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 การด าเนินท านองปี่ใน ประเภทเพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ)         
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ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้า เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์และการลงภาคสนามซึ่งได้รับการถ่ายทอดการด าเนินท านองปี่ในจากครูปี๊บ คงลายทอง       
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เป่าปี่ในได้คือ 1) เพลงล่องลม สามชั้น พัฒนาด้านการวางรากฐานความชัดเจนของระบบเสียงปี่ใน                        
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ลิ้นของผู้เป่ากับลิ้นปี่สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้ว 3) เพลงสุรินทราหู สามชั้น พัฒนาด้านการบังคับลม               
การบังคับลิ้นกับการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงแหบเพ่ือป้องกันความเพ้ียนของเสียง 4) เพลงสารถี       
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เฉพาะที่แสดงถึง ลีลา ชั้นเชิง ในการเป่ายักเยื้องจังหวะอันเป็นเอกลักษณ์ของปี่ใน ซึ่งการพัฒนา
ทักษะอันเกิดจากการด าเนินท านองปี่ในทั้งสี่เพลงนี้เป็นประโยชน์ต่อการน าไปใช้ในการปฏิบัติเพลง 
อ่ืน ๆ ต่อไปได ้
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ABSTRACT 
 This research had objectives to study and analyse the pi nai’s realisation 
in Sam Chan (one of Thai piece characters) based on the style of Peep Khonglaithong 
(National Artist of Thailand and pi nai master). There are four pieces: 1) Long Lom Sam 
Chan, 2) Phram Khao Bot Sam Chan, 3) Surintharahu Sam Chan, and 4) Sarathi Sam 
Chan collected purposively as a group of pieces to be analysed. Research data were 
gathered from related documents, in-depth interviews, and fieldwork with participant 
observation of the current author to learn the pi nai with Peep Khonglaithong. 
           The result showed that the pi nai realisation in Sam Chan piece played by 
Peep Khonglaithong was created to correspond to the basic melody of the particular 
pieces. The performing techniques relied on the connection between the performer 
and the following elements: the pi nai instrumental feature, blowing, and fingering. 
The characteristics of the pi nai realisation found in pieces selected developed the 
musical ability of the pi nai player as follows: 1) Long Lom Sam Chan gave the basis 
of the pi nai sound production, 2) Phram Khao Bot Sam Chan supported the finger 
practice; air-blowing arrangement, the collaboration between the tongue and reed 
3) Surintharahu Sam Chan developed the wind control to avoid out of tune sound of 
the pi nai, and 4) Sarathi Sam Chan enhanced the fluency of fingering and air-blowing, 
advance style with complex rhythmic motive. All the pi nai’s performing techniques 
can also be used to perform the pi nai in other pieces.  

 

Keywords: the pinai’s realisation, sam chan, Peeb Khonglaithong (National Artist of Thailand) 
189 Pages  

 



 
บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 

วัฒนธรรมทางดนตรีไทยมีระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติ มีกระบวนการในการถ่ายทอดจาก
รุ่นสู่รุ่น เป็นศาสตร์และศิลป์ที่บูรพาจารย์ทางด้านดนตรีได้สั่งสม คิดค้นวิธีการ หลักการต่าง ๆ และ
จัดหมวดหมู่ในการบรรเลงให้ออกมาได้อย่างงดงามเหมาะสม ดนตรีไทยจึงเปรียบเสมือนศิลปะชิ้นเอก
อีกชิ้นหนึ่ง ที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติไทย ความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมดนตรีสู่สังคมโลก ดังนั้น
ดนตรีไทยจึงได้มีการน าไปใช้ในหลายบทบาทหน้าที่ ที่ เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ทั้งในด้าน
พิธีกรรมต่าง ๆ ด้านการแสดงต่าง ๆ และเพ่ือความบันเทิง ดนตรีล้วนเข้ามามีบทบาทในชีวิตทั้งสิ้น 
เครื่องดนตรีไทยนั้นได้แยกประเภทของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดตามอากัปกิริยาที่ท าให้เกิดเสียง ได้แก่ 
เครื่องดีด เครื่องสี เครื่องตี เครื่องเป่า 

ปี่ใน สันนิษฐานการก าเนิดขึ้นว่า เป็นปี่ที่เกิดขึ้นในดินแดนของสุวรรณภูมิ  เป็นเครื่องดนตรี
ประเภทเป่าที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยภูมิปัญญาของคนไทย มีลักษณะวิธีการในการเป่ากับนิ้วที่ปิดเปิดให้
เกิดระบบเสียงนั้น มิได้ไล่เรียงเสียงกัน แต่สลับสับกันไปมา ความพิเศษของปี่ในอีกอย่างหนึ่งก็คือ           
รูปี่ที่ใช้ปิด เปิดเสียง มีแค่ 6 รูเท่านั้น แต่สามารถประดิษฐ์เสียงได้ถึง 24 เสียง นับเป็นอัจฉริยะของผู้ที่
ประดิษฐ์คิดค้น ลักษณะการเกิดเสียงของปี่ในนั้น ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ 1.) ตัวของปี่ในเราเรียกว่า 
เลาปี่ ยาวประมาณ 41 – 42 เซนติเมตร นิยมใช้ไม้ชิงชัน ไม้พยุง 2.) ส่วนที่ประกอบเป็นลิ้นส าหรับ
เป่า เราเรียก ลิ้นปี่ ซึ่งประกอบด้วย ก าพวด (ท าด้วยโลหะ เชื่อมให้เป็นหลอด) ใบตาล และเชือกผูก
ลิ้นปี่ ลักษณะการด าเนินท านองของปี่ในมีหน้าที่เป็นผู้น าวง ใช้วิธีเป่าเก็บบ้าง โหยหวนบ้างไปกับ
ท านองของเพลง ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของเสียงปี่ที่เป่าออกมานี้เอง ท าให้มีการน าปี่ในไปใช้
บรรเลงในหลายบทบาทหน้าที่ด้วยกัน ทั้งในด้านพิธีกรรม ประกอบด้านการแสดง และเพ่ือความ
บันเทิง  มนตรี ตราโมท (2540, น. 18) ในลักษณะของวงบรรเลง ในแต่ละด้านนั้น มีวิธีและหลักใน
การบรรเลงที่แตกต่างกันออกไป ตามลักษณะเฉพาะของเพลงประเภทนั้น ๆ มีรูปแบบในการด าเนิน
ท านองของเครื่องดนตรีแต่ละชนิดด้วย เช่น เพลงเรื่อง เพลงหน้าพาทย์ เพลงเกร็ด เพลงเดี่ยว และ
เพลงสามชั้นเพลงแต่ละประเภทที่กล่าวมาล้วนมีหลักและวิธีในการบรรเลงทั้งสิ้น 

เพลง คือ ท านองที่ได้ประดิษฐ์ขึ้นโดยมีสัดส่วน มีจังหวะ วรรคตอน และความสัมผัสถูกต้อง
ตามกฎเกณฑ์ของดุริยางคศิลป์มีการถ่ายทอดจากอารมณ์จินตนาการ ประสบการณ์ และความรู้สึก
ของมนุษย์ลงในบทเพลงโดยใช้ถ้อยค า เสียง อักษร สระและวรรณยุกต์ ตามกฎแห่งฉันทลักษณ์       
สร้างขึ้นอย่างมีระบบแบบแผนตามโครงสร้างพ้ืนฐานหลัก จึงนับได้ว่าเป็นผลงานที่ส าคัญของมนุษย์  
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และยังเป็นผลงานอันทรงคุณค่ามากยิ่งของคนไทยที่บรรพบุรุษได้สร้างสรรค์สะสมและพัฒนามาแต่
โบราณ เป็นรูปแบบทางวัฒนธรรมที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของชาติไทยได้เป็นอย่างดี มีวิวัฒนาการมาจาก     
เพลงร้องโดยน าลักษณะของเพลงพ้ืนบ้านหรือเพลงกล่อมลูกในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย จากนั้น
จึงมีการพัฒนาโดยน าเครื่องดนตรีมาบรรเลงประกอบการร้อง เพลงไทยจะมีลักษณะที่ให้ความรู้สึก
ละเอียดอ่อน ประณีตงดงาม และให้อารมณ์ได้หลากหลาย เช่น อารมณ์รัก โกรธ สนุกสนาน เศร้า    
ดีใจ สง่างาม เป็นต้น และยังมีหน้าที่ บทบาท รูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของบทเพลง
นั้น   
  ส าเนียง มณีกาญจน์และสมบัติ  จ าปาเงิน , (2539,  น.9) กล่าวว่า เพลงไทยในสมัย                
กรุงรัตนโกสินทร์ได้พัฒนาขึ้นมากโดยอาศัยจากพ้ืนฐานจากเพลงดนตรีในสมัยกรุงศรีอยุธยาซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นเพลงในอัตราจังหวะสองชั้นที่มีอยู่มากมาย เมื่อถึงสมัยรัตนโกสินทร์จึงน าเพลงของเดิมมา
ขยายให้เป็นเพลงอัตราจังหวะสามชั้น ซึ่งเพลงอัตราจังหวะสามชั้นมีลักษณะการด าเนินท านองเพลงที่
ต้องใช้เวลาในบรรเลงและขับร้องนานกว่าเพลงในอัตราอ่ืน ๆ เช่น  เพลง นางครวญสองชั้นใช้เวลา
บรรเลงและขับร้อง 4 นาที เพลงนางครวญชั้นเดียวจะจบลงในเวลา  2 นาที ส่วนเพลงนางครวญสาม
ชั้นจะต้องใช้เวลาถึง 5 นาที ส าหรับจุดก าเนิดเพลงสามชั้นนั้น อาจแยกพิจารณาดังนี้  ประการที่หนึ่ง  
เพลงสามชั้นก าเนิดจาก เพลงที่ศิลปินประดิษฐ์ขึ้นโดยตรง ในขั้นต้นมักมีแต่ท านองดนตรีเป็นพ้ืน เช่น 
เพลงตระต่าง ๆ ซึ่งบรรเลงรวมอยู่ในชุดโหมโรง “สักวา” เฟ่ืองฟู โดยใช้เพลงร้องท่ีด าเนินลีลาช้า และ
บางเพลงก็มีท านองเอ้ือนยืดยาว จนกระทั่งถึงยุคนิยมฟังเพลงรับร้องกันมากขึ้น คือ ตั้งแต่ปลาย
รัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา เพลงสามชั้นจึงเริ่มเข้ามามีบทบาทในแง่ที่เป็น
เพลง “เพลงเสภา” ส าหรับร้องส่ง อีกอย่างหนึ่ง ศิลปินผู้สมควรได้ชื่อว่า “บิดาแห่งเพลงสามชั้น”     
ในยุคนี้คือ พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) หรือที่ศิลปินทั่วไปรู้จักกันในนาม “ครูมีแขก” ประการ
ที่สอง เพลงสามชั้นที่ถือก าเนิดจากเพลงอ่ืน เพลงชนิดนี้ในด้านท านองดนตรีมีมาแล้วแต่ครั้งปลาย
สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยศิลปินน าเพลงหน้าพาทย์อัตราสองชั้นบางเพลงมาขยายเป็นท านองสามชั้น 
เช่น เพลง เพลงตระจอมศรี และตระปลายพระลักษมณ์ เป็นต้น ส่วนที่ยืดขยายจากเพลงช้า เพลงเร็ว 
หรือเพลงสองชั้นอ่ืน ๆ  

