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ABSTRACT 

 Thai traditional pieces have been involving in Thai society in many ways;        
one of those was the religious ritual.  The current author has chosen a topic of      
“ Phleng Ruang Ching Chang Prasan- nga the eleven elephants”  as a tool for 
safeguarding the traditional musical repertoire originated since the Ayutthaya era   
(1350-1767). The version of Phleng Ruang Ching Chang Prasan-nga created by Luang 
Soi Samniang Son (Phoem Wathanawathin), which has been transmitted to one of the 
famous ranat ek masters, Mr.  Sakchai Laddaorn, is the main focus of the research.     
The objective of the research is to study the melodic organisation of the ranat ek path 
performed by Sakchai Laddaorn.  This research is qualitative research in which data 
were collected from an interview as well as related literature.  The information was 
divided into four perspectives, including 1)  documentation, 2)  music, 3)  fieldwork,     
and 4) interview. The research tool was a structured interview form, and the result was 
presented as descriptive research with analysis and discussion on the selected research 
topic. 
 The result showed that the melodic organisations of the ranat ek by Sakchai 
Laddaorn were developed based on the correspondence with the basic melody; most of 
the idiomatic verses of the ranat ek include the following patterns: 1) klon tai luat, 2) klon 
tai mai, 3) klon yon takhep, 4) klon son takhep, 5) klon lot takhai, 6) klon roi luk-so, 7) klon 
phan, and 8) klon sap. Sakchai Laddaorn has not used  klon muan ta-khep. Regarding the 
luk yon occurred in each section, there is no repetitive pattern within the idiomatic verses. 

Keywords: melodic organisation of the ranat ek, phleng ruang ching chang                           
       pra-san nga, Sakchai Laddaorn 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 
 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของกำรวิจัย 

 เพลงไทย มีความส าคัญคู่กับวงการดนตรีไทยมาอย่างยาวนานและมีวิวัฒนาการมาพร้อม 

กับคนไทย ควบคู่กับศิลปะวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และพิธีกรรมทางศาสนาอีกทั้ง 

ความเชื่อต่าง ๆ ดนตรีไทยนอกจากแสดงออกถึงความประณีตแล้วยังสะท้อนให้เห็นความงามทางด้าน

จิตใจและอารมณ์ของมนุษย์ในแต่ละสมัยทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ส าคัญที่แสดงออกให้เห็นถึงความ

เจริญรุ่งเรืองของชนชาติไทย เพลงไทยแบ่งออกได้หลายลักษณะโดยสามารถจัดหมวดหมู่ของประเภท

เพลงออกเป็น เพลงหน้าพาทย์ เพลงเรื่อง เพลงโหมโรง เพลงเถา เพลง 2 ชั้น เพลงมโหรี เพลงตับ 

เพลงเกร็ด เป็นต้น เพลงแต่ละประเภทมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของบทเพลง

โดยประเภทเพลงเรื่องจะมีความพิเศษแตกต่างจากเพลงประเภทอ่ืน ๆ 
 เพลงเรื่องเป็นเพลงไทยประเภทหนึ่งที่เกิดจากเพลง 2 ชั้น มีความพิเศษโดยการน าเอา  

เพลงหลาย ๆ เพลงน ามาเรียบเรียงบรรเลงติดต่อกัน ลักษณะของท านองเพลงจะต้องกลมกลืน 

และมีความหมายเดียวกัน เพลงเรื่องแบ่งออกได้หลายประเภท เช่น เพลงเรื่องที่ใช้หน้าทับปรบไก่ 

เพลงเรื่องที่ใช้หน้าทับสองไม้ เพลงเรื่องที่มีหน้าทับพิเศษ และเพลงเรื่องที่ไม่มีหน้าทับก ากับจังหวะ 

ได้แก่ เพลงเรื่องเพลงฉิ่ง 

 เพลงเรื่องเพลงฉิ่ง ส่วนใหญ่เป็นเพลงเก่าโบราณสืบเนื่องกันมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจึงไม่ทราบ   

ผู้แต่งที่แน่ชัด เป็นเพลงเรื่องในอัตราจังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น และชั้นเดียว ส่วนใหญ่จะพบในอัตราจังหวะ

ชั้นเดียวเป็นเพลงบรรเลงไม่มีเนื้อร้อง มีเพียงจังหวะฉิ่งควบคุมจังหวะเพียงอย่างเดียว เป็นการ

รวบรวมเพลงด้วยท านอง ส าเนียง และบันไดเสียงที่ร้อยเรียงท านองเชื่อมโยงสอดคล้องกันในแต่ละ

เพลงมาอยู่ด้วยกัน รวมกันเป็นชุด มากกว่า 4 เพลงเป็นต้นไป มักจะเรียกเป็นเพลงเรื่องเพลงฉิ่ง ซึ่งเพลง

ฉิ่งต่าง ๆ  จะท าหน้าที่แตกต่างกันออกไป ทั้งประกอบการแสดงโขน ละคร บางครั้งบรรเลงเป็นเพลงอิสระ 

หรือบรรเลงต่อจากเพลงฉิ่งพระฉันในอัตราจังหวะชั้นเดียว เพลงฉิ่งส่วนมากมักจะมีท านองเพลงที่ไม่

แน่นอน จึงเป็นเพลงที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีจังหวะหน้าทับมาก ากับจังหวะตายตัว เพลงฉิ่งที่นิยม

น ามาใช้ในการฝึกฝนพัฒนาฝีมือเพ่ืออวดทักษะการด าเนินกลอนระนาดเอกให้เกิดความช านาญ     
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และสร้างไหวพริบให้ผู้บรรเลง คือ เพลงฉิ่งมุล่ง และเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

(สัมภาษณ,์ 11 ธันวาคม 2561) 

 เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงาในอัตราจังหวะชั้นเดียว มีความส าคัญ สามารถใช้ประกอบการ

แสดงโขน และละคร บรรเลงในช่วงชมธรรมชาติของตัวละครใช้ประกอบกิริยาในการเดินของแต่ละตัว        

ละครต่าง ๆ และเพลงฉิ่งช้างประสานงามีบทบาทที่ส าคัญในการน าไปร้อยเรียงอยู่ใน เพลงเรื่อง

นางหงส์เพลงฉิ่งช้างประสานงาสามารถน ามาบรรเลงได้ 2 รูปแบบ คือบรรเลงเป็นเพลงอิสระได้โดย

การน าเพลงใดเพลงหนึ่งออกมาบรรเลงได้โดยที่ไม่ต้องบรรเลงทั้งชุด และการบรรเลงเป็นชุดคือการ

บรรเลงที่จะต้องบรรเลงเรียงตามเพลงที่ได้ถูกร้อยเรียงมาแล้วอย่างถูกต้อง โดยผู้บรรเลงจะต้อง

ค านึงถึงส านวนกลอนของระนาดเอกให้สอดคล้องกับท านองหลักเป็นแนวทางเดียวกัน โดยเฉพาะการ

ด าเนินท านองของระนาดเอกเป็นการใช้ส านวนกลอนที่ค่อนข้างยาก ผู้บรรเลงควรฝึกฝนเลือกใช้

ส านวนกลอนการด าเนินท านองระนาดเอกในเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงาให้เหมาะสม เพลงเรื่องฉิ่ง

ช้างประสานงานั้นส่วนมากนิยมบรรเลงทางครูพุ่ม บาปุยะวาทย์ ประกอบด้วย 7 ท่อน หรือเพลงเรื่อง

ฉิ่งช้างประสานงา 7 เชือก ที่ผู้วิจัยเลือกน ามาศึกษาเป็นทางของหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒน

วาทิน) ประกอบด้วย 11 เชือกด้วยกัน ซึ่งไม่ค่อยแพร่หลายนัก ผู้วิจัยจึงเลือกศึกษาเพ่ือหาความรู้

เพ่ิมเติมของการด าเนินท านองระนาดเอก โดยศึกษาการด าเนินท านองจากครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

 ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ดุริยางคศิลปินอาวุโส ช านาญการพิเศษ กลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการ

สังคีต กรมศิลปากร ท่านมีผลงานและฝีมือเป็นที่ประจักษ์ เช่น การบรรเลงระนาดเอกในงานพระราช

พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พิธีไหว้ครูดนตรีไทย - นาฏศิลป์ บรรเลงประกอบการแสดง 

บรรเลงระนาดเอกละครพันทาง เรื่องผู้ชนะสิบทิศ รวมถึงเป็นกรรมการในการตัดสินการประกวดใน

หลาย ๆ เวที เป็นที่ประจักษ์ และเป็นผู้ที่มีองค์ความรู้ในเรื่องเดี่ยวระนาดเอกอีกมากมาย อีกท้ังเป็นที่

ยอมรับเรื่องการประพันธ์ท านองระนาดเอกที่มีความสอดคล้องกับท านองหลักได้เป็นอย่างดี และ

ผลงานอ่ืน ๆ เป็นจ านวนมาก จากข้อมูลที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้นท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จ ะศึกษาการ

ด าเนินท านองระนาดเอกของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

 ด้วยข้อมูล และความส าคัญดังกล่าว ผู้วิจัยเล็งเห็นว่าเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงาเป็นเพลงที่

หน้าสนใจ และหน้าศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ผู้วิจัยจึงต้องศึกษาแนวทางการบรรเลงระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่ง

ช้างประสานงา จากผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้เป็นเหตุให้ผู้วิจัยมีแรงบันดาลใจในการน าเพลง

เรื่องฉิ่งช้างประสานงา มาศึกษาวิเคราะห์ และหาข้อมูลในการท าวิจัย ผู้วิจัยหวังว่าเพลงเรื่องฉิ่งช้าง
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ประสานงาจะเป็นประโยชน์ต่อนักดนตรีไทยบุคคลรุ่นหลังทั้งวิธีการด าเนินท านองระนาดเอก และการ

น าท านองระนาดเอกน าไปประยุกต์ใช้ในประเภทเพลงอ่ืน ๆ ได้อย่างถูกต้องตามขนบแบบแผนของ   

ดุริยางคศาสตร์ และเห็นถึงคุณค่าความส าคัญของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา อันสมควรที่จะน ามา

ศึกษาในงานวิจัยครั้งนี้ต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

 1.2.1 เพ่ือศึกษาโครงสร้างเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 

 1.2.2 เพ่ือศึกษาการด าเนินท านองระนาดเอกของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

 

1.3 ค ำถำมในกำรวิจัย 

 1.3.1 โครงสร้างเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงามีลักษณะอย่างไร  

 1.3.2 วิธีการด าเนินท านองระนาดเอกของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน มีลักษณะอย่างไร 

 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ในการวิจัยผู้วิจัยก าหนดขอบเขตดังนี้ 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

  ศึกษาการด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก จากท านอง

หลัก ของหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) 

 1.4.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 

  1.4.2.1 เก็บข้อมูลด้านท านองหลักเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อย

ส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) ณ ส านักการสังคีต กรมศิลปากร  

  1.4.2.2 เก็บข้อมูลด้านท านองระนาดเอก ณ บ้านครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน  

 1.4.3 ขอบเขตด้านบุคคล 

  1.4.3.1 ด้านประวัติ ได้แก่ ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ครูไชยยะ ทางมีศรี และครูพงษ์พิพัฒน์ 

พรวัฒนาศิลป์ 

  1.4.3.2 ด้านท านองหลัก ได้แก่ ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน และครูพงษ์พิพัฒน์ พรวัฒนาศิลป์ 

  1.4.3.3 ด้านท านองระนาดเอก ได้แก่ ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 
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1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1.5.1 เพลงฉิ่ง หมายถึง เพลงที่ไม่มีการขับร้องเข้ามาเกี่ยวข้อง เพลงฉิ่งใช้ส าหรับการบรรเลง

ประกอบกิริยาของตัวแสดงโขนและละครอีกทั้งเพลงฉิ่งปรากฏอยู่ในพิธีกรรมบรรเลงตอน พระฉัน

ภัตตาหาร จะไม่มีหน้าทับมาก ากับจังหวะ 

 1.5.2 ความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของเพลงฉิ่ง หมายถึง ลักษณะของเพลงฉิ่งที่มีวิธีการใช้

ในวาระต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บรรเลงได้รับมอบหมาย   

 1.5.3 โครงสร้าง (Form) หมายถึง รูปแบบของการวิเคราะห์ที่เป็นแบบแผนของดนตรีไทยที่

ถูกจัดแบ่งออกเป็นห้องเพลง ท่อน วรรคประโยค วลี  หรือเป็นกระบวนเพลงที่เป็นแบบแผน           

การประพันธ์ โดยประกอบด้วย ประเภทเพลง จ านวนท่อน โอกาสในการใช้บรรเลง ประเภทวงที่ใช้

บรรเลง อัตราจังหวะ  

 1.5.4 การด าเนินท านองระนาดเอก หมายถึง รูปแบบเฉพาะของการด าเนินท านองระนาด

เอก โดยประกอบด้วย การแปรท านองรูปแบบการเคลื่อนที่ของเสียง ส านวนท านองระนาดเอกกลวิธี

การบรรเลงระนาดเอก และคู่เสียงในการด าเนินท านองระนาดเอก 

 

1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

1. ประโยชน์ต่อด้านการด าเนินท านองระนาดเอกของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงาเพ่ือให้เกิด

ทักษะในการบรรเลง และถ่ายทอดอารมณ์ของบทเพลงในแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง 

2. ประโยชน์ต่อด้านการศึกษาโครงสร้างของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงาในรูปแบบของ

ท านองหลัก และส านวนกลอนระนาดเอกเพ่ือไปเป็นแนวทางในการบรรเลงเพลงอ่ืน ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม 

3. ประโยชน์ด้านการเลือกใช้ส านวนกลอนระนาดเอกที่สามารถน ามาต่อยอดในการ       

เรียบเรียงส านวนกลอนที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับท านองหลัก และสามารถน าไปจัดหมวดหมู่ใน

รูปแบบการใช้ส านวนกลอนระนาดเอกในแต่ละประเภทเพลงได้อย่างถูกต้อง  

4. ประโยชน์ต่อด้านการอนุรักษ์เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อย

ส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) เพ่ือบันทึกเป็นเอกสารทางวิชาการ เพ่ือให้ผู้ที่สนใจน าไปศึกษา และ

เป็นแนวทางในการท างานวิจัยอื่น ๆ ต่อไป  



5 
 

บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 งานวิจัยเรื่อง “การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ของครูศักด์ิชัย     
ลัดดาอ่อน” ผู้วิจัยได้ค้นคว้าข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านดนตรีไทย เพ่ือเป็นแนวทางในการท างานวิจัยในครั้งนี้ คือ 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1.1 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ 
  2.1.2 ทฤษฎีอัตลักษณ์ 

 2.1.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย 
 2.1.4 ทฤษฎีสังคีตลักษณ์วิเคราะห์ 

2.2 สารัตถะที่เก่ียวข้อง 
  2.2.1 ความเป็นมาของระนาดเอก 
  2.2.2 วิธีการบรรเลงระนาดเอก 
      2.2.2.1 ลักษณะพ้ืนฐานการบรรเลงระนาดเอก 
      2.2.2.2 กลวิธีการตีระนาดเอก 
      2.2.2.3 ส านวนกลอนระนาดเอก 
      2.2.2.4 ความแม่นย าของท านองหลัก และการแปลท านองระนาดเอก 
    2.2.2.5 คุณภาพเสียง และรสมือ 
  2.2.3 ลักษณะของการด าเนินท านองระนาดเอก 

 2.2.4 วิธีการตีฆ้องวงใหญ่   
     2.2.4.1 ลักษณะการตี 
          2.2.4.2 วิธีการตีฆ้องวงใหญ่ 

  2.2.5 ความเป็นมาของเพลงฉิ่ง 
      2.2.5.1 เพลงคืออะไร 
      2.2.5.2 เพลงฉิ่งคืออะไร 
      2.2.5.3 ลักษณะของเพลงฉิ่ง 
  2.2.6 บริบทของเพลงฉิ่งที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ 
      2.2.6.1 โครงสร้างของเพลงฉิ่งที่ใช้ส าหรับพิธีกรรมทางศาสนา 
      2.2.6.2 บริบทของเพลงฉิ่งที่ใช้ประกอบการแสดง 
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      2.2.6.3 บริบทของเพลงฉิ่งที่น ามาบรรเลงในเพลงเรื่องนางหงส์ 
      2.2.6.4 บริบทของเพลงฉิ่งที่ใช้ส าหรับการไล่มือ 
  2.2.7 ความเป็นมาของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 

      2.2.7.1 ประวัติเพลงฉิ่งเรื่องช้างประสานงา 
       2.2.7.2 ประวัติเพลเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์   

(เพ่ิม วัฒนวาทิน) 
   2.2.7.3 การจัดสัมมนาเพลงเรื่องเพลงฉิ่งช้างประสานงา  ทางหลวงสร้อย   

ส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) 
2.3 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  2.3.1 เอกสารที่เก่ียวข้อง 
  2.3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีใช้ในการวิจัย 

 2.1.1 ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ 
 สุนทรียะ คือ ความงามที่มนุษย์ ตัดสิน จ าแนก แยกแยะ โดยเกิดขึ้นจากสิ่งที่มนุษย์     

สร้างขึ้น หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ศิลปินมักจะคู่กับศิลปะ โดยสร้างสรรค์ผลงานออกมา จาก
จินตนาการ ซ่ึงการที่ศิลปินจะสร้างสรรค์งานศิลปะได้นั้นจ าเป็นต้องผ่านการ ฝึก หัด ขัด เกลา อนึ่ง
ความงามนั้นมิได้เกิดขึ้นพร้อมกันกับทุกคนทุกเพศทุกวัย ขึ้นอยู่ กับมุมมอง ประสบการณ์ และ
จินตนาการของบุคลนั้น ๆ  พูนพิศ อมาตยกุล (2562, น. 1 - 6)  

 ในการศึกษาแนวคิดทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ผู้วิจัย น ามาใช้ในวิเคราะห์ควา ม งา ม         
ความเหมาะสม ในด้านการด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงาน ของครูศักด์ิชัย           
ลัดดาอ่อน 

 คุณค่า และความงามของทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ไว้ดังนี้ เม่ือมนุษย์ได้รับรู้ถึงความงา มใน
ศาสตร์ด้านใดก็ตามในงานศิลปะที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือของตนเอง หรือการเกิดได้จาก
ธรรมชาติ ในภาษาสันสกฤต สุนทรียะ มีความหมายว่า งามหรือความงดงาม และศาสตร์                   
มีความหมายว่า วิชา เม่ือน ามารวมกันแล้วสุนทรียศาสตร์จึงมีความหมายว่า วิชาที่มีความงดงา ม  
สุนทรียศาสตร์และศิลปะมีความสัมพันธ์กันในหลายประเด็นต่างก็เป็นผลมาจากการแสดงออกซ่ึงการ
รับรู้และความรู้สึก จึงพิจารณาถึงงานศิลปะประเภทต่าง ๆ ดังนี้  วิจิตรศิลป์  นาฏศิลป์ คีตศิลป์ 
วาทศิลป์ และดุริยางคศิลป์ เป็นต้น สงัด ภูเขาทอง (2532, น. 14)  
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 ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ เป็นแนวทางในการหาค าตอบในการท าวิจัย     
เรื่องเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ว่ามีบทบาทหน้าที่และความส าคัญต่อวงการดนตรีไทยอย่างไร    
ผู้วิจัยจึงน าทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ มาวิเคราะห์เพ่ือหาค าตอบตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพ่ือวิธีการ
น าไปใช้ให้เกิดความแตกต่างของลักษณะเพลง และวิธีการบรรเลงได้ถูกต้อง 
 2.1.2 ทฤษฎีอัตลักษณ์ 
  อัตลักษณ์ หมายถึง การบ่งบอกพฤติกรรมของตนเองในการแสดงออกทางจิตใจ ร่างกาย 
วาจา และท่าทาง ของบุคคลนั้น ๆ โดยมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์ซ่ึงกันและกัน ท าให้เกิดประเพณี
วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละสังคม โดยทัศนคติเหล่านี้ได้ขัดเกลาจนกลา ย เป็น
ความเชื่อ ความคิดเห็นไปในทางเดียวกันก่อให้เ กิดความเป็น อันหนึ่งอัน เดียวกัน อัตลักษณ์               
จึงมีลักษณะเฉพาะ และลักษณะพิเศษที่จะบอกตัวตนสิ่งของนั้นหรือบุคคลนั้น ฉลาดชาย รมิตานนท์ 
(2548, น. 25-29) 
  ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้ทฤษฎี อัตลักษณ์ เป็นแนวทางในการหาค าตอบในการท าวิจัย     
เรื่องเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา สามารถบ่งบอกได้ถึงแนวคิดในการแปรท านองระนาดเอกที่มี
ลักษณะเฉพาะซ่ึงเกิดจากการรวบรวมองค์ความรู้และการตีความของครูผู้ประพันธ์ท านอง 

2.1.3 ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย 
 ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย คือ การแยกแยะองค์ประกอบทางดนตรี  และศึกษา

คุณสมบัติหน้าที่ขององค์ประกอบทางดนตรีที่ มีอยู่ในดนตรีไทยควรเริ่มท าการศึกษาค้นคว้าจากความ
คลุมเครือไปสู่ความชัดเจน การอ้างอิงเหตุผลความคิดที่ต่างกันแต่จุดหมายปลายทางเดียวกันย่ อมได้
ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน มานพ วิสุทธิแพทย์ (2556, น. 10-13) 

     ท านองหลัก หรือทางฆ้องเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในดนตรีไทยตามหลักดุริยา งค
ศาสตร์ดนตรีไทย ซ่ึงประดิษฐ์ท านองแปล และองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับจังหวะ จ าเป็นต้องมี
ท านองหลักเป็นศูนย์กลาง โดยท านองหลักมีบทบาทมากในเชิงวัฒนธรรมที่เป็นร่องรอยทา ง
ประวัติศาสตร์จากการถ่ายทอดสืบต่อกันมาด้วยค าบอกเล่า (มุขปาฐะ) ท านองแปลไม่จ าเป็นต้องลง
ลูกตกเสียงเดียวกันเสมอ แต่จ าเป็นต้องอยู่ในบันไดเสียงเดียวกัน 

 จากแนวคิดทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย ผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิเคราะห์ท านองหลัก และ
ท านองระนาดเอกในเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ทั้ง 11 เชือก 

2.1.4 ทฤษฎีสังคีตลักษณ์วิเคราะห์ 
 รูปแบบ-สังคีตลักษณ์ (Form) เม่ือกล่าวถึงการวิเคราะห์เพลงไทยนั้นสามารถมองได้

หลายมุมมอง การวิเคราะห์ถือว่าเป็นกิจกรรมทางภูมิปัญญาที่ส าคัญในการค้นหาองค์ความรู้ให ม่จาก
ข้อมูลพ้ืนฐานที่มีอยู่ถึงแม้ว่าจะมีวิธีการวิเคราะห์ที่แตกทางกันออกไปก็ตามการวิเคราะห์จะช่วยท าให้
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เป็นสัดส่วน ประโยค วรรค ตอน ที่ชัดเจนมากขึ้น พ้ืนฐานในการวิเคราะห์จะวิเคราะห์โครงสร้าง และ
กลุ่มเสียงจากทางฆ้องวงใหญ่เป็นหลัก  

     เพลงเรื่อง เป็นเพลงที่มีลักษณะโดยการน าเพลงประเภทเดียวกัน มีท านองคล้ายกัน 
ความหมายสอดคล้องกัน หรือไปในทิศทางเดียวกัน แล้วน ามาจัดรวมกันเป็นเพลงเรื่อง แบ่งออกได้
เป็น 4 ประเภท คือ 1) เพลงเรื่องประเภทเพลงช้า 2) เพลงเรื่องประเภทสองไม้ 3) เพลงเรื่องประเภท
เพลงเร็ว 4) เพลงเรื่องประเภทเพลงฉิ่ง พิชิต ชัยเสรี (2559, น. 2-8) 

 จากแนวคิดทฤษฎีสังคีตลักษณ์วิเคราะห์ ผู้วิจัยน ามาใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างท านอง
หลักเพ่ือแบ่งประโยค วรรค ตอน ในท านองเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ 
(เพ่ิม วัฒนวาทิน) 
  จากการศึกษาทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีอัตลักษณ์ ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย        
และทฤษฎีสังคีตลักษณ์วิเคราะห์ ผู้วิจัยน าเอาทฤษฎีเหล่านี้มาเป็นแนวทางในการวิเคราะห์โครงสร้าง
ท านองหลัก และการด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา เพ่ือให้ทราบถึงโครงสร้าง
ของเพลง และทราบถึงอัตลักษณ์ของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์      
(เพ่ิม วัฒนวาทิน) 
 
2.2 สารัตถะท่ีเก่ียวข้อง 
 2.2.1 ความเป็นมาของระนาดเอก 
   จากที่ผู้วิจัยได้ไปสืบค้นข้อมูลจากเอกสารมีผู้อธิบายเก่ียวกับประวัติระนาดเอกไว้ดังนี้ 
   ระนาดเอก เป็นเครื่องตีชนิดหนึ่งที่คนไทย วิวัฒนาการมาจากกรับ แต่เดิมคงใช้กรับ 2 อันตี
เป็นจังหวะ ต่อมาก็เกิดความคิดว่า ถ้าเอากรับหลาย ๆ อันวางเรียงราดลงไป แล้วแก้ไขประดิษฐ์ให้ มี
ขนาดลดหลั่นกัน แล้วท ารางรองอุ้มเสียง และใช้เชือกร้อยไม้กรับขนาดต่าง ๆ กันนั้นให้ติดกัน และขึง
ไว้บนรางใช้ไม้ตีให้เกิดเสียง น าตะก่ัวผสมกับขี้ผึ้งมาถ่วงเสียงโดยน ามาติดหัวท้ายของไม้กรับนั้น        
ให้เกิดเสียงไพเราะยิ่งขึ้น เรียกไม้กรับที่ประดิษฐ์เป็นขนาดต่าง ๆ กันนั้นว่า ลูกระนาด เรียกลูกระนาด     
ที่ผูกติดกันเป็นแผ่นเดียวกันว่า ผืน ระนาดเอก บรรเลงในวงปี่พาทย์และวงมโหรี โดยท าหน้าที่ เป็น
ผู้น าวง ธนิต  อยู่โพธิ์ (2530, น. 11) 
 ลักษณะทั่วไป 
 ผืน ประกอบด้วยลูกระนาด ซ่ึงท าด้วยไม้ชิงชัน หรือไม้ไผ่ ผืนระนาดเสียงจะ อ่ิม และดัง
คมชัดเหมาะส าหรับบรรเลงในวงปี่พาทย์ไม้แข็ง ส่วนผืนระนาดที่ท าจากไม้ไผ่จะให้เสียงที่นุ่ มน วล 
เหมาะส าหรับวงปี่พาทย์ไม้นวมและวงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย ลูกระนาดมีทั้งหมด 21 -22 ลูก         
โดยลูกที่ 22 มีชื่อเรียกว่า ลูกหลีก ที่ท้องของลูกระนาดจะคว้านและใช้ขี้ผึ้งผสมกับตะก่ัวถ่วงเ พ่ือ ให้
เกิดความแตกต่างระหว่างเสียง โดยเสียงจากผืนระนาดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบ 3 ส่วนด้วยกันคือ ส่วน
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แรก ขึ้นอยู่กับขนาดของไม้ที่ใช้ท า ส่วนที่สอง ขึ้นอยู่กับการคว้านท้องไม้ลูกระนาดว่ามากน้อยเพียง ใด 
ส่วนที่สามขึ้นกับปริมาณมากน้อยของตะก่ัวท่ีถ่วงใต้ลูกระนาดแต่ละลูก ลูกระนาดทั้งหมดจะถูกเจาะรู
เพ่ือร้อยเชือก และแขวนบนรางระนาด 
 ราง เป็นส่วนที่เป็นกล่องเสียงของระนาด ท าหน้าที่อุ้มเสียง นิยมท าด้วยไม้สักและทาด้วย
น้ ามันขัดเงา ปัจจุบันการใช้ระนาดที่ท าด้วยไม้และทาด้วยน้ ามันลดความนิยมลง นักดนตรีนิยมใช้ราง
ระนาดที่แกะสลักลวดลายไทยและลงรักปิดทองเพ่ือความส วยงาม บางโอกาส อาจมีการฝังมุก 
ประกอบงา ซ่ึงราคาก็จะสูงตามไปด้วย จากการรณรงค์พิทักษ์สัตว์ป่าที่ มีอยู่ทั่วไป รางประกอบงา     
จึงไม่ได้รับความนิยม รูปร่างระนาดเอกคล้ายเรือบดแต่โค้งเรียวกว่า ตรงกลางของส่วนโค้งมีเท้า ที่ใช้
ส าหรับต้ัง เป็นเท้าเดียวคล้ายพานแว่นฟ้า ปลายทั้งสองข้างของส่วนโค้งเรียกว่า โขน จะมีขอส าหรับ
ห้อยผืนระนาดข้างละ 2 อัน 
 ไม้ระนาด เป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับการท าให้เกิดเสียงโดยตรง มี 2 ชนิด คือ ไม้แข็ง และ      
ไม้นวม ไม้แข็งพันด้วยผ้าอย่างแน่น และชุบด้วยรักจนเกิดความแข็งเวลาตีจะมีเสียงดัง และคมชัด 
เหมาะกับวงปี่พาทย์ไม้แข็ง วงปี่พาทย์มอญ และวงปี่พาทย์นางหงส์ ส่วนไม้นวม เป็นไม้ตีระนาดที่พัน
จากผ้า และใช้ด้ายรัดหลาย ๆ รอบเพ่ือความสวยงาม มีเสียงนุ่มนวม บรรเลงในวงปี่พาทย์ไ ม้นวม    
วงมโหรี วงปี่พาทย์ผสมเครื่องสาย และวงปี่พาทย์ดึกด าบรรพ์ 
 ขนาดของระนาดเอก ลูกต้นมีขนาด 39 ซม กว้างราว 5 ซม และหนา 1.5 ซม มีขนาดลดหลั่น
ลงไปจนถึงลูกที่ 21 หรือลูกยอดที่มีขนาด 29 ซม 
 ต าแหน่งของเสียง 
 เม่ือเปรียบเทียบระนาดเอกกับเครื่องดนตรีไทยชนิดอ่ืน ระนาดเอกเป็นเครื่องดนตรีที่ มีระดับ
เสียงมากที่สุด โดยมีจ านวน 21-22 ระดับเสียง ความที่มีจ านวนระดับเสียงถึง 22 เสียง ท าให้  มีความ
กว้างของระดับเสียงครอบคลุมถึง 3 ช่วงทบเสียง ส่งผลให้การเดินท านองของเสียงเป็นไปอย่า งไ ม่
ซ้ าซากจ าเจอยู่ที่ช่วงระดับเสียงใดเสียงหนึ่ง 
 จากการศึกษาความเป็นมาของระนาดเอก สรุปได้ว่าระนาดเอกมีวิวัฒนาการมาจากกรับแล้ว
แก้ไขประดิษฐ์ให้มีขนาดลดหลั่นกันเรียกว่าลูกระนาด ส่วนผืนระนาดท าด้วยไม้ชิงชัน หรือไม้ไผ่ โดย
ลูกระนาดมีทั้งหมด 21-22 ลูก ท้องของลูกระนาดจะคว้านและใช้ขี้ผึ้งผสมกับตะก่ัวถ่วงเพ่ือให้ เ กิด
ความแตกต่างระหว่างเสียงและลูกระนาดทั้งหมดจะถูกเจาะรูเพ่ือร้อยเชือก และแขวนบนรางระน าด 
ส่วนรางเป็นกล่องเสียงของระนาด ท าหน้าที่อุ้มเสียง นิยมท าด้วยไม้สักและทาด้วยน้ า มันขัดเงาโดย
ปลายทั้งสองข้างของส่วนโค้งเรียกว่า โขน จะมีขอส าหรับห้อยผืนระนาดข้างละ 2 อัน และสิ่งที่ส าคัญ
ที่สุดคือไม้ระนาดเป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับการท าให้เกิดเสียงโดยตรง มี 2 ชนิด คือ ไม้แข็ง และไม้นวม 
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 2.2.2 วิธีการการบรรเลงระนาดเอก 
 จากการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับการบรรเลงระนาดเอกผู้วิจัยได้หาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่
เก่ียวข้องและเว็บไซต์ต่าง ๆ ซ่ึงมีผู้อธิบายเก่ียวกับระนาดเอก ไว้ดังนี้ 
ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา ส านักงานปรับทบวงมหาวิทยาลัย (2544, น. 70) หนังสือเกณฑ์มาตรฐาน
ดนตรีไทยและเกณฑ์การประเมิณ ซ่ึงเรียบเรียงโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านดนตรีไทยหลาย ๆ ท่าน          
ได้อธิบายเก่ียวกับการบรรเลงระนาดเอก ไว้ดังนี้ 
  2.2.2.1 ลักษณะพ้ืนฐานการบรรเลงระนาดเอก 
งานวิจัยต่าง ๆ มีผู้อธิบายเก่ียวกับลักษณะพ้ืนฐานการบรรเลงระนาดเอกไว้ดังนี้ 
    สุพัศชา  ผดุงฤทธิ์ (2558, น. 14) อธิบายการบรรเลงระนาดเอก โดยเริ่มจาก

ท่านั่ง วิธีการจับไม้ระนาดเอก และวิธีการบรรเลงระนาดเอก ในแบบต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้ 
    ท่านั่ง ผู้บรรเลงจะนั่งในท่าขัดสมาธิ โดยให้ขาขวาทับขาซ้ายปลายเท้า อยู่ ใต้
รางระนาดด้านซ้าย หรือนั่งพับเพียบ ล าตัวตรง หันหน้าเข้าหารางระนาด ให้ตรงก่ึงกลางของราง
ระนาดเอก 
  วิธีการจับไม้ระนาดเอก การจับไม้ระนาดเอกที่ถูกวิธีมีส่วนช่วยท าให้การ
บรรเลงมีคุณภาพและเกิดความไพเราะ หลักการจับไม้ระนาดเอกที่ถูกต้องคือนิ้วทุกนิ้วจะต้องจับไ ม้
ระนาดให้แน่นโดยมี ความยาวประมาณ 1 ใน 3 ของก้านไม้ เม่ือเริ่มจับให้หงายฝ่ามือขึ้นให้ก้านไ ม้
ระนาดวางพาดกระชับกับร่องกลางตรงข้อมือและเลยเข้าไปใต้แขนเล็กน้อย นิ้วชี้เหยียดหงายรองรับ
ก้านไม้ระนาดไว้ นิ้วหัวแม่มือบีบกระชับด้านข้างของก้านไม้ นิ้วกลาง นิ้วนาง และ นิ้วก้อยรวบจับก้าน
ไม้ระนาดไว้ให้แน่น เม่ือจับก้านไม้ระนาดแน่นแล้ว ให้พลิกฝ่ามือและแขนคว่ าลงโดยไม่ต้องเกร็ง
กล้ามเนื้อ โดยให้ก้านไม้ระนาดยังคงอยู่ระหว่างตรงกลางร่องมือพอดี ข้อศอกและไหล่แนบกับล า ตัว
โดยให้แนวไม้ระนาดกับแขนของผู้บรรเลงเป็นแนวเส้นตรงเดียวกัน 
การจับไม้ระนาดเอกแบ่งออกเป็น 4 แบบ  คือ 
  1) การจับแบบ "ปากกา" คือการจับโดยให้ก้านไม้ระนาดแนบอยู่กลางร่ อง มือ 
ใช้นิ้วกลาง นิ้วนาง และ นิ้วก้อย รวบก าก้านไม้ระนาดให้นิ้วเรียงชิดติดกัน ส่วนนิ้วหัวแม่มือวางแนบ
ขนานไปกับก้านไม้และปลายนิ้วชี้แตะอยู่บนก้านไม้ระนาดท ามุมประมาณ 45 องศา ประโยชน์ของ
การจับไม้ระนาดแบบปากกา ท าให้มีความคล่องตัวใช้กับการบรรเลงประเภทเพลงลูกล้อลูกขัด เพลง
ประเภทสองไม้ หรือลูกรัวในการบรรเลงเพลงเด่ียว อีกทั้งมีความเหมาะสมส าหรับการฝึกหัดเบื้อ งต้น
ในลักษณะการตีฉากเพ่ือฝึกหัดให้เสียงระนาดชัดเจนและดังสม่ าเสมอกัน 
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   2) การจับแบบ "ปากไก่" ลักษณะคล้ายการจับแบบปากกาแต่แตกต่างที่ ตรง
นิ้วชี้ คือ การจับไม้แบบปากไก่นิ้วชี้จะตกลงจากด้านบนของก้านไม้ระนาดโดยอยู่ ด้านตรงข้ามกับ
นิ้วหัวแม่มือ ก้านไม้ตีติดอยู่ด้านข้างต าแหน่งประมาณ กกเล็บหรือโคนเล็บ 

