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บทคัดย่อ
งานวิจัยเรื่องสถานภาพของนักดนตรีปี่มวยในสนามมวยลุมพินี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของ
นักดนตรีปี่มวยสนามมวยลุมพินี รวมถึงบทบาทความสาคัญและสถานภาพของนักดนตรีปี่มวยที่สนามมวยลุมพินีในปีพ.ศ.
2499 ถึง พ.ศ.2557 สถานภาพของนักดนตรีปี่มวยลุมพินีจาแนกได้เป็น 2 ช่วงคือ ช่วง พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2535 นัก
ดนตรีปี่มวยของสนามมวยลุมพินี มีสถานะเป็นข้าราชการของกองดุริยางค์ทหารบก ช่วง พ.ศ. 2536 ถึง พ.ศ.2557 กอง
ดุริยางค์ทหารบกขาดแคลนผู้มีความสามารถในการเป่าปี่มวย จึงรับนักดนตรีปี่มวยพลเรือนเข้ามาทาหน้าที่นักดนตรีปี่ มวย
สนามมวยลุมพินีนับแต่นั้น
กลวิธีในการบรรเลงของวงดนตรีปี่มวยสนามมวยลุมพินี ส่วนมากแบบแผนในการบรรเลงจะเป็นสิ่งที่นักดนตรีปี่
มวยปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ส่วนการคัดเลือกเพลงเป็นการคัดเลือกตามแบบแผนส่วนหนึ่ง และตามไหวพริบ
ปฏิภาณของผู้ที่เป็นนักดนตรี ปี่มวยอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้อาจมีเซียนมวยหรือโปรโมเตอร์ขอให้บรรเลงเพลงที่ได้รับความนิยม
ตามยุคสมัยในบางครั้ง
นักดนตรีปี่มวยสนามมวยลุมพินี เป็นนักดนตรีที่ได้รับการยกย่องจากวงวิชาชีพดนตรีว่ามีฝีมือความสามารถ และ
สืบทอดแบบแผนการบรรเลงปี่มวยตามขนบ จึงมีบทบาทเป็นที่ยอมรับถึงปัจจุบัน เห็นได้จากการได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติ
หน้าที่ในสถานที่จัดการแข่งขันมวยไทยต่างๆ อยู่เสมอ
คาสาคัญ: สถานภาพ / นักดนตรีปี่มวย / สนามมวยลุมพินี
Abstract
The main purpose of this Research called “the Status of Pee Muay Musicians in Lumpini Boxing
Stadium” is to study background and history of Pee Muay musicians in Lumpini Boxing Stadium, as well
as their important roles and status from 1956 to 2014 The work status of Pee Muay musicians in
Lumpini Boxing Stadium can be categorized into two main periods. During the period from 1956 to 1992
their work status or career is governmental officials of the Royal Thai Army Band. During the period from
1993 to 2014 the Royal Thai Army Band lacked potential musicians who could perform Pee Muay, the
significant change happened. Civilians who can play Pee Muay have been recruited as Pee Muay
musicians in Lumpini Boxing Stadium since then.
Regarding techniques and tactics of Pee Muay Band performance in Lumpini Boxing Stadium,
Pee Muay musicians have passed on their knowledge from generation to generation and it is mainly
traditional styles. Screen a song, musicians combine both Thai music tradition and their personal
sagacity or intelligence. Moreover, there might be a case that Pee Muay musicians are requested some
fashionable popular songs by boxing promoters and boxing experts.
Pee Muay musicians in Lumpini Boxing Stadium have been normally respected and admired of
their proficient and skillful talents by the music profession. They have also inherited Pee Muay
traditional patterns and styles. Therefore, we can recognize that Pee Muay musicians in Lumpini Boxing
Stadium have been invited to perform in lots of the high standard boxing matches and have played the
important role in the society up till now.
Keywords: The Status / Pee Muay Musicians / Lumpinee Boxing Stadium
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บทนา
ศิลปะการต่อสู้ของชาติไทยที่สาคัญมีทั้ง การชกมวยไทย มวยไชยา การต่อสู้โดยอาวุธกระบี่กระบอง
สิ่งเหล่านี้ในการเริ่มการต่อสู้แต่โบราณต้องมีการไหว้ครูก่อนเริ่มทาการต่อสู้ เพื่อบ่งบอกให้รู้ถึงว่าบัดนี้นั้นจะใช้
ศิลปะและการต่อสู้ในการเข้าแข่งขันและที่สาคัญที่สุดคือการแสดงความเคารพและสักการบูชาครูมวย ซึ่งมี
ความสาคัญที่สร้างให้เกิดอาชีพนี้ขึ้นมา โดยมีองค์ประกอบที่อยู่คู่คือวงดนตรีไทยซึ่งมี ปี่ชวา ฉิ่ง กลองแขก ซึ่ง
