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เพลงสิบสองภาษา หรือเพลงออกภาษา หมายถึงเพลงสำเนียงนานาชาติพันธุที่เปนเพ่ือนบานอยูโดยรอบ

สยาม ที่ชาวสยามรูจักดีในสมัยกอน เชน ลาว, มอญ, เขมร, พมา, ญวน, ชวา, มลายู, แลวไกลถึงจีน, 

ญ่ีปุน, เกาหลี, ฝรั่ง, ฯลฯ ก็ได

จำนวนสำเนียงเพลงมีไมแนนอน ขึ้นอยูกับเวลา, สถานที่, กลุมนักดนตรีกับนักรองที่ทำงานขณะนั้น ใคร

ขยันจะทำใหครบสมาชิกองคการสหประชาชาติก็ไมผิดกติกา

เพลงสิบสองภาษา มีขึ้นเชิงแสดงความเปนอื่นที่ดอยกวา และอวดความเปนสยามที่เหนือกวา 

แตอีกดานหนึ่งก็แสดงความสัมพันธฉันเครือญาติชาติพันธุกับเพ่ือนบาน อยางกับชื่อเพลงดนตรีนำหนาชื่อ

ชาติพันธุ

ทำนองกับคำร้อง

คำรองเปนสิ่งแสดงความเปนอื่นที่ดอยกวา และอวดความเปนสยามที่เหนือกวา

(อ. รุงโรจน ภิรมยอนุกูล ม. ธุรกิจบัณฑิตย อธิบายเพ่ิมเติมวา ทำนองเพลงบรรเลงไมสะทอนใหเห็น แตเนื้อ

รองทำใหรูสึกเชนนั้น)

เพลงสิบสองภาษา มีสิ่งตองทำความเขาใจอยางนอย 2 เรื่อง คือ ทำนอง กับ คำรอง มีทั้งที่สัมพันธกัน และ

ไมเก่ียวของกัน

ทำนอง ไดจากของเกาที่เคยมีมากอนบาง แตงใหมบาง โดยดัดแปลงจากทำนองเพลงสำเนียงชาติภาษา

ตางๆ
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คำรอง ไดจากของเกาที่เคยมีมากอนบาง แตงใหมบาง โดยดัดแปลงเลียนแบบคำรองของชาติภาษานั้นๆ 

มา บางทียกมาทั้งหมดแตเพ้ียนๆ ไปก็มี เพราะไมไดเครงครัดอะไร ตั้งใจจะเอามาลอเลียนใหเห็นตลก

ขบขันเปนครั้งคราวเทานั้น

สงครามหลอกตัวเอง

เพลงสิบสองภาษา ไมไดมีที่มาจากสงครามจริงๆ ในประวัติศาสตรคราวใดคราวหนึ่งที่ไทยเกณฑกองทัพ

นานาชาติไปรบ หรือไทยสูรบกับนานาชาติตามชื่อชาติพันธุ ดังที่เคยมีผูพยายามอธิบายเชื่อมโยง

แตแทจริงเปนสงครามทางความคิดเพ่ือหลอกตัวเองวาไทยมีอำนาจเหนือคนอื่น

ขณะเดียวกันก็เพ่ืออวดฝมือนักดนตรีวาเกงฉกาจเหนือคนอื่นดวยการบรรเลงทำนองสำเนียงตางๆ อยางตอ

เนื่องยืดยาวเปนชั่วโมงๆ ไมเหนื่อยลา

สิ่งที่แสดงความดอยกวาของคนอื่น และเหนือกวาของสยามในเพลงสิบสองภาษาเห็นไดจากเริ่มตนดวย

เพลงกราวนอก ซึ่งถือเปนทำนองไทย โดยเนื้อรองแสดงการยกทัพที่มีไทยเปนแมทัพผูย่ิงใหญ 

เพลงลำดับตอไปมีเนื้อรองตอนหนึ่งวายกทัพไปจับมอญและคนอื่นๆ 

ทำนองเพลงตอจากนั้นเปนลักษณะที่ไทยยกตนขมทาน คือเหยียดชาติพันธุอื่นๆ ลวนลาหลังตลกคะนอง, 