        ประโยชน์ของการจับไม้แบบปากไก่ท าให้เกิดเสียงที่ มีความสง่างามมีความภู มิ
ฐาน และนุ่มนวล การจับไม้แบบปากไก่เหมาะสมที่ จะน าไปใช้ในการบรรเลงเพลงพิธี 
  3) การจับแบบ "ปากนกแก้ว" ลักษณะคล้ายการจับแบบปากไก่แต่กา รจับ
แบบ ปากนกแก้วจะต้องให้ก้านไม้ระนาดติดอยู่ด้านข้างนิ้วชี้บริเวณเส้นข้อข้างบนของนิ้ว  

            ประโยชน์ของการจับไม้แบบปากนกแก้วท าให้เสียงในการบรรเลงมีพลัง
อ านาจกล่าว คือ เสียงของระนาดเอกจะโตและลึก การจับแบบปากนกแก้วมีข้อเสียบางประการตรง
ที่ว่าเม่ือบรรเลงแล้วเสียงของระนาดจะไม่มีความไพเราะและกลมกล่อมเท่าที่ควร 
 4) การจับแบบปากเป็ด คือนิ้วชี้จะเหยียดยาวกว่าแบบใด ๆ ทั้งหมดแอ่น
และปลายนิ้วชี้จะยาวกว่านิ้วหัวแม่มือนิ้วชี้ทาบกับไม้มากกว่าทุกแบบที่กล่าวมา ความจริงน่าจะมี
ก าลังในการตี แต่นิ้วชี้ไม่มีบทบาทในการใช้ก าลังจึงท าให้เสียงที่ออกมาแข็งแรง เวลาสะบัดจะไม่ร่อน 
ฟังเหมือนปาดผืนหรือเช็ดผืน ถ้าไม่ไล่หนัก ๆ หรือซ้อมอยู่เสมอจะไม่มีก าลัง 
  2.2.2.2 กลวิธีการตีระนาดเอก 

    1) ลักษณะการตี 
    1.1) ต้องตีตรงกลางของลูกระนาดเอกแต่ละลูก 
    1.2) วิธีตีใช้กล้ามเนื้อบังคับ ดังนี้ 
     ก. ใช้กล้ามเนื้อแขนเป็นหลักและใช้กล้ามเนื้อที่บังคับการเคลื่อนไหว
ข้อมือร่วมเรียกว่า ครึ่งข้อครึ่งแขน (เกร็งแขนปล่อยมือ) 
     ข. ในการตีด้วยความเร็ว จะใช้ส่วนของกล้ามเนื้ อตรึงหัวไหล่ไว้ เป็น
หลักเพ่ือให้กล้ามเนื้อแขนสามารถบังคับการตีให้คล่องตัว ตีโดยการจับไม้ให้แน่น 
    1.3) ยกไม้ตีสูงประมาณ 6 นิ้วฟุต จากผืนระนาดเอก 
   2) วิธีการตีระนาดเอก มีดังต่อไปนี้ 
    2.1) ตี 2 มือพร้อมกัน 
    2.2) ตีฉาก คือการตีให้มือทั้งสองลงพร้อมกันและน้ าหนักประมาณเท่ากัน 
    2.3) ตีเก็บคู่แปด คือการตีสองมือพร้อมกันเป็นคู่แปด  
    2.4) ตีสงมือ หรือตีสิม (ตีเสียงไพเราะ) คือการตีเก็บ 2 มือ พร้อมกันให้
เสียงลงเท่ากันและรีบยกขึ้นโดยเร็ว 
           ก. ทีละเสียงเป็นพยางค์สั้น ๆ 
              ข. ด าเนินกลอน 
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    2.5) ตีกรอ คือการตีคู่ต่าง ๆ 2 มือสลับกันด้วยน้ าหนัก 2 มือประมาณกัน        
มือซ้ายลงก่อนมือขวา ยิ่งละเอียดเท่าใดก็ยิ่งดีเท่านั้น 
    2.6) ตีสะเดาะ คือการตีสะบัดยืนเสียงคู่แปด 3 ครั้ง ห่างเท่าๆ กันโดยเร็ว 
    2.7) ตีสะบัด  คือการตีคู่แปด 3 ครั้ง ห่างเท่ากันโดยเร็ว ให้เสียงเคลื่อนที่
เป็นคู่เสียงต่าง ๆ เช่น 
     ก. สะบัดสองเสียง 
                             ข. สะบัดสามเสียง 
           ค. สะบัดข้ามเสียงทั้งขาขึ้นและขาลง 
  2.2.2.3 ส านวนกลอนระนาดเอก 

สุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะ (2545, น. 119 - 124) รูปแบบการด าเนินท านอง
ระนาดเอกในแต่ละประโยค จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้คือ ส านวนกลอนถาม และส านวนกลอนตอบ 
โดยผู้บรรเลงต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการคิดส านวนกลอนที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลักใน
ลักษณะของส านวนกลอนระนาดเอกมีรูปแบบในการบรรเลงหลายรูปแบบด้วยกัน ดังนี้ 

1. กลอนสับ 

 
กลอนสับ คือ ส านวนกลอนที่ซ้ าสองเสียงแรกและเคลื่อนเสียงต่อไป ไม่ว่าจะเรียงขึ้นสูง

เสียงหรือลงต่ า 
2. กลอนไต่ลวด 

 
กลอนไต่ลวด คือ ส านวนกลอนที่มีลักษณะการเรียงเสียงและเสียงลงในลั กษณะการ

บรรเลงจะไม่มีการบรรเลงซ้ าเสียงกัน 
3. กลอนลอดตาข่าย 

 
กลอนลอดตาข่าย คือ ส านวนกลอนที่เรียงเสียงกัน และมีลักษณะข้ามเสียงไปมา 
4. กลอนไต่ไม้ 

 
กลอนไต่ไม้ คือ ส านวนกลอนที่สลับเสียงในตอนแรก และใช้ส านวนเรียงเสียงมาต่อท้าย 
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5. กลอนม้วนตะเข็บ 

 
กลอนม้วนตะเข็บ (กลอนเดินตะเข็บ) คือ ส านวนกลอนที่มีการ ม้วนขึ้น และม้วนลงตาม

รูปแบบของระนาดเอก มีการเรียงเสียงสามเสียงเป็นส่วนใหญ่ 
6. กลอนย้อนตะเข็บ 

 
กลอนย้อนตะเข็บ คือ ส านวนกลอนที่คล้ายกลับกลอนม้วนตะเข็บ แต่ใช้ลักษณะการ

เรียงเสียงห้าเสียงไม่ว่าจะเรียงเสียงขึ้นหรือเรียงเสียงลง  
7. กลอนซ่อนตะเข็บ 

 
กลอนซ่อนตะเข็บ คือ เป็นกลอนระนาดเอกที่ซ่อนอยู่ ด้วยกันเป็นกลุ่ ม ๆ มีลักษณะการ

บรรเลงที่เปลี่ยนบันไดเสียงไปมา 
8. กลอนร้อยลูกโซ่ 

 
กลอนร้อยลูกโซ่ คือ ส านวนกลอนที่เป็นการบรรเลงคล้ายกับการจินตนาการที่เป็นห่วง

ของโซ ่
9. กลอนพัน 

 
กลอนพัน คือ เป็นส านวนกลอนระนาดเอกที่ขึ้นต้นด้วยกลอนย้อนตะเข็บ โดยท านอง

ของกลอนพันจะเรียงลงด้วยเสียงที่เก่ียวพันกันทั้งหมด 
จากการศึกษาวิธีการบรรเลงระนาดเอก สรุปได้ว่าผู้บรรเลงจะต้องทราบถึงวิ ธี          

การบรรเลงที่ถูกต้องโดยเริ่มจากท่านั่ง วิธีการจับไม้ระนาดเอก วิธีการบรรเลงระนาดเอก ในแบบ   
ต่าง ๆ ลักษณะการตี คุณภาพของเสียง รสมือ การแปลท านองของระนาดเอก และการใช้ส าน วน
กลอนระนาดเอก จึงจะช่วยท าให้การบรรเลงมีคุณภาพและเกิดความไพเราะยิ่งขึ้น 
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  2.2.2.4 ความแม่นย าของท านองหลัก และการแปลท านองระนาดเอก 
     หมายถึงความถูกต้องตามท านองหลักของฆ้องวงใหญ่คือท านองเนื้อแท้ของ

ผู้ประพันธ์ท่ียังไม่ได้มีการแปลท านอง ซ่ึงความแม่นย าของท านองหลัก เป็นสิ่งส าคัญของผู้บร รเลง
ระนาดเอก เนื่องจากผู้บรรเลงระนาดเอกจ าเป็นต้องแปลท านอง โดยการใช้รูปแบบส านวนกลอนทั้ง 9 
ส านวน มาร้อยเรียงกันให้เกิดความงดงาม ความสามารถในการด าเนินท านองด้วยส านวนกลอนที่ มี
ลักษณะเฉพาะโดยยึดเนื้อท านองหลักของแต่ละเพลงเป็นแนวให้เกิดเป็นท่วงท านอง ด้วยลักษณะตี
เก็บเป็นหลักซ่ึงเป็นทางระนาดเอกโดยเฉพาะ ซ่ึงการแปลท านองนี้อาจท าให้เกิดทางระนาดเอกขึ้น ได้
หลายทาง (ยกเว้นเพลงบังคับทาง) 
  2.2.2.5 คุณภาพเสียง และรสมือ 

                   1. คุณภาพเสียง 
      1.1 การตีเสียงให้หนักแน่นชัดเจนดังสม่ าเสมอ 
      1.2 ถ้าเป็นลูกที่ตีพร้อมกันสองมือต้องเป็นเสียงที่ดังและหนักแน่นเท่ากัน 
       1.3 นอกจากนี้ คุณภาพเสียงอาจเกิดจากการใช้น้ าหนักมือทั้งสองข้าง        
ที่มีน้ าหนักต่างกันได้อีกลักษณะหนึ่งตามกลวิธีการตี 
             2. รสมือ หมายถึงความสามารถในการปฏิบัติการต่อระนาดเอกเพ่ือบัง คับ ให้
เกิดเสียงที่น่าฟังแล้วก่อให้เกิดความไพเราะ ซ่ึงเกิดจากการได้ฝึกฝนปฏิบัติมาโดยถูกต้องตามล า ดับ
พัฒนาการส าหรับใช้ด าเนินท านอง ซ่ึงเหมาะสมกับการบรรเลงระนาดเอก 
  
 2.2.3 ลักษณะของการด าเนินท านองระนาดเอก 
  สิ่งที่ประกอบเข้า กันเป็นเพลงหนึ่ง ๆ นั้น มีหลายอย่างด้วยกันบางเพลงก็มีมากอย่าง 
เพลงก็มีน้อยอย่าง ตามลักษณะและความประสงค์ของผู้ประดิษฐ์เพลงนั้น ๆ สิ่งเหล่านี้คือ ท านอง
ส าเนียง จังหวะ หน้าทับ เท่า โยน ลูกล้อ ลูกขัด เหลื่อม ล่วงหน้า กรอ เก็บ รัว ฯลฯ ซ่ึงมีกล่าวไว้ใน
ตอนซ่ึงว่าด้วยศัพท์สังคีตแล้ว ขอให้ดูจากตอนนั้น แต่สิ่งที่ส าคัญที่สุดของเพลงก็คือ ท านองกับจังหวะ
มนตรี ตราโมท (2545, น. 37) 
 ความหมายของท านอง 
  ท านอง หมายถึง ความต่อเนื่องของตัวโน้ตที่ มีลักษณะของระดับเสียงสูง เสียงต่ า    
เสียงสั้น เสียงยาว น ามาเรียบเรียงกันเป็นหมวดหมู่ ท านองยังต้องมีจังหวะเป็นส่วนที่ขาดไม่ได้ ถ้า
ท านองขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไปอรรถรสของเพลงนั้นจะไม่ส่งผลต่อความไพเราะ ผู้ประดิษฐ์ท านองจึงต้องรู้
หลักการประพันธ์ ซ่ึงเรียกว่า ทีฆะรัสสะ  
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 ความหมายของจังหวะ 
  จังหวะ หมายถึง การเคลื่อนไหวท่ีสม่ าเสมอ อาจก าหนดไว้เป็นความช้าเร็วต่าง ๆ กัน 
เช่น เพลงจังหวะช้า เพลงจังหวะเร็ว ในทางดนตรี การก าหนดความสั้นยาวของเสียงที่ มีส่วนสั มพันธ์
กับระยะเวลาในการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีจะต้องมีจังหวะเป็นเกณฑ์ ถ้าร้องเพลงหรือเล่นดนตรีไ ม่
ตรงจังหวะ ก็จะไม่มีความไพเราะเท่าที่ควร ในกรณีที่ร้องเพลงหรือเล่นดนตรีหลายคนในเพลงเดียวกัน 
และต้องการร้องเพลงหรือเล่นดนตรีพร้อมกัน ต้องใช้จังหวะเป็นตัวก ากับเพ่ือที่จะให้การร้องเพลงหรือ
การเล่นดนตรีออกมาในลักษณะที่พร้อมเพรียงกัน และผสมกลมกลืนได้อย่างเหมาะสม แบ่ งแยก
ออกเป็น 3 หัวข้อคือ 
          1. จังหวะทั่วไป 
          2. จังหวะฉิ่ง 
          3. จังหวะหน้าทับ 
             1. จังหวะทั่วไป หมายถึงส่วนย่อยของบทเพลงซ่ึงด าเนินไปโดยเวลาอันสม่ า เสมอ
ส่วนย่อยที่แบ่งออกจากบทเพลงนี้ อาจกระจายส่วนลงไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด แต่ต้องอยู่ในบังคับว่าส่ วนที่
สั้นลงไปนั้นจะต้องแบ่งด้วย 2 หารเสมอ (เฉพาะดุริยางค์ไทย) และเม่ือส่วนย่อยนั้นสั้นลงเท่าใดก็ต้อง
มีจ านวนมากขึ้นเป็นคูณ 2 
            2. จังหวะฉิ่ง หมายถึงจังหวะที่เดินไปตามจังหวะทั่วไป ฉิ่งใช้ตีสลับไปมา โดยมากใช้ 
“ฉิ่ง” ตีทีหนึ่งสลับกับ “ฉับ” ซ่ึงฉิ่งนั้นเป็นจังหวะเบา และ ฉับเป็นจังหวะหนัก โดยคงต้องด าเนินตาม
จังหวะทั่วไปเสมอ 
            3. จังหวะหน้าทับ หมายถึงการถือหน้าทับเป็นเกณฑ์จังหวะ หมายความว่า         
เม่ือหน้าทับได้ตีไปจบ 1 เที่ยว ก็ให้นับเป็น 1 จังหวะหน้าทับ โดยส่วนใหญ่ใช้หน้าทับที่เป็นหน้า ทับ
ปรบไก่ หรือสองไม้ และอัตราจังหวะ 3 ชั้นและ 2 ชั้นหรือชั้นเดียวเท่านั้น ส่วนเพลงที่มีหน้าทับยาว ๆ 
มิได้ถือเอาหน้าทับท่ีประจ าเพลงนั้นเป็นตัวก าหนด คงต้องก าหนดเอาด้วยหน้าทับประเภท และชั้นที่
กล่าวเป็นเกณฑ์จังหวะ 

  จากการศึกษาลักษณะของการด าเนินท านองระนาดเอก สรุปได้ว่าสิ่งที่ส าคัญที่สุด
ของการด าเนินท านองระนาดเอกคือจังหวะกับท านองที่ประกอบเข้า กันเป็นเพลงโดยที่ท านอ งจ ะ
ประกอบด้วยอัตราสั้นยาวเบาแรงสลับกันไปตามความต้องการของผู้ประดิษฐ์ส่วนจังหวะหมายถึง  
การเคลื่อนไหวที่สม่ า เสมอก าหนดความสั้นยาวของเสียงโดยจะแบ่งออกเป็น 3 จังหวะ คือ จังหวะ
ทั่วไป จังหวะฉิ่ง และจังหวะหน้าทับ 
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 2.2.4 วิธีการตีฆ้องวงใหญ่ 
 คณะอนุกรรมการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานดนตรีไทย (2544, น. 114-122) วิธีการตีฆ้อง

วงใหญ่แบ่งออกเป็น ลักษณะการตี วิธีการตี และวิธีการตีในกรณีพิเศษ ดังนี้ 
  2.2.4.1 ลักษณะการตี  

  - ต้องตีให้หน้าไม้ต้ังฉากกับลูกฆ้อง  
  - ตีถูกตรงกลางปุ่ม ลูกฆ้องให้เต็มปืนไม้ตี  
  - ใช้ข้อมือและกล้ามเนื้อแขนเป็นหลัก  
  - ยกไม้ตีสูงพอสมควร (ประมาณ 5 - 6 นิ้วฟุต)  

     - ขณะบรรเลงควรหมุนไม้ตี (ไม้หนัง) ทีละน้อย ไม่ให้หัวไม้ตีเสียรูปทรงเพ่ือ
รักษาคุณภาพเสียง และก็ท าได้ถูกกาลเทศะ  

  2.2.4.2 วิธีการตีฆ้องวงใหญ่  
  ตีไล่เสียงทีละมือขึ้นลง  

       - โดยใช้มือซ้ายตีที่ลูกทั่ง (ลูกทวน) หรือรูปที่มีเสียงต่ าสุดซ่ึงอยู่ทางซ้ายมือ
ของ ผู้บรรเลงและตีเรียงเสียงขึ้นไปจนได้คู่แปด กับลูกทั่ง คือ ครึ่งวงของลูกฆ้องแล้วใช้มือขวาไล่ต่อไป
จากลูกที่ 9 จนถึงลูกยอดหรือลูกที่มีเสียงสูงสุดซ่ึงอยู่ทางขวามือของผู้บรรเลง ในทิศทางกลับกันใช้มือ
ขวาตีที่ลูกยอดไล่เรียงเสียงลงมาให้ได้คู่แปด กับลูกยอดแล้วจึงใช้มือซ้ายไล่เรียงเสียงลงมาจนถึงลูกทั่ง  

ตีไล่เสียงสลับมือ  
      - ขาขึ้น มือขวาตีลูกที่สองต่อจากลูกทั่ง แล้วมือซ้ายตีที่ลูกทั่งตีไล่ เรี ยง

เสียงสลับมือเช่นนี้ขึ้นไปจนมือซ้ายไปตีจบที่ลูกรองยอด  
      - ขาลง มือซ้ายตีซ้ าที่ลูกรองยอดมือขวาตีที่ลูกยอด ตีสลับไล่ลงมาจนมือ

ซ้ายถึงลูกทั่งจนมือขวาตีจบที่ลูกที่สอง ต่อจากลูกทั่ง  
  ตีสองมือพร้อมกันเป็นคู่ต่าง ๆ  

      - โดยลงน้ าหนักมือเท่ากันใช้มือซ้ายและมือขวาตีลงไปที่ลูกฆ้องพร้ อมกัน
ทั้งสองมือ โดยให้น้ าหนักมือทั้งสองเท่ากัน และให้เสียงทั้งสองดังเท่ากัน 
       - โดยเน้นน้ าหนักมือขวามากกว่ามือซ้ายใช้มือซ้ายและมือขวาตีลงไปที่ ลูก
ครองพร้อมกันทั้งสองมือโดยเน้นน้ าหนักมือขวา ที่ตีไป ให้ดังชัดเจนกว่ามือซ้ายเล็กน้อย  
       - โดยเน้นน้ าหนักมือซ้ายมากกว่ามือขวา ใช้มือซ้ายและมือขวาตีล งไปที่
รูปฆ้องพร้อมกันทั้งสองมือ โดยเน้นน้ าหนักมือซ้ายที่ ดีลงไปให้ดังชัดเจนกว่ามือขวาเล็กน้อยตีกรอคู่
ต่าง ๆ  
       - โดยลงน้ าหนักมือเท่ากัน ใช้มือซ้ายตีลงก่อนแล้วตามด้วยมือขวาสลับกัน
ให้เกิดเสียงถี่ ๆ มือซ้ายและมือขวาต้องมีน้ าหนักเท่ากัน และให้จบด้วยมือขวา  
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      - โดยลงน้ าหนักมือขวามากกว่ามือซ้ายใช้มือซ้ายตีลงก่อนแล้วตามด้วย มือ
ขวาสลับกันให้เกิดเสียงถี่ ๆ แต่ให้มือขวามีน้ าหนักมากกว่ามือซ้ายเล็กน้อยต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุ ดการ
กรอและให้จบลงด้วยมือขวา     

      - โดยลงน้ าหนักมือซ้ายมากกว่ามือขวาใช้มือซ้ายตีลงก่อนแล้วตามด้วย มือ
ขวาสลับกันให้เกิดเสียงถี่ ๆ เน้นน้ าหนักมือซ้ายให้ดังชัดเจนมากกว่ามือขวาเล็กน้อยต้ังแต่เริ่ม ต้นจน
สิ้นสุดการกรอและให้จบลงด้วยมือขวา  

ตีผสมมือ และการแบ่งมือเบ้ืองต้น     
        - ไล่เสียงขึ้น 3 เสียง โดยเริ่มจากลูกทั่งไปหาลูกยอด ทั้งแบบเรียง เสี ยง
และข้ามเสียง โดยรูปแบบการแบ่งมือซ้าย-ขวา-ขวา       
        - ไล่เสียงลง 3 เสียง โดยเริ่มจากลูกยอดไปหาลูกทั่ง ทั้งแบบเรียงเสียงและ
ข้ามเสียงโดยรูปแบบการแบ่งมือขวา-ซ้าย-ซ้าย       
        - ไล่เสียงขึ้น 4 เสียง โดยเริ่มจากรูปทั่งไปหาลูกยอด ทั้งแบบเรียง เสี ยง
และข้ามเสียง โดยรูปแบบการแบ่งมือซ้าย-ซ้าย-ขวา-ขวา      
        - ไล่เสียงลง 4 เสียง โดยเริ่มจากลูกยอดไปหาลูกทั่ง ทั้งแบบเรียงเสียงและ
ข้ามเสียงโดยรูปแบบการแบ่งมือขวา-ขวา-ซ้าย-ซ้าย       
            - ไล่เสียงขึ้นเกิน 4 เสียง แต่ไม่เกินช่วงคู่แปด โดยเริ่มจากลูกทั่ง ทั้งแบบ
เรียงเสียงและข้ามเสียง โดยรูปแบบการแบ่งมือซ้าย ตามด้วยมือขวาทั้งหมด    
        - ไล่เสียงลงเกิน 4 เสียง แต่ไม่เกินช่วงคู่แปด โดยเริ่มจากลูกยอดทั้งแบบ
เรียงเสียงและข้ามเสียงโดยรูปแบบการแบ่งมือขวาตามด้วยมือซ้ายทั้งหมด 

 ตีสะบัดขึ้นสะบัดลง      
      - การตีสะบัดขึ้น ใช้มือซ้ายตีลงไปหนึ่งเสียงและตามด้วยมือขวาสองเสี ยง
จะเรียงหรือข้ามเสียงก็ได้ โดยใช้ความเร็วประมาณและทิศทางกลับกันการตีสะบัดลงใช้มือขวาตีล งไป
หนึ่งเสียงและตามด้วยมือซ้ายสองเสียงจะเรียงหรือข้ามเสียงก็ได้ด้วยความรวดเร็วพอประมาณ 

   ตีสะบัดสอดส านวน 
     - โดยการใช้วิธีตีสะบัดตามปกติสลับกับการด าเนินท านองเป็นประโยคๆ ไป      

 ตีกรอด 
     - โดยการใช้มือขวาตียืนเสียงในลักษณะเน้นข้อมือเล็กน้อยให้เกิดเสี ยงชิด
กันไม่ต่ ากว่า 2 ครั้ง แล้วใช้มือซ้ายตีกดห้ามเสียงปรบมือทันทีท่ีเสียงต้ังแต่คู่สอง ขึ้นไป 

  ตีสะบัด 3 ลูก สลับกันระหว่างช่วงคู่แปด 
     - ด้วยการตีสะบัดตามปกติหนึ่งครั้งและตามด้วยการตีสะบัดตามปก ติ อีก
หนึ่งครั้ง แต่การตีในครั้งที่สองนี้ต้องย้ายให้ได้เสียงคู่แปด กับการตีสะบัดครั้งแรก 



18 
 

     ตีสลับมือคู่ส่ี และคู่แปด เป็นท านอง  
     - ลักษณะการตีตีสลับมือเป็นท านองนั้นโดยเริ่มจากมือไหนก่อนก็ได้ เช่น 
การตีสลับมือคู่สี่ โดยการตีมือซ้าย 1 ครั้ง มือขวา 2 ครั้ง หรือมือเริ่มจากมือขวา 1 จบที่มือขวาก็ได้ 
     - ลักษณะการตีสลับมือคู่แปด เป็นท านองนั้นเริ่มจากมือซ้ายจบด้วยมือขวา
โดยมีการตีไล่ระดับเสียงหรือการตีสลับมือข้ามเสียงก็ได้ มีการตีเป็นท านอง 
   วิธีการตีในกรณีพิเศษ 

  การประคบเสียงประสมมือ  
    - วิธีการบรรเลงเป็นลักษณะเดียวกับการตีดูดของระนาดทุ้มไม้ เป็นเสียง     

ที่เกิดจากการใช้มือทั้งสอง ร่วมกันบังคับเสียงคือ การตีมือขวาด้วยเสียงเปิด แล้วห้ามเสียงด้วยมือซ้าย
หรือการปฏิบัติ ในทางตรงข้าม (เปิดซ้ายห้ามขวา) โดยแบ่งเป็นประคบเสียงขึ้นและประคบเสียงลง  

  การฉายมือ หรือการตีมือฉาย  
     - การตีให้มีพยางค์ถี่เท่าท านองเก็บแต่ไม่ถึงกับขยี้ ซ่ึงไม่ตรงตามจังหวะแต่
เม่ือจบวรรคเพลงต้องตีลงจังหวะ  
 
 2.2.5 ความเป็นมาของเพลงฉิ่ง 
     จากการศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับเพลงฉิ่งผู้วิจัยได้หาข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้ อง
และเว็บไซต์ต่าง ๆ ซ่ึงมีผู้อธิบายเก่ียวกับเพลงฉิ่งไว้ดังนี้ 

 2.2.5.1 เพลงคืออะไร 
     เพลง คือ การน าท านองมาร้อยเรียงต่อกันโดยอยู่ในการควบคุมของจังหวะ 

สิ่งที่ผู้ประพันธ์ได้คิดค้นท านองนั้นต้องอาศัย จังหวะ หน้าทับ โยน เท่า ลูกล้อ ลูกขัด กรอ เก็บ รัว 
เป็นส าคัญ เพลงเกิดขึ้นจากความคิดของผู้ประดิษฐ์ล้วนแล้วมีลักษณะที่แตกต่างกัน บางเพลงก็ มี
ลักษณะท านองที่ยาว บางเพลงก็มีลักษณะท านองที่สั่นกะทัดรัดแต่สิ่งที่ส า คัญที่สุดของเพลง ก็ คือ 
ท านอง ส าเนียง จังหวะ หน้าทับ มีท านองแต่ไม่มีจังหวะก็จะท าให้เพลงไม่สมบูรณ์ มนตรี ตราโมท 
(2545, น. 37-38) 
  2.2.5.2 เพลงฉิ่งคืออะไร 

    ข าคม พรประสิทธ์ิ (2545, น. 22) ค าว่าเพลงฉิ่ง เป็นการเอาค า 2 ค ามาผสม
กันค าว่า เพลง และค าว่า ฉิ่ง กลายเป็นค าว่าเพลงฉิ่ง หมายถึง เป็นเพลงที่ไม่ใช้เครื่องหนังก า กับ
จังหวะหน้าทับโดยลักษณะของเพลงฉิ่ง มีเพียงจังหวะฉิ่งกับท านองเพลงเท่านั้น ซ่ึงโดยทั่วไปแล้วเพลง
ไทยเครื่องหนังและฉิ่งคอยก ากับจังหวะ ดังนั้นเพลงฉิ่งจึงเป็นเพลงที่มีโครงสร้างของท านองเพลงที่ ลง
ตัวและไม่ลงตัว ซ่ึงเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวท่ีแตกต่างจากเพลงที่มีท านองทั่ว ๆ ไป 
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    เพลงฉิ่ง เป็นเพลงลักษณะพิเศษ เป็นเพลงโบราณมีมาต่ังแต่สมัยอยุ ธยา มี
ลักษณะที่แตกต่างจากเพลงทั่วไป ลงห้องเพลงบ้างไม่ลงห้องเพลงบ้างเพลงฉิ่งจะเป็นเพลงประเภทไ ม่
มีหน้าทับก ากับจังหวะ สิ่งส าคัญที่ ครูไชยยะ ทางมีศรี กล่าวไว้ในการรวมวงบรรเลงเพลงฉิ่ง สิ่งที่
ต้องห้ามนั้นคือ จ าพวกเครื่องดนตรีไทย ประเภท โหม่ง ฉาบใหญ่ ฉาบเล็ก ซ่ึงจะไม่ใช้ในการบรรเลง 
หรือ ประเภทเครื่องดนตรีที่มีเสียงดังต่าง ๆ ไชยยะ ทางมีศรี (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2561) 

 
     2.2.5.3 ลักษณะของ เพลงฉิ่ง  

  ครูไชยยะ ทางมีศรี ได้กล่าวว่า ลักษณะของเพลงฉิ่งมีความแตกต่างจากเพลง
ทั่วไปไม่มีหน้าทับก ากับจังหวะ มีลักษณะคล้าย ๆ กับเพลงเรื่องตะโพน เพลงฉิ่งบางเพลงใช้เป็น
ประเภทเพลงเร็วได้ ใส่หน้าทับก ากับจังหวะ ก็จะเป็นเพลงเร็วถ้าน าหน้าทับออกก็จะเป็นเพลงฉิ่ง 
เพลงฉิ่งจะมีจังหวะที่ไม่ลงตัว ลงห้องเพลงบ้าง ไม่ลงห้องเพลงบ้าง เช่นเพลงมุ่ลง เพลงเรื่องฉิ่ง        
ช้างประสานงา จะเป็นเพลงประเภทท่ีไม่ลงห้อง มีลักษณะขาด ๆ เกิน ๆ เพลงฉิ่งที่มีลักษณะลงห้ อง 
เช่น เพลง ต้นเพลงฉิ่ง  ซ่ึงอยู่ในตับมโหรีมีหน้าทับก ากับจังหวะ แต่ถ้าใช้ในเพลงฉิ่งพร ะฉั น                 
ก็จะไม่มีหน้าทับก ากับจังหวะ ไชยยะ ทางมีศรี (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2561)  
   สันติ อุดมศรี (2548, น. 120) ได้กล่าวถึงเพลงฉิ่งว่า ในบรรดาเพลงไทยแต่
ละประเภทที่มีการจ าแนกออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ และมีลักษณะเฉพาะทางที่สังเกตได้อย่างค่อนข้าง
ชัดเจนนั้น เพลงฉิ่ง เป็นเพลงอีกประเภทหนึ่งซ่ึงบรรเลงโดยไม่ต้องอาศัยจังหวะจากเสียงกลอง เข้า
มาร่วมวงบรรเลงเพ่ือเป็นองค์ประกอบควบคุมความช้าเร็วของแนวเพลงแต่อย่างใด คงใช้จังหวะของ
เสียงที่เกิดจากเครื่องดนตรีประเภทโลหะ คือ ฉิ่ง ท าหน้าที่หลักเป็นเครื่องก าหนดจังหวะที่ส าคัญเ พียง
อย่างเดียว 
 ความหมายของเพลงฉิ่งนั้น เม่ือพิจารณาเหตุที่มาด้วยปัจจัยเง่ือนไขธรรมดา
อาจจะเห็นว่าเนื่องมาจากท านองของเพลงฉิ่งมีความยาวของประโยคเพลงไม่แน่นอน มีห้องเพลงเป็น
จ านวนค่ีและคู่ปะปนอยู่ร่วมกัน และในความไม่ลงตัวนั้นยังมีความซับซ้อนซ่ึงไม่สอดคล้องกับหน้าทับ
กลองส่วนใหญ่นัก การใช้ฉิ่งตีก ากับจังหวะอย่างเดียวจึงย่อมสะดวกกว่ารูปแบบการบรรเลงเพลงฉิ่ง
ลักษณะนี้น่าจะเป็นเหตุผลเบื้องต้นที่ ก่อให้เกิดความคุ้นเคยจนเป็นที่เข้าใจกันทั่วไปว่า ส่งผลให้นิยาม
ความหมายเพลงประเภทนี้ว่า เพลงฉิ่ง โดยยึดหลักจากอัตลักษณ์ของท่วงท านองและเสียงของเครื่ อง
ก าหนดจังหวะคือฉิ่งเป็นส าคัญ 
 

2.2.6 บริบทของเพลงฉิ่งท่ีใช้ในโอกาสต่าง ๆ 
  เพลงฉิ่งใช้บรรเลงประกอบกิริยาของตัวแสดงใช้ในการชมธรรมชาติ หรือ สิ่งที่
ต้องการความเงียบ เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่ถูกลมพัด อยู่นิ่งๆ บรรยากาศวังเวง เงียบสงัดในยา มดึก    
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เพลงฉิ่งมักจะมีบทบาทหน้าที่ในเพลงเรื่องนางหงส์ เพลงฉิ่งจะถูกน าไปอยู่ต่อจากเพลงเร็ว เพ่ือ เป็น   
การฝึกฝนพัฒนาฝีมือเพ่ือวัดทักษะการด าเนินกลอนระนาดเอกให้เกิดความช านาญ เพลงฉิ่งบ่งบอกถึง
ไหวพริบของผู้บรรเลงว่าเรียนมามากน้อยเพียงใดในประเภทเพลงพิธีกรรมเพลงฉิ่งมีบทบาทหน้าที่
อย่างมากในตอนพระฉันภัตตาหาร โบราณจะไม่น าเพลงเถา หรือเพลงตับมาบรรเลงตอนพระฉัน            
ไชยยะ ทางมีศรี (สัมภาษณ์, 18 พฤศจิกายน 2561) 
 จากที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าหาข้อมูล จากเอกสาร ต ารา และสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทางด้าน  ดนตรีไทย มีข้อมูลโครงสร้างของพลงฉิ่งที่ใช้ในโอกาสต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 

  2.2.6.1 โครงสร้างของเพลงฉิ่งท่ีใช้ส าหรับพิธีกรรมทางศาสนา 
  2.2.6.2 บริบทของเพลงฉิ่งท่ีใช้ประกอบการแสดง 
  2.2.6.3 บริบทของเพลงฉิ่งท่ีน ามาบรรเลงในเพลงเรื่องนางหงส์ 
      2.2.6.4 บริบทของเพลงฉิ่งท่ีใช้ส าหรับการไล่มือ 
 
      2.2.6.1 โครงสร้างของเพลงฉิ่งท่ีใช้ส าหรับพิธีกรรมทางศาสนา 

       จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลผู้วิจัยสรุปได้ว่าเพลงฉิ่งจะมีรูปแบบ   
การบรรเลง ที่แตกต่างกันออกไปโดยสามารถแบ่งรูปแบบออกเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 

 
        1. เพลงฉิ่งพระฉันเช้า 
        2. เพลงฉิ่งพระฉันเพล 
 

รูปแบบของเพลงฉิ่งในประเภทพิธีกรรมพระฉันเช้า 
 

 
 

 
รูปแบบของเพลงฉิ่งในประเภทพิธีกรรมพระฉันเพล 

 
 
 

ภาพท่ี 1 รูปแบบของเพลงฉิ่ง 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

เรื่องต้นเพลงฉิ่ง เพลงฉิ่งพระฉันเช้า เพลงเรื่องเพลงฉิ่ง 2 ชั้น เพลงฉิ่งชั้นเดียว เพลงออก 

เพลงเรื่องเพลงฉิ่ง 2 ชั้น เพลงฉิ่งชั้นเดียว เพลงออก 
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   2.2.6.2 บริบทของเพลงฉิ่งท่ีใช้ประกอบการแสดง 
      บริบทท่ีส าคัญของเพลงฉิ่งอีกหนึ่งประเภทคือการบรรเลงเพลงฉิ่งประกอบการ
แสดง เช่น โขน ละคร โดยจะมีความแตกต่างจากการบรรเลงโดยทั่วไปคือการน าเอาบทร้องและการ
บรรเลงเพลงมาขับร้องและบรรเลงประกอบอากับกิริยาในขณะแสดงเพ่ือให้บทโขน และละครมีความ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้นดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