เรียกว่าปี่ชวากลองแขก หรือในบริบทสังคมที่เรียกว่า “วงดนตรีปี่มวย” ปี่มวยในความหมายที่ใช้กันทั่วไปคือปี่
ชวา
นักดนตรีปี่มวยปัจจุบันนี้ยังมีให้เห็นกันอยู่ตามสนามมวยอั นมีชื่อเสียงในกรุงเทพมหานคร คือ สนาม
มวยลุมพินี สนามมวยราชดาเนิน สนามมวยกรุงเทพมหานคร (วันทรงชัย) สนามมวยอ้อมน้อย สนามมวยศึก
อัศวินดา สนามมวยสาโรง สนามมวยช่อง 7 เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นการจัดการแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทยที่
ยังคงส่งเสริมให้ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ โดยจะได้ยินเสียงของการเป่าเพลงไหว้ครูไปจนถึงหมดยกหรือแพ้
ชนะกันไป โดยการบรรเลงในปัจจุบันกับในอดีตก็จะมีความต่างซึ่งน่าศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยเห็นถึง
ความสาคัญถึงการศึกษาวงปี่มวยสนามมวยลุมพินีเพราะสนามมวยลุมพินีเปิดมานานกว่า 57 ปี โดยที่เป็น
สนามมวยที่มีชื่อเสียงอยู่คู่ประเทศไทยมานาน นักดนตรีปี่มวยที่สนามมวยลุมพินี ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานภาพต่างๆกันไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย อีกทั้งผู้วิจัยเป็นนักดนตรีเครื่องเป่าไทย จึงสนใจที่จะลงภาคสนาม
ที่สนามมวยลุมพินี เพื่อศึกษาในด้านของ บทเพลงที่ใช้ในการบรรเลงประกอบการแสดงมวยไทยในอดีตถึง
ปัจจุบัน การสืบทอดสายตระกูล บทบาทความสาคัญและสถานภาพของนักดนตรีปี่มวย ซึ่งอยู่คู่กับศิลปะการ
ต่อสู้แขนงนี้มาอย่างช้านาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาวงดนตรีปี่มวยภายภาคหน้าต่อไป
วัตถุประสงค์และขอบเขตของงานวิจัย
1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาของนักดนตรีปี่มวยที่สนามมวยลุมพินี
2. เพือ่ ศึกษาสถานภาพของนักดนตรีปี่มวยที่สนามมวยลุมพินี
วิธีดาเนินการวิจัย
ดาเนิ น การวิจั ย โดยใช้ร ะเบี ย บวิธีวิจัยเชิงคุณ ภาพ โดยการสั ม ภาษณ์ และศึกษาจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและรายงานผลเป็นรูปเล่มวิทยานิพนธ์
1. ข้อมูลเอกสารจากแหล่งต่างๆที่ห้องสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ห้องสมุด
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์มวยไทยแห่งชาติ สนามกีฬาแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติ
ห้องสมุดสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดล สนามมวยลุมพินี
2. ข้อมูลบุคคลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเครื่องเป่าไทยและนักดนตรีไทยปี่มวยที่สนาม
มวยลุมพินี ต่อไปนี้
- ครูสมพงษ์ ภู่สร
- ครูสุวัฒน์ อรรธกฤษณ์
- ครูลาเพย สาอางค์
- จ่าสิบเอกวิบูลย์ อรุณสุโข
- ครูนริศ เอี่ยมสะอาด
- ร้อยเอกสมนึก แสงอรุณ
- พันโทเสนาะ หลวงสุนทร
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- ร้อยตรีฉลอง เอี่ยมสอาด
- นายเจนวิทย์ หอมจันทร์เจือ
- จ่าสิบเอกอนันต์ ดานิล
- เรืออากาศตรีพิณ เรืองนนท์
- จ่าสิบเอกประชุมชัย เพิ่มผล
ผลการวิจัย
นั ก ดนตรี ปี่ ม วยหมายถึ ง ผู้ ที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ใ นการบรรเลงประกอบการชกมวยไทย ซึ่ ง เป็ น
ศิลปวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาช้านาน โดยนักดนตรีปี่มวยคืออาชีพหนึ่งซึ่งผู้วิจัยเห็นถึงความสาคัญที่จะศึกษา
และค้นคว้าเกี่ยวกับที่มา การปฏิบัติหน้าที่ในสายงานนักดนตรีปี่มวย ผู้วิจัยจึงได้เลือกศึกษาสนามมวยลุมพินีซึ่ง
เป็นสนามมวยที่เปิดเป็นสถานบันเทิงและอนุรั กษ์วัฒ นธรรมด้านกีฬามวยไทย ซึ่งมีอายุกว่า 57 ปี โดยมีวง
ดนตรีปี่มวยซึ่งอยู่คู่กับ สนามมวยแห่งนี้มาช้านาน มีนักดนตรีปี่มวยมาบรรเลงสืบต่อกันมาตั้งแต่สนามมวย
ลุมพินี เริ่มต้นเปิดให้จัดการแข่งขันเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2499 จนถึงปัจจุบัน
พัน โทเอิบ แสงฤทธิ์ เป็ น หั วหน้ าชุดในการเริ่มก่อตั้งสนามมวยลุมพินี โดยจัดมวยการกุศลเพื่อนา
รายได้ไปบารุงนักกีฬาหลายครั้ง จึงจัดตั้งสนามมวยชั่วคราว เปิดให้บริการเป็นเวลา 6 เดือน เมื่อสัญญาเช่า
สนามมวยชั่วคราวหมดลง จึงมีการดาเนินการจัดการตามกฎกระทรวงมหาดไทยเพื่อยื่นขอใบอนุญาตในการ
จัดหาสถานที่และก่อสร้างสนามมวยลุมพินีในลักษณะสนามมวยถาวร
วงปี่มวยประกอบการชกมวยไทย
วงดนตรีปี่มวยหมายถึงวงดนตรีซึ่งมีหน้าที่บรรเลงประกอบการชกมวยไทย โดยมีเครื่องดนตรีในวงคือ