จากรากฐานทางการสร้างสรรค์ด้านดนตรีไทยคีตกวีและนักดนตรีไทยที่มีชื่อเสียงในด้าน 
เครื่ อง เป่ า  ในอดีตและปัจจุบันมีหลายท่าน อาทิ  พระประดิษฐไพเราะ  (มี  ดุ ริ ยางกู ร )                       
พระยาเสนะดุริยางค์  (แช่ม สุนทรวาทิน) พระยาประสานดุริยศัพท์  (แปลก ประสานศัพท์)                          
ครูเทียบ คงลายทอง ครูบาง หลวงสุนทร ครูบุญช่วย โสวัตร ครูปี๊บ คงลายทอง เป็นต้น                 

 ถ้าจะกล่าวถึง ครูปี๊บ คงลายทอง ถือว่าเป็นครูผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถท่านหนึ่ง
ที่ได้รับการถ่ายทอดการเป่าปี่ในมาจากคุณครูเทียบ คงลายทอง ผู้เป็นบิดาที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรี
ไทยเป็นที่ยอมรับในด้านการบรรเลงดนตรี ไทยประเภทเครื่องเป่า เป็นศิษย์เอกของพระยา             
เสนะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) ครูปี๊บ คงลายทอง ท่านได้ศึกษาและเรียนรู้จากการเป่าปี่ในจากครู
เทียบ คงลายทอง จนมีความรู้และความสามารถกระทั่งครูปี๊บ คงลายทอง ได้สั่งสมประสบการณ์และ       
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องค์ความรู้สร้างสรรค์ผลงานทางด้านดนตรีไทยในด้านเครื่องเป่าทุกชนิดมีผลงานในด้านการเป่าปี่ใน
จนเป็นที่ยอมรับในวงการดนตรีไทย ครูปี๊บ คงลายทอง ถือว่าเป็นครูดนตรีไทยที่มีความรู้
ความสามารถในการเป่าปี่ในเป็นที่ยอมรับ มีลูกศิษย์ที่เคารพนับถือจ านวนมากด้วยผลงานทางด้าน
การบรรเลงและความสามารถของครูปี๊บ คงลายทอง ที่ได้สะสมองค์ความรู้ในด้านการเป่าปี่ในและ
สร้างผลงานในด้านดนตรีไทยนั้น ท าให้ครูปี๊บ คงลายทอง ถือว่าเป็นศิลปินที่มีความรู้ความสามารถใน
เรื่องของเครื่องเป่าทุกชนิดด้วยความสามารถที่โดดเด่นในเรื่องของเครื่องเป่าท าให้ได้คิดค้นหลักการ
ด าเนินท านองประเภทเพลงสามชั้น ซึ่งเป็นเพลงที่สามารถฝึกทักษะในเรื่องของการบังคับลม การ
บังคับลิ้น และท าให้ผู้เรียนเข้าใจถึงหลักการด าเนินท านองของกลุ่มเสียงปี่ในที่มีความสัมพันธ์กัน
ระหว่างลมนิ้วลิ้นและยังได้ถ่ายทอดทักษะและกลวิธีของปี่ในให้ฝึกปฏิบัติตามความเหมาะสมของ
ผู้เรียน 

จากความเป็นมาและความส าคัญข้างต้น ผู้วิจัยตระหนักถึงคุณค่าและความส าคัญใน
การศึกษาการด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้นเพ่ือเป็นขั้นตอนและเพ่ิมศักยภาพของผู้เป่าปี่ใน
เส้นทางวิชาชีพดุริยางคศิลปินไทยและพัฒนาต่อยอดถึงเพลงชั้นสูง และเป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติ
ทักษะการเป่าปี่ใน อีกทั้งจะเป็นคุณประโยชน์แก่ผู้ที่จะน าไปศึกษาเรียนรู้วิธีการและหลักการต่าง  ๆ 
ในองค์ประกอบของการด าเนินท านองปี่ในเพลงสามชั้นเพ่ือพัฒนาทักษะการน าไปใช้ในเพลงชั้นสูง
รวมถึงน าองค์ความรู้ไปพัฒนาวิชาชีพดนตรีไทย พัฒนาองค์กร และเป็นแนวทางในการถ่ายทอดสืบไป 
 
2. วัตถปุระสงค์ของกำรวิจัย 
       เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้นทาง ครูปี๊บ คงลายทอง 
ศิลปินแห่งชาติ 
 
3. ค ำถำมในกำรวิจัย 
       1.3.1 การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้นทางครูปี๊บ คงลายทอง มีลักษณะการด าเนิน
ท านองอย่างไรและใช้กลวิธีใดบ้าง 
       1.3.2 การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง ช่วยในการเสริมสร้าง
ทักษะในการบรรเลงอย่างไร 
 
4. ขอบเขตของกำรวิจัย 
       ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้นทาง ครูปี๊บ คงลายทอง 
ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตไว้ ดังนี้ 
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       4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 

              ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาการด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้นทาง ครูปี๊บ คงลายทอง 
จ านวน 4 เพลง ดังนี้ 
              4.1.1 เพลงล่องลม สามชั้น 
              4.1.2 เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น 
              4.1.3 เพลงสุรินทราหู สามชั้น 
              4.1.4 เพลงสารถี สามชั้น 
 
5. ข้อตกลงเบื้องต้น 
        ในการศึกษาการด าเนินท านองปี่ในเพลงสามชั้น ทาง ครูปี๊บ คงลายทอง ผู้วิจัยใช้การบันทึก
โน้ตท านองหลักและการด าเนินท านองปี่ในเพลงสามชั้นด้วยโน้ตสากลระบบเสียงดนตรีไทย 
 
6. นิยำมศัพท์เฉพำะ 
         การด าเนินท านอง  หมายถึง  การด าเนินท านองของเครื่องดนตรีไทยที่บรรเลงไปตามท านอง
หลักของเพลงไทยให้มีลักษณะเฉพาะของเครื่องดนตรีไทยที่ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยหมายถึงการด าเนิน
ท านองของปี่ในกับฆ้องวงใหญ่            
         เพลงสามชั้น หมายถึง  เพลงที่มีการก าหนดอัตราจังหวะของหน้าทับและเพลง มีความยาว
กว่าอัตรามีความยาวกว่าเพลงอัตราจังหวะสองชั้นอีกเท่าตัว 
 

7. ประโยชน์คำดว่ำที่จะได้รับ  
            7.1 ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
                  เป็นฐานความรู้และแนวทางในการศึกษาวิธีการด าเนินท านองปี่ใน  ประเภทเพลง      
สามชั้นและสามารถน าไปใช้เป็นแนวการเรียนการสอนและพัฒนาทักษะของผู้เป่าปี่ในให้สามารถ
พัฒนาต่อยอดใช้กับเพลงชั้นสูงและเป็นการพัฒนาวิชาชีพดนตรีไทยในด้านเครื่องเป่าสืบไป 
            7.2 กำรอนุรักษ์และสืบทอดทำงดนตรี 
                   เป็นการรวบรวมองค์ความรู้ในการถ่ายทอดกลวิธีการเป่าปี่ในรวมไปถึงหลักในการ
ด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น โดยครูผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีไทยประเภทเครื่องเป่าถือว่าเป็น 
องค์ความรู้ที่สามารถเป็นประโยชน์เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและการสืบทอดภูมิปัญญานี้ต่อไป 
 
 
 

     



   
 

 
บทท่ี 2 

การทบทวนวรรณกรรม 
 

การวิจัยเรื่องการด าเนินท านองปี่ ในประเภทเพลงสามชั้นทาง ครูปี๊บ คงลายทอง           
(ศิลปินแห่งชาติ) ในครั้งนี้เป็นการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ กระบวนการเรียนรู้ ประสบการณ์ ผู้วิจัยได้
รวบรวมข้อมูลทางวิชาการ และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท าการศึกษา ผู้วิจัยได้ก าหนด
ประเด็นต่าง ๆ ในการศึกษาดังนี้ คือ 

1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
      1.1 แนวคิดทฤษฎีเรื่อง ทาง ของครูมนตรี ตราโมท         
      1.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย 
      1.3 แนวคิดและทฤษฏีมานุษยวิทยาการดนตรี 
      1.4 ทฤษฎีการปฏิบัติดนตรีไทย        

2. เอกสารงายวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       2.1 ประวัติความเป็นมาของปี่ใน 
       2.2 บทบาทความส าคัญและหน้าที่ของปี่ใน 
       2.3 วิธีการบรรเลงปี่ใน 
       2.4 ประเภทของเพลงสามชั้น   

3. ประวัติเพลงอัตราจังหวะสามชั้น 
       3.1 เพลง ล่องลม สามชั้น 
       3.2 เพลง พราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น 
       3.3 เพลง สุรินทราหู สามชั้น 
       3.4 เพลง สารถี สามชั้น           

4. ประวัติและผลงานของครูปี๊บ คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ) 
      4.1 ประวัติส่วนตัว 
       4.2 ประวัติด้านการศึกษา 
       4.3 ประวัติด้านการท างาน        
       4.4 ผลงานด้านดนตรีและเกียรติประวัติ  