ร้องเพลงสามเส้า 
     กลายเป็นโยคีชีป่า   ครองผ้าแพรวเพริศเฉิดฉาย 
 ทรงธุหร่ าประค าพรรณราย   เยื้องกรายไปบรรณศาลา 

- ปี่พาทย์ท าเพลงเสมอเถร - เพลงฉิ่ง - 
 การน าเพลงฉิ่งมาบรรเลงประกอบการแสดงนั้นผู้บรรเลงต้องเลือกเพลงที่มีความเหมาะสมกับ
ตัวละคร โดยค านึงถึงความสง่างามของทศกัณฐ์แปลงเป็นฤษีเพ่ือมาลักตัวนางสีดา จึงน าเพลงฉิ่งที่ มี
ความเหมาะสมมาบรรเลง เช่น เพลงฉิ่งช้างประสานงา 
   2.2.6.3 บริบทของของเพลงฉิ่งท่ีน ามาบรรเลงในเพลงเรื่องนางหงส์ 
    ศักด์ิชัย ลัดดาอ่อน (สัมภาษณ์, 5 พฤศจิกายน 2561) วงป่ีพาทย์นางหงส์        
ใช้ส าหรับงานอวมงคลเพียงเท่านั้น เครื่องดนตรีที่ใช้เหมือนกับวงปี่พาทย์เครื่องห้าและวงปี่พา ทย์ไ ม้
แข็งทั่วไป ลักษณะของวงปี่พาทย์นางหงส์นั้นมีเครื่องดนตรีที่น ามาใช้แทนในวงปี่พาทย์ทั่วไป คือ       
ปี่ชวา น ามาใช้แทนปี่ใน น าตะโพนไทย และน ากลองทัดออกใช้กลองมลายยูมาบรรเลงแทนแต่โบราณ
ใช้กลองทัดเพียงอย่างเดียวรูปแบบของเพลงที่ใชบ้รรเลงก็ยังมีไม่มากนัก เพลงเรื่องนางหงส์มีรูปแบบ
การบรรเลงแตกต่างกันออกไป เดิมทีมีเพียงเพลงนางหงส์ 2 ชั้น ที่ใช้กลองทัดบรรเลงเท่านั้นใช้ส าหรับ
การประโคมย่ ายาม ต่อมาเพลงเรื่องนางหงส์มักจะบรรเลงเป็นเพลงชุด ครูผู้ประพันธ์แต่ละส านักจะมี
การร้อยเรียงเพลงที่แ ตกต่าง กัน เพลงเรื่อ งนา งหงส์ ในแต่ละชุ ดจ ะมี เพลงฉิ่งส อดแทร ก ไว้                  
เพ่ืออวดการด าเนินท านองในแต่ละเครื่องมือ หรือเป็นการเพ่ิมอรรถรสของเพลง ทั้งนี้จึงมีรูปแบบ    
การบรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ ดังต่อไปนี้ 
 ลักษณะที่ 1 
   
   
 ลักษณะที่ 2 
 
  
 

 ลักษณะที่ 3 
 

เพลงนางหงส์ 2 ช้ัน 

เพลงสามช้ัน เพลงเร็ว เพลงฉิ่ง เพลงเร็ว ลูกหมด 

เพลงสามช้ัน เพลงเร็ว เพลงฉิ่ง เพลงเร็ว เพลงภาษา + ลูกหมด 
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 ลักษณะที่ 4 
 
 
 ลักษณะที่ 5 
 
    

ภาพท่ี 2 รูปแบบการบรรเลงเพลงเรื่องนางหงส์ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 
  2.2.6.4 บริบทของเพลงฉิ่งท่ีใช้ส าหรับการไล่มือ 
     เพลงฉิ่งที่ใช้ส าหรับการไล่มือหรือไว้พัฒนาทักษะของผู้บรรเลงมีความส าคัญ เป็น
อย่างยิ่ง นักดนตรีนิยมใช้เพลงฉิ่งมุล่ง ไว้ส าหรับการไล่มือเพ่ือปรับพ้ืนฐานของนักดนตรีเพลงฉิ่ งมุล่ง     
มีอัตราจังหวะชั้นเดียว เป็นเพลง 3 ท่อน ในแต่ละท่อนมีความยากแตกต่างกันออกไปมีลักษณะข อง
ส านวนกลอนที่ข้ามบันไดเสียงเป็นอย่างมาก เป็นเพลงทางพ้ืนไม่มีลูกล้อลูกขัด นักดนตรีจึงน าเพลง
ทางพ้ืน เช่น เพลงมุล่ง เพลงฉิ่งตรัง (แขกฉิ่ง) เพลงทะแย เพลงสาธุการ และเพลงเชิด น ามาเป็น
พ้ืนฐานของการฝึกพัฒนาฝีมือ การไล่ระนาดเอกหรือเครื่องมือต่าง ๆ ในเพลงมุล่งนั้นจะได้ทั้งก า ลัง 
ความไหว ความร่อน ความแม่นย า และส านวนกลอนในการแปลท านองต่าง ๆ 
 
 2.2.7 ความเป็นมาของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 

2.2.7.1 ประวัติเพลงฉิ่งเรื่องช้างประสานงา 
   เพลงฉิ่งเรื่องช้างประสานงาถือว่าเป็นเพลงของเก่า เดิมเป็นเพลงชั้นเดียว ต้ังแต่

สมัยอยุธยา ดังที่ปรากฏในหนังสือ สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย ภาคประวัติเพลงเกร็ดและเพลงร้ อง
เพลงเถา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2550, น.135) ว่าเพลงช้างประสานงา อัตราชั้นเดียว ของเก่า
ประเภทหน้าทับปรบไก่ มีท่อนเดียว 4 จังหวะ เป็นเพลงที่รวมไว้ในเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา      
ส่วนอัตรา 2 ชั้น ใช้ร้อง ในการแสดงโขนละครเป็นที่แพร่หลายต้ังแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมามีผู้ แต่งขยายขึ้นเป็นอัตราจังหวะ 3 ชั้น มีหลายทางด้วยกันทางที่นิยมแพร่หลาย
บรรเลงกันทั่วไป คือ ทางของครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ที่น าเพลงช้างประสา นงา     
2 ชั้น มาแต่งทางเปลี่ยนแยกลีลาออกไปถึง 4 ท่อน เพ่ือใช้บรรเลงรับร้องในตับเรื่องรามเกียรต์ิ       
ตอนศึกพรหมาศและใน พ.ศ. 2464 ได้ขยายขึ้นเป็นอัตรา 3 ชั้น และตัดลงเป็นชั้นเดียวจากทาง
เปลี่ยนที่ท าไว้ครบเป็นเพลงเถา อีกทางหนึ่งที่นิยมกัน คือ ทางของนายจิตต์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา       
ซ่ึงได้แต่งขึ้นเม่ือ พ.ศ.2475  

เพลงนางหงส์ 3 ช้ัน เพลงสามช้ัน เพลงเร็ว เพลงฉิ่ง เพลงเร็ว 

เพลงนางหงส์ 4 ช้ัน เพลงสามช้ัน เพลงเร็ว เพลงฉิ่ง เพลงเร็ว 

เพลงภาษา + ลูกหมด 

เพลงภาษา + ลูกหมด 
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  ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ (2542, น.122) ที่ได้กล่าวในหนังสือ สารานุกรมเพลงไทยว่า
ช้าง ประสานงา เป็นเพลงอัตราจังหวะสองชั้น ท านองเก่าสมัยอยุธยา นิยมน าไปบรรเลงประกอบการ
แสดงโขน ละคร ส าหรับในอัตราจังหวะชั้นเดียว โบราณาจารย์น าไปเรียบเรียงไว้ในเรื่องเพลง ฉิ่ง 
เรียกว่า เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ต่อมาได้พบเพลงช้างประสานงา ที่ปรับปรุงเป็นเพลง เถา 
ดังต่อไปนี้ 
 1. หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) แต่งจากเพลงช้างประสานงาสองชั้นทางเปลี่ยน
ซ่ึงเคยแต่งไว้ส าหรับบรรเลงในตับพรหมาศ โดยเป็นเพลงเถาเม่ือ พ.ศ.2464 
 2. นายจิตต์ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา แต่งจากช้างประสานงาสองชั้น เม่ือ พ.ศ.2475  
 3. นายเทวาประสิทธ์ิ พาทยโกศล แต่งจากเพลงช้างประสานงาสองชั้น เม่ือ พ.ศ. 2480 
 4. นายเฉลิม บังทั่ ง น าเพลงช้างประสานงา เถา ของหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลป บรรเลง)         
ไปแต่งเป็นทางเปลี่ยน เม่ือ พ.ศ. 2520 
 เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงาได้น ามาบรรเลงประกอบการแสดง โดยใช้ ท่อนที่ 2 ในกริยาของ
ฤษีแดง (ทศกัณฐ์ปลอมตัว) ก าลังเข้าไปหาเพ่ือใช้อุบายหลอกล่อนางสีดา ลักพาเข้ากรุงลงกาใน โขน
เรื่องรามเกียรต์ิ ตอน พระรามตามกวาง  
  ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ (2542, น. 121) ที่ได้กล่าวในหนังสือ สารานุกรมเพลงไทย 
ว่าช้างเป็นเพลงชุดท านองเก่า นายบุญยงค์ เกตุคง น าชุดนี้ไปบรรเลงในวง ฟองน้ า  มีเพลงช้าง
ประสานงา เพลงช้างต้น พลงช้างทรง เพลงข้างสะบัดปลายงวง เพลงช้างสะบัดปลายงา แล้วออก
เพลงตวงพระธาตุ เพลงตระเทวาประสิทธ์ิ 
 ช้างเจ็ดเชือก เป็นเพลงอัตราจังหวะชั้นเดียว เป็นเพลงประเภทหนึ่งอยู่ในเพลงเรื่องฉิ่ง      
พระฉัน โดยบรรเลงต่อจากเรื่องพระฉัน มี 7 ท่อน เพลงนี้ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าฉิ่งช้างประสานงา      
เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 7 ท่อน มีหลายทางด้วยกัน เช่น ทางครูพุ่ม บาปุยวาทย์ ทางครูสอน      
วงฆ้อง ทางบ้านครูจางวังทั่วพาทยโกศล หรือทางหลวงบ ารุงจิตรเจริญ (ธูป สาตนะวิลัย) ในแต่ละทาง
นั้นจะมีเอกลักษณ์ และจะเรียงท่อนที่ไม่เหมือนกัน 
 เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ชุด 11 เชือก ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน)     
มีการบันทึกโน้ตเพียงอย่างเดียวในยุค พ.ศ.2475 - พ.ศ.2484 ใช้ส าหรับบรรเลงต่อจากพระฉัน       
ซ่ึงเป็นการริเริ่มการจดบันทึกเป็นโน้ตสากล 
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  2.2.7.2 ประวัติเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อยส าเนียง สน ธ์ 
(เพ่ิม วัฒนวาทิน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ศักด์ิชัย ลัดดาอ่อน 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 
 เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน)           
ครูศักด์ิชัย ลัดดาอ่อน ได้กล่าวว่าไม่มีประวัติปรากฏที่แน่ชัดว่าเกิดในสมัยใดแต่พลงเรื่องฉิ่งช้าง
ประสานงานนั้นมีหลายทาง แต่ละทางก็เรียบเรียงท่อนไม่เหมือนกัน ซ่ึงทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ 
(เพ่ิม วัฒนวาทิน) มีความแตกต่างจากทางบรรเลงทั่วไปโดยสิ้นเชิงมีจ านวนท่อน หรือจ านวนเชือก 
มากกว่าทางอ่ืน ๆ มีความโดดเด่นในลักษณะของมือฆ้องโดยส่วนมากจะบรรเลงเป็นท านองถี่ ๆ     
ศักด์ิชัย ลัดดาอ่อน (สัมภาษณ์, 20 พฤศจิกายน 2562)  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 ไชยยะ ทางมีศรี 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 
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 ความเป็นมาของประวัติเพลงเรื่องเพลงฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อยส าเนี ยสนธ์     
(เพ่ิม วัฒนวาทิน) ครูไชยยะ ทางมีศรี กล่าวว่าประวัติเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงานนั้นมีการบันทึก    
ในวาระการประชุมเม่ือครั้ง พ.ศ.2473 - พ.ศ.2481 เรียกว่ามีการประชุมเพลง โดยมีคณะกรรมการใน
การประชุมเพลง และบันทึกเพลงในครั้งนั้น คือ ครู พุ่ม บาปุยะวาทย์ หลวงประดิษฐไพเรา ะ                 
(ศร ศิลปบรรเลง) หลวงบ ารุง จิตรเจริญ และหลวงสร้อยส าเนีย งสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน )                
เป็นการรวบรวมเพลงแต่ละประเภท เช่น ประเภทเพลงเรื่อง ประเภทเพลงช้า ประเภทเพลงฉิ่ง และ
ประเภทเพลงอ่ืน ๆ อีกหลายประเภท ไชยยะ ทางมีศรี (สัมภาษณ์, 7 กุมภาพันธ์ 2563)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 5 พงษ์พิพัฒน์ พรวัฒนาศิลป์ 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 
 เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) ไม่พบ
ประวัติที่ปรากฏแน่ชัด รู้เพียงว่าเป็นเพลงฉิ่งที่ มีมาต้ังแต่โบราณ เพลงเรื่องเพลงฉิ่งในแต่ละเพลง มี
ความยาวไม่เท่ากัน แต่ละส านักก็มีภูมิปัญญาในการเรียบเรียงทางเพลงแตกต่างกันออกไป เพลงเรื่อง
ฉิ่งช้างประสานงาส่วนใหญ่จะนิยมบรรเลงทาง 7 เชือก หรือ 9 เชือก ส่วนทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ 
(เพ่ิม วัฒนวาทิน) มีความพิเศษมากกว่าทางอ่ืน ๆ จะมีจ านวนเพลงที่มากกว่าทางทั่วไปรวมไ ด้ถึง       
11 เชือก ลักษณะของทางฆ้องนั้นจะมีรูปแบบของท านองที่พิเศษวิจิตรพิสดารกว่าทางฆ้องที่ ตี เป็น
ท านองหลักโดยทั่วไป เป็นต้นว่า ได้มีการน าเทคนิควิธีพิเศษของการบรรเลงทางฆ้องวงใหญ่มา
สอดแทรกอยู่ในท านองหลักด้วย และท านองทางฆ้องบางช่วงบางตอนอาจจะไม่เคยปรากฏ ในวิถี
ดนตรีไทยสมัยปัจจุบัน พงษ์พิพัฒน์ พรวัฒนาศิลป์ (สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2563) 
 
 
 



26 
 

  2.2.7.3 การจัดสัมมนาเพลงเรื่องเพลงฉิ่งช้างประสานงา ทางหลวงสร้อยส าเนียง
สนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 โครงการพัฒนาองค์ความรู้ และเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านนาฏดุริยางคศิลป์   
กรณีการบรรเลงรวมวงในเพลงเรื่อง ณ โรงแรมเอเชียชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 

ท่ีมา: ครูพงษ์พิพัฒน์ พรวัฒนาศิลป์ 
 

 การสัมมนาเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒน
วาทิน) ในครั้งนั้นจัดขึ้นเม่ือวันที่ 5-7 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมเอเชียชะอ า จังหวัดเพชรบุรี     
มีการจัดโครงกา ร พัฒนา อง ค์ควา มรู้  และเผยแพร่ผลงานวิชา การ ด้ า นนา ฏ ดุริย าง ค ศิล ป์                  
กรณีการบรรเลงรวมวงในเพลงเรื่อง โดยแบ่งออกเป็น 2 เรื่อง 1. เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา           
11 เชือก ทางหลวงสร้อยส า เนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) 2. เพลงเรื่องทะแยกลองโยน การสัมมนา    
ในครั้งนั้น ครูพงษ์พิพัฒน์ พรวัฒนาศิลป์ เป็นผู้ อ่านท านองหลักเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11     
เชือก ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) ส่วนเพลงเรื่องทะแยกลองโยนครูถาวร ภาสดา        
เป็นผู้อ่านท านองหลัก และครูอาทิตย์ ผ่อนร้อน เป็นผู้อ่านท านองหน้าทับ ในส่วนเพลงเรื่องฉิ่ งช้าง
ประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) มีการบันทึกเสียง และวิดีโอ    
โดยครูพงษ์พิพัฒน์ พรวัฒนศิลป์เป็นผู้ตรวจสอบท านองหลักและมือฆ้อง พงษ์พิพัฒน์ พรวัฒนาศิลป์ 
(สัมภาษณ์, 6 พฤษภาคม 2563) 

จากความเป็นมาที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาทั้งหมดนี้ เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา หรือเพลงฉิ่ง
ช้างประสานงา เป็นเพลงของเก่าเป็นเพลงในอัตราชั้นเดียว นิยมบรรเลงอยู่ในชุดเพลงฉิ่งพร ะฉัน    
เพลงช้างประสานงามีหลากหลายกลุ่มทั้งในด้านกลุ่มการประกอบการแสดงโขน ละคร การแต่งขยาย
เป็นสามชั้นบ้าง เถาบ้าง ตามส านักต่าง ๆ หลากหลายครูอาจารย์ ซ่ึงเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสา นงา        
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ที่น ามาศึกษานี้  เป็นเพลงเรื่ องฉิ่ งช้า งปร ะสา นงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อยส า เนีย งสน ธ์                 
(เพ่ิม วัฒนวาทิน) 
 
2.3 เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 2.3.1 เอกสารท่ีเก่ียวข้อง 

 สุนทรียะ คือ ผลงานสร้างสรรค์ทีอ่อกมาจากจินตนาการ ซ่ึงการที่ศิลปินจะสร้างสร รค์
งานศิลปะได้นั้นจ าเป็นต้องผ่านการ ฝึก หัด ขัด เกลา อนึ่งความงามนั้นมิได้เกิดขึ้นพร้อมกันกับทุ กคน 
ขึ้นอยู่กับมุมมอง ประสบการณ์ และจินตนาการของบุคลนั้น ๆ  (พูนพิศ อมาตยกุล, 2562, น. 1 - 6)  
  อัตลักษณ์ หมายถึง เอกลักษณ์ที่โดดเด่นของแต่ละสังคม โดยมีความคิดเห็นไปในทาง
เดียวกันก่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อัตลักษณ์ จึงมีลักษณะเฉพาะ และลักษณะพิเศษที่จ ะ
บอกตัวตนสิ่งของนั้นหรือบุคคลนั้น (ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2548, น. 25-29) 

 ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย คือ การศึกษาค้นคว้าจากความคลุมเครือไปสู่ความชั ดเจน 
การอ้างอิงเหตุผลความคิดที่ ต่างกันแต่จุดหมายปลายทางเดียวกันย่อมได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกัน       
(มานพ วิสุทธิแพทย์, 2556, น. 10-13) 
 ลักษณะของการด าเนินท านองระนาดเอก  มีหลายอย่างด้วยกัน ตามลักษณะและความ
ประสงค์ของผู้ประดิษฐ์เพลงนั้น ๆ สิ่งเหล่านี้ คือ ท านองส าเนียง จังหวะ หน้าทับ เท่า โยน ลูกล้อ      
ลูกขัด เหลื่อม ล่วงหน้า กรอ เก็บ รัว ฯลฯ แต่สิ่งที่ส า คัญที่สุดของเพลงก็คือ ท านองกับจังหวะ        
(มนตรี ตราโมท, 2545, น. 37) 

 จากการศึกษางานเอกสารที่เก่ียวข้องของการด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่ งช้าง
ประสานงา ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงการใช้ส านวนกลอนระนาดเอก ในหลายรูปแบบ และอัตลักษณ์ของ 
ครูศักด์ิชัย ลัดดาอ่อน โดยการน าหลักทฤษฎีที่เก่ียวข้องมาประกอบในการหาเหตุผล  

 
 2.3.2 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
  ข าคม พรประสิทธ์ิ (2545) ลักษณะการด าเนินท านองของเพลงฉิ่งมีเอกลักษณ์ที่เปลี่ยน
บันไดเสียงมีลักษณะคล้ายกับเพลงเร็วมากที่สุด อัตลักษณ์ของพลงฉิ่งจะมีจังหวะที่ไม่ลงตัวครบห้ อง
เพลงบ้างไม่ครบห้องเพลงบ้าง เพลงฉิ่งโดยส่วนใหญ่จะมีโยนในท้ายท่อน มักจะเป็นการตีซ้ าประโยค
อยู่เสมอ ลักษณะท านองหลักส่วนใหญ่จะบังคับมือให้ถี่กว่าปกติ 
  จักกฤษณ์ วัฒนากูล (2560) ศึกษาการด าเนินท านองทางระนาดทุ้มเพลงฉิ่งพระฉัน เช้า
ของวงปี่พาทย์พิธี กลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร วิธีการด าเนินท านองด้าน           
กลวิธีการใช้มือและส านวนกลอนในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงการบรรเลงของแต่ละคนจะมีความแตกต่า งกัน    
แต่เม่ือบรรเลงจะพบว่ามีความสอดคล้องกันกับท านองหลักและเครื่องดนตรี อ่ืน ๆ 
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  จุฑามาศ ปอประสิทธิ์ (2540) วงปี่พาทย์นางหงส์วงเทศบาลเป็นวงดนตรีที่ส าคัญ        
ของไทยมาแต่โบราณ เนื่องจากวงดนตรีนี้เป็นวงที่ยึดรูปแบบการบรรเลงและมีองค์ความรู้ที่สมบูร ณ์ 
ระเบียบวิธีการบรรเลงตลอดจนบริบทท่ีเก่ียวข้องทั้งหมดกับวงปี่พาทย์นางหงส์ 
  สุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะ (2545) การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องสี่ภาษา มีวิธีการ
บรรเลงหลายรูปแบบด้วยกัน ผู้บรรเลงจะต้องเลือกใช้ส านวนกลอนที่สัมพันธ์กับท านองหลัก          
เป็นส่วนใหญ่ มีลักษณะการบรรเลงที่อาจจะมีความซับซ้อน หรือไม่ซับซ้อนนั้นแล้วแต่ผู้บรรเลงจ ะมี          
การประดิษฐ์ส านวนกลอนอย่างไร 
  จากการศึกษางานวิจัยที่ เก่ียวข้องของการด าเนินท านอง ระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้าง
ประสานงา ท าให้ผู้วิจัยทราบถึงบริบทของเพลงที่ต่างกัน การใช้ส านวนกลอนจะสามารถบ่งบอก      
ถึงความสามารถของผู้บรรเลงได้ว่าท าการฝึกฝนและท าความเข้าใจถึงแก่นแท้ของการบรรเลงได้มาก
น้อยเพียงใด และในการบรรเลงเพลงฉิ่งจะยึดรูปแบบตลอดจนระเบียบวิธีการบรรเลงที่ มีมาแต่โบราณ 
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2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7 กรอบแนวคิด การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องเพลงฉิ่งช้างประสานงา 
ท่ีมา: ผู้วิจัย 

 
 จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด าเนินท า นองระนาดเอกเพลง เรื่ อง
เพลงฉิ่งช้างประสานงา ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีทั้งสองทฤษฎีมาใช้ในการเขียนวิจัยในครั้งนี้  คือ ทฤษฎี     
อัตลักษณ์ที่ว่าด้วยเรื่องของรูปแบบ กลวิธี วิธีการบรรเลงที่แสดงตัวตนของผู้บรรเลงว่าแต่ละท่าน       
มีภูมิปัญญาและความโดดเด่นอย่างไร รวมไปถึงบริบทของระนาดเอก เช่นบทบาทหน้าที่การด าเนิน

การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่อง

ฉิ่งช้างประสานงา 
 

ศึกษาโครงสร้างเพลงเรื่องฉิ่ง      

ช้างประสานงา 

  

 

ศึกษาการด าเนินท านองระนาดเอก

ของครูศักด์ิชัย ลัดดาอ่อน 

ทฤษฎีสุนทรียศาสตร ์

 

ทฤษฎีอัตลักษณ์ 

 

 
ศึกษาจากเอกสารต ารา 

ค้นคว้าหาความรู้จากส่ือต่าง ๆ 

สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล 

พรรณนาวิเคราะห์ 
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ท านองส านวนกลอนและทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ ที่ว่าด้วยเรื่องโครงสร้างของเพลงเรื่องเพลงฉิ่งช้าง
ประสานงารวมไปถึงงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง จากสิ่งที่กล่าวมานี้ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาเอกสารต ารา 
งานวิจัยต่าง ๆ รวมถึงการสัมภาษณ์ท าให้ผู้วิจัยได้ทราบถึงข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ส าคัญดังหัวข้อ
ที่ผู้วิจัยได้ต้ังไว้และน าข้อมูลที่ได้มาด าเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องเพลงฉิ่งช้างประสานงา ในครั้งนี้ 
ผู้วิจัยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูล จากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และจากการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทางด้านดนตรีไทย เพ่ือรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ น ามาวิเคราะห์      
ซึ่งผู้วิจัยสามารถแสดงล าดับการศึกษาค้นคว้าได้ดังนี้ 
 

3.1 วิธดี ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลซึ่งเป็น
ผู้มีความรู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย และจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก เอกสาร ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ใช้
การศึกษาเชิงคุณภาพ ในการศึกษาเรื่องการด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องเพลงฉิ่งช้างประสานงา 
และการลงมือปฏิบัติจริงเป็นหลักในการด าเนินการวิจัย 
 

3.2 กำรเก็บรวบรวมข้อมลู 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่น ามาใช้ประกอบในการศึกษาวิจัย เรื่องการด าเนินท านอง
ระนาดเอกเพลงเรื่องเพลงฉิ่งช้างประสานงา ผู้วิจัยไดก้ าหนดข้อมูลจากการศึกษาไว้ 4 ส่วน ดังนี้  
  1) ข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ ข้อมูลที่มีการบันทึกในรูปแบบเอกสาร 
ภาพถ่าย ที่มีการบันทึกไว้และภาพถ่ายช่วงปฏิบัติงานวิจัย 
  2) ข้อมูลด้านดนตรี เช่น เทปบันทึกเสียงเพลง ซีดีเพลง สื่อ โน้ตเพลง 
บันทึกรูปแบบอ่ืน ๆ ภาพถ่ายประเภทภาพเคลื่อนไหว เช่น วีดีทัศน์ ซีดี ดีวีดี เป็นต้น 
  3) ข้อมูลจากการปฏิบัติงานภาคสนาม และสถานที่อ่ืน ๆ  
  4) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทย ในวิทยาลัย
นาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ครูอาวุโสแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
ศิลปินแห่งชาติในสาขาดนตรีไทย  
 โดยน าข้อมูลทั้งหมด ที่ได้จากการศึกษา และจากการเก็บข้อมูล มาจัดเป็นกลุ่มแบ่งเป็น
ส่วน ย่อยในแต่ละส่วน จากนั้นจึงจัดระเบียบด้วยการจ าแนกตามประเด็นเพ่ือวิเคราะห์ 
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 3.2.1 ข้อมูลจำกเอกสำร 
    ผู้วิจัยได้ค้นคว้าหาข้อมูลและรวบรวม เอกสารที่เกี่ยวกับเรื่องราวทาง ด้านดนตรี

ที่เก่ียวข้องกับเพลงเรื่องเพลงฉิ่ง และเพลงเกร็ดต่าง ๆ ซึ่งเอกสารที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้า และรวบรวมข้อมูล
ได้จากแหล่งข้อมูลดังนี้ 
   1) หอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรี 
     2) หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
     3) สถาบันวิจัยภาษา และวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
     4) หอสมุดกลาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
     5) ห้องสมุดภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
     6) หอ้งสมุดดนตรีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     7) ศูนย์รักศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
     8) หอสมุดดนตรี 
  ที่มีความเกี่ยวข้องกับ การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องเพลงฉิ่ง
ช้างประสานงา ที่มีปรากฏการณ์ในวงการดนตรีไทยซึ่งเอกสารที่ผู้วิจัยได้ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ 
  3.2.1.1 เอกสำรที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

       1) เอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ (สงัด ภูเขาทอง) 
              2) เอกสารที่เก่ียวกับทฤษฎีอัตลักษณ์ (ฉลาดชาย รมิตานนท์)  
        3) เอกสารที่เกี่ยวกับทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย (มานพ วิสุทธิแพทย์)  
        4) เอกสารที่เก่ียวกับทฤษฎีสังคีตลักษณ์วิเคราะห์ (พิชิต ชัยเสรี)  
  3.2.1.2 เอกสำรทำงวิชำกำรที่เกี่ยวกับเพลงเรื่องฉิ่งช้ำงประสำนงำ 
       1) สารานุกรมดนตรีไทย ภาคคีตะ – ดุริยางค์ฉบับราชบัณฑิตสถาน 
       2) ค าบรรยายวิชาดุริยางคศาสตร์ไทยภาควิชาการ 
       3) หนังสือสารานุกรมเพลงไทย 
       4) หนังสือเพลงเรื่อง เพลงช้า เพลงเร็ว 
       5) ดนตรีและเพลงหน้าพาทย์ที่สื่อสัมผัสอารมณ์และจินตนาการ 
       7) ศัพท์สังคีต 
  3.2.1.3 เอกสำรทำงวิชำกำรที่เป็นวิทยำนิพนธ์และงำนวิจัย  
       เรื่องเพลงฉิ่งช้างประสานงา ที่มีมุมมองต่าง ๆ ทั้งเรื่องของวงดนตรี 
เครื่องดนตรี เพลงดนตรี นักดนตรี ดังต่อไปนี้ 
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        1) จักกฤษณ์ วัฒนากูล (2560) การด าเนินกลอนระนาดทุ้ม  
เพลงฉิ่งพระฉันเช้าในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร 
       2) สุพัศชา  ผดุงฤทธิ์ (2558) การวิเคราะห์เดี่ยวระนาดเอกเพลง  
พญาโศก 3 ชั้น ทางครูกล้ า ณ บางช้าง 
       3) สันติ อุดมศรี (2558) เพลงมุล่ง : แนวคิดเรื่องเพลงฉิ่งและแนว
ทางการฝึกไล่มือระนาดเอก ทักษะเบื้องต้นของศิลปิน 
       4) ข าคม พรประสิทธิ์ (2545) อัตลักษณ์ของเพลงฉิ่ง 
       5) จุฑามาศ ปอประสิทธิ์ (2540) ปี่พาทย์นางหงส์ : ประวัติ และ
ระเบียบวิธีการบรรเลง 
       6) สุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะ (2545) การด าเนินท านองระนาดเอกเพลง
เรื่องสี่ภาษา 
 
ข้อมูลที่ผู้วิจัยน ำมำวิเครำะห์เพื่อหำเหตุผลในกำรสนับสนุนงำนวิจัยครั้งนี้ 
 3.2.2 ข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์ 

          งานวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ผู้วิจัยได้
ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์กับบุคคลที่เกี่ยวข้องทางด้านดนตรีไทยเพ่ือมุ่งเน้นถึงการศึกษา
โครงสร้างของเพลงฉิ่งช้างประสานงา ลักษณะทางดนตรีไทย โดยผู้วิจัยได้สร้างแบบสัมภาษณ์         
เพ่ือสัมภาษณ์ข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ทรงคุณวุฒิ ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้ในหัวข้อที่ท าวิจัย       
โดยแบ่งกลุ่มสัมภาษณ์ดังต่อไปนี้ 

        3.2.2.1 สัมภำษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทำงด้ำนดนตรีไทยเกี่ยวกับเพลงฉิ่งช้ำง
ประสำนงำ ทำงหลวงสร้อยส ำเนียงสนธ์ (เพิ่ม วัฒนวำทิน) 
 นายไชยยะ ทางมีศรี ดุริยางคศิลปินอาวุโส ช านาญการพิเศษ กลุ่มดุริยางค์ไทย 
   ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม  
                 นายศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ดุริยางคศิลปินอาวุโส ช านาญการพิเศษ  
   กลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 
 นายพงษ์พิพัฒน์ พรวัฒนศิลป์ ดุรยิางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทย 
   ส านักการสังคีต กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

นายฐิระพล น้อยนิตย์ ครูเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย  
  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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3.2.3 ข้อมูลจำกกำรสังเกตและกำรมีส่วนร่วม 
            การวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา นอกจาก

จะใช้วิธีการสัมภาษณ์แล้ว ผู้วิจัยยังได้ข้อมูลจากการสังเกตและร่วมปฏิบัติงานจริง ที่บรรเลงประกอบ
พิธีกรรม ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหาต่าง  ๆ น ามาจดบันทึกและใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการศึกษาวิจัย 

 3.2.4 ข้อมูลจำกภำพถ่ำย เทปบันทึกเสียง และเทปบันทึกภำพ 
ข้อมูลจากภาพถ่าย เทปบันทึกเสียง และเทปบันทึกภาพ เป็นแหล่งข้อมูลอีก

อย่างหนึ่งทีผู่้วิจัยได้น ามาใช้ศึกษาเรื่อง การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา โดย
ผู้วิจัยได้บันทึกภาพและบันทึกเสียงในเก็บข้อมูลทุกครั้ง เพ่ือใช้เป็นหลักฐานยืนยันความถูกต้องของ
การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา และใช้เป็นข้อมูลในการวิเคราะห์ซึ่งข้อมูล
เหล่านี้นับว่ามีประโยชน์ต่องานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง 
 3.2.5 เครื่องมืออุปกรณ์กำรวิจัย 
         เครื่องมืออุปกรณ์การวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้แบ่งออกเป็น 2 เครื่องมือ ดังนี้ 
   1) เครื่องมือวิจัยที่เป็นแนวสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ด าเนินตามขอบเขตของการวิจัย 
   2) เครื่องมือที่เอ้ือต่อการปฏิบัติการวิจัย เช่น 
    - เครื่องบันทึกภาพเคลื่อนไหว 
    - เครื่องบันทึกเสียง 
    - กล้องบันทึกภาพ 

3.3 กำรจัดระเบียบข้อมูล 
การจัดระเบียบข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้น าข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาจากการศึกษา น ามาจัดระเบียบข้อมูล 

โดยน ามาจัดแบ่งเป็นกลุ่มของข้อมูล ให้เป็นส่วนย่อย แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะดังนี้ 
  1) โครงสร้างของเพลง เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 
  2) ลักษณะการด าเนินท านองของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา  
 

3.4 กำรตรวจสอบข้อมูล 
การตรวจสอบข้อมูลก่อนน ามาวิเคราะห์นั้น เป็นสิ่งที่ พึงกระท าทุกครั้งในการท างานวิจัย         

กรอบข้อมูลเกี่ยวกับ การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา สามารถตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลได้โดยดูจากข้อมูลการสัมภาษณ์ของครูแต่ละท่าน ทั้งด้านท านองหลัก และ 
วิธีการด าเนินท านองระนาดเอก จึงน าส่วนของข้อมูลที่ถูกต้องมาวิเคราะห์ได้ แล้วส่งมอบให้               
ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ครูไชยยะ ทางมีศรี ครูพงศ์พิพัฒน์ พรวัฒนาศิลป์ เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง 
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3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แล้ว ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลทั้งหมดนั้น      
มาแบ่งแยกเป็น 2 ลักษณะ เพ่ือวิเคราะห์และสรุปผลตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
  3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  3.5.2 น าเสนอรายงานผลการวิจัยด้วยการเขียนวิเคราะห์ 
 

3.6 กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 
ในรูปแบบของเอกสารที่เป็นรูปเล่มสมบูรณ์ โดยแบ่งออกเป็น 6 บท ดังนี้ 
  1. บทน า 
  2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  3. วิธีด าเนินการวิจัย 
  4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล โครงสร้างของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 
  5. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล การด าเนินท านองระนาดเอกของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

6. สรุปผล อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือน าเสนอวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองเพลงเรื่องฉิ่ง   
ช้างประสานงา โดยมีการวิเคราะห์และเรียบเรียงน าเสนองานในลักษณะวิธีการพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) 



บทที่ 4 
โครงสร้างของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 

 
 การวิจัยเรื่องการด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา มีวัตถุประสงค์        
เพ่ือศึกษาโครงสร้างของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา โดยผู้วิจัยค้นคว้ารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต ารา 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งการเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทย    
น าข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพ่ือหาโครงสร้างเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ผู้วิจัยแบ่งออกเป็น
ประเด็นดังนี้ 
 
4.1 โครงสร้างเพลงเรื่องเพลงฉิ่ง 
 โครงสร้างเพลงเรื่องเพลงฉิ่งพระฉันผู้วิจัยจ าแนกได้ 2 ประเภทดังนี้ 

เพลงเรื่องฉิ่งพระฉันเช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ไชยยะ ทางมีศรี (สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2562) 
ภาพที่ 8 เพลงเรื่องฉิ่งพระฉันเช้า 