ปี่ชวา 1 เลา กลองแขก 1 คู่ ฉิ่ง 1 คู่ วงดนตรีปี่มวยมีที่มาจากวงปี่ชวากลองแขกซึ่งใช้ บรรเลงประกอบพิธีใน
พระราชสานัก และบรรเลงประกอบกีฬาทั้ง ตะกร้อรอดบ่วง กระบี่กระบอง ราดาบ รวมถึงการนามาบรรเลง
ประกอบมวยไทย ในการนาวงปี่ชวากลองแขกมาร่วมบรรเลงกับมวยไทยนั้นเรียกกันใหม่ว่าวงดนตรีปี่มวย คา
ว่า ”วงปี่มวย” ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเรียกกันในช่วงที่มวยไทยได้รับความนิยมจึงทาให้มีการตั้งชื่อที่คนทั่วไป
เข้าใจง่ายขึ้น ส่วนการบรรเลงประกอบมวยไทยใช้เพลงประกอบดังนี้
1. เพลงประกอบการราไหว้ครูมวยไทย ก่อนที่จะเริ่มการแข่งขันนักมวยไทยทุกคนจะราไหว้ครูมวย
ไทย เพื่อระลึกถึงพระคุณครูมวยไทยที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยบทเพลงที่ใช้ในช่วงการราไหว้ครูมวย
ไทยคือเพลงโยนในสะระหม่าไทย
2. เพลงในระหว่างชกยกที่ 1 จะใช้เพลงแขกเจ้าเซ็นสอง ชั้น
3. เพลงอัตราจังหวะสองชั้นทั่วไป เช่น แขกเชิญเจ้า พราหมณ์เข้าโบสถ์ หรือเพลงในอัตรา 2 ชั้นและ
ชั้นเดียวใช้บรรเลงระหว่างยกที่ 2 ถึงยกที่ 5
4. เพลงเชิด ใช้บรรเลงในระหว่างการชกซึ่งใกล้หมดเวลาทาการแข่งขันในยกสุดท้าย
ส่วนของหน้าทับกลองที่ประกอบกับการบรรเลงคู่กับปี่ชวา โดยใช้กลองแขกบรรเลงนั้น ในวงปี่มวยนั้นจะมีการ
แบ่งใช้หน้าทับดังต่อไปนี้
1. หน้าทับโยน ใช้บรรเลงประกอบกับเพลงโยนซึ่งขณะบรรเลงอยู่ในช่วงของการราไหว้ครูมวยไทย
2. หน้าทับแขกเจ้าเซ็นสองชั้น ใช้เมื่อบรรเลงประกอบในเวลาทาการแข่งขันโดยจะตีหน้าทับเจ้าเซ็น
ไปตลอดไม่มีเปลี่ยน แม้ปี่ชวาจะบรรเลงเพลงใดๆก็ตาม
3. หน้าทับเชิด ใช้บรรเลงในช่วงใกล้หมดเวลาในการแข่งขันยกสุดท้าย
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กล่าวได้ว่าการบรรเลงแต่ละครั้งจะเริ่มต้นที่การเป่าเพลงโยน ให้นักมวยไหว้ครู ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ
1 ถึง 2 นาที จากนั้นเมื่อระฆังตีให้สัญญาณการชกยกที่ 1 นักดนตรีปี่มวยจะบรรเลงเพลงแขกเจ้าเซ็น ซึ่งจะ
สามารถบรรเลงเพลงนี้ในทุกๆยกจนถึงช่วง 1 นาทีสุดท้าย ธรรมเนียมปฏิบัติของการบรรเลงวงปี่มวยลุมพิ นี
จะต้องเปลี่ยนเพลงบรรเลงไปเป็นเพลงเชิด ชั้นเดียว ซึ่งความหมายในการบรรเลงเพลงเชิดนั้นคือการแจ้งให้รู้
เป็นสัญญาณว่าใกล้จะหมดเวลาในการแข่งขันชกมวย ในส่วนบทเพลงที่นักดนตรีปี่มวยลุมพินีบรรเลงในยกที่ 2
ถึง 4 และยกที่ 5 ในสองนาทีแรก เพลงไม่ได้ถูกกาหนดไว้ตายตัวว่ าจะต้องใช้เพลงใดบรรเลง แต่โดยส่วนมาก
นักดนตรีปี่มวยสนามมวยลุมพินี เช่นจ่าสิบเอกช้อย เพิ่มผล สิบตรีสมนึก บุญจาเริญ พันโทเสนาะ หลวงสุนทร
จ่าสิบเอกทวี ไทยพยัคฆ์ จะนิยมใช้เพลงในสาเนียงแขก ซึ่งมีอัตราจังหวะชั้นเดียวหรือ 2 ชั้น ซึ่งในบทเพลง
สาเนียงอื่นๆนั้น สามารถนามาใช้ได้ไม่ได้ผิดแปลกอย่างใด ซึ่งเหตุผลที่ทาให้นักดนตรีปี่มวยลุมพินีนิยมการ
บรรเลงเพลงสาเนียงแขกนั้น มาจากการเริ่มต้นบรรเลงเพลงแรกในการแข่งขันยกที่ 1 เริ่มต้นด้วยเพลงแขกเจ้า
เซ็น ซึ่งเป็นเพลงสาเนียงแขก จึงได้นิยมเลือกเพลงที่สาเนียงเดียวกันเป่าต่อไปยังยกต่ อๆไปจนถึงจบ หรือเลือก
เพลงลูกทุ่งหรือเพลงสมัยนิยมมาบรรเลงประกอบกับการชกมวย ดังครูสมพงษ์ ภู่สร กล่าวถึงเรื่องนี้ดังว่า
สำหรับเพลงที่ใช้ในกำรเป่ำประกอบมวยไทยของครูเองก็คือ ตอนไหว้ครูก็
เป่ำเพลงโยน พอเขำเสร็จจำกไหว้ครูเริ่มชกยกที่ 1 ก็เป่ำเพลงแขกเจ้ำเซ็น ต่อมำก็เข้ำ
ยกที่ 2 ถึงยกที่ 5 ครูก็ จ ะเลื อ กเพลงส ำเนี ยงแขกมำเป่ ำโดยส่ ว นมำกเพรำะเข้ ำกั บ
จังหวะของกลองได้ง่ำยและก็สนุกสนำน เพรำะบำงช่วงบำงตอนมวยชกกันไม่ค่อยหน้ำ
สนใจเท่ำไหร่ แต่จะไม่ออกเพลงลูกทุ่งเพรำะโปรโมเตอร์เขำอยำกให้บรรเลงแบบไทยๆ
บำงครั้งถ้ำเป่ำลูกทุ่งให้ มวยไม่สนุกจะทำให้พวกเซียนมวยหันมำสนุกกับเรำเกินไปและ
ไม่สนใจมวย อำจทำให้โปรโมเตอร์เขำไม่พอใจ ส่วนเพลงสำเนียงแขกที่ครูชอบเอำมำ
เป่ำก็มี เพลงแขกกะเร็ง เพลงในระบำกวำง เพลงแขกอุลิต เพลงแขกสดำยง เพลงแขก
อำมัด เพลงแขกเชิญเจ้ำ เพลงแขกไทร เพลงแขกหนัง เพลงแขกยิงนก เพลงสร้อยแขก
ลพบุรี เป็นต้น ส่วนถึงยกที่ 5 เหลือเวลำอีก 1 นำที ครูก็จะเป่ำเพลงเชิด เพื่อที่ให้มัน
เร้ำอำรมณ์ขึ้นมำ โดยในแต่ละคู่พอจบกำรชกจะมีเวลำขอกำรได้พักคือ พักระหว่ำงคู่
ประมำณ 1 นำที ส่วนพักระหว่ำงยกจะมีเวลำให้ได้พักประมำณ 2 นำที (สมพงษ์ ภู่สร,
สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2557)
สถานภาพนักดนตรีปี่มวยสนามมวยลุมพินี
วงดนตรีปี่มวยที่สนามมวยลุมพินีนั้นเกิดขึ้นมาพร้อมกับสนามมวยลุมพินี โดยวงดนตรีปี่มวยลุมพินี จะ
ใช้นักดนตรีที่รับราชการในกองดุริยางค์ทหารบกตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงบุคคลสาคัญที่เป็นอดีต
ข้าราชการกองดุริยางค์ทหารบก คือพันโทเสนาะ หลวงสุนทร ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ. 2555 โดยพันโทเสนาะ
หลวงสุนทร ได้ให้ข้อมูลกับผู้วิจัยเกี่ยวกับความเป็นมาของวงปี่มวยสนามมวยลุมพินีโดยแรกเริ่มว่า วงดนตรีปี่
มวยจะใช้นักดนตรีไทยของกองดุริยางค์ทหารบกทั้งหมด ซึ่งนักดนตรีที่เข้ามาอยู่ในสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก
คือผู้ที่มีความรู้ ความสามารถด้านดนตรีไทยจากสานักบ้านดนตรีที่ตนเองเรียนมาตั้งแต่แรกเริ่ม ดังนั้นเมื่อมี
งานเกี่ยวกับดนตรีและศิลปะการแสดง กองทัพบกหน่วยงานพัน. ร. มทบ. 11 หน่วยราบ ซี่งเป็นฝ่ายบังคับ
บั ญ ชาของดุ ริ ย างค์ ท หารบกในสมั ย นั้ น จะมี ค าสั่ ง ให้ ก องดุ ริ ย างค์ ท หารบกจั ด ก าลั ง พลนั ก ดนตรี ที่ มี
ความสามารถไปบรรเลง เช่น บรรเลงประกอบการชกมวยและกระบี่กระบองของทางกองทัพ ภายหลังมีสนาม
มวยลุมพินี จึงมีการบรรเลงวงปี่มวยประกอบการชกมวยที่สนามมวยลุมพินีเรื่อยมา ซึ่งได้รับข้อมูลจากพันโท
เสนาะ หลวงสุนทร ดังนี้
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เดิมทีสมัยก่อนดุริยำงค์ทหำรบกมีนักดนตรีไทยซึ่งอยู่ในวงดนตรีไทยมีนัก
ดนตรีที่รับรำชกำรอยู่ ตอนนั้นดุริยำงค์ทหำรบกขึ้นอยู่กับพัน. ร. มทบ. 11 หน่วยรำบ
เป็นฝ่ำยบังคับบัญชำของดุริยำงค์ทหำรบกในสมัยนั้น โดยมีกรม ร. พัน 2 ตั้ง ดูแลกอง
ดุริยำงค์ทหำรบกอีกทีหนึ่ง ซึ่งเดิมแต่แรกวงดนตรีไทยยังไม่มีในกองดุริยำงค์ทหำรบก
แต่ค่อยเริ่มพัฒนำจนมีวงดนตรีไทยเต็มตัว สมัยนั้นมีคำสั่งทำงรำชกำรให้จัดวงปี่กลอง
เพื่ อไปบรรเลงประกอบตำมสถำนที่จัดแข่งขันชกมวยไทยที่ส นำมมวยลุ มพินีและที่
สนำมหลวง แต่ที่สนำมหลวงจะเป็นกำรโชว์กระบี่กระบองตำมเทศกำลต่ำงๆ โดยกำร
ไปบรรเลงในแต่ละครั้งจะมีคำสั่งให้วงปี่กลองไปตำมสถำนที่ทั้งสองสถำนที่ไปปฏิบัติ
รำชกำรตำมที่หัวหน้ำหน่วยงำนสั่ง ตอนนั้นมีคนปี่อยู่คนเดียวคือช้อย เพิ่มผล หัวหน้ำ
วงปี่กลองในตอนนั้นชื่อจ่ำชวน ชอบชื่นสุข เป็นนักดนตรี สำนักบ้ำนครูจำงวำงทั่วเล่น
เครื่องหนัง โดยสมัยนั้นตั้งวงดนตรีไทยใหม่ๆในกองดุริยำงค์ทหำรบกจะรับคนที่มีฝีมือ
ที่อยู่ในสำนักดนตรีไทยที่ต่ำงๆมำรวมกัน ซึ่งหัวหน้ำวงดนตรีไทยในสมัยนั้นจะเป็นหัว
หน้ำที่คุมวงดนตรีสำกลคุมโดยรวมวงดนตรีไทยอีกที แล้วพวกเรำจะปรับกันเองเพื่ อไป
บรรเลงในงำนต่ำงๆ (เสนาะ หลวงสุนทร, สัมภาษณ์, 1 ตุลาคม 2557)
นักดนตรีปี่มวยของสนามมวยลุมพินีเรียงลาดับตามเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ดังต่อไปนี้ ลาดับที่ 1 จ่า
สิบเอกช้อย เพิ่มผล ลาดับที่ 2 สิบตรีสมนึก บุญจาเริญ ลาดับที่ 3 พันโทเสนาะ หลวงสุนทร ลาดับที่ 4 จ่าสิบ
เอกทวี ไทยพยัคฆ์ ลาดับที่ 5 จ่าสิบเอกอนันต์ ดานิล ลาดับที่ 6 ร้อยตรีสุชาติ หอมจันทร์เจือ ลาดับที่ 7 ครูฟื้น
เปี่ยมอยู่สุข ลาดับที่ 8 ครูลาเพย สาอาง ลาดับที่ 9 ครูสมพงษ์ ภู่สร ทั้งนี้มีหัวหน้าวงปี่มวยทั้งหมด 2 คน คือ
จ่าสิบเอกชวน ชอบชื่นสุข และร้อยตรีฉลอง เอี่ยมสอาด
จ่าสิบเอกชวน ชอบชื่นสุข เป็นหัวหน้าวงปี่มวยคนแรกของสนามมวยลุมพินี ระหว่างปีพ.ศ. 2499 ถึง
พ.ศ. 2519 พันโทเสนาะ หลวงสุนทร ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักดนตรีปี่มวยที่อยู่ในระยะเวลาที่จ่าชวน ชอบชื่นสุข
เป็นหัวหน้าวงปี่มวย ซึ่งเป็นระยะเวลาที่พันโทเสนาะ หลวงสุนทร ทางานในตาแหน่งนักดนตรีปี่มวยและเป็น
ข้าราชการประจากองดุริยางค์ทหารบก ว่ า มีสมาชิกทั้งหมดในวงคือ จ่าสิบเอกชวน ชอบชื่นสุข รับหน้าที่ใน
การเป็นหัวหน้าชุดวงปี่มวยและตีกลองแขกตั้งแต่เริ่มต้น โดยที่คนปี่มวยคือจ่าสิบเอกช้อย เพิ่มผล รับหน้าที่เป่า
ปี่ชวาหรือปี่มวย ส่วนสมาชิกที่รับหน้าที่ตาแหน่งกลองแขกและฉิ่งได้แก่ จ่าสิบเอกฟื้น เฉลยอาจ จ่าสิบเอก
อนันต์ ดุริยะพันธ์ จ่าสิบเอกมนู เขียวขจี จ่าสิบเอกบุญรอด ทองวิวัฒน์ ร้อยตรีประมวล อรรถชีพ ซึ่งนักดนตรี
ที่กล่าวมานั้น เป็นนักดนตรีไทยซึ่งรับราชการทหารบก สังกัดกองดุริยางค์ทหารบก แต่ในส่วนของผู้ที่ทาหน้าที่