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
6. กรอบแนวคิดงานวิจัย 
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1. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
       1.1 แนวคิดเรื่อง ทาง ของครูมนตรี ตราโมท (ศิลปินแห่งชาติ) 
            มนตรี ตราโมท (2531, น. 12-13) ได้ให้ความหมายค าว่าทางไว้ 3 ประการ คือ 
           1.) ทาง หมายถึง วิธีการด าเนินท านองโดยเฉพาะของเครื่องดนตรีแต่ละอย่าง เช่น             
ทางระนาดเอก ทางระนาดทุ้ม และทางปี่ใน ซึ่งแต่ละอย่างต่างก็มีวิธีการด าเนินท านองที่แตกต่างกัน 
           2.) ทาง หมายถึง  วิธีการด าเนินท านองของเพลงที่ประดิษฐ์ขึ้นโดยเฉพาะ เช่น ทางของครู ก 
ครู ข หรือ ทางเดี่ยว ทางหมู่ ทางพ้ืน ทางกรอ และทางลูกล้อลูกขัด ซึ่งแม้จะบรรเลงด้วยเครื่องดนตรี
อย่างเดียวกันก็ด าเนินท านองไม่เหมือนกัน 
            3.) ทาง หมายถึง ระดับของบันไดเสียง (key) เช่น ทางเพียงออ ทางใน ทางกลาง และทาง
ชวาเป็นต้น   
            ซึ่งทางในความหมายที่ 3 นี้ มีเสียงสูงกว่ากันเรียงเป็นล าดับขึ้นไปดังนี้  
            ก. ทางเพียงออล่าง (ทางในลด) เรียกตามชื่อลูกฆ้องใหญ่ลูกที่ 10 (นับจากลูกทวนหรือลูกที่
ต่ าที่สุด) เพราะลูกฆ้องนี้เรียกว่าลูกเพียงออ และเมื่อบรรเลงในทางนี้ เสียงลูกเพียงออนี้ โดยมากก็มัก
เป็นที่เสียงที่ปกครอง (Governing Sound) แทบทุกเพลง ทางนี้มักใช้ประกอบกับละครดึกด าบรรพ์     
                ข. สูงจาก ก. ขึ้นไปอีก 1  เสียง เรียกว่า ทางใน เรียกตามชื่อปี่ที่ใช้ประกอบในเสียงนี้ ทางนี้
มักใช้ประกอบกับการแสดงโขนละคร 
            ค. สูงจาก ข. ขึ้นไปอีก 1 เสียง เรียกว่า ทางกลาง  เรียกตามชื่อปี่ที่ใช้ประกอบในเสียงนี้ 
ทางนี้มักใช้ประกอบกับการแสดงโขนละคร  
            ง. สูงจาก ค. ขึ้นไปอีก 1 เสียง เรียกว่า ทางเพียงออบน เรียกตามชื่อขลุ่ยเพียงออที่ใช้
ประกอบในเสียงนี้ หรือเรียกว่าทางนอกต่ า ตามชื่อปี่ที่ใช้ประกอบในเสียงนี้ทางนี้เป็นทางของมโหรี
และเครื่องสาย 
            จ. สูงจาก ง. ขึ้นไปอีก 1 เสียง เรียกว่า ทางกรวด หรือทางนอก เรียกตามชื่อปี่ที่ใช้ประกอบ
เสียงนี้ โดยเป่าได้นิ้วเดียวกับปี่ในเป่าทางใน ทางนี้มักใช้ประกอบกับเสภาหรือการบรรเลงรับร้องโดย
ปกต ิ 
             ฉ. สูงจาก จ ขึ้นไปอีก 1 เสียง เรียกว่า ทางกลางแหบ เพราะปี่กลางจะต้องเป่าทางแหบ
เช่นเดียวกับปี่ในเป่าทางนอก ( ทางกรวด ) ทางนี้ไม่ค่อยได้ใช้ประกอบกับอะไร 
             ช. สูงจาก ฉ ขึ้นไปอีก 1 เสียง เรียกว่า ทางชวา เรียกตามชื่อปี่ที่ใช้ประกอบในเสียงนี้ ทาง
นี้ใช้ประกอบกับการบรรเลงที่ผสมกับปี่ชวา เช่น เครื่องสายปี่ชวา แต่การบรรเลงปี่พาทย์นางหงส์        
ซึ่งผสมปี่ชวาเหมือนกัน แต่ก็ไม่ได้ใช้ทางนี้กลับไปใช้ทางเพียงออบน ( หรือทางนอกต่ า ) ก็ไม่ทราบ 
ทั้งนี้น่าจะเพ่ือความสะดวกของพวกเครื่องตีนั้นเอง 
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 จาการศึกษาแนวคิดเรื่องทางของครูมนตรี ตราโมท ท าให้ทราบว่า ค าว่าทาง หมายถึงระดับ
ของบันไดเสียง  ( KEY ) มีทั้งหมด 7 ทาง ซึ่งประกอบด้วย 1.) ทางเพียงออล่าง หรือทางในลด         
2.) ทางใน 3.) ทางกลาง 4.) ทางเพียงออบน 5.) ทางกรวดหรือ ทางนอกต่ า  6.) ทางกลางแหบ               
7.) ทางชวา   
 
       1.2 ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย 
               มานพ วิสุทธิแพทย์ (2556, น. 15-20) ได้อธิบายถึงความหมายของการวิเคราะห์เพลง
ไทยว่า การวิเคราะห์เพลงไทยนั้นมีหลายวิธีขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลาย ๆ อย่าง เช่น วัตถุประสงค์ใน
การวิเคราะห์ประเภทของดนตรีที่วิเคราะห์ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์นั้นมีหลายวัตถุประสงค์ 
ทั้งที่เป็นวัตถุประสงค์ในทางดนตรี เช่น ต้องการทราบโครงสร้างและไวยากรณ์ของเพลง  หรือ
วัตถุประสงค์ทางสังคมวิทยา เช่น บทบาทของดนตรีที่มีผลต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม เป็นต้น 
  ส าหรับการวิเคราะห์เพลงไทยสามารถน าวิธีวิเคราะห์ไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับลักษณะหรือ
องค์ประกอบของเพลงไทย เช่น การวิเคราะห์ลักษณะและกระสวนของท านองเพลงไทย การแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างท านองเพลงของเครื่องดนตรีต่างชนิดกัน การแสดงความสัมพันธ์ของเครื่อง
ดนตรีชนิดเดียวกันแต่ทางเพลงต่างกัน รวมทั้งวิเคราะห์ปริมาณความถี่ของเสียงลูกตก หรือลักษณะ
เสียงที่ส าคัญของบทเพลง เป็นต้น การวิเคราะห์เพลงไทยนั้นเนื้อหาหลักหรือหัวใจส าคัญของการ
วิเคราะห์อยู่ที่ท านองเพลง ดังนั้นการวิเคราะห์เพลงไทยที่สมบูรณ์ต้องพิจารณาดูที่ โครงสร้างบันได
เสียง ที่เป็นบันไดเสียง 5 เสียงนั้นเอง (ซึ่งบันไดเสียง 5 เสียงมีความสอดคล้องกับ “ทาง” ที่หมายถึง
ระดับเสียง) มีทฤษฎีหลายทฤษฎีที่น ามาอ้างอิงกล่าวถึงบันไดเสียงในเพลงไทย ทฤษฎีที่มักจะพูดกัน
โดยกว้างขวางคือ บันไดเสียงของดนตรีไทยเป็นบันไดเสียง 5 เสียง นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่เชื่อว่า
ดนตรีไทยมีบันไดเสียง 5 เสียง บันไดเสียง 6 เสียง และบันไดเสียง 7 เสียง เสียงทั้ง 7 เสียงสามารถ
จ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งมี 5 เสียง อีกกลุ่มหนึ่งมี 2 เสียง กลุ่มเสียงทั้ง 2 กลุ่มเสียงมีหน้าที่
แตกต่างกัน กลุ่มเสียง 5 เสียงเป็นกลุ่มเสียงที่แสดง คุณลักษณะและคุณสมบัติที่เป็นส่วนประกอบ
หลักของบันไดเสียงในดนตรีไทย ในขณะที่กลุ่มเสียง 2 เสียง มิได้เป็นส่วนประกอบที่สร้างขึ้นเป็น
บันไดเสียง บันไดเสียงเพลงไทยจึงเป็นบันไดเสียงที่ประกอบด้วยกลุ่มเสียง 5 เสียงหลัก และมีกลุ่ม
เสียง 2 เสียงเป็นเสียงรอง การก าหนดชื่อบันไดเสียงในเพลงไทย เมื่อดนตรีไทยมีบันไดเสียงต่าง ๆ     
ได้ 7 บันไดเสียง จึงมีความจ าเป็นต้องก าหนดชื่อบันไดเสียงของแต่ละบันไดเสียงเพ่ือความเข้าใจ
ตรงกัน โดยการก าหนดชื่อบันไดเสียงจะก าหนดบันไดเสียงตามลักษณะของบทเพลงจากโน้ตขั้นที่ 1 
ของบันไดเสียง ดังนี้ 
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              ที่มา: มานพ  วิสุทธิแพทย์. (2556, น.20) 
 
 ในการศึกษาทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทยที่ผู้วิจัยศึกษามาข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าเพลงไทย
เป็นเพลงที่ใช้เสียง 7 เสียง เสียงทั้ง 7 เสียงนั้นมีบทบาทหน้าที่และความส าคัญแตกต่างกัน เสียงทั้ง 7 
เสียงสามารถจ าแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่มี 5 เสียงหลัก และอีกกลุ่มที่มี 2 เสียงรอง           
กลุ่มเสียง 5 เสียงหลัก เป็นกลุ่มเสียงที่แสดงคุณสมบัติที่เป็นส่วนประกอบหลักของบันไดเสียง        
ส่วนกลุ่มเสียง 2 เสียงรอง มิได้เป็นส่วนประกอบหลักที่สร้างขึ้นเป็นบันไดเสียงและมีบางเพลงที่ใช้
บันไดเสียง 5 เสียง ดังนั้นในการด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น หลักของการด าเนินท านอง
จะต้องเข้าใจถึงองค์ประกอบและบันไดเสียงของเพลงไทยว่ามีลักษณะของท านองเพลงและบันไดเสียง
ที่มีความสัมพันธ์ของทางเพลงระหว่างเครื่องดนตรีโดยการด าเนินท านองจะต้องวิเคราะห์ให้มีความ
สอดคล้องกันระหว่างท านองหลักและการด าเนินท านองของปี่ใน ซึ่งการด าเนินท านองปี่ในประเภท
เพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง มีความสัมพันธ์ระหว่างท านองของปี่ในและท านองหลักแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของโครงสร้างเพลงที่มีการด าเนินท านองของเครื่องดนตรี โดยน ามาประยุกต์ใช้ใน
การวิเคราะห์ทางเฉพาะให้สอดคล้องกัน 
 