ที่มา: ผู้วิจัย 

ส่วนท่ี 1  

ส่วนท่ี 3 
เพลงเรื่อง เพลงฉิ่ง 

2 ช้ัน 

เรื่องต้นเพลงฉ่ิง 1. เพลงต้นเพลงฉ่ิง         2. เพลงสามเส้า 

3. เพลงถอยหลังเข้าคลอง 4. เพลงจระเข้ขวางคลอง 

5. สร้อยเพลงฉ่ิง 

 

1. เพลงฉิ่งนอก          2. เพลงฉิ่งใน 

3. เพลงฉ่ิงกลาง         4. เพลงฉิ่งใหญ่ 

5. เพลงฉิ่งเล็ก           6. เพลงฉิ่งสนาน 

ส่วนท่ี 4 เพลงฉิ่งช้ันเดียว 1. เพลงเร็วไม่ทราบชื่อ 

2. เพลงฉ่ิงสนาน ช้ันเดียว 

3. เพลงฉิง่กระบอกทอง 

4. เพลงรัวเพลงฉ่ิง หรือเชิดฉิ่ง 

ส่วนท่ี 5 เพลงออก 1. เพลงฉ่ิงชุดต่าง ๆ เช่น เรื่องฉิ่งช้างประสานงา  

2. เรื่องตวงพระธาต ุ

ส่วนท่ี 2 เพลงฉิ่งพระฉันเช้า 1. เพลงยกิิน 4 ท่อน 
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เพลงเรื่องฉิ่งพระฉันเพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ไชยยะ ทางมีศรี (สัมภาษณ์, 5 สิงหาคม 2562) 

ภาพที่ 9 เพลงเรื่องฉิ่งพระฉันเพล 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสรุปได้ว่าลักษณะของเพลงฉิ่งพระฉันเช้า และเพลงฉิ่งพระฉัน
เพลมีโครงสร้างของเพลงที่เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันด้วยวิธีการเรียบเรียงเพลงของแต่ละส านักดังที่
ผู้วิจัยไดก้ล่าวมาข้างต้น 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1  เพลงเรื่อง เพลง

ฉิ่ง 2 ช้ัน 

เพลงฉิ่งช้ันเดียว ส่วนท่ี 2 1. แขกมัดตีนหมู  

2. นกกลิ้งโคลง 

ส่วนท่ี 3 เพลงออก 
1. เพลงฉิ่งชุดต่าง ๆ เช่น     

เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา  

2. เรื่องตวงพระธาต ุ

1. เพลงจิ้งจกทอง 

2. เพลงตะท่าล่า (ตะธารา) 

3. เพลงฌอกลาง 

4. เพลงท่าน้ า 

5. เพลงฟองน้ า 

6. เพลงฝั่งน้ า 

7. เพลงมีลม 

8. เพลงคลื่นกระทบฝั่ง 

9. เพลงทะเลบ้า 

10. เพลงลอยถาด 

11. เพลงพญาพายเรือ 
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โครงสร้างเพลงเรื่องเพลงฉิ่งช้างประสานงาผู้วิจัยจ าแนกออกเป็น 2 ทางดังนี้ 
 1. เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ทางครูพุ่ม บาปุยวาทย์ 
 2. เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) 
เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ทางครูพุ่ม บาปุยวาทย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน (สัมภาษณ,์ 27 พฤษภาคม 2563) 
ภาพที่ 10 เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ทางครูพุ่ม บาปุยวาทย์ 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้อัตราจังหวะช้ันเดียว ประกอบด้วย 7 เชือก 

 

เชือกท่ี 1 ช้างประสานงา 

 
เชือกท่ี 2 ช้างต้น 

 
เชือกท่ี 3 ช้างทรง 

 
เชือกท่ี 4 ช้างสะบัดปลายงวง 

 
เชือกท่ี 5 ช้างสะบัดปลายงวง 

 
เชือกท่ี 6 ช้างสะบัดปลายงา 

 
เชือกท่ี 7 ช้างสะบัดปลายงา 
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เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพิ่ม วัฒนวาทิน) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน (สัมภาษณ,์ 27 พฤษภาคม 2563) 

ภาพที่ 11 เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 จากการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลสรุปได้ว่าลักษณะของเพลงฉิ่งช้างประสานงา ทางครูพุ่ม       
บาปุยวาทย์ และเพลงฉิ่งช้างประสานงา ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) มีโครงสร้าง
ของเพลงที่เหมือนกันแต่จะแตกต่างกันจ านวนเชือกในแต่ละทาง และแต่ละทางก็เรียบเรียงท านอง
เพลงที่ไม่เหมือนกันดังที่ผู้วิจัยได้กล่าวมาข้างต้น 

เชือกท่ี 1 

 
เชือกท่ี 2 

 
เชือกท่ี 3 

 
เชือกท่ี 4 

 
เชือกท่ี 5 

 
เชือกท่ี 6 

 
เชือกท่ี 7 

 
เชือกท่ี 8 

 
เชือกท่ี 9  

 
เชือกท่ี 10  

 
เชือกท่ี 11 

 

ใช้อัตราจังหวะช้ันเดียว ประกอบด้วย 11 เชือก 
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 รูปแบบแนวทางในการวิเคราะห์โครงสร้างของเพลงเรื่องฉิ่ง 
 การศึกษาเพลงเรื่องเพลงฉิ่ง ผู้วิจัยได้ศึกษารูปแบบ โครงสร้าง และวิธีการวิเคราะห์เพลงเรื่อง
เพลงฉิ่ง จากผู้เชี่ยวชาญในด้านดุริยางคศิลป์ไทย โดยมีข้อค้นพบดังนี้  
  4.1.1 เพลงฉิ่ง แบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น ประเภทเพลงฉิ่ง 2 ชั้น เพลงฉิ่งชั้นเดียว 
ประเภทเพลงฉิ่ง 2 ชั้น โดยส่วนมากจะนิยมบรรเลงอยู่ในประเภทเพลงฉิ่งพระฉันเช้า และเพลงฉิ่งพระ
ฉันเพล ส่วนอัตราชั้นเดียวสามารถบรรเลงเป็นเพลงอิสระได้ เช่น เพลงฉิ่งตรัง (แขกฉิ่ง) ฉิ่งตวงพระธาตุ 
และเพลงฉิ่งชุดกระบอกทอง เป็นต้น ลักษณะของเพลงฉิ่ง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ประเภทที่
สามารถมาใช้หน้าทับก ากับจังหวะได้ และประเภทเพลงฉิ่งที่ไม่สามารถใช้หน้าทับก ากับจังหวะ 
โครงสร้างของเพลงฉิ่งที่สามารถใช้หน้าทับกลองก ากับจังหวะได้ เช่น เพลงต้นเพลงฉิ่งชั้นเดียว      
เพลงฉิ่งตวงพระธาตุ เป็นต้น โดยอัตราจังหวะมีความลงตัวมีอัตราจังหวะที่ครบ 4 ห้อง หรือ 8 ห้อง      
ตามลักษณะของเพลง และโครงสร้างของเพลงฉิ่งที่ไม่สามารถใช้หน้าทับก ากับจังหวะนั้น เช่น เพลงฉิ่ง
มุล่ง เพลงฉิ่งนอก และเพลงฉิ่งใน เป็นต้น โดยอัตราจังหวะมีความไม่ลงตัว บางท านองมีความสั้น-ยาว 
ของท านองเพลงที่ไม่แน่นอน บางส่วนอาจจะมีเพียง 3 ห้อง 7 ห้อง หรือ 11 ห้อง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์
ของเพลงฉิ่ง ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน มีวิธีการแบ่งประโยคเพลงตามโครงสร้างท านองหลักโดยยึดลูกตก
หลักเป็นส าคัญ ศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2563) 
  4.1.2 โครงสร้างของเพลงเรื่องเพลงฉิ่งมีลักษณะที่ไม่ตายตัวมีจังหวะครบห้องเพลงบ้าง
ไม่ครบห้องเพลงบ้าง เพราะเนื่องจากไม่มีหน้าทับมาก ากับจังหวะใช้เพียงฉิ่งก ากับจังหวะเพียงอย่าง
เดียว และเป็นเพลงที่ไม่มีการขับร้องแต่อย่างใด ในการแบ่งส่วนของเพลงเรื่องเพลงฉิ่งนั้นครูไชยยะ 
ทางมีศรี ใช้รูปแบบในการกลับต้นภายในประโยคเป็นส าคัญ หรือการซ้ าท านองภายในประโยคนั้น ๆ 
ประโยคเพลงครูไชยยะ ทางมีศร ีอธิบายไว้ว่า แต่ละประโยคครบ 8 ห้องก็ได้ หรือมากกว่า 8 ห้องก็ได้ 
ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของเพลงเรื่องเพลงฉิ่ง ไชยยะ ทางมีศรี (สัมภาษณ์, 28 พฤษภาคม 2563) 
  4.1.3 โครงสร้างท านองหลักประกอบด้วย ดังนี้ 1) ท านองเพลง คือ การเคลื่อนที่ของ
เสียงที่มีเสียงสูง - เสียงต่ า ในการด าเนินท านองของเครื่องดนตรี 2) อัตราจังหวะ คือ จังหวะที่ใช้
ก ากับจังหวะในเพลงไทย โดยในแต่ละเพลงมีจังหวะที่ต่างกันออกไป ประกอบด้วย จังหวะ 3 ชั้น 
จังหวะ 2 ชั้นจังหวะ ชั้นเดียว และจังหวะพิเศษ 3) ประโยคเพลง คือ 8 ห้องของโน้ตไทย หรือ          
1 บรรทัด 4) วรรคเพลง คือ 4 ห้องของโน้ตไทย 5) วลีเพลง คือ 2 ห้องของโน้ตไทย 6) บันไดเสียง คือ 
กลุ่มเสียงที่ประกอบด้วย 7 เสียง หรือทางเสียง 7) การแบ่งมือฆ้อง คือ การตีสับมือซ้ายและมือขวา 
หรือการแบ่งมือโดยใช้มือขวา 2 ครั้งมือซ้าย 2 ครั้ง เป็นต้น ครูฐิระพล น้อยนิตย์ กล่าวว่า เพลงฉิ่ง   
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) เพลงฉิ่งประเภทปรบไก่ 2) เพลงฉิ่งประเภทสองไม้ เพลงฉิ่งประเภท
ปรบไก่ มีอัตราจังหวะที่ครบห้องเพลง มักจะเป็นประเภทเพลงที่ไม่มี ลูกโยน เช่นเพลงต้นเพลงฉิ่ง 
เพลงฉิ่งกล่อมพระยา และเพลงฉิ่งตวงพระธาตุ เป็นต้น เพลงฉิ่งประเภทนี้มักนิยมน าไปขยายเป็น   
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เพลงเถา หรือสามารถน าหน้าทับเขามาบรรเลงประกอบจังหวะได้ เพลงฉิ่งประเภทสองไม้จะมีอัตรา
จังหวะที่ไม่ครบห้องเพลง มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์แตกต่างกับประเภทเพลงอ่ืน ๆ เพลงฉิ่งประเภท
สองไม้ ส่วนมากจะก ากับด้วย ลูกโยน เป็นหลักจะมีการเคลื่อนที่เสียงก ากับท านองด้วยลูกโยนเสียงที่ 
1 ไปหาเสียงที่ 2 ส่วนนี้จะเรียกว่าการเชื่อมเสียงของลูกโยน หรือภายในเพลงอาจจะไม่มีการเชื่อม
เสียงของลูกโยนก็ได้ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเพลงฉิ่งประเภทสองไม้ เช่น เพลงฉิ่งตรัง (แขกฉิ่ง) และ
เพลงฉิ่งช้างประสานงา เป็นต้น ฐิระพล น้อยนิตย์ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2563) 
  4.1.4 เพลงเรื่องเพลงฉิ่งมีโครงสร้างแตกต่างจากประเภทเพลงอ่ืน ๆ เนื่องจากมีสัดส่วน
ของท านองเพลงหรือรูปแบบของประโยคเพลงที่ไม่ตายตัว เพลงเรื่องเพลงฉิ่งมีลักษณะที่แปลกจาก
เพลงหน้าทับปรบไก่และหน้าทับสองไม้โดยทั่วไป เช่น  บางวรรคบางประโยคก็มี 8 จังหวะฉิ่ง         
บางวรรคก็มี  9 จังหวะฉิ่ ง ซึ่ งถ้าน าหน้าทับเข้ามาก ากับจังหวะแล้วจะไม่ลงตัว โดยส่วนนี้                  
ครูพงษ์พิพัฒน์ พรวัฒนาศิลป์ กล่าวว่า เป็นเอกลักษณ์ของเพลงเรื่องเพลงฉิ่ง ท านองเพลงฉิ่งนั้นมี
เอกลักษณ์พิเศษ บางท านองก็มีการบรรเลงซ้ าท านอง แต่บางท านองก็อาจจะจบแบบลักษณะของ
เพลงที่ดูเหมือนวรรคเพลงขาดหายไปหรืออาจจะเกินมาบ้าง ซึ่งส่วนนี้เป็นเอกลักษณ์โดยแท้ของเพลง
เรื่องเพลงฉิ่ง การแบ่งวรรคเพลง หรือประโยคเพลง มีวิธีการแบ่งจากท านองเพลงเป็นหลัก ยึดเสียง   
ลูกตกหลักท้ายประโยคเป็นส าคัญ พงษ์พิพัฒน์ พรวัฒนาศิลป์ (สัมภาษณ์, 27 พฤษภาคม 2563) 
 จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย ผู้วิจัยสรุปโครงสร้างเพลงเรื่อง
เพลงฉิ่งออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ คือ 1. เพลงฉิ่งประเภทปรบไก่  2. เพลงฉิ่งประเภทสองไม้ เพลงฉิ่ง
ประเภทปรบไก่มีลักษณะครบห้องเพลง มักจะเป็นประเภทเพลงที่ไม่มี ลูกโยน เพลงฉิ่งประเภทสองไม้
จะมีอัตราจังหวะที่ไม่ครบห้องเพลง เพลงฉิ่งประเภทสองไม้ ส่วนมากจะก ากับด้วย ลูกโยน และ
นอกจากนั้นเพลงฉิ่งสามารถแบ่งออกตามอัตราจังหวะได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบเพลงฉิ่งในอัตรา
จังหวะ 2 ชั้น และอัตราจังหวะ ชั้นเดียว รูปแบบเพลงฉิ่ง 2 ชั้นส่วนมากจะนิยมบรรเลงในเพลงฉิ่ง  
พระฉันเช้า และเพลงฉิ่งพระฉันเพล ซึ่งแตกต่างกับเพลงฉิ่งชั้นเดียว ที่สามารถบรรเลงเป็นเพลงชุด 
หรือบรรเลงเป็นเพลงอิสระ โครงสร้างของเพลงเรื่องเพลงฉิ่งจะต้องประกอบด้วย ท านองหลัก 
ประโยคเพลง วรรคเพลง วลีเพลง บันไดเสียง ลูกตกหลัก และจังหวะเพลง 
 
4.2 โครงสร้างเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 
 การศึกษาโครงสร้างของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์  
(เพ่ิม วัฒนวาทิน) ผู้วิจัยจ าแนกรูปแบบโครงสร้างของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ไว้ดังนี้  
  4.2.1 ประเภทเพลง จัดอยู่ในประเภทเพลงเรื่องเพลงฉิ่ง เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 
ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) เป็นเพลงประเภทเพลงเรื่องเพลงฉิ่งเป็นเพลงที่ไม่มี  
การขับร้อง และไม่มีหน้าทับก ากับจังหวะ  
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  4.2.2 จ านวนเชือก เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์              
(เพ่ิม วัฒนวาทิน) มีทั้งหมดจ านวน 11 เชือก แบ่งออกเป็นประโยคได้ทั้งหมด 64 ประโยค โดยอัตรา
จังหวะในแต่ละประโยคจะมีอัตราจังหวะที่ไม่เท่ากัน 
  4.2.3 โอกาสในการใช้บรรเลง สามารถบรรเลงในพิธีกรรมทางศาสนาขณะที่พระภิกษุฉัน
ภัตตาหารเช้าหรือฉันภัตตาหารเพล สามารถน าไปร้อยเรียงอยู่ในประเภทเพลงเรื่องนางหงส์ได้ และ
สามารถน าไปบรรเลงประกอบการแสดง ขณะที่ตัวละครก าลังชมสวน หรือประกอบกิริยาการนอน 
  4.2.4 ประเภทวงที่ใช้บรรเลง ผู้วิจัยใช้วงปี่พาทย์ไม้แข็งในการบรรเลงเพลงเรื่องฉิ่งช้าง
ประสานงา  
  4.2.5 อัตราจังหวะ ผู้วิจัยใช้อัตราจังหวะชั้นเดียวเท่านั้นในการก ากับจังหวะเพลงเรื่องฉิ่ง
ช้างประสานงาน ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) 
 
การวิเคราะห์โครงสร้างท านองหลักมีศัพท์สังคีตท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
  ประโยค หมายถึง การบันทึกโน้ตในรูปแบบเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา โดยมีการแบ่ง
ประโยคในเพลงฉิ่งอาจมีอัตราจังหวะมากกว่า 8 ห้องโน้ต หรือน้อยกว่า 8 ห้องโน้ต ตามการก าหนด
ส่วนของเพลงฉิ่งในแต่ละเชือก  
  การซ้ าประโยค หมายถึง ผู้วิจัยมีรูปแบบในการแบ่งประโยคเพลง โดยการยึดท านองที่ซ้ า
กันภายในประโยคเป็นหลัก 
  เชือก หมายถึง ผู้วิจัยใช้แทนชื่อเรียกของค าว่า “ท่อนเพลง” เช่น เพลงเรื่องฉิ่งช้าง      
ประสานงา เชือกท่ี 1 ใช้แทน ท่อนที่ 1 เป็นต้น 
  ลูกตกหลัก หมายถึง ผู้วิจัยมีวิธีการก าหนดลูกตกหลักตามประโยคของเพลงเรื่องฉิ่งช้าง
ประสานงา ตามท่ีผู้วิจัยได้แบ่งส่วนไว้ 
  มือฆ้อง หมายถึง การแบ่งมือซ้าย - มือขวา ตามท านองหลัก หรือการบรรเลง
ลักษณะเฉพาะของฆ้องวงใหญ่ 
  ลูกโยน หมายถึง การตีท านองย้ าเสียงเดิมโดยมีวิธีการตีสลับมือคู่ 5 และคู่ 8 หรืออาจจะ
มีการเปลี่ยนท านองลูกโยนตามรูปแบบของเพลงนั้น ๆ ลูกโยน สามารถมีการเชื่อมเสียงลูกโยนจาก
เสียงหนึ่งไปหาลูกโยนอีกเสียงหนึ่งได ้
  ก าหนดสัญลักษณ์ เครื่องหมาย         แสดงลักษณะ ลูกตกหลักภายในประโยค 
 จากการวิเคราะห์โครงสร้างเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อย        
ส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) ผู้วิจัยใช้รูปแบบแนวทางของครูมานพ วิสุทธิแพทย์ ในการวิเคราะห์
โครงสร้างเพลงและการก าหนดทาง หมายถึงระดับของบันไดเสียง จากทางทั้งหมดนี้ สามารถก าหนด
ตามเสียงของลูกฆ้องวงใหญ่ ดังนี้ 
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ต าแหน่งของเสียงฆ้องวงใหญ่และช่ือเรียกทางประจ าเสียง 7 เสียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 12 ชื่อเรียกทางประจ าเสียง 7 เสียง 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 บันไดเสียง 7 เสียง 

 
ภาพที่ 13 บันไดเสียง 7 เสียง 

ที่มา: ผู้วิจัย 

ทางเพียงออล่าง 
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4.3 การวิเคราะห์โครงสร้างของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์        
(เพิ่มวัฒนวาทิน) 

เชือกท่ี 1 
 เชือกท่ี 1 ประโยคที ่1 

 
 ประโยคที่ 1 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือ ผสมกับการตีเป็นคู่สี่ และคู่แปดเป็นท านอง 
รูปแบบท านองมีวิธีการบรรเลง “ลักจังหวะ” ปรากฏในห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ห้องที่ 6 และห้องที่ 7     
ของโน้ตสากล เป็นลักษณะเฉพาะของทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ ซึ่งต่างจากทางบรรเลงทั่วไปที่มี
การบรรเลงตรงจังหวะ มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และ     
ลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 3 ลูกตกหลักพบ คือเสียง มี ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4   
ลูกตกหลักพบ คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX  
 
 เชือกท่ี 1 ประโยคที ่2 

 
 ประโยคที่ 2 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือ ผสมกับการตีเป็นคู่สี่ คู่แปด และการตีผสมมือ
เป็นท านอง มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลัก  
ที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง โด ครั้งที่ 2 และ    
ครั้งที่ 4 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 3 

 
 ประโยคที่ 3 ลักษณะมือฆ้องมีตีสลับมือผสมกับการตีเป็นคู่สี่  คู่แปด และการตีสะบัด        
สามเสียง ผสมกับการตีผสมมือเป็นท านอง รูปแบบท านองมีวิธีการบรรเลง “ลักจังหวะ” ในตอนต้น
ของประโยค มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลัก
ที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 บรรเลงอยู่ใน
บันไดเสียง รมฟXลทX ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 4 

 
 ประโยคที่ 4 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือผสมกับการตีเป็นคู่แปด และการตีผสมมือเป็น
ท านอง รูปแบบท านองมีวิธีการบรรเลง “ลักจังหวะ” ในตอนต้นของประโยค มีรูปแบบการบรรเลงซ้ า
ท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง ลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 พบลูกตก
หลักเสียง ลา ครั้งที่ 2 พบลูกตกหลักเสียง เร และครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียง โด บรรเลงอยู่ใน    
กลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 5 

 
 ประโยคที่ 5 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองผสมกับการตีเป็นคู่สอง คู่สี่ และคู่ห้า    
มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 
2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง โด บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 6 

 
 ประโยคที่ 6 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสะบัดสามเสียง ผสมกับการตีผสมมือเป็นท านอง และ
การตีเป็นคู่สี่ คู่ห้า และคู่แปด ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 
3 ครั้ง ครั้งที่ 1 พบลูกตกหลัก คือเสียง โด ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือ   
เสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX ส่วนท้ายของเชือกที่ 1 ประโยคที่ 6 ใช้ท านองที่เรียกว่า      
“ลูกโยน” เสียง ลา เพื่อเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ 
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เชือกท่ี 2 
 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 1  

 
 ประโยคที่ 1 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือเสียงเดียวในตอนต้นผสมกับการตีคู่แปด การตี
สะบัดสามเสียง ผสมกับการตีคู่แปดเป็นท านอง และการตีเป็นคู่แปด และคู่สี่เป็นท านอง มีรูปแบบ
การบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง      
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ซอล บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง เร บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 2 

 
 ประโยคที่  2 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองผสมกับการตีคู่สี่  มีลักษณะ          
การบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง      
ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง เร ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 พบลูกตกหลัก
เสียงเดียวกัน คือเสียง โด บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
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 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 3 

 
 ประโยคที่ 3 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองผสมกับการตีคู่สี่  รูปแบบท านอง      
มีวิธีการบรรเลง “ลักจังหวะ” ปรากฏในห้องที่ 2 และห้องที่ 4 ของโน้ตสากล มีรูปแบบการบรรเลงซ้ า
ท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลัก
เสียงเดียวกัน คือเสียง โด บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 4 

 
 ประโยคที่ 4 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่สี่ ผสมกับการตีคู่แปดเป็นท านอง ในประโยคที่ 4        
มีรปูแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักท่ีพบมีจ านวน 
4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ซอล ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4         
พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง โด บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 5

 
 ประโยคที่ 5 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองผสมกับการตีคู่สี่  รูปแบบท านอง      
มีวิธีการบรรเลง “ลักจังหวะ” ปรากฏในห้องที่ 2 และห้อที่ 4 ของโน้ตสากล มีรูปแบบการบรรเลงซ้ า
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ท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลัก
เสียงเดียวกัน คือเสียง โด บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 6 

 
 ประโยคที่ 6 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่สี่ ผสมกับการตีสลับมือเป็นท านอง ไม่มีการบรรเลงซ้ า
ท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา 
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX ส่วนท้ายของเชือกที่ 2 ประโยคที่ 6 ใช้ท านองท่ีเรียกว่า “ลูกโยน” 
เสียง ลา เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ 
 

เชือกท่ี 3 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 1 

 
 ประโยคที่ 1 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือเสียงเดียวในตอนต้นผสมกับการตีคู่แปด การตี
สะบัดสามเสียง ผสมกับการตีขยี้คู่แปดเป็นท านอง และมีการตีสะเดาะเสียงเดียวและการตีคู่สี่            
เป็นท านอง มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง  และลูกตกหลัก
ที่พบมีจ านวน 3 ครัง้ ครั้งที่ 1 พบลูกตกหลัก คือ เสียง ซอล ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียง
เดียวกัน คือเสียง เร บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
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 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 2 

 
 ประโยคที่ 2 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือเป็นท านองผสมกับการตีผสมมือคู่สี่ เป็นท านอง 
มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักท่ีพบมีจ านวน 
2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX  
 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 3 

 
 ประโยคที่ 3 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปด ผสมกับการตีคู่สี่ และการตีคู่แปด        
เป็นท านอง มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง  และลูกตกหลัก
ที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 4 

 
 ประโยคที่ 4 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือเสียงเดียวในตอนต้นผสมกับการตีขยี้คู่แปด    
ผสมการตีสะบัดสามเสี่ยง และการตีคู่แปดเป็นท านอง ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านอง และลูกตกหลักที่พบ
มีจ านวน 1 ครั้ง ลูกตกหลักท่ีพบ คือเสียง เร บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX  
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 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 5 

 
 ประโยคที่ 5 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือเป็นท านองผสมกับการตีคู่สี่ มีรูปแบบการบรรเลง
ซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตก
หลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX  
 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 6 

 
 ประโยคที่ 6 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่แปด ผสมกับการตีคู่สี่เป็นท านอง มีรูปแบบการบรรเลง
ซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตก
หลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX  
 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 7 

 
 ประโยคที่ 7 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือเสียงเดียวในตอนต้นผสมกับการตีขยี้คู่แปด ผสม
การตีสะบัดสามเสียง และการตีคู่แปดเป็นท านอง ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านอง และลูกตกหลักที่พบ      
มีจ านวน 1 ครั้ง ลูกตกหลักท่ีพบ คือเสียง เร บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX  
 
 
 
 



52 
 

 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 8 

 
 ประโยคที่ 8 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองผสมกับการตีคู่สี่ มีรูปแบบการบรรเลง
ซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักท่ีพบมีจ านวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และ 
ครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง เร ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือ
เสียง โด บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 9 

 
 ประโยคที่ 9 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองผสมกับการตีคู่สี่ รูปแบบท านอง      
มีวิธีการบรรเลง “ลักจังหวะ” ปรากฏในห้องที่ 2 มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมด
ภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง โด 
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 10 

 
 ประโยคที่ 10 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองและผสมกับการตีคู่สี่  ไม่มีการ
บรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่มีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือ



53 
 

เสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX ส่วนท้ายของเชือกที่ 3 ประโยคที่ 10 ใช้ท านองท่ีเรียกว่า 
“ลูกโยน” เสียง ลา เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ 
 

เชือกท่ี 4 
 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 1 

 
 ประโยคที่ 1 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปด ผสมกับการตีผสมมือเป็นท านองลงจบ
ท้ายประโยคด้วยคู่สี่ มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูก
ตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ซอล บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง        
ซลทXรมX  
 
 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 2 

 
 ประโยคที่ 2 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปด ผสมกับตีคู่สี่ และการตีผสมมือเป็นท านอง
ลงจบท้ายประโยคด้วยคู่แปด มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง 
และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง โด 
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
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 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 3 

 
 ประโยคที่ 3 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองผสมกับการตีสลับมือมือคู่ เป็นท านอง
ลงจบท้ายประโยค มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และ    
ลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง      
ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 4 

 
 ประโยคที่ 4 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปด ผสมกับตีคู่สี่ และการตีผสมมือเป็นท านอง
ลงจบท้ายประโยคด้วยคู่ 8 มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง 
และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง โด 
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 5 
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 ประโยคที่ 5 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปดเป็นท านอง ในประโยคที่ 5 ไม่มีการ
บรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 1 ครั้ง ลูกตกหลักที่พบ คือเสียง ลา 
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX ส่วนท้ายของเชือกที่ 4 ประโยคที่ 5 ใช้ท านองท่ีเรียกว่า “ลูกโยน” 
เสียง ลา เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ 
 

เชือกท่ี 5 
 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 1 

 
 ประโยคที่ 1 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปด ผสมกับการตีผสมมือเรียงเสียงเป็นท านอง
ลงจบท้ายประโยคด้วยคู่ 4 ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน      
1 ครั้ง ลูกตกหลักท่ีพบ คือเสียง โด บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 2 

 
 ประโยคที่ 2 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเรียงเสียงเป็นท านอง มีรูปแบบการบรรเลงซ้ า
ท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และ 
ครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง เร ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน   
คือเสียง ซอล บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX  
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 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 3 

 
 ประโยคที่ 3 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านอง ผสมกับการตีสะบัดสามเสียง ลงจบ
ท้ายประโยคด้วยคู่ 8 มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และ  
ลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ซอล บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง     
ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 4 

 
 ประโยคที่ 4 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่สี่ ผสมกับคู่แปดเป็นท านอง ผสมกับการตีสะบัด     
สามเสียง ต่อด้วยการตีขยี้คู่แปด และมีการตีสลับมือคู่แปด ผสมกับคู่สี่ เป็นท านองและผสมกับการตี
สะบัดสามเสียง ต่อด้วยการตีขยี้คู่แปด ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบ
มีจ านวน 3 ครั้ง ลูกตกหลักที่พบ คือเสียง ซอล บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 5 

 
 ประโยคที่ 5 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่ห้า สลับกับคู่แปดเป็นท านองที่เรียกว่า “ลูกโยน” คือ
เสียง ซอล มีการเปลี่ยนท านอง ลูกโยน เพ่ือเป็นวิธีการเชื่อมเสียงไปหาลูกโยนอีกเสียง ลา และไม่มี
การบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 1 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียง
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เดียวกันจ านวน 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 คือเสียง ซอล ครั้งที่ 2 คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง       
ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 6 

 
 ประโยคที่ 6 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่ห้า สลับกับคู่แปดเป็นท านองที่เรียกว่า “ลูกโยน” คือ
เสียง ลา ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 1 ครั้ง พบลูกตก
หลักเสียงเดียวกันจ านวน 1 ครั้ง คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX ส่วนท้ายของเชือกท่ี 
5 ประโยคท่ี 6 ใช้ท านองท่ีเรียกว่า “ลูกโยน” เสียง ลา เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลง
จบเพลงอย่างสมบูรณ์ 
 

เชือกท่ี 6 
 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 1 

 
 ประโยคที่ 1 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปด ผสมกับการตีคู่สี่ เป็นท านอง ไม่มีการ
บรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 1 ครั้ง ลูกตกหลักที่พบ คือเสียง ลา 
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX  
 
 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 2 

 
 ประโยคที่ 2 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปด ผสมกับการตีคู่สี่ เป็นท านอง ภายใน
ประโยคมีการตีท านอง ลักจังหวะ ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบ      
มีจ านวน 1 ครั้ง ลูกตกหลักท่ีพบ คือเสียง มี บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX  
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 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 3 

 
 ประโยคที่  3 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปด ผสมกับการตีคู่แปดเป็นท านอง                
ลงจบประโยคด้วยการตีคู่ 4 ภายในประโยคมีการตีท านอง ลักจังหวะไม่มีการบรรเลงซ้ าท านองภายใน
ประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 1 ครั้ง ลูกตกหลักที่พบ คือเสียง มี บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง 
ซลทXรมX  
 
 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 4 

 
 ประโยคที่ 4 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปด ผสมกับการตีคู่สี่ เป็นท านอง ไม่มีการ
บรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบ  มีจ านวน 1 ครั้ง ลูกตกหลักที่พบ คือ        
เสียง ซอล บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
  
 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 5 

 
 ประโยคที่ 5 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่ห้า สลับกับคู่แปดเป็นท านองที่เรียกว่า “ลูกโยน” คือ
เสียง ซอล มีการเปลี่ยนท านอง ลูกโยน เพ่ือเป็นวิธีการเชื่อมเสียงไปหาลูกโยนอีกเสียง ลา และไม่มี
การบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 1 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียง
เดียวกันจ านวน 2 ครั้ง คือครั้งที่ 1 คือเสียง ซอล ครั้งที่ 2 คือเสียง ลา อยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 6 
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 ประโยคที่ 6 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่ห้า สลับกับคู่แปด เป็นท านองที่เรียกว่า “ลูกโยน” คือ
เสียง ลา ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 1 ครั้ง พบลูกตก
หลักเสียงเดียวกันจ านวน 1 ครั้ง คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX ส่วนท้ายของเชือก   
ที่ 6 ประโยคที่ 6 ใช้ท านองท่ีเรียกว่า “ลูกโยน” เสียง ลา เพื่อเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการ
ลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ 
 

เชือกท่ี 7 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 1 

 
 ประโยคที่ 1 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่สี่ ผสมกับตีสลับมือคู่แปด และการตีคู่แปดเป็นท านอง     
มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักท่ีพบมีจ านวน 
2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 2 

 
 ประโยคที่ 2 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสะเดาะสามเสียงผสมมือเป็นท านอง ไม่มีการบรรเลงซ้ า
ท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 1 ครั้ง ลูกตกหลักที่พบ คือเสียง ซอล       
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ฟซลXดรX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 3

 
 ประโยคที่ 3 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปด และการตีคู่แปดเป็นท านอง และภายใน
ประโยคมีการตีท านอง ลักจังหวะ มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค    
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2 ครั้ง และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ใน
กลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 4 

 
 ประโยคที่ 4 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสะเดาะสามเสียงผสมมือเป็นท านอง ไม่มีการบรรเลงซ้ า
ท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 1 ครั้ง ลูกตกหลักที่พบ คือเสียง ซอล        
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ฟซลXดรX  
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 5

 
 ประโยคที่ 5 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองโดยส่วนมากจะตีท านองเรียงเสียง   
จะไม่มีการข้ามเสียง มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และ   
ลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ฟา     
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง มี บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ฟซลXดรX  
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 6 
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 ประโยคที่ 6 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองโดยส่วนมากจะตีท านองเรียงเสียง   
จะไม่มีการข้ามเสียง มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และ   
ลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง เร      
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 7 

 
 ประโยคที่ 7 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองโดยส่วนมากจะตีท านองเรียงเสียง  
จะไม่มีการข้ามเสียง มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ ง และ   
ลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ซอล   
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง เร บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ฟซลXดรX  
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 8 

 
 ประโยคที่ 8 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองโดยส่วนมากจะตีท านองเรียงเสียง  
จะไม่มีการข้ามเสียง มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูก
ตกหลักที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง เร ครั้งที่ 2 
และครั้งที่ 4 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
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 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 9 

 
 ประโยคที่ 9 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปดเป็นท านอง ลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 1 
ครั้ง ลูกตกหลักที่พบ คือเสียง ลา อยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX ส่วนท้ายของเชือกที่ 7 ประโยคที่ 9     
ใช้ท านองท่ีเรียกว่า “ลูกโยน” เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยค และเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ 
 

เชือกท่ี 8 
 เชือกท่ี 8 ประโยคที่ 1 

 
 ประโยคที่ 1 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่แปด ผสมกับการตีคู่สี่ และสะบัดสามเสียง เป็นท านอง 
รูปแบบท านองมีวิธีการบรรเลง “ลักจังหวะ” ปรากฏใน  ห้องที่ 2  ห้องที่ 4 ห้องที่ 5 และห้องที่ 7 
ของโน้ตสากล เป็นลักษณะเฉพาะของทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ ซึ่งต่างจากทางบรรเลงทั่วไปที่มี
การบรรเลงตรงจังหวะ มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และ
ลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา 
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง โด 
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 8 ประโยคที่ 2 
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 ประโยคที่ 2 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสะบัดสามเสียง ผสมกับการตีคู่สี่ เป็นท านอง ไม่มี        
การบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 1 ครั้ง ลูกตกหลักที่พบ คือ      
เสียง โด บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 8 ประโยคที่ 3 