โงเงาเตาตุน, และบานนอก เปนตน

จบทายดวยสำเนียงฝรั่ง ควรมีหลัง พ.ศ. 2408 (หลังรัชกาลที่ 4) สิ้นสุดสงครามกลางเมืองในสหรัฐ เพราะ

เพลงสุดทายสำเนียงฝรั่งไดจากเพลงสงครามกลางเมืองสหรัฐ 

เล่นออกภาษา

ถาไมนับสำเนียงฝรั่งทายสุด เพลงสิบสองภาษาก็ควรมีมากอนแลวตามแนวสวดคฤหัสถเลนออกภาษา 

หรือปจจุบันเรียกออกตัวเพลงสิบสองภาษา

สวดคฤหัสถในงานศพ เปนการละเลนของชาวบานลอเลียนสวดพระอภิธรรมของพระสงฆที่สวดเสร็จแลว 

กลับวัดแลว ชาวบาน 4 คนจะขึ้นนั่งแทนที่ของพระสงฆ แลวสวดคฤหัสถตอจากพระสงฆใหตลกคะนอง

สนุกสนานเปนเพ่ือนเจาภาพจนสวางก็มี
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นักสวดมี 4 คน คือ 1. ตัวตุย 2. คอหนึ่ง 3. คอสอง 4. ตัวภาษา คือรองเพลงและพูดเลียนแบบภาษาตางๆ 

ในทางตลกคะนอง ลอเลียนอยางดูถูกดูแคลนตามตองการ 

เลนซ้ำซากนานไปก็เบื่อ เลยใหมีปพาทยรับเปนเพลงแตละภาษาตามไป ในที่สุดก็เปนเพลงออกภาษา หรือ

เรียกตามขนบเกาวาสิบสองภาษา ทั้งๆ เมื่อเลนจริงจะมีภาษามากกวาสิบสอง

จนถึงแผนดินรัชกาลที่ 5 ละครพันทางนิยมเลนออกภาษาตางๆ เพราะคนดูชอบมาก เชน เรื่องจาก

พงศาวดารจีน, พงศาวดารมอญ-พมา-ลาว-ไทย เปนตน แลวแตงกายเลียนแบบชาติพันธุเหลานั้น ไปตาม

เพลงออกภาษาตางๆ 

ปจจุบันเรียกออกตัวเพลงสิบสองภาษา หรือเพลงสิบลองภาษาออกตัว

ชื่อเพลงขึ้นต้นด้วยชื่อชาติพันธุ์

ชื่อเพลงดนตรีไทยขึ้นตนดวยชื่อชาติพันธุ เริ่มนิยมอยางแพรหลายตั้งแตราวหลัง พ.ศ. 2400 หรือราว

รัชกาลที่ 4 เปนตนมา เพ่ือแสดงความเปนอื่นที่ดอยกวา และอวดความเปนสยามที่เหนือกวา 

(มีคำอธิบายละเอียดและตัวอยางอื่นๆ อีก อยูในหนังสือ คนแปลกหนานานาชาติของกรุงสยาม โดย 

อ. ทวีศักดิ์ เผือกสม ม. นเรศวร [จ. พิษณุโลก] สำนักพิมพมติชน พิมพครั้งแรก พ.ศ. 2546) 

แตอีกดานหนึ่งก็แสดงใหเห็นลักษณะความสัมพันธแบบเครือญาติของสยามกับเพ่ือนบานโดยรอบที่ระบุ

ชื่อชาติพันธุ เชน

เขมรพายเรือ, พมาแทงกบ, มอญดูดาว, ลาวกระทบไม, ญวนทอดแห, จีนขิมเล็ก, แขกตอยหมอ, ฯลฯ