เป่าปี่มวยจะมีเพิ่มเติม สลับสับเปลี่ยนกัน คือสิบตรีสมนึก บุญจาเริญ พันโทเสนาะ หลวงสุนทร จ่าสิบเอกทวี
ไทยพยัคฆ์
นักดนตรีปี่มวยสนามมวยลุมพินี มีความเกี่ยวข้องกันในด้านของการเป็นเพื่อนร่วมงานที่กองดุริยางค์
ทหารบก ซึ่งทั้ง 3 ท่านคือจ่าสิบเอกช้อย เพิ่มผล สิบตรีสมนึก บุญจาเริญ จ่าสิบเอกทวี ไทยพยัคฆ์ จะเป็นผู้ที่มี
ตาแหน่งเครื่องมือเอกคือเครื่องเป่าไทย ส่วนการปฏิบัติราชการทางด้านดนตรีไทยในกองดุริยางค์ทหารบก ซึ่ง
จะมีเพียงพันโทเสนาะ หลวงสุนทร มีตาแหน่งเครื่องมือเอกคือระนาดเอก แต่พันโทเสนาะ หลวงสุนทร เป็นผู้มี
ความสามารถในการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยหลายชนิด จึง สามารถทางานตาแหน่งนักดนตรีปี่มวยที่สนามมวย
ลุมพินีได้เป็นอย่างดี โดยทางพันโทเสนาะ หลวงสุนทร ได้รับการถ่ายทอดกลวิธีในการเป่าปี่ชวาประกอบมวย
ไทยจากสิบตรีสานึก บุญจาเริญต่อมาจ่าสิบเอกช้อย เพิ่มผล ไปราชการในต่างประเทศทาให้ในเวลานั้นคนที่
เป็นนักดนตรีปี่มวยจะมีจานวน 2 ท่าน เพื่อที่จะสลับกันไปตามงานและยังคงทาหน้าที่อยู่สนามมวยลุมพินีด้วย
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ซึ่งในแต่ละวันนักดนตรีทาหน้าที่บรรเลงที่สนามมวยลุมพินีจะมีจานวนทั้งสิ้น 4 คน ประกอบไปด้วยผู้บรรเลงปี่
ชวา 1 คน ผู้บรรเลงกลองแขก 2 คน และผู้บรรเลงฉิ่ง 1 คน
หลังจากจ่าสิบเอกช้อย เพิ่ม ผล เดินทางกลับมาจากราชการที่ต่างประเทศ สิบตรีสมนึก บุญจาเริญ
และทางพันโทเสนาะ หลวงสุนทร ได้ขอออกจากการเป็นนักดนตรีปี่มวยลุมพินี เนื่องจากภาระงานในช่วงนั้น
ของทางพันโทเสนาะ หลวงสุนทร มีเพิ่มมากขึ้น ส่วนของทางสิบตรีสมนึก บุญจาเริญ ได้โอนย้ายไปอยู่ในส่วน
ราชการของกองการสังคีต วงดนตรีไทยกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเวลาที่ทางจ่าสิบเอกทวี ไทยพยัคฆ์ เข้ามารับ
ราชการในกองดุริยางค์ทหารบก จึงทาให้วงดนตรีปี่มวยได้เปลี่ยนนักดนตรีปี่มวยใหม่ จ่าสิบเอกทวี ไทยพยัคฆ์
เข้ามาทาหน้าที่คนปี่มวยคู่กับจ่าสิบเอกช้อย เพิ่มผล ซึ่งในช่วงนั้นนั กดนตรีปี่มวยลุมพินียังสลับกันทางานที่
สนามมวยลุมพินีคนละวัน ซึ่งสนามมวยลุมพินีจะเปิดให้บริการในวันอังคาร วันศุกร์ และวันเสาร์ ในการทางาน
ของวงปี่มวยลุมพินีนักดนตรีปี่มวย จะได้ค่าเบี้ยเลี้ยงเท่ากันกับพนักงานในสนามมวยทุกคน ซึ่งในการทางานแต่
ละวันมีการจัดแข่งขันไม่ต่ากว่า 8 คู่
รายได้ของนักดนตรีปี่มวยช่วงแรกทางสนามมวยลุมพินีโดยการบริหารงานของพันโทเอิบ แสงฤทธิ์ นับ
แต่พ.ศ. 2499 จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงอยู่ที่ 20 บาท ซึ่งเป็นจานวนเงินที่ถือว่าเป็นรายได้พิเศษเพิ่มเติมจากรายได้หลัก
ที่รับราชการทหาร นักดนตรีในวงปี่มวยทุกท่า นจะได้รับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเท่ากันทั้งหมด ทั้งนี้จะมีการปรับค่า
เบี้ยเลี้ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยมาจนถึงช่วงของการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าวง การปฏิบัติงานของนักดนตรีปี่มวยจะเริ่มงาน
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เรื่อยไปจนถึงเสร็จสิ้นงานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคู่มวยที่ชกในแต่ละวัน โดยปรกติจะอยู่ที่ 8 ถึง
10 คู่ โดยที่นักดนตรีปี่มวยท่านแรกคือจ่าสิบเอกช้อย เพิ่มผล เป็นผู้รับหน้าที่นี้ในช่วงแรกของวงโดยจ่าสิบเอก
ช้อย เพิ่มผล รับราชการทหารในสังกัดกองดุริยางค์ทหารบก มีความเชี่ยวชาญในด้านเครื่องเป่าไทยอยู่ก่อน
แล้ว เมื่อมีงานปี่มวยที่ลุมพินี ทางจ่าสิบเอกชวน ชอบชื่นสุข จึงได้ชักชวนให้เข้ามาอยู่ในวงดนตรีปี่มวยลุมพินี
มีการปรับค่าเบี้ยเลี้ยงเพิ่มขึ้นเรื่อยมาจนถึงช่วงของการเปลี่ยนแปลงหัวหน้าวง
ในปีพ.ศ. 2518 ช่วงนายสนามมวยคือพันเอกชาย ดิษยเดช นักดนตรีปี่มวยมีรายได้คนละ 75 บาทต่อ
วัน ขณะที่เครื่องอุปโภคบริโภคมีการปรับราคา จึงทาให้ทุกคนเดือดร้อน จึงทาให้นักดนตรีวงปี่มวยไม่พอใจ
รายได้ที่ได้รับ จึงออกจากงาน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากที่จ่าสิบเอกชวน ชอบชื่นสุข ได้เสียชีวิตลง ทางวง
ปี่มวยไม่ได้ตั้งใครเป็นหัวหน้าวงแทนทันที ซึ่งในการควบคุมไปแสดงแต่ละครั้งหลังจากที่จ่าสิบเอกชวน ชอบชื่น
