี้ สันนิษฐานวามาจากเหตุผล 2 ประการ คือ
ประการแรก เปนการปรับเปลี่ยนเพลงใหมีความหลากหลาย ไมซํ้าซากจําเจ จากการพิจารณาการบรรจุเพลง
ตลอดทั้งเรื่องพบวาเพลงขับรองหากไมนับเพลงที่ใชสําหรับบทพรรณนาที่ไมมีดนตรีประกอบ เชน เพลงรายใน เพลงรื้อ
การบรรจุเพลงขับรองฉบับตามแบบที่รองถวายรัชกาลที่ 7 ไมปรากฏวามีการเลือกใชเพลงขับลําซํ้าเพลงเดิมในบทที่แสดง
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อารมณ หรือกิริยาอาการเดียวกัน ดังนั้น เพลงเชิดนอก ที่ใชขับรองแทนเพลงเชิดฉิ่ง เนื่องดวยมีการขับรองเพลงเชิดฉิ่งไป
แลวกอนหนา เชนนั้นเมื่อถึงตอนดังกลาวจึงเลือกใชเพลงเชิดนอกแทนซึ่งเปนการสรางอรรถรสแกผูฟงไดทางหนึ่ง
ประการที่สอง พิจารณาจากลักษณะของจังหวะและทวงทํานองเพลงเชิดนอกแสดงใหเห็นวาเปนการหลบลี้
หนีซอนอยางเรงรีบซึ่งสอดคลองกับฉากที่แสดงอาการตระหนกตกใจของตัวละครจึงเปนการสรรเพลงไดอยางเหมาะสมกับ
อาการและเรื่องราวที่เกิดขึ้น
2.2 เพลงขับรองที่มีการเพิ่มเติม คือ เพลงขับรองที่เพิ่มเติมขึ้นเฉพาะฉบับที่รองถวายรัชกาลที่ 7 โดย
ปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เปน “เพลงราย” สรรเพลงใชเปนเพลงขับลํา ไดแก เพลงคลื่นกระทบฝง เพลงกาเรียนทอง เพลง
จีนตอยมะพราว เพลงตุกตา เพลงตนตะนาวและเพลงครอบจักรวาล ยกตัวอยางการวิเคราะหเพลงคลื่นกระทบฝง ดังนี้
“เพลงคลื่นกระทบฝง” เปนเพลงอัตราจังหวะสองชั้น หนาทับสองไม นิยมใชขับรองประกอบอารมณรัก ซึ่ง
ฉบับตามแบบรองถวายรัชกาลที่ 7 ไดสรรเพลงใชขับรองประกอบอารมณรักและความหวงใยของซมพลาที่มีตอนางลําหับ
ความวา
ครั้นพินิจพิศดูทั่วกาย
ไมมรี อยระคายก็หรรษา
รูวานางไมมวยชีวา
กัลยาลมจับดวยตกใจ
จึงสั่งใหคนังไปหานํ้า
ที่ในลําธารนั้นมาให
ประพรมลูบทั่วตัวทรามวัย
ไมไผโบกปดพัดวี
(จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, 2559)
เหตุการณที่ปรากฏแสดงใหเห็นความรักความหวงใยของซมพลาที่มตี อนางลําหับ ซึ่งเดิมทีตนฉบับบทละคร
เรื่อง “เงาะปา” ฉบับลายพระหัตถสมเด็จเจาฟานิภานภดล ไมปรากฏเพลงขับลําแตใชการรองเพลงรายพรรณนาเรื่องราว
เชนเดียวกับฉบับตามแบบที่รองถวายรัชกาลที่ 5 เพื่อเลาเรื่องใหกระชับรวดเร็ว
ดังนั้น จึงเห็นไดวาการสรรเพลงคลื่นกระทบฝง ฉบับตามแบบที่รองถวายรัชกาลที่ 7 ผูเรียบเรียงเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของบท หรือฉากนี้ที่ตองการแสดงถึงความรักความหวงใยของซมพลา จึงเลือกใชเพลงขับลํารองพรรณนา
เรื่องราว เพื่อเปนการสื่อหรือเราอารมณของผูฟง และเมื่อมองในมุมของคีตศิลปยังเปนการแสดงศักยภาพของผูขับรองดวย