        1.3 แนวคิดและทฤษฏีมนุษย์ดนตรีวิทยา 
   มนุษยดนตรีวิทยา (Ethnomusicology)  เป็นสาขาหนึ่งของดนตรีวิทยา (musicology)  
ซึ่งเป็นการศึกษาดนตรีของวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่ไม่ใช้ดนตรีตะวันตกและยังมีอยู่ในปัจจุบัน โดยศึกษา    
ที่ตัวดนตรี แนวคิดผู้ประพันธ์ บทบาทหน้าที่ การคงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของดนตรีในท้องที่ต่าง ๆ 
เป็นต้น โดยการศึกษานั้นเน้นที่การศึกษาภาคสนามเป็นหลัก เป็นการอธิบายข้อเท็จจริงทางดนตรี ใน
แง่ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ นักมนุษยดนตรีวิทยาควรที่จะศึกษาและเก็บรวมรวบข้อมูลด้วยตนเอง 
นอกจากการวิเคราะห์เรื่องของวัฒนธรรมแล้วยังต้องวิเคราะห์โครงสร้างและองค์ประกอบต่าง ๆ ของ
ดนตรี เช่น ท านองเพลง อัตราจังหวะ ท่อน เนื้อร้อง รูปแบบ ดนตรีลักษณะพิเศษ หมายถึง 

1 2 3 4 5 6 7 
ด ร ม ฟ ซ ล ท 
ร ม ฟ ซ ล ท ด 
ม ฟ ซ ล ท ด ร 
ฟ ซ ล ท ด ร ม 
ซ ล ท ด ร ม ฟ 
ล ท ด ร ม ฟ ซ 
ท ด ร ม ฟ ซ ล 

ล าดับขั้นของบันไดเสียง 
            บันไดเสียงโด 

           บันไดเสียงเร 
         บันไดเสียงมี 

           บันไดเสียงฟา 

           บันไดเสียงซอล 

        บันไดเสียงลา 

           บันไดเสียงที 
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ความสัมพันธ์ระหว่างบทเพลงกับสิ่งที่ไม่ใช้ดนตรี เป็นต้น มีการบันทึกและถ่ายทอดออกมาเป็นโน้ต 
เพ่ือให้การวิเคราะหน์ั้นเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้อง (ปัญญา รุ่งเรือง, 2546, น.21)  
 ในการเก็บข้อมูลภาคสนามมีข้ันตอนต่าง ๆ คือ ขั้นเตรียมการ โดยก่อนออกภาคสนามต้องมี
การหาข้อมูลเบื้องต้นและศึกษาข้อจ ากัดต่าง ๆ เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือเตรียมตัวที่พร้อมเรียบร้อย
ต่อมาจะเป็น ขั้นด าเนินการ เป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เทคนิค และความรู้ต่าง ๆ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ 
เทคนิคและวิธีการต่าง ๆ เช่น การสังเกต การสัมภาษณ์  การสอบถาม เมื่อได้ข้อมูลที่ต้องการแล้วจึง
เข้าสู่ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล เมื่อวิเคราะห์ สรุปเรียบเรียงและตรวจทานเรียบร้อยจึงน าเสนอผลงาน          
(ปัญญา รุ่งเรือง, 2546, น.31)   
 ในการศึกษาการด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้นทาง ครูปี๊บ คงลายทอง นั้นผู้วิจัย
ได้ใช้หลักแนวคิดมนุษยดนตรีวิทยาเป็นแนวทางการศึกษา การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลง     
สามชั้น โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ตามข้ันตอนต่าง ๆ รวมถึงเทคนิควิธีการสัมภาษณ์ 
สังเกต สอบถาม การวิเคราะห์ ตามหลักมนุษยดนตรีวิทยา 
 
       1.4 แนวคิดการปฏิบัติดนตรีไทย 

 อุทิศ  นาคสวัสดิ์ (2511, น. 139 - 142) กล่าวว่า การปฏิบัติดนตรีไทย คือ หลักและวิธีการ
เฉพาะในการปฏิบัติต่อเครื่องดนตรีและการขับร้องเพลงไทย การบรรเลงรวมวง การประสานและการ
ประสานเสียง การปรับวง การปฏิบัติในการบรรเลงและการปฏิบัติต่อเครื่องดนตรีของไทย นอกจาก
ท่านั่ง บุคลิกแล้ว แบ่งออกได้เป็นวิธีการเฉพาะในการปฏิบัติและผลจากการปฏิบัติ   

   มนตรี  ตราโมท (2545, น. 102-104) กล่าวว่า การสอนดนตรีไทยถ้าจะให้ได้ผลดี ผู้สอน
ควรจะดูลักษณะและอุปนิสัยของผู้เรียน ว่ามีทักษะทางด้านดนตรีไทยหรือไม่ การเรียนการสอนที่ดี
ผู้เรียนควรจะมีใจรักและมีทักษะในด้านดนตรีไทยจะท าให้การฝึกหัดได้ผลดี เรียนได้เร็วและสะดวก 
ยิ่งมีความมานะพยายามมีความอุตสาหะ ขยันในการฝึกหัด ผู้เรียนจึงจะเป็นนักดนตรีที่ดีมีฝีมือเป็นที่
ยอมรับและมีชื่อเสียงได้ในภายหน้า  
 การเลือกเรียนดนตรีไทยชนิดใดจะเหมาะสมกับผู้ เรียนคนใดขึ้นอยู่กับธรรมชาติเป็น            
ผู้ก าหนดให้ด้วย ผู้เรียนย่อมมีสรีระที่แตกต่างกันและสรีระของแต่ละคนก็เหมาะสมในการเรียนดนตรี
ต่างกัน เช่น มือ ปาก ฯลฯ รวมทั้งก าลังและนิสัยที่เหมาะสมกับเครื่องดนตรีชนิดใด 
 หน้าที่ของครูที่สอนภาคปฏิบัติ 
 1.) จะต้องสอนให้ผู้เรียนนั่งให้ถูกแบบแผนแห่งการใช้เครื่องดนตรีชนิดนั้น  ๆ ว่าควรจะ
นั่งขัดสมาธิหรือนั่งพับเพียบ แต่จะนั่งอย่างไรก็ตาม จะต้องให้มีท่าทางอกผายไหล่ผึ่งอย่างอหลัง  
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 2.) สอนให้จับเครื่องดนตรีให้ถูกลักษณะ เช่น จะเข้ จะต้องพันไม้ดีดอย่างไร วางนิ้วและมือ
อย่างไร ตรงไหน หรือหัดฆ้องวงจะจับไม้ตีอย่างไร ถ้าเรียนซอ ควรจะจับคันซออย่างไร วางนิ้วตรงไหน 
เป็นต้น 
 3.) เริ่มสอนให้กระท าสิ่งเหล่านี้ให้เป็นเสียง โดยยังไม่ต้องเป็นเพลง เช่น สอนให้ดีดจะเข้ 
โดยให้ใช้สายเปล่าทั้งสามสาย หรือสีซอสายเปล่าโดยยังไม่ต้องลงนิ้ว ต่อไปจึงให้ไล่เสียงเรียงกัน และ
ข้ามขั้นเป็นระยะ ๆ ตั้งแต่ง่ายไปหายาก ส่วนการฝึกหัดปี่พาทย์ตามแบบแผนโบราณมาจะต้องฝึกหัด 
 4.) ถ้าผู้เรียนคนใดมีทีท่าว่าจะเรียนเครื่องดนตรีชนิดใดต่อไปได้ดี ก็จงเปลี่ยนเครื่องดนตรี
ให้แก่ผู้นั้น เช่น ผู้เรียนปี่พาทย์ เมื่อฝึกหัดตีฆ้องอยู่พอสมควรแล้วมีทีท่าว่าจะเป็นคนระนาดเอกได้      
ก็เริ่มฝึกหัดระนาดเอกให้ หรือจะเป่าปี่ได้ดี ก็เปลี่ยนเครื่องดนตรีไปให้ตามที่ครูสังเกตเห็นว่า ผู้นั้นจะ
ก้าวหน้าไปได้ต่อไป 
 5.) สอนให้รู้ว่าท านองอย่างไรใช้แทนกันได้บ้าง ลองเปรียบเทียบให้เห็นว่า ท านองอย่างนี้  
กับท านองอย่างโน้น โดยใช้เม็ดพลายให้ผิดแปลกออกไป แล้วมีความยากเท่ากันหรือตรงกันอย่างไรให้
ศิษย์ทราบอย่างชัดเจน ขั้นต่อไปก็แล้วแต่ฝีมือ เชาว์ และความรู้ของศิษย์ว่าจะสมควรอย่างไร ถ้ามี
ความสามารถที่จะต่อเพลงเดี่ยวได้ โดยปฏิบัติในการพลิกแพลงต่าง ๆ ตามวิชาการของเครื่องดนตรี
นั้น ๆ ครูก็ควรจะสอนให้ เพ่ือเป็นก าลังใจให้ศิษย์ 
 นี่เป็นการสอนตามล าดับตามแบบแผนซึ่งโบราณได้ใช้มา แต่ว่าในสมัยปัจจุบันผู้เรียนมัก
ต้องการเรียนลัดกันโดยมาก เพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ครูจะวินิจฉัยว่าสมควรจะฝึกสอนให้อย่างไร 
การศึกษาดนตรีไทยเท่าที่ผ่านมาแล้วในอดีต ไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยเดิมหรือดนตรีพ้ืนเมืองก็ตาม นิยม
ใช้หลักส าคัญ 3 ประการ คือ 
 1.) การชี้แนะ คือ ให้ท าตามที่ครูสั่ง 
 2.) การท่องจ า ทั้งที่เป็นบทเพลงและท่าทางเทคนิคการบรรเลง โดยไม่มีการบันทึกเป็น   
ตัวโน้ต 
 3.) ยึดมั่นในจารีตประเพณี 
 ในการศึกษาดนตรีไทยนั้น สิ่งส าคัญ คือ การศึกษาจากครูบาอาจารย์ที่มีความรู้อย่าง
แท้จริงและมีความจริงใจที่จะศึกษาเล่าเรียน เพราะมิฉะนั้นแล้วก็จะประสบกับความล้มเหลว ไม่
ประสบความส าเร็จได้ นอกจากนี้การปฏิบัติต่อครูในเรื่องของจรรยามารยาท การเชื่อฟังต่าง ๆ เหล่านี้ 
จะท าให้การศึกษาเรียนรู้ได้ผลยิ่งขึ้น การปฏิบัติตามระเบียบประเพณีอันดีงามเกี่ยวกับดนตรีไทย เช่น 
การไหว้ครู ก็จะท าให้เป็นที่รักที่ชอบของครูและผู้พบเห็น เป็นที่นิยมศรัทธา ก่อผลดีต่อการดนตรีไทย
ให้เป็นที่นิยมได้อีกทางหนึ่งเป็นอย่างดี เครื่องดนตรีไทยนั้นนับว่ามีอยู่มากมาย ผู้เรียนจะต้องเลือก
เรียนในสิ่งที่ตนสนใจเหมาะสมกับความสามารถของตนเองที่จะบรรเลงได้ การเลือกเครื่องดนตรีที่
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เรียนก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ส าคัญ ซึ่งการเรียนย่อมเรียนรู้ได้ทุก ๆ อย่างแต่สิ่งที่ต้องปฏิบัติบางอย่างต้อง
อาศัยธรรมชาติของร่างกายประกอบด้วย  
 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนดนตรีไทยที่ผู้วิจัยได้น ามาข้างต้น  ผู้วิจัยเห็นว่ามี
ความสอดคล้องในด้านการศึกษาการด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง  
โดยจะต้องค านึงถึงความสามารถของผู้เรียน สังเกตความถนัดของผู้เรียนว่ามีความพร้อมในการศึกษา
ในการเป่าปี่หรือไม่ รวมทั้งประสบการณ์ รวมทั้งประสบการณ์พ้ืนฐานทางด้านดนตรีของผู้เรียนที่
เหมาะสมกับการพัฒนาเพ่ือจะเรียนการเป่าปี่ได้ 
       
2. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       2.1 ประวัติความเป็นมาของปี่ใน 
  ปี่เป็นเครื่องดนตรีไทยที่มีมาตั้งแต่โบราณ จัดอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทเป่า ใช้ท าล าน า
ส าหรับประสมวงกับเครื่องตี อันได้แก่ ระนาด และฆ้องวง มีตะโพน และกลองทัดตีก ากับหน้าทับ
พร้อมด้วยเครื่องประกอบจังหวะอ่ืน ๆ เช่น ฉิ่ง ฉาบ กรับ โหม่ง เป็นต้น จึงมีการเรียกชื่อวงดนตรีไทย
ชุดนี้ตามลักษณะของเครื่องดนตรีที่น ามาประสมวงโดยมี ปี่ เป็นประธานว่า วงปี่พาทย์ 
  สุจิตต์ วงษ์เทศ (2533, น. 22 - 25) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของปี่ ในเชิงลึกด้าน
ประวัติศาสตร์ที่มีความแตกต่างจากความเชื่อที่ผ่านมาในหนังสือพัฒนาการของปี่ไทยเกี่ยวกับเครื่อง
เป่าตระกูลปี่ - ขลุ่ย - แคน ว่าปี่ในเป็นปี่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ส่วนประกอบของปี่ในประกอบด้วย เลาปี่ 
และลิ้นปี่ เลาปี่ท าจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้พยุง มีความยาวประมาณ 42 เซนติเมตร ความ
กว้างประมาณ 4 เซนติเมตร มีลักษณะป่องกลางหัวท้ายบนภายในกลวงตลอด ด้านบนมีรูเล็กใช้เสียบ
ลิ้นปี่ ด้านล่างรูจะใหญ่ ตรงกลางมีการเจาะรู 6 รู ลิ้นปี่ท าจากใบตาลน ามาตัดซ้อนกัน 4 ชั้น ตัดผูกกับ
ท่อทองเหลือง ที่เรียกว่า ก าพวด ด้านประวัติความเป็นมาของปี่นั้น ปี่เริ่มจากไม้อ้อ หรือ กอข้าวที่ใช้
เป่ากันมาแต่ยุคดึกด าบรรพ์เครื่องเป่าไทยที่เรียกว่า เรไร เรไรเคยเป็นเครื่องประโคมเมื่อพระภิกษุสงฆ์
ลงพระอุโบสถที่วัดบวรนิเวศ (ต านานเครื่องมโหรี    ปี่พาทย์) และรัชกาลที่ 4 โปรดให้บันลือ เรไร
ประโคมที่วัดราชประดิษฐ์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ทรงมีลายพระหัตถ์ (พ.ศ.2480) 
เล่าว่า ทรงพบกับชาวสุรินทร์เล่นปี่ โดยตัวปี่ท าด้วยไม้แก่นแต่ลิ้นปี่ท าจากไม้อ้อที่เสียบสวมเข้ากับตัวปี่
แล้วเป่าทางท่ีบีบแบน (เป็นลักษณะเดียวกับลิ้นปี่ใน ปี่กลาง ปี่นอกท่ีท าลิ้นด้วยใบลานตัดประกบกัน) 
         ตัวปี่ท าจากไม้อ้อหรือก้อข้าวยังมีเค้ามูลอยู่ในชนเผ่าต่าง ๆ ทางตอนใต้ของจีนแถบยูนานทุก
วันนี้ เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วหนุ่มสาวมักตัดกอข้าวมาเป่าร้องร าท าเพลงไปเช่นเดียวกับตระกูล       
ไทย - ลาวชาวสยามทุกหนทุกแห่งในสมัยก่อน ซึ่งต่อมาปี่ที่จากไม้อ้อ หรือ กอข้าวได้มีการพัฒนาการ
ออกไปตามแต่ท้องถิ่นเนื่องจากไม้อ้อหรือกอข้าวไม่คงทนถาวรจึงแก้ไขให้ตัวปี่เป็นไม้ไผ่รวกแล้วยังคง
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ใช้ไม้อ้อหรือกอข้าวท าลิ้น แล้วน่าเชื่อถือว่าผลจากการเปลี่ยนมาเป็นไม้ไผ่รวกครั้งนี้ท าให้เกิด ขลุ่ย        
ภายหลังเรียกชื่อขลุ่ยชนิดนี้ว่า พงออ หรือ เพียงออ ที่น่ามาจากพ้ืนฐานมาจากไม้ชื่ออ้อนี้เอง 
         สุจิตต์  วงษ์เทศ (2533, น.25)  ได้ให้ความเห็นถึงพัฒนาการของปี่อย่างต่อเนื่องอีกทางหนึ่ง 
ซึ่งมีความคิดเห็นแตกต่างออกไปจากความเชื่อด้านอิทธิพลของดนตรีอินเดียต่อปี่ไทยที่ผ่านมาโดยได้
กล่าวไว้ว่า การเอาไม้ซางเสียบเข้าลูกน้ าเต้าเป่าเป็นเสียงเดียวแล้วเรียกภายหลังว่า เรไร ดังที่กล่าวมา
แล้วแต่ต่อมากลุ่มชนข้างล่างกลางทะเลมีความก้าวหน้าทางสังคมและวัฒนธรรมมากขึ้น ได้ดัดแปลง
แก้ไขตัวปี่ให้เป็นไม้แก่น เช่น ไม้ชิงชัน ไม้พะยูง ฯลฯ แล้วกลึงให้มีลักษณะหัวบานท้ายและป่องตรง
กลางเจาะภายในกลวงตลอดเลา แต่ยังคงเหลือร่องรอยท าลิ้นด้วยไม้อ้อหรื อใบตาลสวมเข้าไปแล้ว
เจาะรนูิ้วเพ่ือปรับเปลี่ยนเสียงตามประเพณีท่ีเคยมีมาแล้ว (จะสังเกตเห็นว่า รูนิ้วปี่ไทยแตกต่างจากปี่ที่
อ่ืน ๆ สาเหตุที่ต้องกลึงตัวปี่ให้กลมแล้วป่องตรงกลางน่าจะมีเหตุผลมาจากระบบความเชื่อเพ่ือรักษา
แบบแผนประเพณีลักษณะรูปร่างของปี่ยุคดั้งเดิม) 
          สุรพล  สุวรรณ (2549, น. 45 ) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับชื่อและการจัดหมวดปี่ที่มีลักษณะ
รูปร่างเหมือน ๆ กันแต่ขนาดนั้นผิดกัน ได้แก่ ปี่ไฉน ปี่แน ปี่ชวา ปี่มอญ ซึ่งใช้ลิ้น (cane-reed) และมี
ระบบการใช้นิ้ว (fingering system) คล้ายกัน การเจาะรู (key) บนเลาปี่ (air Colum) ที่ท าหน้าที่
เปลี่ยนความยาว-สั้นของเลาปี่ ท าให้เกิดการเปล่งเสียงสูง-ต่ าก็เป็นแบบเดียวกันกับขลุ่ยแต่ปากปี่บาน
ออกคล้ายล าโพง 
          ธนิต อยู่โพธิ์ (2510, 2523, น. 58 - 60) ได้อธิบายประวัติเครื่องดนตรีไทยเกี่ยวกับปี่ ไว้ว่า         
ปี่ในเป็นเครื่องดนตรีของไทยแท้ เป็นเครื่องเป่าที่ชาวไทยได้ประดิษฐ์ขึ้นมาใช้แต่เก่าก่อน ทั้งลักษณะ
วิธีการในการเป่าก็ไม่เหมือนชนชาติใดในโลก ที่เรียกว่าปี่ สันนิษฐานว่า เรียกตามเสียงที่ได้ยินลักษณะ
ของ ปี่ในมีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ เลาปี่ และลิ้นปี่ 1) เลาปี่ ท าด้วยไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้พะยูง 
น ามากลึงเป็นรูปบานหัวท้าย ตรงกลางป่องเล็กน้อย เจาะภายในกลวงตลอดเลา ทางหัวใส่ลิ้นปี่มี
ลักษณะเป็นรูเล็ก เสริมด้วยชันหรือวัสดุอย่างอ่ืน เช่นไม้ หรืองาช้าง เรียกว่า ทวน มีทั้ง “ทวนบน” 
และ “ทวนล่าง” ทวนล่างมีประโยชน์ในการปรับเสียงของปี่ให้สูงหรือต่ าลงได้ เจาะรูส าหรับปิด-เปิด
เสียง 6 รู ตอนบนเจาะรูเรียงลงมา 4 รู เว้นระยะเล็กน้อย และเจาะรูตอนล่างอีก 2 รู ตอนกลางของ
เลาปี่ มักกลึงควั่นเป็นเกลียวคู่ 14 คู่ เว้นระยะให้สวยงาม ปิดหัวท้ายตรงคอควั่นด้วยเกลียวอีกข้างละ 
2-4 เกลียว เพื่อให้เลาปี่แลดูสวยงาม และกันลื่น เลาปี่ยาวประมาณ 41-42 เซนติเมตร กว้างประมาณ 
4.5 เซนติเมตร 2) ลิ้นปี่ เป็นงานที่ประณีต ละเอียดอ่อน ผู้สร้างจะต้องมีความรู้ความสามารถ และ
ควรได้รับค าแนะน าจากครูโดยเฉพาะ ลิ้นปี่ ประกอบไปด้วยส่วนส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่ “ก าพวด” 
ใบตาล และเชือกผูกลิ้นปี่ ลิ้นปี่ท าด้วยใบตาลพับซ้อนกัน 4 ชั้น น าใบตาลผูกติดกับ “ก าพวด” ด้วย
เชือกเง่ือน “ตะกรุดเบ็ด” แล้วใช้มีดเจียนใบตาลเป็นรูปเล็บมือ  
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           วิ เชียร กุลตัณฑ์ (2525, น. 80 - 81) ได้น าเรื่องราวที่ เขียนโดย นายเทวาประสิทธิ์           
พาทยโกศล เกี่ยวกับเรื่อง “ปี่ท่านพระ” (หมายถึง พระประดิษฐไพเราะหรือครูมีแขก) เขียนไว้ตอน
หนึ่งว่า “เมื่อ พ.ศ.2464 บิดาข้าพเจ้า (จางวางทั่ว) ได้แนะน าให้ข้าพเจ้าหัดเป่าปี่ เพราะเหตุว่ามีปี่ของ
ท่านพระอยู่ ในการเรียนปี่ของข้าพเจ้าได้ใช้ปี่ท่านพระมาตั้งแต่แรกฝึกหัดตลอดจนเป่าประกวดทุกครั้ง
ในสถานที่ต่าง ๆ เมื่อต้องท าหน้าที่เป็นคนเป่าปี่ขณะไปเรียนกับเจ้าคุณครู (พระยาประสานดุริยศัพท์) 
ท่านได้ขอไปดูและตรวจเสียงด้วยวิธีลองเสียง ท่านได้กล่าวรับรองว่าปี่เลานี้ดีจริง ได้สังเกตว่าตั้งต้นแต่
เสียงต่ าไปจนถึงเสียงสูงสุดเป็นเสียงที่ได้ระดับเสมอกันตลอดเวลา มีเสียงเพราะดี แม้ แต่ปี่ที่ท่านใช้
ประจ าอยู่แต่ครั้งยังเป่าอัดแผ่นเสียง ก็ดีไม่ถึงขนาดปี่ท่านพระ และออกปากชมว่าจางวางทั่ว             
มีบุญจริง ๆ ที่ปี่เล่านี้ได้ตกมาอยู่ในตระกูล”  
           คุณสมบัติของเสียงปี่นั้น เป็นที่ทราบกันมานานแล้วว่า สามารถเป่าเลียนเสียงขับร้อง หรือ 
เสียงพูดของมนุษย์ได้ จนถึงน ามาเป่าเลียนเสียงร้องของนักร้องอย่างที่เรียกว่า “การว่าดอก” ไปจนถึง
การน ามาเป่าแทนส าเนียงการเทศน์ ที่เรียกว่า “สวดคฤหัสถ์ปี่” คุณสมบัติอันนี้แสดงให้เห็นว่า          
ผู้บรรเลงนั้นจะต้องร่ าเรียนวิชาการเป่าปี่และฝึกปฏิบัติมาไม่น้อยกว่า 8 - 10 ปี 
 ฉะนั้น เลาปี่และวัสดุอุปกรณ์ในการเป่าปี่นั้น เป็นสิ่งส าคัญของการเกิดเสียงในเครื่องเป่า
ชนิดนี้ ดังนั้นผู้ เป่าปี่จะต้องหาเครื่องมือที่มีคุณภาพ วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพดี รวมถึงทักษะ           
ความช านาญในการฝึกฝนตัดลิ้นปี่ด้วย เพ่ือให้เสียงปี่ที่เป่าออกมาเกิดเสียงได้สมบูรณ์ไพเราะ 
          2.1.1 ส่วนประกอบของป่ีใน 
                   ปี่ไทยในปัจจุบันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 4 ชนิด คือ ปี่ใน ปี่กลาง ปี่นอกต่ า และปี่นอก    
ซึ่งมีรูปร่างและลักษณะเหมือนกัน แต่มีขนาดลดหลั่นกันลงมา และมีระดับเสียงสูงต่ าไปตามขนาดของ
ปี่ชนิดนั้นด้วยส่วนประกอบของปี่ในอาจจะแบ่งได้สองส่วนด้วยกัน คือ ตัวปี่ที่เรียกว่าเลาปี่ส่วนหนึ่งกับ
อีกส่วนหนึ่งคือลิ้นปี่ เลาปี่โดยทั่วไปท าด้วยไม้แก่น เช่น ไม้ชิงชัน ไม้พะยูง น ามากลึงให้มีรูปร่างคล้าย
ทรงกระบอก ตรงกลางป่องออกเล็กน้อย ภายในเจาะรูกลวง ส่วนหัวปิดเสริมด้วยวัสดุต่าง ๆ เช่น    
ชันงาช้าง ฯลฯ ตรงช่วงกลางของเลาปี่มีการเจาะรู ส าหรับเปลี่ยนเสียงไว้ 6 รู ดังภาพ 
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                  ภาพที่ 1 เลาปี่ใน 
                                                 ที่มา: ผู้วิจัย, 2563 
 