 
 ประโยคที่ 3 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสะบัดสามเสียง ผสมกับการตีสลับมือคู่แปดเป็นท านอง 
และมีการตีท านอง “ลูกโยน” เสียง ซอล ช่วงท้ายประโยค มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองภายใน
ประโยค 2 ครั้ง และมีการเปลี่ยนท านอง ลูกโยน เพ่ือเป็นวิธีการเชื่อมเสียงไปหาลูกโยนอีกเสียง ลา 
ลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกันจ านวน 3 ครั้ง คือเสียง ซอล ครั้งที่ 4   
พบลูกตกหลักเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX  
 
 เชือกท่ี 8 ประโยคที่ 4 

 
 ประโยคที่ 4 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่ห้า สลับกับคู่แปด เป็นท านองที่เรียกว่า “ลูกโยน” คือ
เสียง ลา ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 1 ครั้ง พบลูกตก
หลักเสียงเดียวกันจ านวน 1 ครั้ง คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX ส่วนท้ายของเชือก   
ที่ 8 ประโยคที่ 4 ใช้ท านองท่ีเรียกว่า “ลูกโยน” เสียง ลา เพื่อเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการ
ลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ 
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เชือกท่ี 9 
 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 1 

 
 ประโยคที่ 1 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปด ผสมกับการตีคู่แปด คู่สี่ เป็นท านอง       
ส่วนกลับต้นประโยคมีการตีสะบัดลงสามเสียง ซึ่งท านองจะเปลี่ยนไม่เหมือนกับการตีต้นประโยค            
มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักท่ีพบมีจ านวน 
4 ครั้ง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 3 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา และครั้งที่ 2 ครั้งที่ 4 พบลูกตกหลัก
เสียงเดียวกัน คือเสียง โด บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 2 

 
 ประโยคที่ 2 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านอง ผสมกับการตีสะบัดสามเสียง ลงจบ
ท้ายประโยคด้วยการตีผสมมือเป็นท านอง มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกันทั้งหมดภายใน
ประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง โด บรรเลง
อยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 3 
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 ประโยคที่ 3 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่สี่ ผสมกับการตีสลับมือคู่แปดเป็นท านอง ในประโยคที่ 3 
ลงจบประโยคด้วยท านอง “ลูกโยน” เสียง โด ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และ           
ลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ลูกตกหลักที่พบ คือเสียง ซอล บรรเลงอยู่ในบันไดเสียง        
ซลทXรมX ครั้งที่ 2 ลูกตกหลักท่ีพบ คือเสียง โด บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 4 

 
 ประโยคที่ 4 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่แปดผสมกับคู่สี่เป็นท านอง ผสมกับการตีท านอง        
ที่เรียกว่า “ลูกโยน” ต่อด้วยการตีสลับมือผสมกับการตีคู่แปด ผสมกับการตีท านองที่เรียกว่า         
“ลูกโยน” มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค 2 ครั้ง และ ลูกตกหลักท่ีพบมีจ านวน 8 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 ครั่งที่ 2 ครั้งที่ 5 และครั้งที่ 6 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกันจ านวน 4 ครั้ง คือเสียง เร ครั้งที่ 3 
ครั่งที่ 4 ครั้งที่ 7 และครั้งที่ 8 พบลูกตกหลักเสียงเดียวกันจ านวน 4 ครั้ง คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ใน
กลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 5 

 
 ประโยคที่ 5 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปด เป็นท านอง โดยมีลักษณะท านองที่แถม 
“ลูกโยน” ออกมาจากประโยคที่ 4 ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมี
จ านวน 1 ครั้ง ลูกตกหลักท่ีพบ คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX ส่วนท้ายของเชือกท่ี 9 
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ประโยคที่ 5 ใช้ท านองที่เรียกว่า “ลูกโยน”  เสียง ลา เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลง
จบเพลงอย่างสมบูรณ์ 
 

เชือกท่ี 10 
 เชือกท่ี 10 ประโยคที่ 1 

 
 ประโยคที่ 1 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่สอง ผสมกับการตีสลับมือคู่สี่ และการตีสลับมือคู่แปด   
เป็นท านอง ลงจบประโยคด้วยการตีท านอง “ลูกโยน”เสียง ลา ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านองภายใน
ประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ใน
กลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 10 ประโยคที่ 2 

 
 ประโยคที่ 2 ลักษณะมือฆ้องมีการตีคู่สอง ผสมกับการตีสลับมือคู่สี่ และการตีสลับมือคู่แปด 
เป็นท านอง ลงจบประโยคด้วยการตีท านอง “ลูกโยน” เสียง เร ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านองภายใน
ประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง เร บรรเลงอยู่ใน
กลุ่มเสียง ดรมXซลX   
 
 
 
 
 



67 
 

 เชือกท่ี 10 ประโยคที่ 3 

 
 ประโยคที่ 3 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองผสมกับการตีคู่สี่ และการตีสลับมือ    
คู่แปดเป็นท านอง ลงจบประโยคด้วยการตี “ลูกโยน” เสียง เร ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านองภายใน
ประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง เร บรรเลงอยู่ใน
กลุ่มเสียง ดรมXซลX  
 
 เชือกท่ี 10 ประโยคที่ 4 

 
 ประโยคที่ 4 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองผสมกับการตีคู่สี่ และการตีสลับมือ    
คู่แปดเป็นท านอง ลงจบประโยคด้วยการตีท านอง “ลูกโยน” เสียง ลา ไม่มีการบรรเลงซ้ าท านอง
ภายในประโยค และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 2 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกัน คือเสียง ลา      
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX ส่วนท้ายของเชือกที่ 10 ประโยคที่ 4 ใช้ท านองที่เรียกว่า         
“ลูกโยน” เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ 
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เชือกท่ี 11 
 เชือกท่ี 11 ประโยคที่ 1 

 
 ประโยคที ่1 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสะเดาะสามเสียงผสมกับการตีผสมมือเป็นท านองและลง
จบประโยคด้วยท านอง “ลูกโยน” เสียง ลา มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค 2 ครั้ง 
และลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกันจ านวน 4 ครั้ง คือเสียง ลา       
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
  
 เชือกท่ี 11 ประโยคที่ 2 

 
 ประโยคที่ 2 ลักษณะมือฆ้องมีการตีผสมมือเป็นท านองผสมกับการตีคู่สี่ และลงจบประโยค
ด้วยท านอง “ลูกโยน”เสียง ลา มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค 2 ครั้ง และลูกตกหลัก    
ที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกันจ านวน 4 ครั้ง คือเสียง ลา บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง 
ซลทXรมX  
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 เชือกท่ี 11 ประโยคที ่3 

 
 ประโยคที่ 3 ลักษณะมือฆ้องมีการตีสลับมือคู่แปด ผสมกับการตีผสมมือเป็นท านอง และลง
จบประโยคด้วยท านอง “ลูกโยน” เสียง เร มีรูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค 2 ครั้ง และ
ลูกตกหลักที่พบมีจ านวน 4 ครั้ง พบลูกตกหลักเสียงเดียวกันจ านวน 4 ครั้ง คือเสียง เร บรรเลงอยู่ใน
กลุ่มเสียง ซลทXรมX ส่วนท้ายของเชือกที่  11 ประโยคที่  3 ใช้ท านองที่ เรียกว่า “ลูกโยน”             
เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ 
 
ตารางท่ี 1 สรุปการวิเคราะห์โครงสร้างของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา  

เชือกท่ี สรุปโครงสร้างท านองหลักเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 
เชือกท่ี 1 - การตีท านองลักจังหวะ  

- การตีสะบัดสามเสียง 
- การตีคูส่อง 
- การตีคู่ห้า 
- ปรากฏบันไดเสียง คือ ทางใน (ซลทXรมX) และ ทางนอก (ดรมXซลX) 

เชือกท่ี 2 - มีการสะบัดสามเสียง 
- มีการตีลักจังหวะ 
- การการตีผสมมือเป็นท านอง 
- ปรากฏบันไดเสียง คือ ทางใน (ซลทXรมX) และ ทางนอก (ดรมXซลX) 

เชือกท่ี 3 - มีการตีสะบัดสามเสียง 
- มีการขยี้คู่แปดเป็นท านอง และการตีสะเดาะเสียงเดียว 
- ปรากฏบันไดเสียง คือ ทางใน (ซลทXรมX) และ ทางนอก (ดรมXซลX) 
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ตารางท่ี 1 สรุปการวิเคราะห์โครงสร้างของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา (ต่อ) 

เชือกท่ี สรุปโครงสร้างท านองหลักเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 
เชือกท่ี 4 - มีการตีสลับมือผสมกับการตีคู่แปดเป็นท านอง 

- การตีคู่สี่ และการตีคู่แปด 
- ปรากฏบันไดเสียง คือ ทางใน (ซลทXรมX) และ ทางนอก (ดรมXซลX) 

เชือกท่ี 5 - มีการตีสลับมือคู่สี่เป็นท านอง 
- การตีเรียงเสียงเป็นท านอง 
- ตีสะบัดสามเสียง 
- การตีท านองลูกโยนจากเสียง ซอล ไปเสียง ลา 
- การขยี้คู่แปดเป็นท านอง 
- ปรากฏบันไดเสียง คือ ทางใน (ซลทXรมX) และ ทางนอก (ดรมXซลX) 

เชือกท่ี 6 - ลักษณะท านองเพลงไม่มีการซ้ าประโยค 
- การตีท านองลูกโยนจากเสียง ซอล ไปเสียง ลา 
- ปรากฏบันไดเสียง คือ ทางใน (ซลทXรมX) และ ทางนอก (ดรมXซลX) 

เชือกท่ี 7 - การตีผสมมือเป็นท านอง 
- การตีคู่สี่และ และการตีคู่แปด  
- การสะเดาะเสียงเดียว 
- การตีคู่สอง 
- ปรากฏบันไดเสียง คือ ทางใน (ซลทXรมX) ทางนอก (ดรมXซลX) และ        
ทางเพียงออล่าง (ฟซลXดรX) 

เชือกท่ี 8 - การตีคู่แปด ผสมกับคู่สี่เป็นท านอง 
- การสะบัดสามเสียง 
- การตีท านองลูกโยนจากเสียง ซอล ไปเสียง ลา 
- ปรากฏบันไดเสียง คือ ทางใน (ซลทXรมX) และ ทางนอก (ดรมXซลX) 

เชือกท่ี 9 - การตีคู่แปด ผสมกับการตีสะบัดสามเสียงเป็นท านอง 
- การตีท านองลูกลูกโยนจากเสียง ซอล ไปเสียง โด จากเสียง โด ไปเสียง เร และ
จากไปเสียง เร ไปเสียง ลา มีท านองลูกโยนทั้งหมดสี่เสียง 
- ปรากฏบันไดเสียง คือ ทางใน (ซลทXรมX) และ ทางนอก (ดรมXซลX) 

เชือกท่ี 10 - การตีคู่สองผสมกับการตีคู่สี่เป็นท านอง 
- การตีท านองลูกโยนจากเสียง เร ไปเสียง ลา 
- ปรากฏบันไดเสียง คือ ทางนอก (ดรมXซลX) 
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ตารางท่ี 1 สรุปการวิเคราะห์โครงสร้างของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา (ต่อ) 

เชือกท่ี สรุปโครงสร้างท านองหลักเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 
เชือกท่ี 11 - การตีคู่สี่ผสมกับการตีคู่แปด  

- การตีเรียงเสียงเป็นท านอง 
- การตีสะเดาะเสียงเดียว 
- ปรากฏบันไดเสียง คือ ทางใน (ซลทXรมX) 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 จากตารางข้างต้นโครงสร้างเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา มีด้วยกัน 11 เชือก แบ่งออกเป็น
ประโยครวมกันได้ 64 ประโยค ลักษณะที่เหมือนกันทั้งหมด 11 เชือก คือ ลูกโยน การตีคู่สี่ การตีคู่ห้า 
การตีคู่แปด การตีสลับมือคู่สี่ การตีสลับมือคู่แปด การตีผสมมือเป็นท านอง และการตีเรียงเสียง 
ลักษณะที่แตกต่างกันทั้งหมด 11 เชือก คือ การตีสะบัดสามเสียง การตีคู่สอง การตีสะเดาะเสียงเดียว 
การตีลักจังหวะ และท านองลูกโยนเปลี่ยนเสียง ทั้งนี้ปรากฏบันไดเสียงด้วยกัน 3 บันไดเสียง คือ    
ทางใน (ซลทXรมX) ทางนอก (ดรมXซลX) และทางเพียงออล่าง (ฟซลXดรX) 



บทท่ี 5  
การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเร่ืองฉิ่งช้างประสานงา        

ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

 
 การวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ของครูศักดิ์ชัย        
ลัดดาอ่อน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้าประสานงา 
โดยวิเคราะห์ท านองระนาดเอกในการแปลท านองระนาดเอกความสัมพันธ์ของระนาดเอก            
และท านองหลัก รูปแบบการเคลื่อนที่ของเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของระนาดเอก ผู้วิจัยจึงขอน าเสนอ
ข้อมูลในการวิเคราะห์ท านองระนาดเอกดังต่อไปนี้ 
 

5.1 ประวัติและอัตลักษณ์ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

 

ภาพที่ 14 ศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

 ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน รากฐานดั้งเดมิอาศัยอยู่ หมู่บ้านวัดไก่จ้น ต าบลท่าหลวง อ าเภอท่าเรือ          

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บิดาชื่อ นายเสนอ ลัดดาอ่อน มารดาชื่อ นางมะลิ สุขประเสริฐ ครูศักดิ์ชัย      

ลัดดาอ่อน เกิดวันที่ 1 กันยายน 2494 มีพ่ีน้องร่วมบิดา-มารดา 6 คน  

 1. นายศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน          2. นายสมชาย ลัดดาอ่อน  

 3. นายสุชาติ ลัดดาอ่อน เสียชีวิต   4. นายชนินทร์ ลัดดาอ่อน  

 5. นางนิษา ลัดดาอ่อน    6. นายยุธยา ลัดดาอ่อน เสียชีวิต  

ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน มีบุตร 3 คน ชื่อ 1. นายกฤษณ ลัดดาอ่อน 2. นางสาวอินทิรา ลัดดาอ่อน           

3. สุรชัย ลัดดาอ่อน เสียชีวิต ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อนได้เรียนปี่พาทย์ต้ังแต่อายุ 6 ขวบ ได้เริ่มศึกษา
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ท านองหลักเพลงโหมโรงเช้า และเพลงโหมโรงเย็น กับลุงสนิท ลัดดาอ่อน และลุงเสน่ห์ ลัดดาอ่อน      

ได้สืบทอดความรู้ในรูปแบบแนวทางการด าเนินท านองระนาดเอก กับลุง เสน่ห์ ลัดดาอ่อน และ      

นายเสนอ ลัดดาอ่อน วงบ้านวัดไก่จ้นหรือวงครูคร้าม เป็นที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 6 และได้

เปลี่ยนชื่อวงเป็นวง ส.ลัดดาอ่อน พ.ศ.2504 ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษา  

ปีที่ 4 โรงเรียนวัดไก่จ้น และศึกษาต่อที่โรงเรียนนาฏศิลป์ กรมศิลปากร ได้ศึกษาระนาดเอก           

กับครูประสิทธิ์ ถาวร และได้เป็นคนฆ้องวงเล็ก ในวงศิษย์ครูประสิทธิ์  ถาวร รุ่นเล็ก โดยมีครูกมล   

ปลื้มปรีชา เป็นผู้บรรเลงระนาดเอกในยุคนั้น ต่อมาครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน เข้ารับราชการใน           

กรมศิลปากร พ.ศ.2513   ได้สืบทอดองค์ความรู้ในหลาย ๆ ด้าน ด้านการปรับวงกับครูประสิทธิ์ ถาวร 

ศึกษาระนาดเอกเพ่ิมเติมในด้านการด าเนินท านองระนาดเอก การคิดส านวนกลอนระนาดเอก และ

ระนาดเอกในการแสดงกับครูพริ้ง กาญจนผลิน ครูสุรเดช กิ่มเปี่ยม ครูเผชิญ กองโชค ได้ศึกษา   

ท านองเดี่ยว และกลวิธีการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกกับครูบุญยัง เกตุคง ครูพินิจ ฉายสุวรรณ และ    

ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน   ได้รับต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มดุริยางค์ไทย กรมศิลปากร พ.ศ. 2551-2553 และ

เกษียณอายุราชการ ปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญของคณะศิลปนาฏดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

อัตลักษณ์และผลงานของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 15 ศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน มีเอกลักษณ์เฉพาะในการบรรเลงระนาดเอก เช่น เรื่องเสียงระนาดเอก
ที่ดังโต เรื่องการด าเนินท านองระนาดเอกที่มีความกลมกลืนกับท านองหลัก เรื่องชั้นเชิงระนาดเอก 
เรื่องการปรับวง และในด้านประสบการณ์การประชันวง ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน เรียนระนาดเอกกับ
คุณลุงเสน่ห์ ลัดดาอ่อน และคุณพ่อเสนอ ลัดดาอ่อน ครั้งยังเป็นเด็ก อายุราวประมาณได้ 6 ขวบ         
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ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ได้เริ่มบรรเลงออกงานที่วงครูคร้าม (ชื่อเดิม) หรือวงท่าหลวง ซ่ึงในยุคนั้นถือว่า
เป็นคนระนาดเอกที่เด็กที่สุด ควบคุมการบรรเลงโดย ลุงสนิท ลัดดาอ่อน ก็จะเป็นผู้จัดคนในการ
บรรเลงงานต่าง ๆ ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน บางครั้งก็ได้รับหน้าที่บรรเลงระนาดเอกบ้าง หรือบรรเลง
ฆ้องวงเล็กบ้างสลับกันไปในแต่ละงาน ซึ่งผลงานของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อนเป็นที่ประจักษ์ คนใน        
จังหวัดอยุธยารู้จักชื่อเสียงไม่น้อย เคยประชันวงหลายครั้ง อาทิประชันวงปี่พาทย์มอญกับวงครูสมนึก          
ศรประพันธ์ จังหวัดสระบุรี ประชันวงปี่พาทย์มอญวงครูปุย บางประอิน โดยครูสืบศักดิ์ ดุริยประณีต 
เป็นผู้บรรเลงระนาดเอก ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเคยประชันวงเครื่องไทย ในวังท่าพระ     
ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน เป็นผู้บรรเลงฆ้องวงเล็ก ต่อมาได้ขึ้นบรรเลงถวายมือ ณ วัดพระพิเรนทร์     
พ.ศ. 2515-2516 ขึ้นโดย วง ส.ลัดดาอ่อน ปีแรกได้บรรเลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงแขกมอญ 3 ชั้น และ
ปีที่ 2 เดี่ยวระนาดเอกเพลงจีนขิมใหญ่ จนกระท่ังครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ได้รับฉายาว่า (สิงห์ท่าเรือ)  
 ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน เป็นคนอารมณ์ดีชอบดูการแข่งรถเป็นประจ าครูท่านเคยเข้าชม      
การแข่งรถในมอเตอร์โชว์ด้วยตัวตนเองหลายครั้ง เช่นการแข่งรถวิบาก การแข่งรถทางเรียบ ครูศักดิ์
ชัย ลัดดาอ่อน เป็นผู้ช านาญเรื่องปืน ท่านชอบสะสมปืน บีบีกัน และเป็นผู้ที่แม่นปืน ท่านฝึกฝนยิงเป้า
เสมอ ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ชอบทานอาหารญี่ปุ่น เช่น ปลาแซลมอน ท่านเป็นคนที่ทานอาหาร      
รสไม่จัดมาก ยามว่างก็จะชวนเพ่ือน ๆ มานั่งสังสรรค์กันที่บ้านของครูโดยมีขาประจ ามานั่งด้วย เช่น         
ครูเผชิญ กองโชค ครูจิ๋ว ครูพงษ์พิพัฒน์ พรวัฒนาศิลป์ ก็จะคุยกันสอดแทรกเรื่องดนตรีไทยกันตลอด  
การเล่นดนตรีไทยครูท่านเป็นผู้ที่ใจเย็นไม่เคยติใคร ชอบสนุกสนาน ใครจะเล่นอย่างไรก็แล้วแต่ท่าน
จะบอกว่าดีแล้ว ดนตรีไทยนั้นไม่มีผิดไม่มีถูกแล้วแต่คนจะนิยมฟังแบบไหน  
 ในด้านส านวนกลอนระนาดเอกท่านจะมักเรียบเรียงท านองเรียบร้อย มีประโยคที่ถาม และ
ประโยคตอบอยู่เสมอ ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ก่อนจะออกบรรเลงที่ไหนท่านจะมีความรับผิดชอบ      
ในหน้าที่ตนเองเสมอ จะท าการบ้านในการเรียบเรียงส านวนกลอนมาก่อนที่จะบรรเลงจึงท าให้      
ส านวนกลอนของท่านมีความคมคาย และไพเราะน่าฟัง โดยเรียบเรียงส านวนกลอนครูท่านยึดหลัก   
ครูโบราณเป็นส าคัญ ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ไม่ชอบบรรเลงส านวนกลอนม้วนตะเข็บ เนื่องจากมีแนว
ทางการบรรเลงที่แตกฉานจากพ้ืนฐานมาแล้วนั้น ในเรื่องการด าเนินท านองระนาดเอกเพลงฉิ่ง            
ช้างประสานงาก็เช่นเดียวกัน ผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ว่าท าไมครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 
จึงไม่ใช้กลอนม้วนตะเข็บ ครูไดใ้ห้เหตุผลว่า  

 “จริง ๆ ฉันว่าในเพลงเรื่องมันควรจะมีนั้นแหละ แต่ส่วนตัวครู      
ไม่ชอบ เคยตีมาตั่งแต่เด็กแล้ว ครูเลยใช้กลอนไต่ลวด และกลอน
ไต่ไม้ เป็นส่วนใหญ่ ถ้าใช้ส านวนกลอนเรียงเสียงมาแล้วก็ไม่ควรที่
จะใช้กลอนม้วนตะเข็บ เนื่องจากประโยคถามกับประโยคตอบมัน
ไม่สัมพันธ์กันก็ไม่ควรใช้” 
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 อัตลักษณ์ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน การใช้ส านวนกลอนระนาดเอกจะยึดหลักโบราณาจารณ์
เป็นส าคัญใช้การด าเนินท านอง โดยมีประโยคถาม และประโยคตอบเสมอ รูปแบบส านวนกลอน               
ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน จะไม่ฉีกเกินท านองหลักเกินไปจะบรรเลงใกล้เนื้อท านองหลัก หรือเกาะ
ท านองหลัก โดยเที่ยวแรกนั้นจะบรรเลงฉายท านองหลัก เที่ยวสองจะบรรเลงฉายท านองระนาดเอก 
ศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน (สัมภาษณ์, 21 กรกฎาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 16 ปี๊บ คงลายทอง 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

 อัตลักษณ์ ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน เป็นผู้ที่มีอุปนิสัยดี เป็นคนที่ยิ้มแย้มเสมอเมื่อเจอหน้าใคร ๆ 
ทั้งท่านได้เคยร่วมงานหรือไม่เคยร่วมงานท่านก็จะยิ้มให้เสมอ เป็นคนใจเย็นไม่ถือเนื้อถือตัว              
ไม่ติฉินนินทาใคร ไม่ว่ากล่าวให้ร้ายใคร ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน เป็นลูกศิษย์ครูประสิทธิ์ ถาวร                   
เป็นคนระนาดเอกในสมัยนั้นก็ได้เคยร่วมงานกันบ่อย เช่นอัดเสียงรายการวิทยุ เพลงแขกต่อยหม้อ เถา             
ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบหน้าที่ ในการบรรเลงระนาดเอกมาก ๆ                  
ท่านก็จะเตรียมความพร้อมในการบรรเลงเสมอ เป็นคนจ าเพลงแม่น ท่องจ าเพลงประเภทต่าง ๆ      
อยู่เสมอ ต่อมาก็ได้มาท างานที่ ส านักการสังคีต กรมศิลปากร ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน นับได้ว่าเป็นผู้ที่
เรียนระนาดเอกโดยตรงท่านหนึ่ง ได้เรียนด้านส านวนกลอนระนาดเอกกับครูหลายท่าน เช่ น            
ครูเผชิญ กองโชค ครูสุรเดช กิ่มเปี่ยม และครูพินิจ ฉายสุวรรณ  ปี๊บ คงลายทอง (สัมภาษณ์, 24 
กรกฎาคม 2563) 
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ภาพที่ 17 สุรสิทธ์ เขาสถิตย์ 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
 ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ผมเคยได้ร่วมงานกับครูท่านตอนอยู่ ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
เป็นคนที่ลักษณะนิสัยใจดี และใจเย็น ไม่มีโวยวาย ไม่ไช่นักเลง ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน เป็นคนที่ตี
ระนาดเอกเสียงดี ตัวเล็กแต่เสียงโต เป็นคนที่ตีระนาดเอกเสียงใสเสียงโปร่ง ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 
เป็นผู้ที่ใช้ส านวนกลอนระนาดเอกสอดคล้องกับท านองหลัก เป็นส านวนกลอนที่เรียบหรู และฟังง่าย 
ไม่โลดโผน เป็นส านวนกลอนที่เรียบเรียงมีความสัมพันธ์กันตลอด ในการใช้ส านวนกลอน ครูศักดิ์ชัย 
ลัดดาอ่อน จะแบ่งแยกประเภทได้ดี เช่นการใช้ส านวนการเสภา ต้องใช้ส านวนกลอนที่ชิดกัน และ
เรียงเป็นลักษณะกลอนไต่ไม้ หรือไต่ลวด ครูให้เหตุผลว่า เพลงเสภาว่าด้ วยความเร็ว และ            
ความคล่องตัวของผู้บรรเลงมิฉะนั้นส านวนกลอนก็ไม่ควรจะข้ามเสียงไกล ถ้าเป็นประเภทเพลงเรื่อง    
ก็จะอวดส านวนกลอนระนาดเอกเป็นส าคัญ จะไม่มุ่งเน้นความเร็ว แต่จะเป็นการอวดภูมิปัญญาของผู้
เรียบเรียงกลอนมากกว่า สุรสิทธิ์ เขาสถิตย์ (สัมภาษณ,์ 24 กรกฎาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 18 นิตยา รู้สมัย 
ที่มา: ผู้วิจัย 



77 
 

 การด าเนินท านองระนาดเอกในเพลงต่าง ๆ ต้องรู้จักประเภทเพลงก่อน ว่าจุดมุ่งหมายเราจะ
น าเพลงนั้นไปใช้ประโยชน์อะไร การเรียบเรียงส านวนกลอนของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะตัวท่านเอง เป็นคนที่เรียบเรียงกลอนได้ไพเราะ ส่วนมากครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน จะเน้นบรรเลง
เรียบร้อยเหมือนกับค าที่ ครูนัฐพงษ์ โสวัตร ได้กล่าวไว้ว่า “บรรเลงระนาดเอกบอกนิสัยใจคน”         
ซึ่งบอกความหมายได้ว่าครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน เป็นคนนิสัยใจเย็น เป็นคนเรียบง่าย โดยส่วนใหญ่         
ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน จะใช้รูปแบบการบรรเลงแบบโบราณที่ท่านได้ เคยถูกครูประสิทธ์ ถาวร ปรับไว้
จะไม่ค่อยนอกกรอบสักเท่าใด นิตยา รู้สมัย (สัมภาษณ,์ 3 กรกฎาคม 2563) 
 จากการศึกษาอัตลักษณ์ ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ครูท่านเป็นคนอารมณ์ดี เป็นคนใจเย็น 
ไม่มีว่าร้ายใคร ในด้านส านวนกลอนระนาดเอกครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน มุ่มเน้นในทางเรียบร้อยเป็น   
ส่วนใหญ่ โดยส่วนมากการด าเนินท านองระนาดเอกในแต่ละเพลงมักจะมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน
ออกไป ยึดหลักการบรรเลงแบบโบราณเป็นส าคัญ 
 
5.2 แนวคิดการด าเนินท านองระนาดเอกของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

 การศึกษาแนวคิดในการด าเนินท านองระนาดเอกของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน โดยผู้วิจัย
แบ่งเป็นประเด็นดังนี ้

 
ภาพที่ 19 แนวคิดการด าเนินท านองระนาดเอกของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 

แนวคิดการด าเนิน
ท านองระนาดเอกของ
ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน

เที่ยวที่ 1
มีรูปแบบการบรรเลง
ระนาดเอกในลักษณะ 

ฉายท านองหลัก

เที่ยวกลับ
มีรูปแบบการบรรเลง
ระนาดเอกในลักษณะ 
ฉายท านองระนาดเอก



78 
 

 ฉายท านองหลัก หมายถึง การด าเนินท านองระนาดเอกที่มีรูปแบบการรักษาท านองหลัก    
โดยจะยึดการบรรเลงไปในทิศทางเดียวกับท านองหลักเป็นส าคัญ 
 ฉายท านองระนาดเอก หมายถึง การด าเนินท านองระนาดเอกที่มีรูปแบบไม่ยึดติดกับท านอง
หลักจะยึดเพียงลูกตกอย่างเดียว โดยจะมีการบรรเลงที่มีลักษณะอวดส านวนกลอนระนาดเอก หรือ
อวดภูมิปัญญาของผู้ประพันธ์ 
 จากการสัมภาษณ์ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดเรื่องการด าเนินท านอง     
ระนาดเอกของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน โดยน าผลวิเคราะห์การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้าง
ประสานงา ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน จัดท าเป็นรูปภาพแผนภูมิได้ตามข้างต้น 

 
5.3 การวิเคราะหก์ารด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

 การศึกษาการด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงาของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 
ผู้วิจัยแบ่งประเด็นในการวิเคราะห์เพ่ือหาความเป็นเอกลักษณ์ของระนาดเอก ประกอบด้วย ลักษณะ
การแปลท านองของระนาดเอกจากฆ้องวงใหญ่ ส านวนกลอนระนาดเอก ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียง 
การใช้กลวิธ๊ในการบรรเลงระนาดเอก คู่เสียงในการบรรเลงระนาดเอก ในการวิเคราะห์การด าเนิน
ท านองระนาดเอกมีศัพท์สังคีตที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 
 เที่ยวกลับ หมายถึง การบรรเลงกลับต้นที่ซ้ าท านองภายในแต่ละเชือก  
 ลูกตก หมายถึง ผู้วิจัยวิเคราะห์การด าเนินท านองระนาดเอกตามลูกตกหลักภายในประโยค 
 วรรค หมายถึง การก าหนดวรรคเพลง โดยยึดท านองเพลงเป็นหลักมีรูปแบบการแบ่งท านอง
ที่เล็กกว่าประโยคเพลง และท่อนเพลง  
 ผู้วิจัยใช้รูปแบบการเขียนตัวโน้ตระนาดเอกในบรรทัด 5 เส้น โดยระยะห่างของคู่เสียงเป็น    
คู่แปด ซึ่งจะตรงกับกลวิธีการบรรเลงระนาดเอกทางพ้ืน มือขวาจะอยู่ตัวโน้ตบน มือซ้ายจะอยู่          
ตัวโน้ตล่าง ตามรูปภาพประกอบดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 20 โน้ตระนาดเอกในบรรทัด 5 เส้น 
ที่มา: ผู้วิจัย 
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การวิเคราะห์การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 
เชือกท่ี 1 

 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 1 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 1 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการเริ่มต้นเพลง วรรคที่ 1    

เป็นการด าเนินท านองระนาดเอกที่มีลักษณะการรักษาท านองหลัก โดยห้องที่ 1 - 3 ใช้การบรรเลง
ท านองคู่แปด ซ้ าเสียง เร 4 ครั้ง ลงด้วยเสียง เร คู่สี่ และการบรรเลงซ้ าเสียง มี 4 ครั้ง ลงด้วยเสียง   
มี คู่สี่ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นเพลงที่ใช้ระนาดเอกเป็นการขึ้นเพลง โดยรูปแบบการบรรเลงระนาดเอก      
มีท านอง ลักจังหวะ ปรากฏในห้องที่ 2 ห้องที่ 3 ซึ่งตรงกับท านองหลัก ใช้กลวิธีในการบรรเลงที่มี
รูปแบบการตีท านอง กรอปริบ ที่คู่สี่ ทั้ง 2 ครั้ง ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 เริ่ม
การตีท านองเก็บคู่แปด ที่เป็นลักษณะการบรรเลงท านองทางพ้ืนของระนาดเอกทิศทางการเคลื่อนที่
ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ซอล เรียงเสียง
ขึ้นไปหาเสียง มี และเรียงเสียงจากเสียง มี ลงมาหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 
วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค มีรูปแบบการใช้ส านวนกลอนที่มีลักษณะการ
รักษาท านองหลัก ในการเคลื่อนที่ของเสียงใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ และเรียงเสียงจากเสียง ที สลับเสียง 
และเรียงเสียงลงมาหาเสียง เร จากเสียง มี เคลื่อนเสียงลงมา 3 เสียงโดยมีการข้ามเสียง โด 1 เสียง 
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ลงมาถึงเสียง ท ีและใช้การตีสลับเสียงไปถึงเสียง ที ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 วรรคที่ 4 
มีรูปแบบการด าเนินท านองในลักษณะกลอนสับ โดยตีเสียง ซอล 1 เสียง ตีเสียง มี 1 ครั้ง และกลับมา
ตีเสียง ซอล 2 ครั้ง และใช้การตีสลับเสียงไปหาลูกตกหลักเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค
ครั้งที่ 4 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านอง     
ระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 

 
 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 2 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 2 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1       

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้  มีการเคลื่อนที่ของเสียง              
จากเสียง ซอล ข้ามเสียงลงมาหาเสียง เร และเรียงเสียงจากเสียง เร ลงมาหาเสียง โด ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง มี ลงมาหาเสียง โด และ
ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด จากเสียง ซอลต่ า ขึ้นไปหาเสียง เร และบรรเลงเรียงเสียงจากเสียง เร           
ลงมาหาเสียง ลาต่ า ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านอง
ภายในประโยคมีรูปแบบการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ จากเสียง เร ขึ้นไปหาเสียง ซอล และสลับเสียง   
จากเสียง ซอล ลงมาหาเสียง โด ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 วรรคที่ 4 ใช้ส านวน          
กลอนไต่ลวด จากเสียง มี ลงไปหาเสียง โด และบรรเลงเรียงเสียงจากเสียง โด ขึ้นไปหาเสียง เรสูง 
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และบรรเลงเรียงเสียงลงมาหาเสียง ลา ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4 การด าเนินท านอง
ระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 

 
 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 3 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 3 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1       

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง 
เรสูง เรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เปน็ลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้   
เริ่มจากเสียง โดสูง สลับเสียง และเรียงเสียงลงมาหาเสียง โด และใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ ผสมกับการตี
ข้ามเสียงจากเสียง ซอลต่ า ขึ้นไปหาเสียง มี และบรรเลงเรียงเสียงจากเสียง มี ลงมาหาเสียง ลาต่ า   
ซ่ึงเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค          
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มีรูปแบบการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด จากเสียง ทีต่ า เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง มี และเรียงเสียง        
จากเสียง ลาต่ า เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ลา จากเสียง ลา ใช้ส านวนกลอนไต่ลวดลงมาหาเสียง ลา     
ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 วรรคที่ 4 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด จากเสียง ที เรียงเสียงขึ้น
ไปสามเสียง ถึงเสียง เรสูง และบรรเลงเรียงเสียงลงมาหาเสียง มี ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ จากเสียง ลา 
เรียงเสียงลงมาหาเสียง ลาต่ า ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4 การด าเนินท านองระนาดเอก
มีลักษณะ ทีส่ัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกท่ีไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง
เดียวกับท านองหลัก คือ ลูกตกหลัก ครั้งที่  1 ครั้งที่  3 บรรเลงอยู่ ในกลุ่มเสียง รมฟXลทX               
ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX   

 
 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 4 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 4 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1       

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่ของเสียง           
จากเสียง ทีต่ า เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง มี มีการตีสลับเสียงโดยข้าม 3 คู่เสียงเรียงเสียงลงไปหาเสียง 
ลาต่ า และเรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง มี ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวน
กลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง ซอล สลับเสียง และเรียงเสียงลงมาหาเสียง ทีต่ า จากเสียง ทีต่ า เรียงเสียง
ขึ้นไปหาเสียง เร ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคที่ 2 วรรคที่ 3 ใช้ส านวนกลอนลอดตาข่าย         
เริ่มจากเสียง ลาต่ า เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง เร และข้าม สามเสียง เริ่มจากเสียง ซอล เรียงเสียงลงไป
หาเสียง โด และเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะ         
ทีส่ัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกท่ีไม่ซับซ้อนบรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 5 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 5 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1       