ความเปนอื่นที่ดอยกวา กับความเปนสยามที่เหนือกวา ไมจำเปนตองมีจริงในโลก เชน ฝรั่งไมดอยกวา

สยาม และสยามไมเหนือกวาฝรั่ง แตในโลกลวงๆ ของสยามแลว ความเปนอื่นตองดอยกวาทั้งนั้น ไมวา

โลกจริงจะเปนอยางไร

มีตัวอยางสำคัญอยูในโคลงภาพคนตางภาษา ทำขึ้นสมัยรัชกาลที่ 3 อยูที่วัดพระเชตุพน (วัดโพธ์ิ ทาเตียน) 

แตงโคลงพรรณนาวัฒนธรรมคนตางภาษาจำนวนหนึ่ง ที่มีในโลก แลวคนชั้นนำยุคนั้นรูจักดี 

แตโคลงพรรณนาชาติภาษาตางๆ ใหดูต่ำตอย, ตลกคะนอง, ถึงหยาบชาก็มี สอดคลองกับการละเลนเปนที่

นิยมของชาวสยามในยุคนั้น เชน จำอวดสวดคฤหัสถออกภาษาในงานศพ, เพลงสิบสองภาษา, เปนตน 
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(อ. ประภัสสร ชูวิเชียร ม. ศิลปากร อธิบายวา สิ่งเหลานี้สื่อใหเห็นวาโลกทรรศนของชาวสยาม [ลุมน้ำ

เจาพระยา] เริ่มรูจักผูคนชนชาติตางๆ ที่มีอยูจริงบนโลกมากขึ้น อยางนอยก็มากกวาที่เคยรับรูกันใน

จักรวาลวิทยาของศาสนาพุทธ-พราหมณจากอินเดียมากอนหนานี้ ยังเห็นไดในบทเรื่องพระอภัยมณีที่แตง

ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 2-3 วาสุนทรภูซึ่งเปนชนชั้นสูงของสังคมสมัยนั้นรูจักผูคนและสังคมตางชาติมากแลว)

ชื่อเพลงยุคกรุงเกาเอาชื่อเดิมของชาติพันธุนั้นๆ เรียกอยาง “ทับศัพท” หรือยกคำของชาติพันธุนั้นตั้งชื่อ

เพลง แลวเพ้ียนรูปเพ้ียนเสียงบางไมเพ้ียนบางสืบตอๆ มา เชน เนียรปาตี, อรุม, ปะตงพัน, สระบุหรง, กะระ

นะ, ยิกินใหญ, ยิกินหนาศพ, บาระบุน, เนระคันโยค,  มุลง, มุใน, ฯลฯ

ที่เอาชื่อชาติพันธุมานำหนาชื่อเพลงมีบาง แตมีนอย แลวไมแนใจวาเปนชื่อมีมาแตดั้งเดิมยุคกรุงเกา หรือ

เพ่ิงเรียกชื่อนี้ตอนคัดลอกยุคหลัง 

ในเพลงกรุงเกาที่จดไว 197 เพลง มีชื่อชาติพันธุนำหนาแค 11 เพลง เชน มอญแปลง, มอญเล็ก, ขอม

แปลง, มลายูหวน, มะละกาเสียเมือง, แขกสวด, แขกกินขาว, ฝรั่งถอนสมอ, ญ่ีปุน, จีนหลวง, จีนเก็บ

ดอกไม

สิบสองภาษา

สิบสองภาษา หมายถึง ภาษามีจำนวนสิบสอง โดยรวมๆ หมายถึงนานาประเทศ หรือนานาชาตินับไมถวน 

โดยไมจำกัดแคสิบสอง 

จำนวนสิบสองในที่นี้ตองการจะสื่อวามากเทานั้น ไมไดกำหนดตายตัวแคสิบสอง มีตัวอยางอยูในเพลงยาว