สุข เสียชีวิต นักดนตรีภายในวงดนตรีปี่มวยจะรับหน้าที่สลับกันเป็นผู้ควบคุมไปทางาน เมื่อพบกับปัญหาจึงทา
ให้วงดนตรีปี่มวยไม่มีคนที่จะคอยบอกถึงปัญหาที่ทางวงต้องเจอในเวลานั้นกับทางสนามมวย
จากเหตุการณ์ดังกล่าวทาให้มีการปรับเปลี่ยนหัว หน้าวง โดยมีร้อยตรีฉลอง เอี่ยมสอาด เข้ามารับ
หน้าที่หัวหน้าวงปี่มวย และคัดเลือกนักดนตรีปี่มวยชุดเก่ามาทาหน้าที่ดังเดิมคือจ่าสิบเอกช้อย เพิ่มผล และจ่า
สิบเอกทวี ไทยพยัคฆ์ หลังจากนั้นเมื่อถึงระยะเวลาที่ทางจ่าสิบเอกช้อย เพิ่มผล เกษียณอายุลงจึงได้ให้จ่าสิบ
เอกอนันต์ ดานิล ทาหน้าที่นักดนตรีปี่มวยแทน โดยจ่าสิบเอกอนันต์ ดานิล เป็นผู้ทาหน้าที่บรรเลงกลองแขก
มาก่อนหน้านั้น ซึ่งจ่าสิบเอกอนันต์ ดานิล เป็นผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดกลวิธีการเป่าปี่ชวาประกอบมวยไทยมา
จากจ่าสิบเอกทวี ไทยพยัคฆ์ ทาให้กลวิธีในการเป่าของจ่าสิบเอกอนันต์ ดานิล มีวิธีการเหมือนกับจ่าสิบเอกทวี
ไทยพยัคฆ์ หลังจากที่จ่าสิบเอกทวี ไทยพยัคฆ์ เสียชีวิตลงทางหัวหน้าวงจึงเลือกร้อยตรีสุชาติ หอมจันทร์เจือ
ซึ่งขณะนั้ น ได้ย้ ายเข้ารับ ราชทหารที่กองดุริยางค์ท หารบก รับ หน้าที่ เป็นนั กดนตรีปี่มวยแทน ในส่ วนการ
ปฏิบัติงานสนามมวยลุมพิ นีได้เพิ่มจานวนนักดนตรีปี่มวยจาก1 คนต่อวัน เป็น 2 คน ต่อวัน และปรับค่าเบี้ย
เลี้ยงต่อวันที่ขึ้นบัญชีไว้ 4 คน เป็น 5 คนต่อวัน ซึ่งทาให้สถานภาพในการทางานนักดนตรีปี่มวยดีขึ้น
สถานะในส่วนของนักดนตรีปี่มวยที่สนามมวยลุมพินีตั้งแต่ พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2540 นักดนตรี ปี่มวย
ทุกท่านจะเป็นผู้ที่มีสถานะเป็นข้าราชการทหารบก ในสังกัดกองดุรยางค์ทหารบก ซึ่งถือเป็นนโยบายของทาง
สนามมวยตั้งแต่เริ่มต้น แต่ภ ายหลังจากช่วงที่จ่าสิบเอกอนันต์ ดานิล และร้อยตรีสุชาติ หอมจันทร์เจือ รับ
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หน้าที่คู่กันมาจนถึงช่วงที่จ่าสิบเอกอนันต์ ประสบอุบัติเ หตุไม่สามารถรับหน้าที่นักดนตรีปี่มวยต่อได้ จึงทาให้
ทางร้อยตรีฉลอง เอี่ยมสอาด ต้องหานักดนตรีปี่มวยสนามมวยลุมพินีคนใหม่มาแทน อีกทั้งข้าราชการทหารใน
กองดุริยางค์ทหารบกขาดผู้ที่มีความสามารถในการเป่าปี่ชวา จึงชักชวนครูลาเพย สาอาง นักดนตรีปีมวยพล
เรือน เข้ามาร่วมวงปี่มวยลุมพินีแทนจ่าสิบเอกอนันต์ ดานิล ซึ่งครูลาเพย สาอางค์ เป็นผู้ที่ได้รับกลวิธีการเป่าปี่
ชวาประกอบการชกมวยมาจากทางครูสมพงษ์ ภู่สร ซึ่งครูสมพงษ์ ภู่สร เป็นผู้ที่ได้รับกลวิธีการเป่าปี่ชวามาจาก
ทางจ่าสิบเอกทวี ไทยพยัคฆ์ จึงทาให้กลวิธีในการเป่าปี่ชวาประกอบการชกมวยของวงดนตรีปี่มวยลุมพินีมี
ทิศทางเดียวกัน
เหตุการณ์ดังกล่าวทาให้ผู้มีสถานะเป็นพลเรือนเข้ามาทางานเป็นนักดนตรีปี่มวยลุมพินีเป็นตรั้งแรก
นับเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญที่ทาให้หลังจากนี้นักดนตรีปี่มวยรวมถึงผู้บรรเลงเตรื่องประกอบจังหวะ ก็ไม่จาเป็นต้อง
มีสถานะเป็นข้าราชทหารบกเช่นในอดีต ซึ่งนายสนามมวยในช่วงนั้นคือพลตรีวรพงศ์ สังวรราชทรัพย์ ได้ให้
โอกาสและไม่ได้ยึดหลักข้อบังคับในส่วนของสถานะของนักดนตรีวงปี่มวยอีกต่อไป ซึ่งทางครูลาเพย สาอางค์
เป็นผู้ที่ได้รับกลวิธีการเป่าปี่ชวาประกอบการชกมวยมากจากทางครูสมพงษ์ ภู่สร ที่ก่ อนที่จะเข้ามาทางานใน
สนามมวยลุมพินี เมื่อถึงช่วงร้อยตรีสุชาติ หอมจันทร์เจือ ลาออกจากวงดนตรีปี่มวยลุมพินีผู้ปฏิบัติงานแทนคือ
ครูฟื้น เปี่ยมอยู่สุข ซึ่งรู้จักกับทางร้อยตรีฉลอง เอี่ยมสอาด ก่อนแล้วจึงทาให้ครูฟื้น เปี่ยมอยู่สุข มารับหน้าที่
ตรงนี้คู่กับทางครูลาเพย สาอางค์ ครูฟื้น เปี่ยมอยู่สุข ทางานเป็นระยะเวลาเพียงช่วงสั้นๆแล้วลาออกไปจากวง
ดนตรีปี่มวยลุมพินี ครูสมพงษ์ ภู่สร จึงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่นักดนตรีปี่มวยลุมพินีแทน ครูสมพงษ์ ภู่สร มีความ
สนิทสนมกับครูลาเพย สาอางค์ เป็นอย่างดี ทั้งคู่จึงได้เข้ามาร่วมทางานด้วยกันจนถึงปัจจุบัน
ระยะเวลาของการท างานของนั ก ดนตรีปี่ ม วยสนามมวยลุ ม พิ นี นั้ น จะได้ รั บ ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งซึ่ งมี ก าร
ปรับเปลี่ยนมาหลายครั้ง การปรับการจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงเพิ่มทางสนามมวยจะใช้ระบบการปรับเหมือนกันทั้ง
ระบบ พนักงานทุกคนที่ทางานในสนามมวยลุมพินี จะได้รับเท่าๆกัน โดยทางสนามมวยลุมพินีจะตกลงกับทาง