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง 
ซอลต่ า เรียงเสียงไปถึงเสียง ร มีการตีสลับเสียงจากเสียง ซอล ลงไปหาเสียง โด เป็นส่วนท้ายประโยค
ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 เป็นการซ้ าท านองภายใน
ประโยค ที่เป็นรูปแบบเดียวกับวรรคที่ 1 ไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาด
เอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ใน    
กลุ่มเสียง ดรมXซลX   
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 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 6 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 6 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1      

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง 
ซอลต่ า ข้าม 3 คู่เสียง เริ่มจากเสียง โด เรียงเสียงขึ้นไปสามเสียง ถึงเสียง มี เริ่มเรียงเสียงจากเสียง 
ซอล ลงมาเสียง โด และใช้ส านวนกลอนไต่ลวดในช่วงท้ายวรรคที่ 1 ไปหาเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ เริ่มจากเสียง ซอลต่ า เรียงเสียงขึ้นหา
เสียง ซอล ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ที่มีลักษณะ
สลับเสียงและใช้ส านวนกลอนไต่ลวดในช่วงท้าย เริ่มจากเสียง เรสูง สลับเสียง และเรียงเสียงไปหา
เสียง ลาต่ า ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 เป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบ
เพลงอย่างสมบูรณ์ การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปล
ท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX  
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เชือกท่ี 1 เที่ยวกลับ 
 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงท านองกลับต้นมีรูปแบบการด าเนินท านอง

ระนาดเอกท่ีเป็นท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงในห้องที่ 1 ถึงห้องที่ 3 ใช้การ
บรรเลงเรียงขึ้นเสียงสามเสียง จากโน้ตเสียง ซอลต่ า เรียงเสียงขึ้นไปสามเสียง ถึงเสียง ทีต่ า ใช้การ
บรรเลงข้ามเสียง โด 1 เสียง ตีเสียง มี และข้ามเสียงลงสองคู่เสียงถึงเสียง ที และซ้ าเสียง เร 3 ครั้ง   
ในห้องที่ 2 และห้องที่ 3 มีลักษณะการบรรเลงท านองระนาดเอกที่มีรูปแบบเดียวกันโดยใช้          
การบรรเลงเรียงเสียงสามเสียงจากโน้ตเสียง มี เรียงเสียงลงมาถึงเสียง ที ใช้การบรรเลงข้ามเสียง      
โด 1 เสียง ถึงเสียง ที และข้ามเสียงขึ้นไปห้าคู่เสียงถึงเสียง ซอล และซ้ าเสียง มี 3 ครั้ง ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงในห้องที่ 3 ถึงห้องที่ 5 มีการ
บรรเลงเรียงเสียงซ้ าเสียงเดิม โดยใช้การบรรเลงเรียงเสียงสามเสียง จากโน้ตเสียง ที เรียงเสียงขึ้นไป
ถึงเสียง มี โดยใช้การบรรเลงข้ามเสียงสองคู่เสียงถึงเสียง ลา และข้ามเสียงลงสองคู่เสียงลงมาถึงเสียง 
มี ซ้ าเสียง ซอล 3 ครั้ง ห้องที่ 4 และห้องที่ 5 มีลักษณะการบรรเลงท านองระนาดเอกที่มีรูปแบบ
เดียวกันโดยใช้การบรรเลงเรียงเสียงสามเสียงจากโน้ตเสียง ลา เรียงเสียงลงมาถึงเสียง มี โดยใช้การ
บรรเลงข้ามเสียง 1 เสียง ลงมาสามเสียงถึงเสียง มี และข้ามเสียงขึ้นไปห้าคู่เสียงถึงเสียง ที และ       
ซ้ าเสียง ลา 3 ครั้ง ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าภายใน
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ประโยค ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด ลักษณะกลอนไต่ลวด       
มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ซอล เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ที และเรียงเสียงจากเสียง ที ลงมาหา
เสียง เร และมีการบรรเลงสลับเสียงไปหาเสียง ลา ซี่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 วรรคที่ 4 
มีรูปแบบการด าเนินท านองในลักษณะกลอนสับ โดยตีเสียง ซอล 1 เสียง ตีเสียง มี 1 ครั้ง และกับมาตี
เสียง ซอล 2 ครั้ง และใช้การตีสลับเสียงไปหาลูกตกหลักเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค   
ครั้งที่ 4 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านอง      
ระนาดเอกท่ีไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 

 
 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่ของเสียง
จากเสียง ซอล สลับเสียงลงไปหาเสียง เร และเรียงเสียงจากเสียง โด ขึ้นไปหาเสียง ซอล และใช้
ท านองเรียงเสียงลงมาถึงเสียง โด ซ่ึงเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอน
ไต่ลวด เริ่มจากเสียง มี ลงมาหาเสียง ลาต่ า เรียงเสียงจากเสียง ลาต่ า ขึ้นไปหาเสียง เร และบรรเลง
เรียงเสียงจากเสียง เร ลงมาหาเสียง ลาต่ า ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3        
เป็นการบรรเลงท านองซ้ าภายในประโยค มีรูปแบบการใช้ส านวนกลอนเรียงเสียงจากเสียง เร          
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ขึ้นไปหาเสียง ลา และเรียงเสียงจากเสียง ลา ขึ้นไปหาเสียง โดสูง ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยค
ครั้งที่ 3 วรรคที่ 4 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง มีสูง เรียงเสียงไปหาเสียง โดสูง และ     
บรรเลงเรียงเสียงจากเสียง ซอล เรียงเสียงไปหาเสียง ลา เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4      
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอก         
ทีซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 

 
 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน   

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่ของเสียง
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จากเสียง เรสูง เรียงเสียงลงไปหาเสียง เร และวกเรียงเสียงกลับขึ้นไปหาเสียง ลา ในห้องที่ 3 และ
บรรเลงขึ้นไปหาเสียง มีสูง เคลื่อนเสียงจากเสียง มีสูง ลงมาหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บลง เริ่มจากเสียง ที ข้ามสามคู่เสียงขึ้นไปหา
เสียง มีสูง และเรียงเสียงลงมาหาเสียง มี และใช้ส านวนกลอนที่มีรูปแบบเดียวกัน เริ่มจากเสียง ลา 
เรียงเสียงลงมาหาเสียง เร และส่วนท้ายใช้ส านวนกลอนไต่ลวดบรรเลงจากเสียง ซอลต่ า เรียงเสียงมา
หาเสียง ลาต่ า ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงท านองซ้ าภายใน
ประโยค มีรูปแบบการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ทีต่ า เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง มี และเริ่ม
เรียงเสียงจากเสียง ฟา เรียงเสียงไปหาเสียง ลา บรรเลงข้ามเสียงจากเสียง เรสูง ข้ามสองคู่เสียง
บรรเลงไปหาเสียง ลา และข้ามไปหาเสียง เรสูง บรรเลงเรียงเสียงจากเสียง เรสูง เรียงไปหาเสียง ฟา 
และเริ่มเรียงเสียงจากเสียง ฟา เรียงเสียงไปหาเสียง ลา ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 
วรรคที่ 4 ใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บลง เริ่มจากเสียง ที ข้ามสามคู่เสียงขึ้นไปหาเสียง มีสูง และเรียง
เสียงลงมาหาเสียง มี และใช้ส านวนกลอนที่มีรูปแบบเดียวกัน เริ่มจากเสียง ลา เรียงเสียงลงมาหา
เสียง เร และส่วนท้ายใช้ส านวนกลอนไต่ลวดบรรเลงจากเสียง ซอลต่ า เรียงเสียงมาหาเสียง ลาต่ า     
ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ     
ท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียงเดียวกับท านองหลัก 
คือ ลูกตกหลัก ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 3 บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง รมฟXลทX ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 บรรเลง   
อยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 

   
 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน   
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่ของ
เสียงจากเสียง ทีต่ า เรียงเสียงขึน้ไปหาเสียง ม ีและเรียงเสียงจากเสียง ซอล ลงไปหาเสียง โด และข้าม
เสียง 1 เสียง เริ่มจากเสียง มี เรียงเสียงลงมาเสียง ลาต่ า และเรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง มี ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง ซอล สลับเสียง และเรียง
เสียงลงมาหาเสียง ทีต่ า และใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ลาต่ า เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง เร  
ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 มีรูปแบบการใช้ส านวนกลอนลอดตาข่าย เริ่มจาก
เสียง ลาต่ า เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง เร และข้าม สามเสียง เริ่มจากเสียง ซอล เรียงเสียงลงไปหาเสียง 
โด และเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์      
กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกท่ีไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX   
 
 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน  

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่ของ
เสียง เริ่มจากเสียง ซอลต่ า เรียงเสียงขึ้นไปห้าคู่เสียงถึงเสียง เร มีการตีเรียงสียงจากเสียง เร ลงไปหา
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เสียง ลาต่ า ใช้รูปแบบการบรรเลงเรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง เร และใช้รูปแบบการตีข้ามเสียง และ   
เรียงเสียงไปหาเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 มีการบรรเลงซ้ าท านอง
ภายในประโยค และเป็นการบรรเลงซ้ าท านองเดิมเหมือนกับท านองวรรคที่ 1 โดยไม่มีการเปลี่ยน
ท านองแต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปล
ท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX   

 
 เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 6 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 6 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1      

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง 
ซอลต่ า ข้าม 3 คู่เสียง เริ่มจากเสียง โด เรียงเสียงขึ้นไปสามเสียง ถึงเสียง มี เริ่มเรียงเสียงจากเสียง 
ซอล ลงมาเสียง โด และใช้ส านวนกลอนไต่ลวดในช่วงท้ายวรรคที่ 1 ไปหาเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ เริ่มจากเสียง ซอลต่ า เรียงเสียงขึ้นหา
เสียง ซอล ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ที่มีลักษณะ
สลับเสียง และใช้ส านวนกลอนไต่ลวดในช่วงท้าย เริ่มจากเสียง เรสูง สลับเสียง และเรียงเสียงไปหา
เสียง ลา ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 เป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลง
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อย่างสมบูรณ์ การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านอง
ระนาดเอกท่ีไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 

 
เชือกท่ี 2 

 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 1  
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก  

 
ประโยคที่ 1 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1           

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนสับ และกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่ของ
เสียงจากเสียง ลา สลับเสียงขึ้นไปหาเสียง ที และวกกลับลงมาซ้ าเสียง ลา 2 ครั้ง ใช้การตีสลับเสียงลง
ถึงเสียง ซอล และเรียงเสียงจากเสียง ที เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค
ครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง เร เรียงขึ้นไปถึงเสียง ลา และใช้ส านวนกลอนที่
มีรูปแบบการสลับเสียงจากเสียง ลา ลงไปหาเสียง ซอล และบรรเลงสลับเสียงเรียงเสียงถึงเสียง เร    
ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค          
มีรูปแบบการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง ซอล ขึ้นไปหาเสียง ที และเรียงเสียงจากเสียง ที     
ลงมาหาเสียง ซอล ใช้รูปแบบกลอนไต่ลวดวกกลับไปหาเสียง ซอล เป็นลูกตกหลักภายในประโยค   
ครั้งที่ 3 วรรคที่ 4 ใช้การด าเนินท านองระนาดเอกที่ซ้ ากับวรรคที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่
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อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านอง      
ระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 3 การด าเนินท านองระนาดเอกบรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง    
ซลทXรมX ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 การด าเนินท านองระนาดเอกบรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 2 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาด 

 
ประโยคที่ 2 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1           

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง 
ซอล ข้ามเสียงลงมาหาเสียง มี และเคลื่อนเสียงขึ้นในลักษณะเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ใช้การตีเรียง
เสียงสลับเสียงลงมาถึงเสียง เร ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอน
ไต่ไม้ เริ่มจากเสียง ซอล ข้ามมาเสียง มี เรียงขึ้นไปถึงเสียง ลา และใช้ส านวนกลอนที่มีรูปแบบ       
การเรียงเสียงมาถึงเสียง เร และใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงเรียงเสียงไปถึงเสียง โด ซึ่งเป็นลูกตก
หลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค มีรูปแบบการบรรเลง
ซ้ ากับวรรคที่ 1 โดยเปลี่ยนเสียงแรกเพียงเสียงเดียวเริ่มจากเสียง เร ซึ่งเป็นการเชื่อมเสียงจากวรรค
ก่อนหน้า วรรคที่ 4 มีรูปแบบการบรรเลงซ้ ากับวรรคที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด      
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การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอก          
ทีไ่มซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 3 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 3 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนลอดตาข่าย ในรูปแบบ         
การบรรเลงที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ลาต่ า ข้ามเสียงขึ้นไป
สามเสียง เริ่มจากเสียง เร เคลื่อนเสียงลงในลักษณะเรียงเสียง ซึ่งตรงกลับท านองหลัก และ             
ในส่วนท้ายวรรคใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เรียงเสียงขึ้นมาถึงเสียง โด ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยค   
ครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านอง           
ที่เหมือนกับเที่ยวแรก โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะ     
ทีส่ัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกท่ีไมซ่ับซ้อน อยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 4 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 4 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1           

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ และกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่  
ของเสียงจากเสียง มี สลับเสียงมาท่ีเสียง เร และเคลื่อนเสียงขึ้นในลักษณะเรียงเสียง ซอล และใช้การ
ตีเรียงเสียงลงมาถึงเสียง เร และเรียงเสียงลงถึงเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 
วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ เริ่มจากเสียง เรสูง เรียงเสียงลงมาถึงเสียง ซอล ซึ่งเป็นรูปแบบ
การบรรเลงท านองที่ตรงกับท านองหลัก เรียงเสียงลงมาถึงเสียง โด ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยค
ครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค มีรูปแบบการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด    
เริ่มจากเสียง ซอลต่ า เรียงเสียงขึ้นไปถึงเสียง ซอล และวกกลับลงมาในรูปแบบเรียงเสียงถึง            
เสียง มี และเรียงเสียงจากเสียงจากเสียง เร ถึงเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3           
วรรคที่ 4 มีรูปแบบการบรรเลงซ้ ากับวรรคที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด  การด าเนิน
ท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน  
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 5 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 3 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนลอดตาข่าย ในรูปแบบ             
การบรรเลงที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ลาต่ า ข้ามเสียงขึ้นไป
สามเสียง เริ่มจากเสียง เร เคลื่อนเสียงลงในลักษณะเรียงเสียง ซึ่งตรงกลับท านองหลัก และ              
ในส่วนท้ายวรรคใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เรียงเสียงขึ้นมาถึงเสียง โด ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยค
ครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านอง           
ที่เหมือนกับเที่ยวแรก โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 

 
 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 6 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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ประโยคที่ 6 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1    
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนลอดตาข่าย และกลอนสับ เริ่มจากเสียง 
ซอลต่ า เรียงเสียงขึ้นไปถึงเสียง เร และเรียงเสียงลงไปที่เสียง โด และใช้รูปแบบการบรรเลงกลอนสับ
ขึ้นไปถึงเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ที่ใช้
กลอนไต่ไม้ และส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง เรสูง สลับเสียง และเรียงเสียงไปหาเสียง ลา       
ซ่ึงเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่าง
สมบูรณ์ การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านอง    
ระนาดเอกท่ีไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 

เชือกท่ี 2 เที่ยวกลับ 
 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน      

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวดเป็นหลัก มีการเคลื่อนที่
ของเสียงเริ่มจากเสียง เร เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ที และเคลื่อนเสียงลงมาเสียง ซอล และเรียงเสียง
จากเสียง ลา เรียงเสียงลงไปหาเสียง โด และเรียงเสียงขึ้นมาถึงเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
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ประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง เร เรียงขึ้นไปถึงเสียง ที และเรียง
เสียงลงไปหาเสียง ซอล เคลื่อนเสียงถึงเสียง เร ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 
เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค มีรูปแบบการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง ซอล ขึ้นไป
หาเสียง ที และเรียงเสียงจากเสียง เรสูง ลงมาหาเสียง ซอล ใช้ส านวนกลอนไต่ลวดเรียงเสียงลงไปหา
เสียง โด และเรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ซอล เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 วรรคที่ 4 ใช้ส านวน
กลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง เรสูง เรียงเสียงลงมาถึงเสียง ซอล และใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ สลับเสียงจาก
เสียง ที สลับกับเสียง ลา สลับเสียงไปหาเสียง ซอล และบรรเลงสลับเสียงเรียงเสียงลงไปถึงเสียง เร 
ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ     
ท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 3 การด าเนินท านอง
ระนาดเอกบรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 4 การด าเนินท านองระนาดเอก
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาด 

 
ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ ที่มีการบรรเลง
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ทิศทางเดียวกับท านองหลักมีการเคลื่อนที่ของเสียง เริ่มจากเสียง ซอล เรียงเสียงลงไปหา            
เสียง มี เคลื่อนเสียงในลักษณะเรียงเสียงจากเสียง ลา เรียงเสียง และสลับเสียงไปหาเสียง เร ที่เป็นลูก
ตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ ในลักษณะซ้ าหัววรรคที่ 1 และ
เปลี่ยนท้ายเป็นส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ซอล ด าเนินท านองมาถึงเสียง โด ซึ่งเป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค มีรูปแบบการใช้ส านวน
กลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง ซอล ข้ามลงมาเสียง มี เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ลา และเรียงเสียงลงมาหา
เสียง เร  และใช้ส านวนกลอนไต่ลวด ไปหาเสียง เร เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 วรรคที่ 4 
ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีรูปแบบซ้ ากับลูกตกครั้งที่ 2 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่
สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกท่ีเป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง

ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนลอดตาข่าย ในรูปแบบ
การบรรเลงที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ลาต่ า ข้ามเสียงขึ้นไป
สามเสียง เริ่มจากเสียง เร เคลื่อนเสียงลงในลักษณะเรียงเสียง ซึ่งตรงกลับท านองหลัก และ             
ในส่วนท้ายวรรคใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เรียงเสียงขึ้นมาถึงเสียง โด ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยค
ครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองที่
เหมือนกับเที่ยวแรก โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่
สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ และกลอนไต่ลวด            
มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง มี สลับเสียงมาที่เสียง เร และเคลื่อนเสียงขึ้นในลักษณะเรียงเสียง 
ซอล และใช้การตีเรียงเสียงลงมาถึงเสียง เร และเรียงเสียงลงถึงเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ เริ่มจากเสียง เรสูง เรียงเสียงลงมาถึง        
เสียง ซอล ซึ่งเป็นรูปแบบการบรรเลงท านองที่ตรงกับท านองหลัก เรี ยงเสียงลงมาถึงเสียง โด            
ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภาย ในประโยค          
มีรูปแบบการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ซอลต่ า เรียงเสียงขึ้นปถึงเสียง ซอล และวกกลับลง
มาในรูปแบบเรียงเสียงถึง มี และเรียงเสียงจากเสียงจากเสียง เร ถึงเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยค ครั้งที่ 3 วรรคที่ 4 มีรูปแบบการบรรเลงซ้ ากับวรรคที่ 2 ในตอนต้น ส่วนท้ายประโยคใช้
ส านวนกลอนไต่ลวด เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง โดสูง ที่ เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4           
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอก          
ทีไ่มซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกท่ีเป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง

ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนลอดตาข่าย ในรูปแบบ
การบรรเลงที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ลา ข้ามเสียงขึ้นไป    
สามเสียง เริ่มจากเสียง เรสูง เคลื่อนเสียงลงในลักษณะเรียงเสียง ซึ่งตรงกับท านองหลัก และ            
ในส่วนท้ายวรรคใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เรียงเสียงขึ้นมาถึงเสียง โดสูง ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านอง
ที่เหมือนกับเที่ยวแรกโดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 

 
 เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 6 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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ประโยคที่ 6 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง ซอล       
เรียงเสียงขึ้นไปถึงเสียง มีสูง และสลับเสียงลงไปที่เสียง โดสูง และใช้รูปแบบการบรรเลงกลอนไต่ลวด 
เรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 มีการตีท านอง “ลูกโยน” 
ที่ใช้กลอนไต่ไม้ และส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง เรสูง สลับเสียง และเรียงเสียงไปหาเสียง ลา       
ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่าง
สมบูรณ์ มีรูปแบบการแปลท านองระนาดเอกที่มีความสัมพันธ์ท านองหลัก การด าเนินท านอง     
ระนาดเอกอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 

 
เชือกท่ี 3 

 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 1 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 1 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1           

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนสับ และกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่ของ
เสียงจากเสียง ลา สลับเสียงขึ้นไปหาเสียง ที และวกกลับลงมาซ้ าเสียง ลา 2 ครั้ง ใช้การตีสลับเสียงลง
ถึงเสียง ซอล และเรียงเสียงจากเสียง ที เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค
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ครั้งที่ 1 วรรคที่  2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง เร เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ที  และ                        
การเคลื่อนที่จากเสียง ที เรียงเสียงลงมาหาเสียง มี ใช้การบรรเลงเรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ซอล และ
เคลื่อนเสียงไปหาเสียง เร ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 มีรูปแบบการใช้ส านวน
กลอนไต่ลวด จากเสียง ซอล เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ที เรียงเสียงลงไปหาเสียง โด และใช้การเรียง
เสียงไปหาเสียง เร ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในครั้งที่ 3 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์
กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกท่ีไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX   
 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 2 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 2 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนซ่อนตะเข็บ มีการเคลื่อนที่ของ
เสียงจากเสียง ฟา สลับเสียง มี และเคลื่อนเสียงในลักษณะเรียงเสียง ลา ลักษณะการด าเนินท านอง
ระนาดเอกภายในประโยคครั้งที่ 1 ส่วนใหญ่ใช้การด าเนินท านองข้ามเสียงเป็นหลัก วรรคที่ 2        
เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองกับท านองวรรคแรก                  
โดยมีการเปลี่ยนท านองตอนต้นในรูปแบบท านองเรียงเสียงจากเสียง ซอล ลงมาเสียง เร และเรียง
เสียงขึ้นไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 การด าเนินท านองระนาดเอก           
มีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง 
ซลทXรมX 
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 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 3 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 3 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวดทั้งประโยค มีการ
เคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ที เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง มีสูง เรียงเสียงลงมาหาเสียง โดสูง และเคลื่อน
เสียงจากเสียง ซอล เรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2      
เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ ากับท านองเที่ยวแรก โดยมีการ
เปลี่ยนท านองตอนต้นในรูปแบบท านองเรียงเสียงจากเสียง เร ข้ามสามคู่เสียง และเรียงเสียงขึ้นมาถึง
เสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 โดยการด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่
สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 

 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 4 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 4 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนไต่ลวดทั้งประโยค  เป็นการบรรเลงที่มี
ความสัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อนตามท านองหลัก บรรเลงอยู่
ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX  
 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 5 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 5 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ทั้งประโยค เป็นการบรรเลง
ที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ฟา สลับเสียง มี และเคลื่อนเสียงใน
ลักษณะเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ลักษณะการด าเนินท านองระนาดเอกภายในประโยคครั้งที่ 1       
วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ ากับท านองเที่ยวแรกมี
การเปลี่ยนท านองตอนต้นในรูปแบบท านองเรียงเสียงจากเสียง ซอล ลงมาเสียง เร และเรียงเสียงขึ้น
ไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 โดยการด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่
สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ ไม่ซับซ้อน มีบรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง         
ซลทXรมX 
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 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 6 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 6 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 

วรรคที่  1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวดทั้งประโยค                
เป็นการบรรเลงที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ที เรียงเสียงขึ้นไป
หาเสียง มีสูง เรียงเสียงลงมาหาเสียง โดสูง และเคลื่อนเสียงจากเสียง ซอล เรียงเสียงไปหาเสียง ลา   
ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค            
ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ ากับท านองเที่ยวแรก โดยมีการเปลี่ยนท านองตอนต้นในรูปแบบท านองเรียง
เสียงจากเสียง เร ข้ามสามคู่เสียง และเรียงเสียงขึ้นมาถึงเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค
ครั้งที่ 2 โดยการด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง 
ซลทXรมX 

 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 7 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 7 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนไต่ลวดทั้งประโยค เป็นการบรรเลง                   
ที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อนตามท านองหลัก บรรเลง
อยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX  
  
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 8 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 8 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1          

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ และกลอนไต่ลวด เริ่มจาก
เสียง โด เรียงขึ้นไปถึงเสียง มี เคลื่อนเสียงลงไปหาเสียง โด และเคลื่อนเสียงขึ้นในลักษณะ           
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กลอนไต่ลวดเรียงเสียงไปถึงเสียง เร ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวน
กลอนไต่ลวด เรียงเสียงขึ้นจากเสียง เร เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ลาต่ า จากเสียง ลาต่ า เรียงขึ้นไปหา
เสียง โด ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค 
มีรูปแบบการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง เร เรียงเสียงขึ้นปถึงเสียง ลา และวกกลับลงมาใน
รูปแบบเรียงเสียงถึงเสียง เร เคลื่อนเสียงขึ้นไปหาเสียง เร ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3           
วรรคที่ 4 ใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ และกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง โด เรียงขึ้นไปถึงเสียง มี และ
ข้ามเสียง เริ่มที่เสียง ซอล เคลื่อนเสียงลงมาเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4         
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอก         
ทีไ่มซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 

 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 9 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 9 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนลอดตาข่าย ในรูปแบบ         
การบรรเลงที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ลาต่ า ข้ามเสียงขึ้นไป
สามเสียง เริ่มจากเสียง เร เคลื่อนเสียงลงในลักษณะเรียงเสียง ซึ่งตรงกับท านองหลัก และในส่วนท้าย
วรรคใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เรียงเสียงขึ้นมาถึงเสียง โด ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 
วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองที่เหมือนกับ   
เที่ยวแรก โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ
ท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 10 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 10 มีลักษณะการด าเนินท านองระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1             

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนลอดตาข่าย และส านวนกลอนสับ            
มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ซอลต่ า เรียงเสียงขึน้ไปสี่เสียงและข้ามสองคู่เสียง เริ่มจากเสียง ซอล 
เรียงลงมาถึงเสียง โด ใช้การบรรเลงในลักษณะกลอนสับเสียงขึ้นไปถึงเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ที่มีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ และ
กลอนย้อนตะเข็บ เริ่มจากเสียง เรสูง สลับเสียง และเรียงเสียงไปหาเสียง ลา และใช้รูปแบบการ
ด าเนินท านองเรียงเสียงซ้ าเสียงเดิม 4 ครั้งจากเสียง เรสูง เคลื่อนเสียงลงมาถึงเสียง ลา ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยคครั้งที่ 2 เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์     
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 

 
เชือกท่ี 3 เที่ยวกลับ 

 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ และกลอนไต่ลวด            
มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ซอล เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ที และเคลื่อนเสียงลงมาที่เสียง ลา    
ข้ามเสียงขึ้นไปเสียง เรสูง และเรียงเสียงจากเสียง เรสูง เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง เร เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ที 
และข้ามเสียงไปหาเสียง มีสูง ใช้การเคลื่อนที่ของเสียงในส านวนกลอนไต่ลวด จากเสียง ที เรียงเสียง
ลงมาหาเสียง มี เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ลา และเคลื่อนเสียงไปหาเสียง เร เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 มีรูปแบบการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด จากเสียง โด เคลื่อนเสียงขึ้นไปหา
เสียง ซอลต่ า เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ที และเคลื่อนเสียงไปหาเสียง เร ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายใน     
ครั้งที่ 3 การด าเนินท านองระนาดเอกมีความสัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกท่ีเป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ทั้งประโยค      
เป็นการบรรเลงที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ฟา สลับเสียง มี 
และเคลื่อนเสียงในลักษณะเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ลักษณะการด าเนินท านองระนาดเอกภายใน
ประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ ากับ
ท านองเที่ยวแรกมีการเปลี่ยนท านองตอนต้นในรูปแบบท านองเรียงเสียงจากเสียง ซอล ลงมาเสียง เร 
และเรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 โดยการด าเนินท านอง
ระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่
ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 

 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกท่ีเป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวดทั้งประโยค      
เป็นการบรรเลงที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ที เรียงเสียงขึ้นไป
หาเสียง มีสูง เรียงเสียงลงมาหาเสียง โดสูง และเคลื่อนเสียงจากเสียง ซอล เรียงเสียงไปหาเสียง ลา       
ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 เป็นการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง เร   
ข้ามสามคู่เสียงมาเสียง ซอล และเรียงเสียงขึ้นมาถึงเสียง มีสูง ใช้การเคลื่อนเสียงส านวนกลอนไต่ไม้
ถึงเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 โดยการด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่
สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
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เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวดทั้งประโยค เป็นการบรรเลง
ที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก เป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ซับซ้อน มีรูปแบบการแปลท านอง
ระนาดเอกที่มีความสัมพันธ์ท านองหลัก การด าเนินท านองระนาดเอกบรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง        
ซลทXรมX  
 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกท่ีเป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ทั้งประโยค       
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เป็นการบรรเลงที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ฟา สลับเสียง         
มี และเคลื่อนเสียงในลักษณะเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ลักษณะการด าเนินท านองระนาดเอกภายใน
ประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ ากับ
ท านองเที่ยวแรกมีการเปลี่ยนท านองตอนต้นในรูปแบบท านองเรียงเสียงจากเสียง ซอล เรียงเสียง     
ลงมาเสียง ลาต่ า และเรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2           
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 6 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 6 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกท่ีเป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวดทั้งประโยค      
เป็นการบรรเลงที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ที เรียงเสียงขึ้นไป
หาเสียง มีสูง เรียงเสียงลงมาหาเสียง โดสูง และเคลื่อนเสียงจากเสียง ซอล เรียงเสียงไปหาเสียง ลา  
ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค            
ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ ากับท านองเที่ยวแรก โดยมีการเปลี่ยนท านองตอนต้นในรูปแบบท านองเรียง
เสียงจากเสียง เร ข้ามสามคู่เสียง และเรียงเสียงขึ้นมาถึงเสียง ซอล ที่ เป็นลูกตกหลักภายในประโยค
ครั้งที่ 2 โดยการด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านอง
ระนาดเอกท่ีไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
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 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 7 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 7 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวดทั้งประโยค เป็นการบรรเลง
ที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง 
ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 8 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 8 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ และส านวนกลอนไต่ลวด
เริ่มจากเสียง ซอล เรียงเสียงลงไปถึงเสียง เร เคลื่อนในรูปแบบเดิมไปหาเสียง โด และเรียงเสียงขึ้นไป
ถึงเสียง เร ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนที่มีรูปแบบการเรียง
เสียงในรูปแบบกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ซอล เรียงเสียงลงไปหาเสียง ซอลต่ า และเรียงเสียงขึ้น   
จากเสียง ลาต่ า เคลื่อนเสียงไปหาเสียง โด ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 และ
วรรคที่ 4  ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค เหมือนกับลูกตกครั้งที่ 1 และลูกตกครั้งที่ 
2 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองการบรรเลงแต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์
กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกท่ีไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 9 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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ประโยคที่ 9 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกท่ีเป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนลอดตาข่าย ในรูปแบบ
การบรรเลงที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ลาต่ า ข้ามเสียงขึ้นไป
สามเสียง เริ่มจากเสียง เร เคลื่อนเสียงลงในลักษณะเรียงเสียง ซึ่งตรงกลับท านองหลัก และ             
ในส่วนท้ายวรรคใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เรียงเสียงขึ้นมาถึงเสียง โด ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยค
ครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองที่
เหมือนกับเที่ยวแรก โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่
สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 

 
 เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 10 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 10 เที่ยวกลับ มีลักษณะการด าเนินท านองของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านอง

ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ และส านนวน
กลอนสับเป็นหลัก มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ซอลต่ า เรียงเสียงขึน้ไปสี่เสียงและข้ามสองคู่เสียง
เริ่มจากเสียง ซอล เรียงลงมาถึงเสียง โด ใช้การบรรเลงในลักษณะกลอนสับเสียงขึ้นไปถึงเสียง ลา      
ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ที่มีลักษณะสลับเสียง
และเรียงเสียง จากเสียง เรสูง สลับเสียง และเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ใช้รูปแบบการด าเนินท านอง
เรียงเสียงซ้ าเสียงเดิม 2 ครั้ง และเคลื่อนเสียงจาก เรสูง ลงมาถึงเสียง ลา ใช้ท านองเรียงเสียงท้าย
ประโยคจากเสียง ซอล เรียงเสียงขึ้นไปถึงเสียง เรสูง และเรียงลงมาถึงเสียง ลา  ที่เป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 2 เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์          
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอก        
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ที่ไมซ่ับซ้อน มีรูปแบบการแปลท านองระนาดเอกที่มีความสัมพันธ์ท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง 
ดรมXซลX 

 
เชือกท่ี 4 

 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 1 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 1 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ และส านวนไต่ลวด       
การเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ซอล เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ที และเคลื่อนเสียงในลักษณะส านวน
กลอนไต่ลวดเรียงเสียงถึงเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 เป็นการ
บรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบส านวนกลอนย้อนตะเข็บ เริ่มจากเสียง มี เรียงเสียงลงมา
สามคู่เสียงถึงเสียง ลา และใช้ส านวนกลอนสับ และกลอนไต่ลวด สลับเสียงลงมาถึงเสียง เร และ
วกกลับขึ้นไปในรูปแบบเรียงเสียงจบที่ เสียง ซอล ที่ เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่  2              
โดยการด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอก    
ทีไ่มซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
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 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 2 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 2 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1           

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง โดสูง ข้ามลงมาสามคู่
เสียงถึงเสียง ซอล และข้ามกลับไปเสียงแรกใช้รูปแบบการบรรเลงเรียงเสียงลงไปถึง เสียง โด        
ด าเนินท านองในลักษณะของการรักษาท านองหลัก และเคลื่อนเสียงไปถึงเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง เร สลับเสียงขึ้น เคลื่อนเสียงลง
ไปหาเสียง โด และเรียงเสียงขึ้นจากเสียง ลา ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3    
เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงเปลี่ยนท านองในตอนต้นเริ่มจากเสียง 
โดสูง เรียงเสียงลงมาหา โด และใช้ท านองซ้ าท้ายที่เหมือนลูกตกครั้งที่ 1 วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบการ
บรรเลงซ้ าท านองเหมือนกับลูกตกครั้งที่ 2 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ  
ท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 3 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 3 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนระนาดเอกในรูปแบบการ
บรรเลงรักษาท านองหลัก วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลง
ซ้ าท านองเดียวกับเที่ยวแรกมีการไม่มีการเปลี่ยนท านองการบรรเลงแต่อย่างใด การด าเนินท านอง
ระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ใน
กลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 4 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 4 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1           
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง โดสูง ข้ามลงมา       
สามคู่เสียงถึงเสียง ซอล และข้ามกลับไปเสียงแรกใช้รูปแบบการบรรเลงเรียงเสียงลงไปถึง เสียง โด 
ด าเนินท านองในลักษณะของการรักษาท านองหลัก และเคลื่อนเสียงไปถึงเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง เร สลับเสียงขึ้น เคลื่อนเสียงลง
ไปหาเสียง โด และเรียงเสียงขึ้นจากเสียง ลา ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3    
เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงเปลี่ยนท านองในตอนต้นเริ่มจากเสียง 
โดสูง เรียงเสียงลงมาหา โด และใช้ท านองซ้ าท้ายที่เหมือนลูกตกครั้งที่ 1 วรรคที่ 4  ใช้รูปแบบการ
บรรเลงซ้ าท านองเหมือนกับลูกตกครั้งที่ 2 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ 
ท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 5 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 5 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ใช้ส านวนกลอนไต่ลวดทั้งประโยค เริ่มจากเสียง ซอล 
เคลื่อนเสียงในรูปแบบการบรรเลงเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค เพ่ือเป็น
ท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่
สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 

เชือกท่ี 4 เที่ยวกลับ 
 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

ท านองระนาดเอก 
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ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่
ของเสียงจากเสียง เร เรียงเสียงขึน้ไปหาเสียง ลา เคลื่อนเสียงในลักษณะเรียงเสียงขึ้นและเรียงเสียงลง
ถึงเสียง ซอลต่ า ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายใน
ประโยค ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ลาต่ า เรียงเสียงขึ้นมาถึงเสียง ท ีสลับเสียงลงมาถึงเสียง 
เร และวกกลับขึ้นไปในรูปแบบเรียงเสียงจบที่เสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2    
โดยการด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก เป็นการแปลท านองระนาดเอกที่
ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง โดสูง ข้ามลง
มาสามคู่เสียงเรียงเสียงมาถึงเสยีง ซอล และข้ามกลับไปเสียงแรกใช้รูปแบบการบรรเลงเรียงเสียงลงไป
ถึงเสียง โด สลับเสียงในลักษณะของท านองหลักเคลื่อนเสียงไปถึงเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง เร สลับเสียงขึ้น และเรียงเสียงลงไป
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หาเสียง โด และเรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ลา ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3      
เป็นการบรรเลงซ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองลูกตกครั้งที่ 1 วรรคที่ 4   
ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองลูกตกครั้งที่ 2 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ
ท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง

ทางพ้ืน วรรคที่  1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนระนาดเอก                  
ในการบรรเลงรักษาท านองหลัก วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบ          
การบรรเลงซ้ าท านองเที่ยวแรกมีการไม่มีการเปลี่ยนท านองการบรรเลงแต่อย่างใด การด าเนินท านอง
ระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่
ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง มีสูง       
เรียงเสียงลงมาถึงเสียง โด และใช้รูปแบบการบรรเลงเรียงเสียง และสลับเสียงไปถึงเสียง โด ที่เป็นลูก
ตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง เร สลับเสียงขลง และ
เรียงเสียงลงไปหาเสียง โด และเรียงเสียงขึ้นมาถึงเสียง ลา ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 
วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงท านองเรียงเสียงในลักษณะ
กลอนไต่ลวดทั้งวรรคที่ 3 วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบการบรรเลงท านองเรียงเสียงจากเสียง เรสูง          
เคลื่อนเสียงในลักษณะส านวนกลอนไต่ลวดไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4 
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 4 ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 5 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ใช้ส านวนกลอนไต่ลวดทั้งประโยค เรียงเสียงจาก  
เสียง ซอล เรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยค
และเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก 
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 

เชือกท่ี 5 
 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 1 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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ประโยคที่ 1 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่ของเสียง
จากเสียง ซอล เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ที ข้ามเสียงไปหาเสียง มีสูง วกกลับลงมาหาเสียง ซอล และ
ข้ามเสียงสามเสียง เริ่มจากเสียง เร เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ลา วกลงมาเสียง เร และเคลื่อนเสียงใน
ลักษณะกลอนไต่ไม้ ถึงเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค การด าเนินท านองระนาดเอก         
มีลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก เป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง 
ดรมXซลX 

 
 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 2 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 ประโยคที่ 2 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1           
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่จากเสียง ซอลต่ า 
เรียงเสียงมาเสียง เร โดยมีการบรรเลงในลักษณะทดเสียงใช้การเสี้ยวมือทางเสียงต่ า หรือตีคู่ 6 และ
เรียงเสียงขึ้นมาถึงเสียง ลาต่ า และใช้ส านวนกลอนไต่ลวดไปถึงเสียง เร ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้การซ้ าท านองในรูปแบบลูกตกครั้งที่ 1 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านอง     
แต่อย่างใด วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงท านองเรียง
เสียงในลักษณะกลอนไต่ลวดใช้การบรรเลงเรียงเสียงสูง วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบการบรรเลงท านองเรียง
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เสียงในลักษณะกลอนไต่ลวด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็น  
การแปลท านองระนาดเอกทีไ่มซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 3 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 3 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 

วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ และส านวนกลอน   
ไต่ลวด วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองเที่ยวแรก
มีการไม่มีการเปลี่ยนท านองการบรรเลงแต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะ               
ที่สอดคล้องกับท านองหลัก เป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ซับซ้อน มีรูปแบบการแปลท านองระนาด
เอกท่ีมีความสัมพันธ์ท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 

 
 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 4 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
ประโยคที่ 4 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1          

ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอน ไต่ลวด และกลอนย้อนตะเข็บ                
มีการเคลื่อนทีข่องเสียงจากเสียง ฟา เรียงเสียงลงไปหาเสียง เร และเคลื่อนเสียงขึ้นไปหาเสียง ที และ
ข้ามเสียงลงมาเสียง ซอล จากเสียง ซอล เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง มีสูง และใช้ท านองเรียงเสียงลงขึ้น
มาถึงเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่  2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด            
เริ่มจากเสียง ม ีเรียงเสียงไปหาเสียง ที และใช้ส านวนกลอนไต่ลวด ไปหาเสียง ซอล ซึ่งเป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 มีรูปแบบการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เรียงเสียงจากเสียง เร          
ไปหาเสียง ซอล ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่
สัมพันธ์กับท านองหลัก เป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 5 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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 ประโยคที่ 5 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ใช้ส านวนกลอนสับ และส านวนกลอนย้อนตะเข็บ       
เริ่มจากเสียง โดสูง ซ้ าเสียง 3 ครั้ง ข้ามเสียงสามเสียง และซ้ าเสียง ลา 3 ครั้ง ลงลูกตกด้วยเสียง ซอล 
โดยใช้การบรรเลงในรูปแบบเดิม 2 ครั้ง และเรียงเสียงสี่เสียงจากเสียง โดสูง ไปหาเสียง ซอล ที่เป็น
ลูกตกหลักภายในประโยค วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เชื่อมเสียงเพ่ือจะไป “ลูกโยน” เสียง ลา 
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก เป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่
ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 6 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 6 มีการตีท านอง “ลูกโยน” โดยใช้ส านวนกลอนพัน และส านวนกลอนไต่ลวด    
เริ่มจากเสียง เรสูง สลับเสียง และเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค เพ่ือเป็น
ท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะ  
ทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงในกลุ่มเสียงเสียง ซลทXรมX 
 

เชือกท่ี 5 เที่ยวกลับ 
 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง ซอล 
เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ที วกกลับลงมาหาเสียง ซอล และข้ามเสียงสามเสียง เริ่มจากเสียง เรสูง    
เรียงเสียงลงไปหาเสียง ซอล และข้ามเสียงลงมาเสียง เร เคลื่อนเสียงในรูปแบบส านวนกลอนไต่ลวด
ถึงเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ
ท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่จากเสียง 
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ซอลต่ า เรียงเสียงมาเสียง เร โดยมีการบรรเลงในลักษณะทดเสียงใช้การเสี้ยวมือทางเสียงต่ า หรือตีคู่ 
6 และเรียงเสียงขึ้นมาถึงเสียง ลาต่ า และใช้ส านวนกลอนไต่ลวดไปถึงเสียง เร ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้การซ้ าท านองในรูปแบบลูกตกครั้งที่ 1 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านอง       
แต่อย่างใด วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงท านอง        
เรียงเสียงในลักษณะกลอนไต่ลวดใช้การบรรเลงเรียงเสียงสูง วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบการบรรเลงท านอง
เรียงเสียงในลักษณะกลอนย้อนตะเข็บ การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ        
ท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อนบรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

  
 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ และ  
ส านวนกลอนไต่ลวด วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ า
ท านองเที่ยวแรกมีการไม่มีการเปลี่ยนท านองการบรรเลงแต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมี
ลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียงเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด และกลอนย้อนตะเข็บ  
มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ฟา เรียงเสียงลงไปหาเสียง เร และเคลื่อนเสียงขึ้นไปหาเสียง ที และ
ข้ามเสียงลงมาเสียง ซอล จากเสียง ซอล เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง มีสูง และใช้ท านองเรียงเสี ยงลงขึ้น
มาถึงเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจาก
เสียง มี เรียงเสียงไปหาเสียง ที และใช้ส านวนกลอนไต่ลวด ไปหาเสียง ซอล ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 มีรูปแบบการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เรียงเสียงจากเสียง เร ไปหาเสียง 
ซอล ซึ่งเป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 3 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ
ท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 5 ประโยคท่ี 5 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

  
 ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ มีการตีท านอง “ลูกโยน” ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง โดสูง 
สลับเสียง และเรียงเสียง 4 เสียงไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค วรรคที่ 2 ใช้ส านวน
กลอนไต่ลวด เชื่อมเสียงเพ่ือจะไป “ลูกโยน” เสียง ลา การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่
สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 5 ประโยคท่ี 6 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

  
 ประโยคที่ 6 มีการตีท านอง “ลูกโยน” โดยใช้ส านวนกลอนพัน และส านวนกลอนไต่ลวด    
เริ่มจากเสียง เรสูง สลับเสียง และเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค            
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เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยคเพลงอย่างสมบูรณ์ การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์
กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกท่ีไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 

เชือกท่ี 6 
 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 1 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก  

 
 ประโยคที่ 1 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง โดสูง เรียงเสียง และ
ข้ามเสียงลงไปหาเสียง ซอล และข้ามเสียงสามเสียง เริ่มจากเสียง มี เรียงเสียงไปหาเสียง ลา  ที่เป็น   
ลูกตกหลักภายในประโยค การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก           
เป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 2 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 2 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวดทั้งประโยคการบรรเลงที่มี
ความสัมพันธ์กับท านองหลัก มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง เร เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ลา และ   
ข้ามเสียงสามเสียงถึงเสียง เรสูง เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล และใช้ส านวนกลอนไต่ลวดเรียงเสียงไปหา   
เสียง มี ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ      
ท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
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 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 3 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

  
 ประโยคที่ 3 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่ของเสียงจากเสียง ที 
สลับเสียงลงไปหาเสียง ลา สลับเสียงขึ้นมาเสียงเดิม และเริ่มจากเสียง ลา เรียงเสียงไปหาเสียง เร และ
ใช้รูปแบบการบรรเลงเรียงเสียงไปหา มี ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค การด าเนินท านองระนาด
เอกมีลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 4 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

  
 ประโยคที่ 4 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง ที สลับเสียงลงไปหา
เสียง ลา สลับเสียงขึ้นมาเสียงเดิม และเริ่มจากเสียง ลา เรียงเสียงไปหาเสียง เร และใช้รูปแบบการ
บรรเลงเรียงเสียงไปหา ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะ
ทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 5 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 5 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง โดสูง สลับเสียง 
และเรียงเสียง 4 เสียงไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่
ลวด เชื่อมเสียงเพ่ือจะไป “ลูกโยน” เสียง ลา การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ
ท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 6 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 6 มีการตีท านอง “ลูกโยน” โดยใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ และส านวนกลอนไต่ลวด    
เริ่มจากเสียง เรสูง สลับเสียง และเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค เพ่ือเป็น
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ท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะ  
ทีส่ัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกท่ีซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 

เชือกท่ี 6 เที่ยวกลับ 
 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก  

 
 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ เริ่มจากเสียง โดสูง 
เรียงเสียงลงไปหาเสียง มี และข้ามเสียงหกเสียง เริ่มจากเสียง เรสูง เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล       
ข้ามเสียงสามเสียงไปหาเสียง โดสูง และเรียงเสียงไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค 
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก เป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่
ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนไต่ลวด เริ่มจากเสียง เร เรียงเสียงขึ้นไป
หาเสียง ลา ข้ามเสียงสามเสียง เริ่มจากเสียง เรสูง เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล และใช้รูปแบบการ
บรรเลงเรียงเสียงไปหา มี ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค การด าเนินท านองระนาดเอก มีลักษณะที่
สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรม 
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 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน       
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง ที สลับเสียงลง
ไปหาเสียง ลา สลับเสียงขึ้นมาเสียงเดิมเริ่มจากเสียง ลา เรียงเสียงไปหาเสียง เร และใช้รูปแบบ      
การบรรเลงเรียงเสียงไปหา มี ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะ
ที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง          
ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง ที สลับเสียงลง
ไปหาเสียง ลา สลับเสียงขึ้นมาเสียงเดิม และเริ่มจากเสียง ลา เรียงเสียงไปหาเสียง เร และใช้รูปแบบ
การบรรเลงเรียงเสียงไปหา ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค การด าเนินท านองระนาดเอกมี
ลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง 
ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ มีการตีท านอง “ลูกโยน” ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง โดสูง 
สลับเสียง และเรียงเสียง 4 เสียงไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค วรรคที่ 2 ใช้ส านวน
กลอนไต่ลวด เชื่อมเสียงเพ่ือจะไป “ลูกโยน” เสียง ลา การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะ           
ที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง         
ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 6 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 6 เที่ยวกลับ มีการตีท านอง “ลูกโยน” ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง เรสูง 
สลับเสียง และเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค เพ่ือเป็นท านองปิดท้าย
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ประโยค และเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ
ท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 

เชือกท่ี 7 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 1 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 1 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง มี        
เรียงเสียงไปหาเสียง ลา ข้ามเสียงสี่เสียงขึ้นไปหาเสียง มีสูง และเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยค วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด     
เริ่มจากเสียง เรสูง เคลื่อนเสียงลงมาเสียง ลา และวกกลับไปเสียงเดิม เริ่มจากเสียง เรสูง เรียงเสียงไป
เสียง ลา การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านอง     
ระนาดเอกท่ีซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 2 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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 ประโยคที่ 2 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ เริ่มจากเสียง เรสูง เรียงเสียง
ลงมาสี่เสียงไปหาเสียง ซอล เคลื่อนเสียงมาเสียง โดสูง และเรียงเสียงลงมาสี่เสียงถึงเสียง ฟา และ    
ใช้กลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ลา เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค          
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่
ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 3 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 3 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง มี        
เรียงเสียงไปหาเสียง ลา ข้ามเสียงสี่เสียงขึ้นไปหาเสียง มีสูง และเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยค วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด     
เริ่มจากเสียง เรสูง เคลื่อนเสียงลงมาเสียง ลา และวกกลับไปเสียงเดิม เริ่มจากเสียง เรสูง เรียงเสียงไป
เสียง ลา การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านอง    
ระนาดเอกท่ีซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 4 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 4 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ เริ่มจากเสียง เรสูง เรียงเสียง
ลงมาสี่เสียงไปหาเสียง ซอล เคลื่อนเสียงมาเสียง โดสูง และเรียงเสียงลงมาสี่เสียงถึงเสียง ฟา และ      
ใช้กลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ลา เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค          
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่
ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ฟซลXดรX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 5 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 5 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1     
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่จากเสียง ซอลต่ า 
เรียงเสียงมาเสียง มี เรียงเสียงไปหาเสียง ฟา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2       
ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง เร เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล และเรียงเสียงจากเสียง ลา ลงมา
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เสียง เร ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค 
และใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองวรรคที่ 1 โดยมีการเปลี่ยนท านองในตนต้น และใช้รูปแบบการ
บรรเลงที่ไม่มีการเปลี่ยนท านองในตอนท้ายแต่อย่างใด วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองใน 
วรรคที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองการบรรเลงแต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่
สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ฟซลXดรX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 6 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 6 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1     
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนร้อยลูกโซ่ และกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่
จากเสียง ซอล เรียงเสียงมาเสียง ที ข้ามเสียงมาท่ีเสียง ซอล เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง เรสูง และเคลื่อน
เสียงจาเสียง มีสูง เรียงเสียงในส านวนกลอนไต่ลวดถึงเสียง เรสูง ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้ง
ที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ที เรียงเสียงไปหาเสียง เรสูง และเรียงเสียงจาก
เสียง เรสูง ลงมาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ า
ท านองภายในประโยค และใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองวรรคที่ 1 โดยมีการเปลี่ยนท านองใน
ตอนต้น และใช้รูปแบบการบรรเลงที่ ไม่มีการเปลี่ยนท านองในตอนท้ายแต่อย่างใด วรรคที่ 4            
ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองใน วรรคที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองการบรรเลงแต่อย่างใด       
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การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอก         
ทีไ่มซ่ับซ้อนบรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 7 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 7 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1     
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนร้อยลูกโซ่ และกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่
จากเสียง ซอล เรียงเสียงมาเสียง เร และเคลื่อนเสียงจาเสียง มี เรียงเสียงถึงเสียง ซอล ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ลา เรียงเสียงลงไปหา
เสียง เรและเรียงเสียงจากเสียง โด เคลื่อนเสียงไปหาเสียง เร ที่เปน็ลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2      
วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองวรรคที่ 1 
โดยมีการเปลี่ยนท านองในตนต้น และใช้รูปแบบการบรรเลงที่ไม่มีการเปลี่ยนท านองในตอนท้ายแต่
อย่างใด วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองใน วรรคที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองการ
บรรเลงแต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก เป็นการแปล
ท านองระนาดเอกทีไ่มซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ฟซลXดรX 
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 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 8 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 8 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1     
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่จากเสียง มี สลับเสียง
เรียงเสียงลงไปถึงเสียง ลาต่ า และเคลื่อนเสียงจาเสียง ที เรียงเสียงถึงเสียง เร ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ซอล ข้ามเสียงมาเสียง เร และข้าม
กับไปเสียงเดิมเรียงเสียงลงไปหาเสียง ลาต่ า เคลื่อนเสียงไปหาเสียง ซอลต่ า เรียงเสียงไปหาเสียง      
ลาต่ า ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค 
และใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองวรรคที่ 1 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด วรรคที่ 4        
ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองในวรรคที่ 2 โดยมีการเปลี่ยนท านองการบรรเลงในตอนท้ายเพ่ือจะได้
เชื่อมท านองไปลูกโยนในประโยคต่อไป การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านอง
หลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกทีไ่ม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 9 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 5 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ใช้ส านวนกลอนร้อยลูกโซ่ และส านวนกลอนไต่ไม้       
เริ่มจากเสียง ซอล เรียงเสียงลงมาสี่เสียงถึงเสียง เร เคลื่อนเสียงขึ้นไปเสียง ฟา เรียงเสียงลงมาถึงเสียง 
ลาต่ า และเรียงเสียงขึ้นในรูปแบบกลอนลูกโซ่ ถึงเสียง ลา การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะ     
ทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 

เชือกท่ี 7 เที่ยวกลับ  
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง มี        
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เรียงเสียงไปหาเสียง ลา ข้ามเสียงสี่เสียงขึ้นไปหาเสียง มีสูง และเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยค วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด     
เริ่มจากเสียง เรสูง เคลื่อนเสียงลงมาเสียง ลา และวกกลับไปเสียงเดิม เริ่มจากเสียง เรสูง เรียงเสียงไป
เสียง ลา การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านอง    
ระนาดเอกท่ีซับซ้อน การด าเนินท านองระนาดเอกบรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ เริ่มจากเสียง เรสูง 
เรียงเสียงลงมาสี่เสียงไปหาเสียง ซอล เคลื่อนเสียงมาเสียง โดสูง และเรียงเสียงลงมาสี่เสียงถึงเสียง ฟา 
และใช้กลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ลา เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค    
รูปแบบการแปลท านองระนาดเอกท่ีมีความสัมพันธ์ท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง มี        
เรียงเสียงไปหาเสียง ลา ข้ามเสียงสี่เสียงขึ้นไปหาเสียง มีสูง และเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยค วรรคที่ 2 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด     
เริ่มจากเสียง เรสูง เคลื่อนเสียงลงมาเสียง ลา และวกกลับไปเสียงเดิม เริ่มจากเสียง เรสูง เรียงเสียงไป
เสียง ลา การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านอง   
ระนาดเอกท่ีซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ เริ่มจากเสียง เรสูง 
เรียงเสียงลงมาสี่เสียงไปหาเสียง ซอล เคลื่อนเสียงมาเสียง โดสูง และเรียงเสียงลงมาสี่เสียงถึงเสียง ฟา 
และใช้กลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ลา เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค    
รูปแบบการแปลท านองระนาดเอกท่ีมีความสัมพันธ์ท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่จากเสียง 
ซอลต่ า เรียงเสียงมาเสียง มี เรียงเสียงไปหาเสียง ฟา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1      
วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง เร เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล และเรียงเสียงจากเสียง 
ลา ลงมาเสียง เร ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายใน
ประโยค และใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองวรรคที่ 1 โดยมีการเปลี่ยนท านองในตนต้น และ         
ใช้รูปแบบการบรรเลงที่ไม่มีการเปลี่ยนท านองในตอนท้ายแต่อย่างใด วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบการบรรเลง
ซ้ าท านองใน วรรคที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองการบรรเลงแต่อย่างใด การด าเนินท านอง       
ระนาดเอก มีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ ไม่ซับซ้อน         
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ฟซลXดรX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 6 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 6 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนร้อยลูกโซ่ และกลอนไต่ลวด      
มีการเคลื่อนที่จากเสียง ซอล เรียงเสียงมาเสียง ที ข้ามเสียงมาที่เสียง ซอล เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง    
เรสูง และเคลื่อนเสียงจากเสียง มีสูง เรียงเสียงในส านวนกลอนไต่ลวดถึงเสียง เรสูง ที่เป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ที เรียงเสียงไปหาเสียง เรสูง 
และเรียงเสียงจากเสียง เรสูง ลงมาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3       
เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองวรรคที่ 1 โดยมีการ
เปลี่ยนท านองในตอนต้น และใช้รูปแบบการบรรเลงที่ไม่มีการเปลี่ยนท านองในตอนท้ายแต่อย่างใด 
วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองใน วรรคที่ 2 โดยไม่มีการ เปลี่ยนท านองการบรรเลงแต่
อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง   
ซลทXรมX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 7 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 7 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนร้อยลูกโซ่ และกลอนไต่ลวด      
มีการเคลื่อนที่จากเสียง ซอล เรียงเสียงมาเสียง เร และเคลื่อนเสียงจาเสียง มี เรียงเสียงถึงเสียง ซอล 
ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ลา เรียงเสียง
ลงไปหาเสียง เร และเคลื่อนที่จากเสียง โด เคลื่อนเสียงไปหาเสียง เร ที่เปน็ลูกตกหลักภายในประโยค
ครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านอง
วรรคที่ 1 โดยมีการเปลี่ยนท านองในตนต้น และใช้รูปแบบการบรรเลงที่ไม่มีการ เปลี่ยนท านองใน
ตอนท้ายแต่อย่างใด วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง โด เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ลา 
จากเสียงลาเรียงเสียงลงมาเสียง เร ข้ามหกเสียง เริ่มจากเสียง โดสูง เคลื่อนเสียงลงมาหาเสียง เร      
ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านอง
หลักการแปลท านองระนาดเอกทีไ่มซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ฟซลXดรX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 8 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 8 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่จากเสียง มี 
สลับเสียงเรียงเสียงลงไปถึงเสียง ลาต่ า และเคลื่อนเสียงจากเสียง ที เรียงเสียงถึงเสียง เร ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ซอล ข้ามเสียงมาเสียง เร 
และข้ามกับไปเสียงเดิมเรียงเสียงลงไปหาเสียง ลาต่ า เคลื่อนเสียงไปหาเสียง ซอลต่ า เรียงเสียงไปหา
เสียง ลาต่ า ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายใน
ประโยค และใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองวรรคที่ 1 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด      
วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองในวรรคที่ 2 โดยมีการเปลี่ยนท านองการบรรเลงในตอนท้าย
เพ่ือจะได้เชื่อมท านองไปลูกโยนในประโยคต่อไป การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะ                ที่
สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไมซ่ับซ้อนบรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 7 ประโยคที่ 9 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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 ประโยคที่ 9 เที่ยวกลับ มีการตีท านอง “ลูกโยน” ใช้ส านวนกลอนไต่ลวดทั้งประโยค          
เริ่มจากเสียง ซอล เคลื่อนเสียงในรูปแบบการบรรเลงเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยค เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์  การด าเนินท านอง
ระนาดเอก มีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก เป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน        
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 

เชือกท่ี 8 
 เชือกท่ี 8 ประโยคที่ 1 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 1 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1    
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนร้อยลูกโซ่ มีการเคลื่อนที่จากเสียง ที สลับ
เสียงเรียงเสียงลงไปถึงเสียง ลา และเคลื่อนเสียงจากเสียง ลา เรียงเสียงถึงเสียง มี ใช้ส านวนกลอน  
ไต่ลวดในท้ายวรรคที่ 1 เริ่มจากเสียง ลาต่ า เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนร้อยลูกโซ่ จากเสียง ที สลับเสียงเรียงเสียงลงไปถึงเสียง ลา 
และเคลื่อนเสียงจากเสียง ลา เรียงเสียงถึงเสียง มี ใช้ส านวนกลอนไต่ลวดในท้ายวรรคที่ 2 เริ่มจาก
เสียง โด เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ลา และวกลงมาเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2  
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วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองวรรคที่ 1 
โดยมีการเปลี่ยนท านองในตอนต้น และในช่วงท้ายวรรคที่ 3 ไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด     
วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองในวรรคที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด         
การด าเนินท านองระนาดเอกบรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียงเดียวกับท านองหลัก คือ วรรคที่ 1 วรรคที่ 3 
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX วรรคที่ 2 วรรคที่ 4 บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 8 ประโยคที่ 2 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 2 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน ทิศทางการ
เคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่จากเสียง ซอลต่ า เรียงเสียงขึ้น
ไปหาเสียง ซอล และเคลื่อนเสียงลงมาถึงเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค การด าเนิน   
ท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก เป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน         
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 8 ประโยคที่ 3 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 3 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1    
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ และกลอนสับ มีการเคลื่อนที่จาก
เสียง โด สลับเสียงเรียงเสียงไปถึงเสียง ซอล และเคลื่อนเสียงจากเสียง ที เรียงเสียงถึงเสียง ซอล      
ใช้ส านวนกลอนไต่ลวดในท้ายวรรคที่ 1 เริ่มจากเสียง เร เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ทั้งประโยค   
เริ่มจากเสียง โดสูง เคลื่อนเสียงในรูปแบบการบรรเลงเรียงเสียงไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยค ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายใน
ประโยค และใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านอง โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด วรรคที่ 4         
ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองในวรรคที่ 2 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้             
ทั้งประโยค เริ่มจากเสียง โดสูง เคลื่อนเสียงในรูปแบบการบรรเลงเรียงเสียงไปหาเสียง ซอล มีการ
เปลี่ยนเสียงในตอนท้ายประโยคจากสียง ซอล เคลื่อนเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ
ท านองหลัก เป็นการแปลท านองระนาดเอกทีไ่ม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX  
 
 เชือกท่ี 8 ประโยคที่ 4 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 6 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง เรสูง สลับเสียง 
และเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยค และ
เป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลักเป็น
การแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 

เชือกท่ี 8 เที่ยวกลับ 
 เชือกท่ี 8 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ มีการเคลื่อนที่จาก
เสียง เรสูง เรียงเสียงลงมาสี่เสียงถึงเสียง ซอล และเคลื่อนเสียงจากเสียง ที เรียงเสียงถึงเสียง ลา       
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ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ จากเสียง เรสูง เรียง
เสียงลงมาสี่เสียงถึงเสียง ซอล และเคลื่อนเสียงจากเสียง ที เรียงเสียงถึงเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และใช้รูปแบบ           
การบรรเลงซ้ าท านองวรรคที่ 1 โดยมีการเปลี่ยนท านองในตอนต้น และในช่วงท้ายวรรคที่ 3 ไม่มี    
การเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองในวรรคที่ 2  และใช้รูปแบบ
การบรรเลงซ้ าท านองวรรคที่ 2 โดยมีการเปลี่ยนท านองในตอนต้น และในช่วงท้ายวรรคที่ 4              
ไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านอง         
การด าเนินท านองระนาดเอกบรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียงเดียวกับท านองหลัก คือ วรรคที่ 1 วรรคที่ 3 
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX วรรคที่ 2 วรรคที่ 4 บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 8 ประโยคที่ 2 เทีย่วกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน   
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่จากเสียง ซอลต่ า 
เรียงเสียงขึ้นไปหาเสียง ซอล และเคลื่อนเสียงลงมาถึงเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค       
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่      
ไมซ่ับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 8 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ และกลอนไต่ลวด           
มีการเคลื่อนที่จากเสียง ลาต่ า สลับเสียงเรียงเสียงไปถึงเสียง ซอล และเคลื่อนเสียงจากเสียง ที       
เรียงเสียงถึงเสียง ซอล ใช้ส านวนกลอนไต่ลวดในท้ายวรรคที่ 1 เริ่มจากเสียง เร เรียงเสียงขึ้นไปหา
เสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ใช้ส านวน
กลอนไต่ไม้ทั้งประโยค เริ่มจากเสียง โดสูง เคลื่อนเสียงในรูปแบบการบรรเลงเรียงเสียงไปหาเสียง 
ซอล ที่ เป็นลูกตกหลักภายในประโยค ที่ เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่  2 วรรคที่  3                
เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค และใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านอง โดยไม่มีการเปลี่ยน
ท านองแต่อย่างใด วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองในวรรคที่ 2 มีการตีท านอง “ลูกโยน” 
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ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ทั้งประโยค เริ่มจากเสียง โดสูง เคลื่อนเสียงในรูปแบบการบรรเลงเรียงเสียงไปหา
เสียง ซอล มีการเปลี่ยนเสียงในตอนท้ายประโยคจากสียง ซอล เคลื่อนเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยคที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะ
สัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX  
 
 เชือกท่ี 8 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 6 มีการตีท านอง “ลูกโยน” ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง เรสูง สลับเสียง 
และเรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยค และ
เป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลักเป็น
การแปลท านองระนาดเอกที่ไม่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 

เชือกท่ี 9 
 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 1 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 1 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1    
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่จากเสียง มี        
เคลื่อนเสียงลงมาเสียง เร วกกลับไปเสียงเดิม เรียงเสียงขึ้นถึงเสียง ลา ข้ามเสียงสองเสียง               
เริ่มจากเสียง เรสูง  เรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2        
ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด จากเสียง เรสูง เรียงเสียงลงมาถึงเสียง ซอล และเคลื่อนเสียงจากเสียง โดสูง 
เรียงเสียงไปถึงเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ าท านอง
ภายในประโยค และใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองวรรคที่ 1 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด 
วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองในวรรคที่ 2 โดยไม่มีการ เปลี่ยนท านองแต่อย่างใด         
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 2 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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 ประโยคที่ 2 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ทีต่ า       
เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล และวกลงไปหาเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค วรรคที่ 2 เป็นการ
บรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองการบรรเลงแต่อย่างใด การด าเนินท านอง
ระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่ซับซ้อน บรรเลงอยู่ใน
กลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 3 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 3 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ลาต่ า    
เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล และใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง เรสูง ข้ามเสียงมาเสียง ที         
วกกลับไปหาเสียงเดิมเรียงเสียงลงไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1        
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวดมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนกลุ่มเสียง
เป็น ดรมXซลX และลงจบประโยคด้วย “ลูกโยน” เสียง เรสูง ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก เป็นการแปลท านองระนาดเอก         
ทีซ่ับซ้อน  
 
 
 
 



161 
 

 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 4 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 4 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1     
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่จากเสียง เรสูง 
เคลื่อนเสียงลงมาเสียง โดสูง วกกลับไปเสียงเดิมเรียงเสียงถึงเสียง เรสูง ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง โดสูง          
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เรียงเสียงลงมาถึงเสียง เรสูง ที่ เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 ใช้ส านวน          
กลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง เรสูง เรียงเสียงลงมาถึงเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 3 วรรคที่ 4 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง ซอล 
เรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4 และวรรคที่ 5 ถึงวรรคที่ 8             
มีการบรรเลงซ้ าท านองโดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะ
ทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 5 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 5 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1     
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอน ไต่ลวด ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด         
บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง ที เคลื่อนเสียงไปหาเสียง ลา การด าเนินท านองระนาดเอกมี
ลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 

เชือกท่ี 9 เที่ยวกลับ 
 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่จากเสียง 
ที เคลื่อนเสียงลงมาเสียง เร วกกลับไปเสียงเดิม เรียงเสียงขึ้นถึงเสียง ลา และเรียงเสียงจากเสียง ซอล 
ไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด จากเสียง   
เรสูง เรียงเสียงลงมาถึงเสียง เร และเคลื่อนเสียงไปหาเสียง ซอล ใช้ส านวนกลอนย้อนตะเข็บในท้าย
ประโยคเรียงเสียงไปถึงเสียง โด ที่เปน็ลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 เป็นการบรรเลงซ้ า
ท านองภายในประโยค และใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองวรรคที่ 1 โดยมีการเปลี่ยนท านองใน
ตอนต้นเท่านั้น วรรคที่ 4 ใช้รูปแบบการบรรเลงซ้ าท านองในวรรคที่ 2 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านอง    
แต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง    
ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง    
ทีต่ า เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล และวกลงไปหาเสียง โด ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค วรรคที่ 2 
เป็นการบรรเลงซ้ าท านองภายในประโยค โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองการบรรเลงแต่อย่างใด           
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก เป็นการแปลท านองระนาดเอกที่
ซับซ้อน บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบการบรรเลงท านอง
ทางพ้ืน วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ลา
ต่ า เรียงเสียงไปหาเสียง ซอล และใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ เริ่มจากเสียง เรสูง ข้ามเสียงมาเสียง ที 
วกกลับไปหาเสียงเดิมเรียงเสียงลงไปหาเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 บรรเลง
อยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวดมีการเคลื่อนที่เปลี่ยนกลุ่มเสียงเป็น     
ดรมXซลX และลงจบประโยคด้วย “ลูกโยน” เสียง เรสูง ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2   
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลักเป็นการแปลท านองระนาดเอกที่      
ไมซ่ับซ้อน  
 
 
 
 



165 
 

 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่จากเสียง 
เรสูง เคลื่อนเสียงลงมาเสียง โดสูง วกกลับไปเสียงเดิมเรียงเสียงถึงเสียง เรสูง ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง โดสูง         
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เรียงเสียงลงมาถึงเสียง เรสูง ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 ใช้ส านวนกลอนไต่
ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง เรสูง เรียงเสียงลงมาถึงเสียง ซอล ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 3 วรรคที่ 4 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง ซอล เรียงเสียง
ไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4 และวรรคที่ 5 ถึงวรรคที่ 8 มีการบรรเลงซ้ า
ท านองโดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์         
กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด 
บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง ที เคลื่อนเสียงไปหาเสียง ลา การด าเนินท านองระนาดเอกมี
ลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 

เชือกท่ี 10 
 เชือกท่ี 10 ประโยคที่ 1 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 1 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1     
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่จากเสียง มี        
เคลื่อนเสียงลงมาเสียง ลาต่ า สลับเสียงขึ้นมาเสียง เร และเคลื่อนเสียงไปถึงเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง เรสูง เรียง
เสียงลงมาถึงเสียง ลา ที่เปน็ลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 การด าเนนิท านองระนาดเอกมีลักษณะ
ทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 10 ประโยคที่ 2 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 2 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1     
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่จากเสียง มี        
เคลื่อนเสียงลงมาเสียง ลาต่ า สลับเสียงขึ้นมาเสียง เร และเคลื่อนเสียงไปถึงเสียง ลา ข้ามเสียงไปเสียง 
มีสูง เรียงเสียงมถึงเสียง เรสูง ที่เปน็ลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ 
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บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง โดสูง เรียงเสียงลงมาถึงเสียง เรสูง ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 2 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ใน     
กลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 10 ประโยคที่ 3 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 3 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1     
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่จากเสียง มีสูง     
เรียงเสียงมาเสียง โดต่ า เรียงเสียงขึ้นมาเสียง เรสูง ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 
ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง โดสูง เรียงเสียงลงมาถึงเสียง เรสูง ที่เป็น
ลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก 
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 10 ประโยคที่ 4 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 4 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1     
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่จากเสียง มีสูง     
เรียงเสียงมาเสียง โดสูง เรียงเสียงขึ้นมาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 
ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง ซอล เรียงเสียงมาถึงเสียง ลา                  
ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ      
ท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 

เชือกท่ี 10 เที่ยวกลับ 
 เชือกท่ี 10 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่จากเสียง 
มี เคลื่อนเสียงลงมาเสียง ลาต่ าเรียงเสียงขึ้นมาเสียง เร และเคลื่อนเสียงไปถึงเสียง ลา ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง เรสูง 
เรียงเสียงลงมาถึงเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 การด าเนินท านองระนาดเอกมี
ลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 10 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่จากเสียง มี 
เคลื่อนเสียงลงมาเสียง ลาต่ า สลับเสียงขึ้นมาเสียง เร และเคลื่อนเสียงไปถึงเสียง ลา ข้ามเสียงไปเสียง 
มีสูง เรียงเสียงมถึงเสียง เรสูง ที่เปน็ลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ 
บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง โดสูง เรียงเสียงลงมาถึงเสียง เรสูง ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 2 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ใน     
กลุ่มเสียง ดรมXซลX 
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 เชือกท่ี 10 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 มีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่จากเสียง มีสูง เรียงเสียงมาเสียง โดต่ า 
เรียงเสียงขึ้นมาเสียง เรสูง ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด 
บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง โดสูง เรียงเสียงลงมาถึงเสียง เรสูง ที่เป็นลูกตกหลักภายใน
ประโยคครั้งที่ 2 บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 10 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 

 