พยากรณกรุงศรีอยุธยา แตงสมัยสมเด็จพระนารายณฯ ตองการบอกวามีพอคานานาชาติมากมายมา

คาขายกับอยุธยา ก็วาดังนี้

เปนที่ปรากฏรจนา< < สรรเสริญอยุธยาทุกแหงหน

ทุกบุรีสีมามณฑล< < จบสกลลูกคาวาณิช

ทุกประเทศสิบสองภาษา) ยอมมาพ่ึงอยุธยาเปนอกนิษฐ

ประชาราษฎรปราศจากภัยพิศ< ทั้งความพิกลจริตและความทุกข

สิบสอง เปนจำนวนศักดิ์สิทธ์ิมีที่มาจากสิบสองนักษัตร ซึ่งเก่ียวของกับดาวฤกษในรอบป จึงแบงปหนึ่งมี

สิบสองเดือน จากนั้นเรียกสิ่งสำคัญๆ อันศักดิ์สิทธ์ิจำนวนมากวาสิบสอง เชน
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เมืองสิบสองนักษัตร คือ เมืองบริวารขึ้นกับพระบรมธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช

สิบสองจุไทย (เจาไทย) คือรัฐทางภาคเหนือของเวียดนาม มี 12 เมือง (ที่เรียกดวยคำพ้ืนเมืองวา โจว, 

เจา, จุ)

สิบสองพันนา คือรัฐทางภาคใตของยูนนานในจีน มี 12 เมือง ที่เรียก พันนา

สิบสองทองพระคลัง คือ ทรัพยสมบัติจำนวนมากของพระเจาแผนดิน

สิบสองสนมกำนัล คือ นางสนมกำนัลจำนวนมาก ซึ่งเปนที่มาของชื่อ นางสิบสอง ลูกสาวเศรษฐี 12 คน ใน

นิทานบรรพชนของลาว ที่ตอไปจะเปนมเหสีกษัตริย แลวนางคนที่ 12 มีโอรสชื่อพระรถ ที่จะคูกับนางเมรี

ภาษา ในที่นี้หมายถึงภาษาพูด  มีสำเนียงตางๆ กัน คนแตกอนจำแนกสำเนียงตางกันเปนคนละภาษา 

แลวจำแนกคนตามสำเนียงภาษาพูด ทำใหภาษาพูด หมายถึง ชาติ, ประเทศไปดวย 

จึงเรียกคนที่พูดตางภาษา หรือตางสำเนียงเปนคนตางชาติภาษา เชน ชาติภาษาอังกฤษ, ชาติภาษา

ฝรั่งเศส, ชาติภาษาอเมริกัน, ชาติภาษาจีน, ชาติภาษาลาว, ชาติภาษาลาวพุงขาว, ชาติภาษาลาวพุงดำ, 

ฯลฯ

ปี่พาทย์

ดนตรีบรรเลงเพลงสิบสองภาษา เรียกวงปพาทย (ลาวเรียก วงพินพาด เขมรเรียก วงพิณเพียด)

มีเครื่องเปา เรียกป บรรเลงดนนำ

มีเครื่องตีทุกชนิด เรียกรวมๆ วา พาทย บรรเลงตาม ซึ่งยุคแรกมีฆองกับกลอง

เครื่องมือหลักของปพาทยมี 3 อยาง คือ ป, ฆอง, กลอง สืบเนื่องมาจากยุควัฒนธรรมฆอง (ราว 3,000 ป

มาแลว)

ป มาจากแคน, ฆอง มาจากกลองทอง หรือมโหระทึก, กลอง มาจากกระบอกไม, ทอนไม ปจจุบันเรียก

กลองทัด (ระนาด มาจากกระบอกไมไผ เพ่ิมเขาผสมวงในยุคหลัง)

มีหลักฐานภาพสลักวงพิณเพียดเกาสุดที่ปราสาทนครวัด ราว พ.ศ. 1650

ปพาทยฆองวง เปนชื่อวงดนตรี มีลายลักษณอักษรระบุไวเกาสุดอยูในกฎหมายลักษณะเบ็ดเสร็จ (ตอน