โปรโมเตอร์ที่จัดมวยในแต่ละศึกการแข่งขันเพราะค่าเบี้ยเลี้ยงทั้งหมดในแต่ละครั้งที่ทางาน โปรโมเตอร์จะเป็น
ผู้ที่จ่ายให้ทุกคนในสนามมวยรวมไปถึงนายสนามมวยด้วยเช่นกัน อีกทั้งในช่วงตั้งแต่ปีพ.ศ. 2530 ทางสนาม
มวยลุมพินีจะมีเบี้ยพิเศษที่ได้จากการขายบัตรเข้าชมการแข่งขันมวยไทยให้เพิ่มเติมรวมกับเบี้ยเลี้ยงหลัก ซึ่งใน
ส่วนของเงินพิเศษตรงนี้นั้นบางครั้งทางวงดนตรีปี่มวยบรรเลงบทเพลงที่ถูกใจทั้งเซียนมวยที่เข้ามาสนามมวย
ลุมพินีประจาและชาวต่างชาติ ก็จะมีสินน้าใจเล็กๆน้อยๆที่ให้กับนักดนตรีวงปี่มวย ซึ่งผู้วิจัยจึงเห็นว่าในยุคสมัย
ตั้งแต่ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบัน สถานภาพทางการเงินของนักดนตรีปี่มวยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ
กลวิธีในการบรรเลงโดยส่วนมากการบรรเลงจะเป็นสิ่งที่นักดนตรีปี่มวยปฏิบัติสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่
รุ่น ลักษณะในการบรรเลงและการคัดเลือกเพลงนั้นทางนักดนตรีปี่มวย จะเป็นผู้ที่คัดเลือกเพลงที่จะบรรเลงใน
แต่ล ะครั้ งเพีย งผู้เดีย ว โดยที่ทางหั วหน้ าวงหรือผู้ บรรเลงกลองจะไม่เข้ามามีส่ ว นในการตัดสิ นใจ โดยการ
คัดเลือกเพลงที่จะบรรเลงนี้จะเป็นการคัดเลือกตามแบบแผนส่วนหนึ่ง และตามไหวพริบปฏิภาณของผู้ที่เป็น
นักดนตรีปี่มวย เพียงแต่จะมีเซียนมวย หรือทางโปรโมเตอร์มาขอเพลงให้บรรเลงในบางครั้ง ซึ่งในการบรรเลง
เพลงของนักดนตรีปี่มวยตั้งแต่ พ.ศ. 2519 ถึง ปัจจุบันจะใช้การบรรเลงตามแบบแผน นักดนตรีวงปี่มวยของ
สนามมวยลุ มพินี จึงได้รับ การยกย่ องจากทางสังคมภายนอกและผู้ที่ทางานร่วมกัน ว่า เป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมี
ความสามารถ ซึ่งนอกจากงานในสนามมวยลุมพินีแล้วนั้น ทางวงยังได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่
จัดการแข่งขันมวยไทยอยู่เสมอ ทาให้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากฝีมือของตนเอง ซึ่งทางสนามมวยลุมพินีก็ได้มีการ
ปรับการให้ค่าเบี้ยเลี้ยง ซึ่งเป็นจานวนเงินที่สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้ แม้จะไม่ได้มีอาชีพข้าราชการทหาร
รองรับในบางคน
บทเพลงที่นักดนตรีปี่มวยสนามมวยลุมพินีใช้ในการบรรเลงประกอบการชกมวยไทย จะเป็นบทเพลงที่
ตามแบบแผนการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมา โดยมากจะบรรเลงในเพลงที่มีอัตราจังหวะชั้นเดียวหรือสองชั้ นที่อยู่
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ในสาเนียงแขก หรือสาเนียงต่างๆซึ่งขึ้นอยู่กับไหวพริบของนักดนตรีปี่มวยแต่ละบุคคล ซึ่งในระยะช่วงของทาง
ร้อยตรีสุชาติ หอมจันทร์เจือ เป็นนักดนตรีปี่มวยนั้นจะนาเพลงลูกทุ่งหรือเพลงสมัยนิยมมาบรรเลงบ่อยครั้ง จึง
ทาให้ทางโปรโมเตอร์ไม่พอใจจึง แจ้งไปที่นายสนามมวยให้เลือกเพลงที่เป็นเพลงไทยเดิมมาบรรเลงมากขึ้น
ส่วนทางเพลงที่มีการขอจากเซียนมวยหรือเป็นเพลงสมัยนิยม ก็สามารถบรรเลงได้บ้างแต่ไม่ให้บ่อยครั้งนัก จึง
ทาให้การบรรเลงเพลงของนักดนตรีปี่มวยของทางสนามมวยลุมพินี ยึดหลักแบบแผนมาจนถึงปัจจุบัน
ความสามารถของทางนั กดนตรี วงปี่มวยสนามมวยลุมพินีนั้น ทาให้ มีการจ้างไปท างานในสถานที่
จัดการแข่งขันมวยไทยในที่ต่างๆนอกเหนือจากทางานที่สนามมวยลุมพินี เช่น เวทีมวยสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 สี
นักดนตรีวงปี่มวยสนามมวยลุมพินีจะไปบรรเลงกันทั้งวง โดยมีสมาชิกทั้งหมด 4 คน คือ ร้อยตรีฉลอง เอี่ยม
สอาด และจ่าสิบเอกวิบูลย์ อรุณสุโข ทาหน้าที่บรรเลงกลองแขก ครูนริศ เอี่ยมสอาด ผู้บรรเลงฉิ่ง ส่วนของนัก
ดนตรีปี่มวยนั้นคือครูฟื้น เปี่ยมอยู่สุข นอกจากเวทีมวยช่อง 7 สี แล้วนั้นปัจจุบันครูสมพงษ์ ภู่สร ก็รับหน้าที่นัก
ดนตรีปี่มวยที่สนามมวยราชดาเนิน จ่าสิบเอกอนันต์ ดานิล เคยเป็นหัวหน้าวงดนตรีปี่มวยที่สนามมวยอ้อมน้อย
ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับจากสังคมภายนอกของนักดนตรีปี่มวยสนามมวยลุมพินี จึงทาให้เกิดการจ้างงาน
ในสถานที่ต่างๆ ทาให้สถานภาพของผู้ที่เป็ นทั้งอดีตและผู้ที่มีหน้าที่ในปัจจุบันของการเป็นนักดนตรีปี่มวย
สนามมวยลุมพินี มีสถานะทางการเงินที่ดียิ่งขึ้น และฝีมือความสามารถยังเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีปี่มวย