172 
 

 ประโยคที่ 4 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ลวด มีการเคลื่อนที่จากเสียง 
มีสูง เรียงเสียงมาเสียง โดสูง เรียงเสียงขึ้นมาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1      
วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง ซอล เรียงเสียงมาถึงเสียง ลา     
ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับ      
ท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 

เชือกท่ี 11 
 เชือกท่ี 11 ประโยคที่ 1 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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 ประโยคที่ 1 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1    
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่จากเสียง เร        
เคลื่อนเสียงขึ้นไปหาเสียง ลา ข้ามเสียงขึ้นมาสองเสียง เริ่มจากเสียง เรสูง และเรียงเสียงถึงเสียง ลา    
ที่เป็น  ลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน”       
จากเสียง เรสูง เรียงเสียงลงมาถึงเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3            
ใช้การบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกับวรรคที่ 1 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด วรรคที่ 4           
ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง ซอล เรียงเสียงไปหาเสียง ลา                  
ที่เปน็ลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4 บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 11 ประโยคที่ 2 
ท านองหลัก 

ท านองระนาดเอก 
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 ประโยคที่ 2 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1    
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่จากเสียง เรสูง  
เคลื่อนเสียงขึ้นไปหาเสียง ลา และใช้ส านวนกลอนไต่ลวดเรียงเสียงไปถึงเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง เรสูง 
เรียงเสียงลงมาถึงเสียง ลา ที่เปน็ลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 ใช้การบรรเลงซ้ าท านอง
เหมือนกับวรรคที่ 1 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด วรรคที่ 4 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลง
ท านอง "ลูกโยน” จากเสียง ซอล เรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค ครั้งที่ 4 
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 11 ประโยคที่ 3 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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 ประโยคที่ 3 มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน วรรคที่ 1    
ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่จากเสียง เรสูง  
เคลื่อนเสียงลงไปหาเสียง ซอล และใช้ส านวนกลอนไต่ลวดเรียงเสียงไปถึงเสียง เร ที่เป็นลูกตกหลัก
ภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง ซอล 
เรียงเสียงลงมาถึงเสียง เร ที่เปน็ลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 ใช้การบรรเลงซ้ าท านอง
เหมือนกับวรรคที่ 1 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด วรรคที่ 4 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวดบรรเลง
ท านอง "ลูกโยน” จากเสียง เร เคลื่อนเสียงไปหาเสียง เร ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4   
การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 

เชือกท่ี 11 เที่ยวกลับ 
 เชือกท่ี 11 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 

 
ท านองระนาดเอก 
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 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่จากเสียง โด 
เคลื่อนเสียงขึ้นไปหาเสียง ลา ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด เริ่มจากเสียง ที และเรียงเสียงถึงเสียง ลา        
ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” 
จากเสียง เรสูง เรียงเสียงลงมาถึงเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3             
ใช้การบรรเลงซ้ าท านองเหมือนกับวรรคที่ 1 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด วรรคที่ 4           
ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง ซอล เรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็น        
ลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 4 การด าเนินท านองระนาดเอกมีลักษณะที่สัมพันธ์กับท านองหลัก 
บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 11 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่จากเสียง  
เรสูง เคลื่อนเสียงขึ้นไปหาเสียง ลา และใช้ส านวนกลอนไต่ลวดเรียงเสียงไปถึงเสียง ลา ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง    
เรสูง เรียงเสียงลงมาถึงเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 ใช้การบรรเลงซ้ า
ท านองเหมือนกับวรรคที่ 1 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด วรรคที่ 4 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด 
บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง ซอล เรียงเสียงไปหาเสียง ลา ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยค 
ครั้งที่ 4 บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ดรมXซลX 
 
 เชือกท่ี 11 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ 
ท านองหลัก 
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ท านองระนาดเอก 

 
 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ มีลักษณะการบรรเลงของระนาดเอกที่เป็นรูปแบบท านองทางพ้ืน 
วรรคที่ 1 ทิศทางการเคลื่อนที่ของเสียงมีลักษณะการใช้ส านวนกลอนไต่ไม้ มีการเคลื่อนที่จากเสียง   
เรสูง เคลื่อนเสียงลงไปหาเสียง ซอล และใช้ส านวนกลอนไต่ลวดเรียงเสียงไปถึงเสียง เร ที่เป็นลูกตก
หลักภายในประโยคครั้งที่ 1 วรรคที่ 2 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง 
ซอล เรียงเสียงลงมาถึงเสียง เร ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้งที่ 2 วรรคที่ 3 ใช้การบรรเลงซ้ า
ท านองเหมือนกับวรรคที่ 1 โดยไม่มีการเปลี่ยนท านองแต่อย่างใด วรรคที่ 4 ใช้ส านวนกลอนไต่ลวด
บรรเลงท านอง "ลูกโยน” จากเสียง เร เคลื่อนเสียงไปหาเสียง เร ที่เป็นลูกตกหลักภายในประโยคครั้ง
ที่ เพ่ือเป็นท านองปิดท้ายประโยคและเป็นการลงจบเพลงอย่างสมบูรณ์ การด าเนินท านองระนาดเอก
มีลักษณะทีส่ัมพันธ์กับท านองหลัก บรรเลงอยู่ในกลุ่มเสียง ซลทXรมX 
 จากผลสรุปในการวิเคราะห์การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา            
ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน มีรูปแบบในการด าเนินท านองระนาดเอกที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก
เป็นส่วนใหญ่ โดยส่วนมากครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน มักจะยึดท านองหลักเป็นส าคัญ เช่น ท านองหลัก      
มีทิศทางการเคลื่อนเสียงไปทางสูง ส านวนกลอนระนาดเอกก็มักจะมีทิศทางการเคลื่อนเสียงไปทางสูง  
และผู้วิจัยสามารถแบ่งรูปแบบส านวนกลอนระนาดเอกในเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ได้ดังนี้ 
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ตางรางที่ 2 สรุปการด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

เชือกท่ี กลอน
ไต่ลวด 

กลอน
ไต่ไม้ 

กลอน
ม้วน

ตะเข็บ 

กลอน
ย้อน

ตะเข็บ 

กลอน
ซ่อน

ตะเข็บ 

กลอน
ลอดตา
ข่าย 

กลอน
ร้อย
ลูกโซ ่

กลอน
พัน 

กลอน
สับ 

1 / /  /  /    
2 / /  /  /   / 
3 / /  / / /    
4 / /  /      
5 / /  /    / / 
6 / /  /      
7 / /  /   /   
8 / /  /   /  / 
9 / /  /      
10 / /        
11 / /        

ที่มา: ผู้วิจัย 
 
 จากตารางข้างต้นครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน นิยมใช้รูปแบบส านวนกลอนไต่ลวด ส านวนกลอน
ไต่ไม้ และกลอนย้อนตะเข็บ ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ไม่นิยมใช้รูปแบบส านวน กลอนซ่อนตะเข็บ    
กลอนลอดตาข่าย กลอนสับ และกลอนพัน ส านวนกลอนระนาดเอกที่ไม่พบในการด าเนินท านอง
ระนาดเอกในเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา คือ กลอนม้วนตะเข็บ ทั้งนี้เป็นข้อสรุปเฉพาะการด าเนิน
ท านองระนาดเอกในเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา เท่านั้น 
 รูปแบบส านวนกลอนระนาดเอกที่พบในการด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้าง
ประสานงา ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) ตามอัตลักษณ์ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน   
ที่พบมีด้วยกัน 8 รูปแบบ รูปแบบการด าเนินท านองระนาดเอกที่พบมีด้วยกัน 6 รูปแบบ และรูปแบบ
การด าเนินท านองระนาดเอกใน “ลูกโยน” ที่พบมีด้วยกัน 4 เสียง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
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รูปแบบส านวนกลอนระนาดเอก 
1) ส านวนกลอนไต่ลวด เชือกท่ี 1 ประโยคท่ี 6 วรรคที่ 1 

 
2) ส านวนกลอนไต่ไม้ เชือกท่ี 6 ประโยคท่ี 4  

 
3) ส านวนกลอนย้อนตะเข็บ เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 6 เที่ยวกลับ วรรคที่ 2 

 
4) ส านวนกลอนซ่อนตะเข็บ เชือกท่ี 3 ประโยคท่ี 2 วรรคที่ 1 

 
5) ส านวนกลอนลอดตาข่าย เชือกท่ี 2 ประโยคท่ี 3 วรรคที่ 1 

 
6) ส านวนกลอนร้อยลูกโซ่ เชือกท่ี 8 ประโยคท่ี 1 วรรคที่ 2 

 
7) ส านวนกลอนพัน เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 6 ลูกโยน 

 
8) ส านวนกลอนสับ เชือกท่ี 5 ประโยคท่ี 5 วรรคที่ 1 
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รูปแบบท านองระนาดเอก 
1) รปูแบบท านองถาม เชือกท่ี 1 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับ วรรคที่ 1  

 
2) รูปแบบท านองตอบ เชือกท่ี 1 ประโยคท่ี 1 เที่ยวกลับ วรรคที่ 1 

 
3) รูปแบบท านองถาม – ตอบ เชือกท่ี 1 ประโยคท่ี 1 เที่ยวกลับ วรรคที่ 1 - 2 

 
4) รูปแบบท านองซ้ าหัว เปลี่ยนท้าย เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 2 เที่ยวกลับ วรรคที่ 1 – 2 

 
5) รูปแบบท านองเปลี่ยนหัว ซ้ าท้าย เชือกท่ี 3 ประโยคที่ 5 เที่ยวกลับ วรรคที่ 1 – 2 

 
6) รูปแบบท านอง คู่ เชือกท่ี 5 ประโยคที่ 1 วรรคที่ 1  
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รูปแบบท านองระนาดเอก “ลูกโยน” 
1) รปูแบบท านองลูกโยน เสียง ลา เชือกท่ี 2 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 2 

 
2) รูปแบบท านองลูกโยน เสียง ซอล เชือกท่ี 6 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 

 
3) รูปแบบท านองลูกโยน เสียง โด เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ วรรคที่ 2 

 
4) รูปแบบท านองลูกโยน เสียง เร เชือกท่ี 9 ประโยคที่ 3 เที่ยวกลับ วรรคที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 6 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง “การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ของครูศักดิ์ชัย    

ลัดดาอ่อน” เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ศึกษาโครงสร้างเพลงเรื่องฉิ่ง 

ช้างประสานงา และศึกษาการด าเนินท านองระนาดเอกของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน โดยน าแนวคิด

ทฤษฎี คือ ทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ทฤษฎีอัตลักษณ์ ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย และทฤษฎีสังคีต

ลักษณ์วิเคราะห์ มาวิเคราะห์โครงสร้างเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา และการด าเนินท านองระนาดเอก       

ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน มีวิธีการด าเนินงานวิจัย โดย ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเก็บข้อมูล

จากการสัมภาษณ์บุคคล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย และศึกษาค้นคว้า         

ข้อมูลจากเอกสาร การตรวจสอบข้อมูลสามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้โดยดูจากข้อมูล

การสัมภาษณ์ของครูแต่ละท่าน จึงน าข้อมูลที่วิเคราะห์แล้ว จึงส่งมอบให้ ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน       

ครูไชยยะ ทางมีศรี ครูพงศ์พิพัฒน์ พรวัฒนาศิลป์ เพ่ือตรวจสอบอีกครั้ง 

 

6.1 สรุปผลวิจัย 

6.1.1 โครงสร้างของเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 

  6.1.1.1 โครงสร้างเพลงเรื่องเพลงฉิ่ง เป็นเพลงที่ไม่มีหน้าทับกลองมาก ากับจังหวะ       

มีเพียงจังหวะฉิ่งกับท านองเพลงเท่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภทที่มีจ านวนห้องเป็น

เลขคู่ 2) ประเภทที่มีจ านวนห้องเป็นเลขคี่ โดยส่วนมากนิยมน าเพลงฉิ่งประเภทที่มีจ านวนห้องเป็น

เลขคู่ มาขยายเป็นเพลงเถา เพราะสามารถน าหน้าทับมาก ากับจังหวะให้ถูกต้องตามหลักการ  

ประพันธ์เพลง 

  6.1.1.2 โครงสร้างเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา จัดอยู่ในประเภทเพลงเรื่องเพลงฉิ่ง    
เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) เป็นเพลงประเภทเพลง
เรื่องเพลงฉิ่งเป็นเพลงที่ไม่มีการขับร้อง และไม่มีหน้าทับก ากับจังหวะ เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 
ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) มีทั้งหมดจ านวน 11 เชือก แบ่งออกเป็นประโยคได้
ทั้งหมด 64 ประโยค โอกาสในการใช้บรรเลง สามารถบรรเลงในพิธีกรรมทางศาสนาขณะที่พระภิกษุ
ฉันภัตตาหารเช้าหรือฉันภัตตาหารเพล สามารถน าไปร้อยเรียงอยู่ในประเภทเพลงเรื่องนางหงส์ได้ 
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และสามารถน าไปบรรเลงประกอบการแสดง ขณะที่ตัวละครก าลังชมสวน หรือประกอบกิริยา       
การนอน อัตราจังหวะใช้อัตราจังหวะชั้นเดียวเท่านั้นในการก ากับจังหวะเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงาน 
ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) 
  6.1.1.3 โครงสร้างเพลงเรื่องฉิ่ งช้างประสานงา  ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์               

(เพ่ิม วัฒนวาทิน) แบ่งออกเป็น 11 เชือก โดยในแต่ละเชือกใช้ ลูกโยน เป็นส านวนจบของแต่ละเชือก 

เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา มีจ านวน 64 ประโยค ใน 11 เชือก เชือกท่ี 1 – 5 และ 7 – 11 มีท านอง

ซ้ าภายในประโยค แต่ในเชือกที่ 6 ไม่มีท านองซ้ าภายในประโยค ลักษณะที่เหมือนกันทั้งหมด          

11 เชือก คือ ลูกโยน การตีคู่สี่ การตีคู่ห้า การตีคู่แปด การตีสลับมือคู่สี่ การตีสลับมือคู่แปด          

การตีผสมมือเป็นท านอง และการตีเรียงเสียง ลักษณะที่แตกต่างกันทั้งหมด 11 เชือก คือ การตีสะบัด     

สามเสียง การตีคู่สอง การตีสะเดาะเสียงเดียว การตีลักจังหวะ และท านองโยนเปลี่ยนเสียง เพลงเรื่อง

ฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) ปรากฏบันไดเสียงด้วยกัน          

3 บันไดเสียง คือ ทางใน (ซลทXรมX) ทางนอก (ดรมXซลX) และ ทางเพียงออล่าง (ฟซลXดรX) 

 

6.1.2 การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

 6.1.2.1 อัตลักษณ์ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ในด้านส านวนกลอนระนาดเอกท่านจะมัก
เรียบเรียงท านองเรียบร้อย มีประโยคที่ถาม และประโยคตอบอยู่เสมอ ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ก่อนจะ
ออกบรรเลงที่ไหนท่านจะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ตนเองเสมอ จะท าการบ้านในการผูกส านวน
กลอนมาก่อนเสมอ จึงท าให้ส านวนกลอนของท่านมีความคมคาย และไพเราะน่าฟัง โดยเรียบเรียง
ส านวนกลอนครูท่านยึดหลักครูโบราณเป็นส าคัญ 

6.1.2.2 การศึกษาแนวคิดในการด าเนินท านองระนาดเอกของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน โดย

ผู้วิจัยแบ่งเป็นประเด็นดังนี้ 1) มีรูปแบบการบรรเลงระนาดเอกในลักษณะฉายท านองหลัก (เท่ียวที่ 1)       

2) มีรูปแบบการบรรเลงระนาดเอกในลักษณะฉายท านองระนาดเอก (เท่ียวกลับ) 

 6.1.2.3 การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ของครูศักดิ์ชัย           

ลัดดาอ่อน มีรูปแบบในการด าเนินท านองระนาดเอกที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลักเป็นส่วนใหญ่ 

โดยส่วนมากครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ยึดท านองหลักเป็นส าคัญ เช่น ท านองหลักมีทิศทางการเคลื่อน

เสียงไปทางสูง ส านวนกลอนระนาดเอกมีทิศทางการเคลื่อนเสียงไปทางสูง 

  ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน นิยมใช้รูปแบบส านวนกลอนไต่ลวด ส านวนกลอนไต่ไม้ และกลอน

ย้อนตะเข็บ ไม่นิยมใช้รูปแบบส านวน กลอนซ่อนตะเข็บ กลอนลอดตาข่าย กลอนสับ และกลอนพัน 
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ส านวนกลอนระนาดเอกที่ไม่พบในการด าเนินท านองระนาดเอกในเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา คือ 

กลอนม้วนตะเข็บ ทั้งนี้เป็นข้อสรุปเฉพาะการด าเนินท านองระนาดเอกในเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 

เท่านั้น 

 

6.2 อภิปรายผลวิจัย 

 ผลที่ได้จากการวิจัย น ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 6.2.1 โครงสร้างเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 

 โครงสร้างเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา  เป็นเพลงที่ไม่มีหน้าทับกลองมาก ากับจังหวะมีเพียง

จังหวะฉิ่งกับท านองเพลงเท่านั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) ประเภทที่มีจ านวนห้องเป็นเลขคู่   

2) ประเภทที่มีจ านวนห้องเป็นเลขคี่ โดยส่วนมากนิยมน าเพลงฉิ่งประเภทที่มีจ านวนห้องเป็นเลขคู่  

มาขยายเป็นเพลงเถา เพราะสามารถน าหน้าทับมาก ากับจังหวะให้ถูกต้องตามหลักการประพันธ์เพลง 

สอดคล้องกับรายงานวิจัยของ ข าคม พรประสิทธิ์ (2545) ที่ศึกษาเรื่องอัตลักษณ์เพลงฉิ่ง กล่าวว่า 

“ค าว่าเพลงฉิ่งเป็นการรวมกัน 2 ค า คือค าว่า เพลง และค าว่า ฉิ่งมารวมกันสามารถสรุปได้ว่า เพลงฉิ่ง

หมายถึงเพลงที่ใช้ฉิ่งประกอบการบรรเลง เพ่ือการก าหนดจังหวะให้กับนักดนตรีท าการรักษาแนว

ไม่ให้เร็วจนเกินไป โดยทั่วไปเพลงไทยจะถูกก าหนดจังหวะสามัญด้วยฉิ่ง และจังหวะหน้าทับด้วยกลอง

ประเภทต่าง ๆ แต่เพลงฉิ่งจะไม่มีกลองก าหนดอัตราจังหวะหน้าทับ” 

 โครงสร้างเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม          

วัฒนวาทิน) ประเภทเพลง จัดอยู่ในประเภทเพลงเรื่องเพลงฉิ่ง แบ่งออกเป็น 64 ประโยค โอกาสใน

การใช้บรรเลง สามารถบรรเลงในพิธีกรรมทางศาสนาขณะที่พระภิกษุฉันภัตตาหารเช้าหรือฉัน

ภัตตาหารเพลอัตราจังหวะ ผู้วิจัยใช้อัตราจังหวะชั้นเดียวเท่านั้น สอดคล้องกับทฤษฎีการวิเคราะห์

เพลงไทย มานพ วิสุทธิแพทย์ (2556) กล่าวว่า “โครงสร้างของเพลงเป็นข้อมูลเกี่ยวกับตัวเพลง       

แต่เป็นข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบภายนอก เป็นข้อมูลที่สามารถใช้การสังเกตซึ่งเป็นการวิเคราะห์

เบื้องต้นเท่านั้น เช่น ประเภทเพลง เพลงนั้นเป็นเพลงประเภทใด อัตราจังหวะ และหน้าทับที่ใช้   

อัตราจังหวะหวะของเพลงอยู่ในอัตราจังหวะกี่ชั้น จ านวนท่อน เป็นเพลง 1 ท่อน 2 ท่อน 3 ท่อน 

หน้าที่ของเพลง เพลงบางเพลงมีหน้าที่เฉพาะ เพลงบางเพลงมีหน้าที่หลายอย่างขึ้นอยู่กับการน าไปใช้ 

ประเภทวงที่ใช้บรรเลง เพลงบางเพลงสามารถบรรเลงด้วยวงประเภทใดก็ได้  โอกาสที่บรรเลง มีเพลง

หลายเพลงที่ต้องบรรเลงให้ถูกต้องตามโอกาสซึ่งส่วนมากเก่ียวข้องกับขนบธรรมเนียม ประเพณี” 
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ในเชือกที่ 1 – 5 และ 7 – 11 มีท านองซ้ าภายในประโยค แต่ในเชือกที่ 6 ไม่มีท านองซ้ า

ภายในประโยค ลักษณะที่เหมือนกันทั้งหมด 11 เชือก คือ ลูกโยน การตีคู่สี่ การตีคู่ห้า การตีคู่แปด 

การตีสลับมือคู่สี่ การตีสลับมือคู่แปด การตีผสมมือเป็นท านอง และการตีเรียงเสียง ลักษณะที่แตกต่าง

กันทั้งหมด 11 เชือก คือ การตีสะบัดสามเสียง การตีคู่สอง การตีสะเดาะเสียงเดียว การตีลักจังหวะ 

และท านองโยนเปลี่ยนเสียง เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม 

วัฒนวาทิน) ปรากฏบันไดเสียงด้วยกัน 3 บันไดเสียง คือ ทางใน (ซลทXรมX) ทางนอก (ดรมXซลX) 

และ ทางเพียงออล่าง (ฟซลXดรX) สอดคล้องกับทฤษฎีสังคีตลักษณ์วิเคราะห์ พิชิต ชัยเสรี (2559) 

กล่าวว่า “ความรู้พ้ืนฐานในการวิเคราะห์ ใช้ทางฆ้องวงใหญ่เป็นหลักในการวิเคราะห์ แนวทางในการ

วิเคราะห์นั้น ให้ใช้ท านองฆ้องวงใหญ่เป็นหลักส าคัญในการศึกษาวิเคราะห์  ด้วยถือว่าท านองฆ้องวง

ใหญ่เป็นท านองที่ใกล้เคียงกับท านองสารัตถะมากที่สุด จากการวิเคราะห์พบว่าเกิดขึ้นในลักษณะ   

ต่าง ๆ กัน ดังนี้ 1) แบบแผนซ้ าหัวซ้ าท้าย 2) แบบแผนซ้ าหัว 3) แบบแผนซ้ าท้าย 4) แบบแผนเปลี่ยน

กลาง 5) แบบแผนเที่ยวกลับ” 

 

 6.2.2 การด าเนินท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

 อัตลักษณ์ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ได้สืบทอดองค์ความรู้แนวทางการบรรเลงระนาดเอก   

ในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านการปรับวงกับครูประสิทธิ์ ถาวร ศึกษาระนาดเอกเพ่ิมเติมในด้านการด าเนิน

ท านองระนาดเอก การคิดส านวนกลอนระนาดเอก และศึกษาเพ่ิมเติมในการบรรเลงระนาดเอก

ประกอบการแสดง โขน และละครูกับครูพริ้ง กาญจนผลิน ครูสุรเดช กิ่มเปี่ยม ครูเผชิญ กองโชค      

ได้ศึกษาท านองเดี่ยวระนาดเอกกับ ครูบุญยัง เกตุคง ครูพินิจ ฉายสุวรรณ ในด้านส านวนกลอน   

ระนาดเอกท่านจะมักเรียบเรียงท านองที่ เรียบร้อย มีประโยคที่ถาม และประโยคตอบอยู่เสมอ         

ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ก่อนจะออกบรรเลงที่ไหนท่านจะมีความรับผิดชอบในหน้าที่ตนเองเสมอ       

จะท าการบ้านในการผูกส านวนกลอนมาก่อน จึงท าให้ส านวนกลอนของท่านมีความคมคาย และ

ไพเราะน่าฟัง โดยเรียบเรียงส านวนกลอนครูท่านยึดหลักครูโบราณเป็นส าคัญ สอดคล้องกับค า

สัมภาษณ์จาก ครูปี๊บ คงลายทอง กล่าวว่า “อัตลักษณ์มักจะเกิดกับตัวบุคคลนั้น ๆ จะมีความเป็น

ตัวตนของตัวเองตอ้งเกิดจากความชอบ การเลียนแบบ  และตนเองจึงน ามาประยุกต์เป็นของตนเองได้ 

นั้นเองก็ คือ อัตลักษณ์ หรือเรียกอีกอย่างได้ว่าความเป็นตัวเอง” 
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 แนวคิดในการด าเนินท านองระนาดเอกของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน โดยผู้วิจัยแบ่งเป็นประเด็น

ดังนี้ 1) มีรูปแบบการบรรเลงระนาดเอกในลักษณะฉายท านองหลัก (เที่ยวที่ 1) 2) มีรูปแบบการ

บรรเลงระนาดเอกในลักษณะฉายท านองระนาดเอก (เที่ยวกลับ)  สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์จาก       

ครูไชยยะ ทางมีศรี กล่าวว่า “การด าเนินท านองระนาดเอก ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ในการบรรเลง

เพลงเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเพลงเรื่องตะโพน เพลงเรืองนางหงส์ หรือเพลงเรื่องเพลงฉิ่ง มีความแตกต่าง

กันออกไป โดยเฉพาะเพลงเรื่องเพลงฉิ่งเไม่เน้นความเร็วแต่ก็ไม่ถึงกับช้าอืดอาด กลอนจะต้องเกาะ

เกี่ยวกับท านองหลัก ไม่ซับซ้อน ฟังดูแล้วให้เกาะเกี่ยวเป็นกลุ่มเพลงเดียวกัน โดยเฉพาะเที่ยวแรก 

ส่วนเที่ยวหลังจะเน้นท านองฉีกห่างกับท านองหลักเพ่ือโชว์กลอนระนาด” 

 การด าเนินท านองระนาดเอกของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน นิยมใช้รูปแบบส านวนกลอนไต่ลวด 

ส านวนกลอนไต่ไม้ และกลอนย้อนตะเข็บ ไม่นิยมใช้รูปแบบส านวน กลอนซ่อนตะเข็บ กลอนลอดตา

ข่าย กลอนสับ และกลอนพัน ส านวนกลอนระนาดเอกที่ไม่พบในการด าเนินท านองระนาดเอกในเพลง

เรื่องฉิ่งช้างประสานงา คือ กลอนม้วนตะเข็บ ทั้งนี้เป็นข้อสรุปเฉพาะการด าเนินท านองระนาดเอกใน

เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา เท่านั้น สอดคล้องกับวิทยานิพนธ์ของ สุราชดิษฐ์ ศรีสัตย์ชยะ (2545) 

เรื่องการด าเนินท านองระนาดเอกในเพลงเรื่องสี่ภาษา กล่าวว่า “กลอนระนาดเอก จึงหมายถึง 

รูปแบบการด าเนินท านองของระนาดเอก ในกลอนระนาดจะประกอบด้วยสองส่วน คือ ส านวนถาม

กับส านวนตอบ ในการด าเนินท านองระนาดผู้บรรเลงต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบ ในการคิดประดิษฐ์

กลอนระนาดเอก เพราะในการบรรเลงระนาดเอก กลอนระนาดถือเป็นเครื่องแสดงถึงภูมิปัญญาของ 

ผู้บรรเลง ลักษณะของกลอนระนาดเอกที่ดีมีหลายรูปแบบ หากส านวนถามด าเนินด้วยกลอนประเภท

กลอนไต่ลวด ส านวนตอบก็ต้องด าเนินด้วยกลอนประเภทกลอนไต่ลวดเป็นรูปแบบเดียวกันหรือ

ใกล้เคียง กลอนระนาดเอกมีด้วยกัน 9 รูปแบบ คือ กลอนไต่ลวด กลอนไต่ไม้ กลอนม้วนตะเข็บ   

กลอนย้อนตะเข็บ กลอนซ่อนตะเข็บ กลอนลอดตาข่าย กลอนร้อยลูกโซ่ กลอนพัน กลอนสับ” 
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6.3 ข้อเสนอแนะ 

 6.3.1 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะด้านการเลือกใช้ส านวนกลอนระนาดเอกที่สามารถน ามาต่อยอด

ในการเรียบเรียงส านวนกลอนที่มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับท านองหลัก และสามารถน าไป             

จัดหมวดหมู่ในรูปแบบการใช้ส านวนกลอนระนาดเอกในแต่ละประเภทเพลงได้อย่างถูกต้อง 

 6.3.2 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะด้านการอนุลักษณ์เพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก          

ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวาทิน) โดยจัดท าบันทึกเป็นเอกสารทางวิชาการ เพ่ือเผยแพร่             

ในหลักสูตรดุริยางคศิลป์ไทยตามมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  

 6.3.3 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะด้านการท างานวิจัยครั้งต่อไป โดยเลือกเครื่องมือที่เหลือ ได้แก่    

ปี่ใน ฆ้องวงเล็ก และระนาดทุ้ม มาวิเคราะห์การด าเนินท านองในลักษณะเฉพาะของเครื่องมือนั้น ๆ 

โดยแบ่งแยกส านวนกลอนได้อย่างสมบูรณ์ 
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ศักดิ์ชัย ลัดดำอ่อน. ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักกำรสังคีต  กรมศิลปำกร. (ผู้ ให้สัมภำษณ์ )                   

ประวุฒิ  อ่ ำพุทรำ.  (ผู้สัมภำษณ์) เมื่อ 5 พฤศจิกำยน 2561. 11 ธันวำคม 2561.                   

20 พฤศจิกำยน 2562. และ 21 กรกฎำคม 2563. 

สุรสิทธิ์  เขำสถิตย์ .  ดุริยำงคศิลปินอำวุโส ส ำนักกำรสังคีต กรมศิลปำกร.  (ผู้ ให้สัมภำษณ์)                

ประวุฒิ อ่ ำพุทรำ. (ผู้สัมภำษณ์) 24 กรกฎำคม 2563. 
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ภาคผนวก ก 

โน้ตท านองหลักเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา 11 เชือก ทางหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์             

(เพิ่ม วัฒนวาทิน) 
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โน้ตท านองหลักเพลงเร่ืองฉิ่งช้างประสานงา  

เชือกท่ี 1 
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เชือกท่ี 2 

 
 
 
 

เชือกที่ 3 
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เชือกท่ี 3 
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เชือกท่ี 4 
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เชือกท่ี 5 
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เชือกท่ี 6 

 
 

เชือกท่ี 7 
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เชือกท่ี 8 

 
 
 



201 
 

เชือกท่ี 9 
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เชือกท่ี 10 
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เชือกท่ี 11 
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ภาคผนวก ข 

โน้ตท านองระนาดเอกเพลงเรื่องฉิ่งช้างประสานงา ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 
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ท านองระนาดเอกเพลงเร่ืองฉิ่งช้างประสานงา ของครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน 

เชือกท่ี 1 เที่ยวที่ 1 
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เชือกท่ี 1 เที่ยวกลับ 
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เชือกท่ี 2 เที่ยวที่ 1 
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เชือกท่ี 2 เที่ยวกลับ 
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เชือกท่ี 3 เที่ยวที่ 1 
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เชือกท่ี 3 เที่ยวกลับ 
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เชือกท่ี 4 เที่ยวที่ 1 
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เชือกท่ี 4 เที่ยวกลับ 
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เชือกท่ี 5 เที่ยวที่ 1 
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เชือกท่ี 5 เที่ยวกลับ 
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เชือกท่ี 6 เที่ยวที่ 1 

 
 

เชือกท่ี 6 เที่ยวกลับ 
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เชือกท่ี 7 เที่ยวที่ 1 
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เชือกท่ี 7 เที่ยวกลับ 
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เชือกท่ี 8 เที่ยวที่ 1 
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เชือกท่ี 8 เที่ยวกลับ 
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เชือกท่ี 9 เที่ยวที่ 1 
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เชือกท่ี 9 เที่ยวกลับ 
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เชือกท่ี 10 เที่ยวที่ 1 

 
 

เชือกท่ี 10 เที่ยวกลับ 
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เชือกท่ี 11 เที่ยวที่ 1 
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เชือกท่ี 11 เที่ยวกลับ 
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ภาคผนวก ค 

ประวัติหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพิ่ม วัฒนวาทิน) 
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ประวัติหลวงสร้อยส าเนียงสนธ์ (เพิ่ม วัฒนวาทิน) 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 21 หลวงสร้อยส ำเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวำทิน) 

ที่มา: ผู้วิจัย 
 

 พูนพิศ อมำตยกุล (2532, น. 267) หลวงสร้อยส ำเนียงสนธ์ (เพ่ิม วัฒนวำทิน) เป็นบุตร     
คนที่ 2 ของนำยอ่ ำและนำงบัว วัฒนวำทิน มีพ่ีชำยชื่อ นำค ต่อมำได้รับต ำแหน่งทำงรำชกำรให้เป็น
หลวงพวงส ำเนียงร้อย ภูมิล ำเนำเดิมอำศัยอยู่ในชุมชนหลังวัดดุสิตำรำม ต ำบลบำงกอกน้อย กรุงเทพฯ    
เกิดเมื่อวันพุธขึ้น 14 ค่ ำเดือน 10 ปีเถำะ ตรงกับวันที่ 16 กันยำยน พ.ศ.2434 ในสมัยเด็กเรียน
หนังสือกับสมภำรแสงที่วัดน้อยทองอยู่ซึ่งได้ศึกษำเล่ำเรียนหนังสือรุ่นเดียวกับหลวงบรรเลงเลิศเลอ 
(กร กรวำทิน) ขุนเพลินเพลงประเสริฐ (จี่ วีณิณ) และขุนเพลิดเพลงประชัน (บุศย์ วีณิณ) ทั้งหมดนี้ได้
เป็นศิษย์รุ่นเล็กของครูช้อย สุนทรวำทิน ซึ่งสมภำรแสงได้เชิญมำเป็นครูสอนประจ ำอยู่ที่วัดน้อยทอง
อยู่ ต่อมำครูน้อยมีธุรกิจใจกำรสอนดนตรีในวังจึงได้ต่อเพลงจำกนักดนตรีรุ่นพ่ีที่เป็นศิษย์ครูช้อย     
และหลำนของสมภำรแสง มีนำมว่ำ นำยแหยม วีณิณ (ต่อมำได้ เป็น พระประดับดุริยกิจ)                
จนมีควำมสำมำรถตีระนำดเอกและฆ้องวงใหญ่ได้ดี เมื่อ พ.ศ.2448 อำยุได้ 14 ปี ถวำยตัวเป็น
มหำดเล็กในพระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 6 ครั้งยังด ำรงพระยศเป็นสมเด็จพระ
บรมโอรสำธิรำช ฯ ท ำหน้ำที่เป็นพนักงำนพิณพำทย์ส่วนพระองค์ ได้รับพระรำชทำนเงินเดือน       
เดือนละ 20 บำท และได้เป็น ขุนสร้อยส ำเนียงสนธ์ เมื่อวันที่ 28 มีนำคม พ.ศ. 2458 รับพระรำชทำน
เงินเดือน เดือนละ 40 บำท ท ำหน้ำที่บรรเลงฆ้องวงใหญ่ประจ ำวง มีควำมรู้ทักษะทำงเพลง          
และมีฝีมือดีจึงได้เลื่อนบรรดำศักดิ์เป็นหลวงสร้อยส ำเนียงสนธ์ เมื่อวันที่ 15 มกรำคม พ.ศ. 2465                
หลวงสร้อยส ำเนียงสนธ์ ได้รับพระรำชทำนนำมสกุล "วัฒนวำทิน" ตำมประกำศ ลงวันที่ 19 กันยำยน 
พ.ศ. 2456 ได้รับพระรำชทำนตรำมงกุฎสยำมชั้นที่  5 เหรียญรัตนำภรณ์ ชั้นที่  5 ฯลฯ และ              
ในรัชกำลที่ 7 ได้ลำออกจำกรำชกำรย้ำยไปอยู่ต่ำงจังหวัด ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน      
พ.ศ. 2490 เวลำ 05.00 น. ด้วยโรคไข้มำลำเรีย 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ-นามสกุล    นำยประวุฒิ อ่ ำพุทรำ 

วันเดือนปีเกิด    10 มีนำคม 2539 

สถานที่เกิด     โรงพยำบำลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

สถานที่อยู่ปัจจุบัน   38/6 ถนน รำฏอุทิศ ต ำบลสองพ่ีน้อง อ ำเภอสองพ่ีน้อง   

      จังหวัดสุพรรณบุรี 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2557   มัธยมศึกษำตอนปลำย วิทยำลัยนำฏศิลปสุพรรณบุรี 

 พ.ศ. 2561   ศิลปบัณฑิต (ดนตรีไทย) คณะศิลปนำฏดุริยำงค์ 

      สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  

 พ.ศ. 2563   ศิลปมหำบัณฑิต สำขำดุริยำงคศิลป์ไทย 

      สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม  
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