ทางหนึ่ง ในตอนดังกลาวนอกจากเพลงขับรอง ประเด็นเพลงบรรเลงรับก็นา สนใจวาเลือกใช “เพลงรัว” ตีความวาเปนการ
บงบอกถึงการโลงใจที่ไมไดเกิดเหตุรายแกนางลําหับผูเ ปนที่รัก อนุมานวาไดสําเร็จลุลวงในสิ่งที่ตนพึ่งกระทํา หรืออีกนัย
หนึ่งเปนการแสดงอาการตื่นเตนระทึกใจของตัวละคร จึงเลือกใชเพลงรัวบรรเลงรับ
สรุป การวิเคราะหการสรรเพลงในบทละครเรื่อง “เงาะปา” จากการศึกษาเทียบเคียงทั้งฉบับรองถวายรัชกาลที่
5 และฉบับการรองถวายในรัชกาลที่ 7 พบการปรุงแตงเพลงขับรองที่เหมือนกัน มีจํานวน 142 เพลง เชน เพลงชาปน อก
เพลงบลิ่ม เพลงลมพัดชายเขา เพลงยานี เพลงแขกไทร ฯลฯ ซึ่งจากการวิเคราะหจะเห็นวาเพลงที่ขับรองเหมือ นกัน
เนื่องจากเปนเพลงที่มีการสรรเพลงรองไดอยางลงตัวและเหมาะสมกับอารมณ หรือเหตุการณ แตเพียงปรุงแตงทางรองใน
ชั้นหลังใหละเมียดละไมและหลากหลาย เชน เพลงเซนเหลา ประเด็นตอมาการปรุงแตงเพลงขับรองที่แตกตางกัน
แบงออกไดเปน 1) การปรับเปลี่ยนเพลงไปจากเดิม จํานวน 8 เพลง ไดแก เพลงเชิดนอก เพลงแมหมายครํ่าครวญ เพลง
พันธุฝรั่ง เพลงรัว เพลงแขกลพบุรี เพลงตนเพลงยาว เพลงอนงคสุชาดาและเพลงราย โดยปรับเปลี่ยนเพลงใหเหมาะสมกับ
บทและเพิ่มความหลากหลายของเพลง และ2) เพิ่มเติมเพลงขับลําจากเดิมที่เปนเพลงราย จํานวน 6 เพลง ไดแก เพลง
คลื่นกระทบฝง เพลงกาเรียนทอง เพลงจีนตอยมะพราว เพลงตุกตา เพลงตนตะนาวและเพลงครอบจักรวาล เพื่อใหเห็น
ภาพของอารมณ หรือเหตุการณ ณ ตอนนั้นไดชัดขึ้น รวมถึงเสริมอรรถรสใหผูฟง ซึ่งเพลงที่เพิ่มเติมมานั้นโดยมากเปน
เพลงประกอบอารมณรัก
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อภิปรายและสรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาการสรรเพลงในบทละครเรื่อง “เงาะปา” ของพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน) ใน
ประเด็นตาง ๆ ผูวิจัยสามารถเห็นถึงกระบวนการคัดสรร (selection process) ของพระยาเสนาะดุริยางค ดวยวิธีการ
3 แบบ ไดแก ยึดหลักขนบ (tradition practice) เพิ่มสิ่งใหม (creation work) และปรับใชเฉพาะกาล (adaptation
approach) ทั้งสามวิธีการจะทํางานสอดประสานกัน เพื่อหาความลงตัวของชิ้นงาน
พระยาเสนาะดุริยางคจะคัดสรรเพลงโดยการยึดหลักขนบตามแบบแผนที่ปฏิบัติสืบ เชน ถาเริ่มเรื่องแตโบราณ
จะรองเพลงชาปแลวตามดวยเพลงปนตลิ่ง การบรรยายเรื่องราวเปนพื้นรองเพลงรายนอก เพื่อบรรยายเรื่องราวอยาง
รวบรัด เลือกใชเพลงรองลําเปนแหง ๆ ไปตามอารมณ หรือเหตุการณ เพลงเอกบทจะเลือกใชสําหรับบทอานสารของ
ตัวละครที่สูงศักดิ์เทานั้น หรือเพลงแขกมอญบางชางที่ใชวิธีการรองรวบทอนอยางละคร ฯลฯ ลวนแสดงใหเห็นถึงการ