         เลาปี่ในเป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดเสียงที่มีคุณภาพ ดังนั้นปี่ที่ดีมีคุณภาพผู้เป่าปี่จะต้องคัดถึง
จะดี และชนิดของไม้ที่ใช้ส าหรับท าเลาปี่นั้นก็ย่อมส่งผลต่อการเกิดเสียงที่ดีมีคุณภาพเช่นกัน 
 
 
 
 
 
 
           
  
 
                      
                         
                                                                                                       
                       
                                                    ภาพที่ 2 ลิ้นปี่ 
             ที่มา: ผู้วิจัย, 2563 
 
 ลิ้นปี่ก็มีส่วนส าคัญต่อคุณภาพของเสียงด้วยเช่นกัน ต้องขึ้นอยู่กับความหนาบางของใบตาล
และความช านาญในการตัดลิ้นปี่ ความละเอียด จึงจะได้ลิ้นปี่ที่มีคุณภาพตามเสียงที่ต้องการ 

ทวนบน 

รูบังคับเสียง 

ทวนล่าง 

เลาปี่ 

ใบตาล 

 ก าพวด 

เชือกท่ีควั่น 
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          2.1.2 เสียงของป่ีใน 
         บุญช่วย โสวัตร (2525, น. 117) ได้อธิบายเกี่ยวกับเสียงของปี่ในว่า เสียงของปี่ใน        

มีทั้งหมด 24 เสียง สามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยเรียงล าดับของเสียงเป็น 3 ช่วง ได้แก่  
1.) ช่วงที่ 1 ตั้งแต่เสียงที่ 1 - 6 เรียกว่า “เสียงต้อ” หรือ “ทางต้อ” หมายถึงช่วงเสียงที่ 
      ต่ าไป จนถึงช่วงเสียงที่ต่ าที่สุด 

                2.) ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เสียงที่ 7 – 15 เรียกว่า “เสียงกลาง” หรือ “ทางกลาง” หมายถึง    
                     ช่วง เสียงที่อยู่ตรงกลาง ไม่สูงไม่ต่ า เป็นเสียงที่ใช้กันมากท่ีสุดในการด าเนินท านอง  

3.)  ช่วงที่ 3 ตั้งแต่เสียงที่ 15 – 24 เรียกว่าเสียง “แหบ” หรือ “ทางแหบ”  หมายถึง      
     ช่วงเสียงทีม่ีระดับสูงไปถึงเสียงที่สูงที่สุด 

ระดับช่วงเสียงของปี่ใน มี 3 ช่วงด้วยกัน มีเสียงทั้งหมด 24 เสียง เสียงที่ต่ าที่สุดคือเสียง เร และเสียง
ที่สูงที่สุดคือเสียง ฟา ซึ่งเรียกเป็นศัพท์เฉพาะของปี่ว่า “ทางต้อ” “ทางกลาง” และ “ทางแหบ”ระดับ
ช่วงเสียงของปี่ในมี 3 ช่วง ดังนี้ 
 ช่วงที่ 1 ทางต้อ    คือ เสียงช่วงต่ า ไปจนถึงเสียงต่ าที่สุด มีด้วยกัน 6 เสียง 
 ช่วงที่ 2 ทางกลาง คือ เสียงที่อยู่ในระดับกลาง มีด้วยกัน 8 เสียง 
 ช่วงที่ 3 ทางแหบ  คือ เสียงที่อยู่ในกลุ่มเสียงสูงไปจนถึงสูงที่สุด มีด้วยกัน 10 เสียง 
 

                  
                  เร(ต่ า)      มี(ต่ า)    ฟา(ต่ า)   ซอล(ต่ า)  ลา(ต่ า)    ที(ต่ า)  
   
 
 
 
 

     เสียงทางต้อ 
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              โด         เร         มี         ฟา       ซอล      ลา         ที         โด 
  
                   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               เร(สูง)   มี(สูง)   ฟา(สูง)  ซอล(สูง)  ลา(สูง)  ที(สูง)    โด(สูง)   เร(สูง)   มี(สูง)   ฟา(สูง)                  
 
 
 

   ภาพที่ 3 ภาพแสดงระบบปิดเปิดนิ้วของเสียงปี่ใน มี 24 เสียงโดยเริ่มจากระดับเสียงต่ าสุด 
               ไปถึงเสียงสูงสุด 

                 ที่มา:  บุญช่วย โสวัตร. (2525, น.116) 
 

 เสียงทางกลาง 

หมายเหตุ :    ● ปิดนิ้ว       ○ เปิดนิ้ว    ◐ ปิดนิ้วครึ่งรู 

 

 

 

 