ดังครูสมพงษ์ ภู่สร กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า
ในสนำมมวยลุมพินีเขำจะมีกำรให้เงินพิเศษ ซึ่งเป็นเงินที่เรียกว่ำเงินเท่ำ
ซึ่งเงินในแต่ละครั้งเขำจะได้รับกำรสนับสนุนจำกโปรโมเตอร์ ในกำรจ่ำยเงินค่ำตัวของ
พนักงำนทั้งหมดตำมรำยชื่อที่ส่งไป โดยทำงสนำมมวยกับโปรโมเตอร์เขำใช้วิธีกำรให้
เงินเพิ่มพิเศษขึ้นมำจำกเงินประจำที่ได้อยู่แล้ว โดยจะสังเกตได้ว่ำถ้ำวันไหนมีมวยคู่ที่มี
ชื่อเสียง เซียนมวยให้ควำมสนใจพนักงำนทั้งหมดก็จะได้เงินเพิ่ม ก็ถ้ำเก็บค่ำบั ตรได้ถึง
1 ล้ำน ไม่เกินล้ำน 2 แสน ก็จะได้เงินค่ำเท่ำพิเศษเพิ่มมำจำกค่ำเบี้ยเลี้ยงประจำอีก
200 บำท ถ้ำเก็บค่ำบัตรเข้ำชมเกิน 1 ล้ำน 2 แสนบำท ก็จะได้เพิ่มเป็น 400 บำท ถ้ำ
ถึง 2 ล้ำนบำท ก็จะได้เพิ่มเป็น 700 บำท ถ้ำเก็บเงินได้ถึง 3 ล้ำนบำท ก็จะได้เพิ่มเป็น
1200 บำท โดยค่ำตัวของคนปี่เดิมก็ 600 บำท ก็บวกเท่ำไปตำมที่บอก ซึ่งระบบเท่ำ
แบบนี้มีมำนำนมำกแล้วแต่ เพิ่งมำเพิ่มเงินเท่ำให้สูงขึ้นก็ 4 ปีมำนี้ อยู่ในสมัยของนำย
สนำมมวยพลตรีสุรไกรนี่ละ (สมพงษ์ ภู่สร, สัมภาษณ์, 10 มกราคม 2557)
ทั้งนี้สถานภาพนักดนตรีปี่มวยของสนามมวยลุมพินี เป็นสิ่งที่ควรค่าที่ทางสังคมภายนอกควรได้รับรู้
ไม่ว่าจะในยุคสมัยไหนความสามารถของนักดนตรีปี่มวยสนามมวยลุมพินียังได้รับการยกย่องจากผู้ที่พบเห็นอยู่
เสมอ
ผลสรุปการดาเนินการวิเคราะห์ / อภิปรายผล
ในการศึกษาผู้วิจัยพบว่าสถานภาพนักดนตรีปี่มวยลุมพินีจาแนกได้เป็น 2 ช่วงคือ ในช่วงระยะเวลา
พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2535 นั กดนตรีปี่มวยของสนามมวยลุมพินี มีสถานะเป็นข้าราชการของกองดุริยางค์
ทหารบก โดยมีนักดนตรีปี่มวยคือ จ่าสิบเอกช้อย เพิ่มผล สิบตรีสมนึก บุญจาเริญ พันโทเสนาะ หลวงสุนทร จ่า
สิบเอกทวี ไทยพยัคฆ์ จ่ าสิบเอกอนันต์ ดานิล ร้อยตรีสุชาติ หอมจันทร์เจือ ต่อมา ในช่วง พ.ศ. 2519 เกิด
ปัญหารายได้ในการดารงชีพ จึงทาให้นักดนตรีปี่มวยลาออก ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนระบบในการทางาน
ทาให้นักดนตรีมีรายได้เพิ่มขึ้นและเพิ่มจานวนนักดนตรีปี่มวยเพื่อแบ่งเบาภาระหน้าที่ จึงทาให้ สถานภาพนัก
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ดนตรีปี่มวยดีขึ้น จนถึงช่วงปี พ.ศ. 2536 หัวหน้าวงดนตรีปี่มวยเกษียณอายุราชการและเสียชีวิต ขณะนั้นกอง
ดุริยางค์ทหารบกขาดแคลนผู้มีความสามารถในการเป่าปี่มวย จึงรับนักดนตรีปี่มวยพลเรือนเข้ารับหน้าที่แทน
สืบต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 ถึง ปัจจุบัน คือ ครูลาเพย สาอางค์ ครูฟื้น เปี่ยมอยู่สุข และครูสมพงษ์ ภู่สร ทา
ให้ประชาชนทั่วไปที่มีความสามารถทางด้านดนตรีปี่มวยเข้ามารับหน้าที่แทน
ส่วนกลวิธีในการบรรเลงของวงดนตรีปี่มวยสนามมวยลุมพินีโดยส่วนมากการบรรเลงจะเป็นสิ่งที่นัก
ดนตรีปี่มวยปฏิบัติสืบทอดกันมาตามรุ่นสู่รุ่น โดยการคัดเลือกเพลงที่จะมาบรรเลงปี่มวยนี้จะเป็นการคัดเลือก
ตามแบบแผนส่วนหนึ่ง และตามไหวพริบปฏิภาณของผู้ที่เป็นนักดนตรีปี่มวยอีกส่วนหนึ่ง ทั้งนี้อาจมีเซียนมวย
หรือทางโปรโมเตอร์มาขอให้บรรเลงเพลงที่ได้รับความนิยมตามยุคสมัยในบางครั้ง
นักดนตรีปี่มวยสนามมวยลุมพินี เป็นนักดนตรีที่ได้รับการยกย่องจากวงวิชาชีพดนตรีว่าเป็นบุคคลซึ่งมี
ฝีมือความสามารถ เห็นได้จากนักดนตรีปี่มวยสนามมวยลุมพินีได้รับเชิญให้ไปปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่จัดการ
แข่งขันมวยไทยต่างๆ อยู่เสมอ นักดนตรีปี่มวยสนามมวยลุมพินีเป็นที่ยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ค วามสามารถ
และสืบทอดแบบแผนการบรรเลงปี่มวยตามขนบ จึงมีบทบาทเป็นที่ยอมรับถึงปัจจุบัน
ข้อเสนอแนะ
จากที่ผู้วิจัยได้ทาการเก็บข้อมูลเรื่องสถานภาพของนักดนตรีปี่มวยในสนามมวยลุมพินี ผู้วิจัยได้รับรู้
ถึงสถานภาพแรกเริ่มถึงปัจจุบันซึ่งเกิดขึ้นกับนักดนตรีปี่มวยในสนามมวยลุมพินี ว่ามีขั้นตอนที่น่าสนใจและเป็น
กลุ่มบุคคลที่มีความสามารถทางด้านดนตรีไทย เป็นตัวอย่างให้กับนักดนตรีรุ่นหลังที่จะมาทาหน้าที่นักดนตรีปี่
มวยในสนามมวยลุมพินีหรือในสนามมวยต่างๆ จึงเสนอให้มีการเปิดรายวิชาสอนในสถาบันอุดมศึกษาหรือวิจัย
มุมกว้าง เกี่ยวกับวิชาดนตรีประกอบการต่อสู้ในชาติอาเซียนต่อไป
รายการอ้างอิง
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