ทาย) ยุครัฐอโยธยา-ละโว ราว พ.ศ. 1778
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ชื่อปพาทยฆองวงตรงกับสมัยหลังเรียกวา พิณพาทยฆองกลอง ภาษาปากเรียกสั้นๆ วา พาทยฆอง 

ปจจุบันมีใชในพิธีกรรมทั่วไปในกัมพูชา และทางลุมน้ำมูล เชน จ. สุรินทร เรียก วงตุมโมง

(ตุม คือ เสียงกลอง, โมง คือ เสียงฆองตรงกับหลักฐานจากหอกลองสมัยอยุธยา เรียกเวลา ทุม ตอนกลาง

คืน, โมง ตอนกลางวัน)

หนาที่ของปพาทยฆองวง หรือพิณพาทยฆองกลอง หรือพาทยฆอง คือประโคมในพิธีกรรมพลีวัง, พลีบาน

เรือนเรือกสวนไรนา, ปดเสนียดจัญไร, ไลผีราย  “ฉมบ, จะกละ, กระสือ, กระหัง” ฯลฯ รวมทั้งแกบน

พาทยฆอง หรือปพาทยฆองวง มีป 1 เลา ตนนำวง, มีฆองวง 1 ราน, มีกลองทัด 1 ใบ, มีเครื่องประกอบ

จังหวะ เชน ฉิ่ง 1 คู, อาจมีกลองสองหนา หรือกลองแขกมลายูดวย รวมเปน 5 อยาง ไมมีระนาด 

(บางทีเหมารวมเรียกเปน “เบญจดุริยางค” ตามตำราจากอินเดีย ลังกา แตแทจริงไมใช เลยเรียกตามความ

หมายเคยชินวา “เครื่องหา” คือ มี 5 อยาง) 

วงประโคมอยางนี้เปน “ของหลวง” หรือมิฉะนั้นก็เปนสมบัติสวนรวมของชุมชนที่มีศูนยกลางอยูที่วัดวา

อาราม

เพราะเอกชนคนหนึ่งคนใดไมมีอำนาจจะสรางสิ่งนี้ได โดยเฉพาะฆองวงทำดวยโลหะผลมสัมฤทธ์ิ ตองผลิต

ดวยเทคโนโลยีชั้นสูง ซึ่งมีอยูกับ “หลวง” เทานั้น

ดนตรีไทยแบบฉบับ

คนชั้นนำกระมพี หรือผูดี สรางแบบฉบับดนตรีไทยเพ่ือความเปนไทย ตั้งแตหลัง พ.ศ. 2400 ตราบจนทุก

วันนี้

เพลงดนตรีไทยรับอิทธิพลเพลงดนตรีตะวันตก สงผลใหตองปรับเปลี่ยน “รูปแบบ” และ “เนื้อหา” เกิดสิ่ง

ใหมหลายอยางเพ่ือแสดงอำนาจและบารมี “ความเปนเลิศ” ของ “ผูดี” คนชั้นนำกระมพี แลวกำหนดให

เปนแบบฉบับดนตรีไทยเพ่ือความเปนไทย

ดนตรีไทยแบบฉบับ มี 3 อยาง คือ วงปพาทย, วงมโหรี, วงเครื่องสาย ลวนเปนดนตรีเผยแพรอยูบริเวณ

ที่ราบลุมน้ำเจาพระยามาแตเดิม จึงไมมีดนตรีของลุมน้ำอื่น เชน ลุมน้ำปง, ลุมน้ำมูล, ลุมน้ำปตตานี, ฯลฯ

ลักษณะเฉพาะของดนตรีไทยแบบฉบับ ตองมีดังนี้—เพลงเถา, เอื้อน, เดี่ยว, ประชัน 

แลวมีอยางอื่นๆ ตามมาดวย คือชื่อเพลงขึ้นตนดวยชาติพันธุ และเพลงสิบสองภาษา ฯลฯ
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