 เสียงทางแหบ 
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       2.2 บทบาทความส าคัญและหน้าที่ของปี่ใน 
    ปี่ในมีบทบาทหน้าที่ด าเนินท านอง โดยจะเป็นประธานของวงปี่พาทย์หรือเป็นผู้น าบท
เพลงในโอกาสต่างๆ กลวิธีของปี่ในในการด าเนินท านองคือการเป่าพันด้วยวิธีเก็บสอดแทรกไปกับ
ท านองเพลงซึ่งบรรเลงโดยเครื่องดนตรีชนิดอ่ืนสลับกับการเป่าโหยหวนลีลาการเป่าเคลื่อนที่เลื่อนไหล
ขึ้นลงลักษณะเกี่ยวพันกัน เป็นเสียงยาวทอดลง หรือขึ้น ไปตามช่วงท านองเพลงอย่างเหมาะสม 
   บุญช่วย  โสวัตร (2525, น. 117) ได้อธิบายในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ  
ครูเทียบ คงลายทอง ถึงองค์ประกอบในการเป่าปี่นั้น ประกอบด้วยสิ่งส าคัญ 3 ประการคือ  
                 1.) ผู้เป่าปี่ 
  2.) วิชาการและขั้นตอนในการเรียนรู้ 
  3.) เครื่องมือส าหรับการฝึกหัดและการบรรเลง 
 ผู้ท าหน้าที่เป่าปี่นับเป็นส่วนส าคัญที่สุด ที่จะต้องได้รับการวางรูปแบบของคุณลักษณะที่ดี
และถูกต้อง เพราะเสียงดนตรีจากเครื่องเป่า เป็นศิลปะที่เกิดจากอารมณ์ของมนุษย์ อาจเรียกได้ว่า
เสียงปี่เป็นเสียงดนตรีชนิดเดียว ที่ต้องอาศัยความสมบูรณ์แบบของมนุษย์มากที่สุดก็ว่าได้ เพราะผู้เป่า
ปี่ได้ดี จะต้องมีความพร้อมทั้งภายนอกและภายใน ความพร้อมภายในได้แก่ ความอดทน ความ
ละเอียดรอบคอบ เป็นผู้มีเหตุผล ความเป็นผู้มีสมาธิดี ความสามารถในการตัดสินใจ ทักษะในการใช้
ลิ้นปี่และลิ้นของตนเอง ความสามารถในการใช้นิ้วมือ รวมทั้งในการใช้อวัยวะในการหายใจ ให้เกิดลม
เข้าออกอย่างราบเรียบสม่ าเสมอ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของส าคัญที่ผู้เรียนเป่าปี่จะต้องฝึกหัดและศึกษา
ให้เป็นกิจวัตร จนเกิดความช านาญ ล้วนแล้วแต่เป็นหัวใจส าหรับผู้ที่จะเป่าปี่ให้ดีได้ และเป็นรากฐาน
ส าคัญที่จะรองรับความพร้อมภายนอก ให้ปรากฏแก่สังคมหรือผู้ฟังเพลง จ าเป็นจะต้องได้รับ
ค าแนะน าที่ถูกต้องจากครูผู้สอน ไม่ใช่ด้วยการลักจ าหรือคิดเอาเอง ความพร้อมภายในเหล่านี้ มี
ขั้นตอนที่สลับซับซ้อนและบางทีดูเหมือนสับสน ความสับสนนี้จะมากหรือน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับ
ธรรมชาติของผู้เป่าปี่อีกประการหนึ่งด้วย ความพร้อมภายนอกในที่นี้หมายถึง การศึกษาหาความรู้
จากครู ประสบการณ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ในการบรรเลง แยกได้เป็น 2 ส่วนคือ 1.) ความรู้                             
2.) วัสดุอุปกรณ์ความรู้ เป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการศึกษา ซึ่งจะได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
  