ยึดหลักเดิมที่มีมากอนในการสรางงานของทาน รวมถึง เพลง ที่เปนวัตถุในการสรางงานก็ใชเพลงไทยเดิมที่มีอยู ซึ่งทานจะ
ไมนิยมประพันธเพลงขึ้นใหม ดังที่เห็นไดจากตับเพลงมอญคละที่ทานใชวิธีการเรียบเรียงขึ้นจากเพลงมอญเกาที่มีอยูมาแต
เดิม (พูนสุข, 2545) แตจะใชวิธีการตอไปนั้นคือ การเพิ่มสิ่งใหมในงาน เชน เทคนิคและวิธีการรองบรรเลง ภาษาในการ
รอง ฯลฯ
การเพิ่มสิ่งใหมที่พบไดจากบทละครเรื่อง “เงาะปา” เชน วิธีการขับรอง เทคนิคการรอง และการเพิ่มเติมเพลง
จากการศึกษาตามแบบที่รองถวายรัชกาลที่ 7 ก็จะเห็นถึงวิธีการรองที่แตกตางไปจากเดิม ทั้งลีลาและกลวิธีการรอง
สะทอนใหเห็นลักษณะการพัฒนารากฐานทางทักษะเปนสําคัญ นอกจากนีก้ ารเพิ่มเติมเพลงใหมลงในบทเดิมที่รอง “ราย”
เชน เพลงตุกตาแกวงฉลาก คลื่นกระทบฝง ลีลากระทุม เพื่อเพิ่มอรรถรสแกผูฟงยิ่งขึ้นก็แสดงถึงการใหความสําคัญในการ
ตีความอารมณเพลง ดังที่เพิ่มเติมการขับรองเพลงที่ใชประกอบอารมณรักแทนการรองรายนี้
จากสองวิธีการที่กลาวมาจะสามารถแสดงใหเห็นถึงใชคัดสรรเพลงของพระยาเสนาะดุริยางคไดก็ตาม ถึงกระนั้น
“เงาะปา” ซึ่งจัดเปนงานที่แปลกใหมในยุคนั้นที่เลาเรื่องวิถีชีวิตของปุถุชนและแฝงไปดวยคติความเชื่อของเงาะปาซาไก
รวมถึงพระราชประสงคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่ทรงตองการใหบางบทบางตอนมีความโดดเดน
ชัดเจน จึงจําเปนตองมีการปรับใชเฉพาะกาลใหเหมาะสม เชน เพลงเซนเหลา ที่แตเดิมเปนเพลงหนาพาทยใชบรรเลงรับ
ก็ปรับใชสําหรับการขับรองแสดงกิริยาการกินดื่ม เพลงโลมนอกสลับรองราย เพื่อตองการใหเห็นชัดถึงความแตกตางของ
บทตัวละครชาย-หญิง ฯลฯ ลวนเปนแบบฉบับเฉพาะที่เกิดขึ้นใน “เงาะปา” เนื่องจากวิธีการปรับใชเพลงที่มีมาเปนทุนเดิม
ปรุงแตงเพลงแปลกใหมมิเหมือนบทละครเรื่องใด จึงเกิดเปนเอกลักษณของเพลงและสะทอนไปถึงหลักคิดของทาน
เรื่องการไมนิยมประพันธเพลงใหม แตปรับใชเพลงที่มีอยางเต็มประสิทธิภาพ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอัจฉริยภาพทางดนตรีของ
พระยาเสนาะดุริยางค
อยางไรก็ตาม เมื่อทานไดมีโอกาสยอนกลับมาบรรเลงถวายอีกครั้งในรัชกาลที่ 7 ซึ่งงานในชั้นหลังแสดงใหเห็นถึง
พัฒนาการทั้งดานการรองและการบรรจุเพลง ซึ่งบงชี้ไดวาทานเปนผูที่พิถีพิถันในการสรางงาน เมื่อเห็นจุดใดปรับแกแลวดี
ขึ้นก็ปรับแกตรงจุดนั้น ตรงขามจุดใดที่ดีเดนแลวทานก็รักษาไว แตปรับแตงวิธีการใหคมคาย ละเอียดลออยิ่งขึ้น เหลานี้
ลวนแสดงถึงความยืดหยุนในการสรางสรรคงานดนตรีของพระยาเสนาะดุริยางค (แชม สุนทรวาทิน)
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