       2.3 หลักและวิธีการเป่าปี่ใน 
               คณะอนุกรรมการโครงการส่งเสริมการดนตรีไทย (2538, น.104-110) สรุปความได้ว่า 
ในการเป่าปี่ในควรมีการส ารวจความพร้อมและการเตรียมเครื่องดนตรีก่อนบรรเลง ซึ่งการเตรียม
ความพร้อมนั้นสิ่งส าคัญของผู้เป่าปี่ที่ดีต้องเตรียมเป็นอันดับแรกคือ ลิ้นปี่ใน ผู้ที่บรรเลงการเป่าปี่ใน
นั้นต้องส ารวจลิ้นปี่ว่าพร้อมที่จะใช้บรรเลงหรือไม่หรือลิ้นปี่ในมีการช ารุดเสียหาย สิ่งส าคัญในเรื่องของ
ลิ้นปี่ หากเกิดการช ารุดเสียหาย คือ การหาวัสดุอุปกรณ์มาท าลิ้นปี่ เริ่มจากการเลือกใบตาล การเลือก
ใบตาลจะมีสัดส่วนตามหลักเกณฑ์ คือ ความกว้างประมาณไม่เกินครึ่งนิ้วฟุต และความหนา                                                                          
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ที่ประมาณจากสายตาว่าเหมาะสม เลือกต าแหน่งบนใบตาลที่จะน ามาใช้เป็นลิ้นปี่ได้ถูกต้อง (คือช่วง
กลาง 1 ส่วน 3 ของความยาวทางใบบริเวณช่วงกลางของทั้งใบและตัดใบตาลที่ได้แช่น้ าไว้ตาม
ต าแหน่งความยาวของทางใบขนาดกว้างครึ่งนิ้วฟุต และยาว 3-4 นิ้วฟุต พับหัวและพับท้ายข้างละ 
1/4 ส่วน เข้าหากันก่อนแล้วพับกลางทบเข้าอีกครั้งหนึ่ง เจียนบริเวณด้านข้างทั้งสองที่พับกลางทั้ง
ซ้ายและขวา เจียนใบให้มนโค้งเหมือนเล็บมือ อุปกรณ์อีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญของลิ้นปี่ คือ 
เชือกที่ใช้พันคอลิ้นปี่การเลือกใช้เชือกในการควั่นจะใช้ด้ายดิบน ามาพันเขม็งเกลียววนซ้ายประมาณ 
450 – 500 รอบ โดยเชือกจะมีขนาดประมาณ 1 หุน (1/8 นิ้วฟุต) หลังจากได้เชือกตามขนาดแล้ว
จากนั้นก็น าเชือกมาพันกับคอลิ้นปี่โดยรัดใบตาลกับปลายก าพวดพันได้แน่น พอเหมาะสามารถขยับ
ลิ้นปี่ได้เล็กน้อยการ พันคอลิ้นปี่กับก าพวดให้พันเชือกด้วยเงื่อนตะกรุดเบ็ดและจัดให้เงื่อนอยู่ด้านข้าง
ของลิ้นปี่ เพราะจะมีผลต่อการสั่นสะเทือนของใบตาลขณะเป่า หลังจากการตัดลิ้นปี่เรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนต่อไป คือการแช่ลิ้นปี่ ซึ่งก่อนการเป่าปี่ในจะมีการแช่ลิ้นปี่เพ่ือให้เกิดคุณภาพเสียงเหมาะสม 
ในการแช่ลิ้นปี่มีขั้นตอนดังนี้ ควรแช่ในน้ าที่จะใช้แช่ลิ้นปี่ได้ คือ น้ าจืดสะอาด ทีอุ่ณหภูมิปกติ แช่ลิ้นปี่
ที่ตัดแล้วลงในน้ าที่เตรียมไว้โดยต้องให้ลิ้นปี่จมในน้ า แช่ลิ้นปี่เป็นเวลา 3-5 นาท ีหลังจากแช่ตามเวลา
นี้แล้ว คุณภาพลิ้นปี่ภายหลังการแช่เมื่อน ามาทดสอบด้วยการเป่าจะได้เสียงที่มีคุณภาพ 
             ขั้นตอนการปักลิ้นปี่เข้าเลาปี่ ในการปักลิ้นนี้สิ่งส าคัญต้องพันโคนก าพวดด้วยด้ายสลับกับ
ใยส าลีเพ่ือให้ปักได้กระชับแน่น (คือพันได้ขนาดที่จะปักเข้ารูทวนบนของเลาปี่ได้แน่น โดยส่วนบนของ 
ด้ายที่พันต้องเสมอขอบทวนบน ถ้าด้ายอยู่ต่ ากว่าขอบทวนมีผลท า ให้เสียงสูงขึ้น ถ้าด้ายอยู่สูงกว่า
ขอบทวนจะท าให้เสียงที่เป่าต่ าลง) และปักลิ้นปี่โดยใบตาลต้องท ามุม 45 องศา กับรูบังคับเสียงและยัง
สามารถปรับการปักลิ้นปี่เข้าเลาปี่ให้ระดับเสียงเท่ากับเครื่องอ่ืน จับปี่ให้รูบังคับเสียงอยู่ด้านหน้า โดย
ประเพณีนิยมใช้มือขวาอยู่ข้างบน มือซ้ายอยู่ข้างล่าง มือทั้งสองจับปี่โดยใช้นิ้วหัวแม่มือค้ าด้านล่างใต้
เลาปี่ ปี่อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม คือนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางอยู่ตรงกับรูบังคับเสียง  นิ้วก้อยทั้งสอง
ช่วยประคองข้างเลาปี่ไว้ให้มั่นคงขณะเป่า (ในขณะที่นิ้วชี้นิ้วกลาง และ นิ้วนางเปิดรูบังคับเสียง) แขน
ทั้งสองข้างยกข้ึนและกางออกพองาม โดยข้อศอกจะต้องอยู่ต่ ากว่าระดับหัวไหล่ 
  หลักและขั้นตอนวิธีเป่าปี่ในผู้บรรเลงสามารถเป่าได้ 24 เสียงจากการปิดและเปิดรูบังคับ
เสียงโดยการเป่าเสียงระดับกลางด้วยการใช้ลมธรรมดา เป่าได้ 8 เสียง การเป่าเสียงระดับสูง ซึ่งศัพท์
เฉพาะการเป่าปี่เรียกว่าเสียงแหบด้วยการบังคับลมลิ้นปี่ และลิ้นของผู้เป่า เป่าได้ 10 เสียง การเป่า
เสียงระดับต่ า ซึ่งศัพท์เฉพาะเรียกว่าเสียงต้อ ด้วยการที่ผู้เป่าผ่อนแรงดันลมพร้อมกับการขยาย
ช่องว่างในล าคอให้กว้างขึ้นในท านองเดียวกันกับการขับร้องเพลง เป่าได้ 6 เสียงซึ่งเสียงระดับกลาง
ของการเป่าปี่นั้น อาจเป่าเป็นเสียงคล้ายพูดหรือเป่าด าเนินท านองเพลงก็ได้ ด้วยการใช้ลิ้นผู้เป่าเข้า
ช่วยในการบังคับเสียง 
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              ลักษณะท่านั่ง จะต้องนั่งพับเพียบ ล าตัวตรง ไม่ก้มหน้า จับปี่โดยให้รูบังคับเสียงอยู่
ด้านหน้า โดยประเพณีนิยมใช้มือขวาอยู่ข้างบน มือซ้ายอยู่ข้างล่าง มือทั้งสองจับปี่โดยใช้นิ้วหัวแม่มือ
ค้ าด้านล่างใต้เลาปี่ ปี่อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม คือนิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางอยู่ตรงกับรูบังคับเสียง  
นิ้วก้อยทั้งสองช่วยประคองข้างเลาปี่ไว้ให้มั่นคงขณะเป่า (ในขณะที่นิ้วชี้นิ้วกลาง และ นิ้วนางเปิดรู
บังคับเสียง) แขนทั้งสองข้างยกข้ึนและกางออกพองาม โดยข้อศอกจะต้องอยู่ต่ ากว่าระดับหัวไหล่ 
  ลักษณะวิธีการเป่าตอด การเป่าตอดนั้นจะแบ่งได้ 2 ลักษณะ คือ 1.การเป่าตอดลิ้น       
เป็นการเป่าจะใช้ลิ้นผู้ เป่าสัมผัสกับลิ้นปี่ ในลักษณะการตอดลิ้นยกเว้นเสียงแหบ 2.ตอดลม                      
เป็นการเป่าให้เสียงมีความชัดเจนคล้ายเสียงตอดลิ้น โดยวิธีบังคับด้วยเสียงลม ในลักษณะกักลมให้
เป็นช่วง และมีน้ าหนักได้ ระดับเฉพาะเสียง 
      การเป่าแบบเก็บ เป็นการเป่าด าเนินท านองด้วยพยางค์ถี่ ๆ ร่วมไปกับท านองเพลงด้วย     
มีระบบการระบายลมและเสียงที่ต่อเนื่อง จะมีทั้งการเป่าเสียงยาวและเสียงสั้นไปพร้อมกับการตอด      
(วิธีท าให้เสียงชัดเจน) โดยสัมพันธ์กับการระบายลมอย่างถูกต้อง 
 การเป่าควงเสียงจะเป็นการเป่าแบบการบังคับให้เสียงที่ออกมาในระดับเสียงเดียวกัน ด้วย
การใช้นิ้วบังคับท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงกลวิธีการบังคับเสียงในการเป่าปี่ในก็จะมีเทคนิคและวิธีการที่แตกต่าง
กันออกไปเช่น การเป่าพรม เป็นการเป่าในลักษณะที่เป็นเสียงพยางค์ถี่ ๆ ด้วยการขยับนิ้วปิด เปิดรู 
ซึ่งสามารถท าได้ 2 อย่างคือ พรม 1 นิ้ว (เกิดเสียงคู่ 2) หรือ พรม 2 นิ้ว (เกิดเสียงคู่ 3) หรือการตีนิ้ว
เป็นลักษณะของการเป่าที่ท าให้เกิดเสียงสั่นสะเทือนถี่ ๆ 2 ครั้ง หรือการเป่าแบบครั่น ถือว่าเป็น
เทคนิคการเป่าโดยการท าให้เสียงปี่ที่ด าเนินอยู่สะดุดหรือสั่นสะเทือนด้วยการบังคับลมให้สะเทือนจาก
ล าคอ เช่นเดียวกันกับในการขับร้อง ซึ่งการเป่าปี่ในดังกล่าวจะเป็นการบูรณาการร่วมกันในการเป่า
เพลงตามเนื้อร้อง หรือเป่าทั้งเพลงอย่างเหมาะสมกับกระบวนการบรรเลงซึ่งการเป่าปี่จะมีรูปแบบการ
เป่าดังนี้ 1.) การเป่าเลียนเสียงร้อง ด้วยศิลปะในการตกแต่งตามหลักวิชาการว่าด้วยกลวิธี ในการเป่า
ท านองเพ่ือเลียนเสียงในการขับร้อง  2.) วิธีการเป่าเลียนเสียงคล้ายพูด หรือเสียงร้อง ด้วยการใช้ลิ้น
เป่ า เข้ าช่ วยในการบั งคับ เสียงชัด เจนตามลักษณะเสียงและค าร้ อง 3. )  เสียงลิ้ น พันลม                                                                                                                                                                          
ลมพันลิ้น เป็นวิธีด าเนินท านองขั้นสูงของเครื่องเป่าโดยการน าลักษณะเสียงที่เกิดจากการเป่าตอดลิ้น 
(ใช้ลิ้นบังคับเสียง) และตอดลม บังคับเสียงมาตกแต่งส านวนท านองเพ่ือเพ่ิมความไพเราะส าหรับใช้
แสดงความสามารถในการบรรเลงเพลงชั้นสูง  
 เทคนิคในเรื่องของการระบายลม การระบายลมคือ การเป่าเสียงด้วยกระบวนวิธีสับเปลี่ยน
ลมภายในร่างกายของผู้เป่าปี่ ที่ไม่ให้ผู้ฟังรู้ว่าช่วงใดเป็นช่วงที่ผู้เป่าหายใจ (เกิดจากการใช้ลมในการ
เป่าปี่ 2 ลักษณะ อย่างแรกคือ ใช้ลมออกตรงจากปอด (ทรวงอก) ลักษณะที่สองเป็นการใช้ลมที่ถูก
บังคับภายในกระพุ้งแก้ม ทั้งนี้ด้วยการใช้ลมเป่าทั้งสองลักษณะสลับกัน) ช่วงการใช้ก าลังระบายลม
หรือการสับเปลี่ยนลมอยู่ระหว่างช่วงที่เหลือลมในปอดประมาณ ครึ่งหนึ่ง หรือ 50% แล้วน าลมส่วนนี้
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ส่งให้กระพุ้งแก้มท าหน้าที่ดันลมแทนปอดในการช่วยเป่าปี่ ขณะเดียวกันก็หายใจเข้าปอดภายในช่วง
กระพุ้งแก้มดันลมไปครั้งหนึ่ง พร้อมกันนี้น าส่วนที่เหลือประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ สุดท้ายปรับให้ก าลัง
ดันลมช่วงรอยต่อระหว่างลมในกระพุ้งแก้มกับลมในปอดมีแรงดันเท่ากันก่อนที่จะเปลี่ยนจากบังคับลม
ในกระพุ้งแก้ม มาเป็นลมจากปอดในการเป่า 
 บุญช่วย โสวัตร (2525, น.110 - 118 ) กล่าวไว้ในหนังสืออนุสรณ์งานพระราชทาน     
เพลิงศพ ครูเทียบ คงลายทอง ในเรื่องท าอย่างไรจึงจะเป่าปี่ดี ได้อธิบายว่า ปี่ในเป็นเครื่องดนตรีที่ต้อง
อาศัยความละเอียดอ่อน ประกอบด้วยความพร้อมภายในและภายนอกและยังเป็นเครื่องดนตรีที่ต้อง
อาศัยความพร้อมจากอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย เข้าช่วยจึงจะเกิดเป็นเสียงได้ ซึ่งต่างกับเครื่องดนตรี
ชนิดอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เครื่องเป่า นอกจากนี้ผู้ที่จะเป่าปี่ได้ จะต้องฝึกจนมีความช านาญ และใช้ระยะเวลา
ในการฝึกฝนมาก ในทางตรงกันข้าม ถึงแม้ผู้เป่าปี่จะมีความช านาญเพียงใด แต่ถ้าคุณภาพของปี่ที่เป่า
ดีไม่เพียงพอ สัดส่วนไม่ถูกต้อง ก็ไม่สามารถจะบันดาลให้เป็นเสียงปี่ที่ไพเราะน่าฟัง และถูกต้องขึ้นมา
ได้ เสียงและนิ้วนั้น ผู้ที่ประสงค์จะเป่าปี่ได้ดีนั้น จะต้องฝึกจนเกิดความชัดเจน แล้วจึงเรียนในขั้นต่อ ๆ 
ไป ควรฝึกระบายลมไปด้วย เสียงที่ระบายลมได้ง่ายที่สุด คือเสียงที่ 4 และเสียงที่ 7 8 9 เมื่อหัด
ระบายลมตามเสียงเหล่านี้แล้ว จึงค่อยหัดระบายลมตามนิ้วและเสียงอ่ืน ๆ การศึกษาจากตัวผู้สอน
โดยตรงนั้น นับเป็นความจ าเป็นส าหรับการเรียนวิชาทางด้านศิลปะมาก และควรได้รับการสอนจากผู้
ที่มีความรอบรู้และช านาญโดยเฉพาะ จะท าให้การเรียนได้ผลดียิ่งขึ้น เพราะธรรมชาติและความพร้อม
ของแต่ละบุคคลไม่เท่ากัน หากเกิดการผิดพลาดในขั้นวางพ้ืนฐานแล้ว การศึกษาในขั้นต่อไปก็จะ
ประสบกับปัญหาได้ การเรียนจากตัวครูผู้สอนโดยตรงนี้ จะได้รับการตรวจและการแก้ไขให้เกิดความ
สมดุลกันระหว่างศิลปะกับธรรมชาติของแต่ละบุคคล ทั้งยังได้รับประสบการณ์ตรงจากผู้สอนในทุก ๆ 
ด้านด้วย เช่น ด้านการแสดงออก วิธีแก้ปัญหา และการสร้างสรรค์ โดยเฉพาะสิ่งที่ควรและไม่ควรมาก
น้อยอย่างไรด้วย ซึ่งความพร้อมและความมีศรัทธา ความตั้งใจจริง และความอุตสาหะที่แน่วแน่ 
เพราะในการฝึกปฏิบัตินั้น ผู้เป่าปี่จะต้องใช้ก าลังลมจากภายในปอด และก าลังความอดทนอดกลั้นใน
การเป่าปี่ ซึ่งกว่าจะปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ละเสียงนั้นเป็นความยากล าบาก จึงต้องมีฐานจากใจรักใน
เครื่องดนตรีชิ้นนี้เป็นต้นทุนในการเรียน ส่วนความพร้อมภายนอกก็คือ ความเคารพในค าสั่งสอนของ
ครูบาอาจารย์  แล้วปฏิบัติตามแนวทางอันถูกต้องและดีงามที่ครูมอบให้ ดังนั้นผู้ที่จะเป่าปี่ในได้ดีและ
มีฝีมือนั้นจะต้องผ่านกระบวนการในการฝึกฝนทักษะมากมายจากครูผู้สอนโดยตรง และต้องเป็นผู้ที่มี
ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เป็นสิ่งส าคัญต่อการเป่าปี่ต้องพร้อมด้วย
สติปัญญา ความอตุสาหะ ความเพียรพยายาม ความรักความศรัทธา อันจะน าพาไปสู่ความส าเร็จได้  
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      2.4 ประเภทของเพลงสามชั้น 
             2.4.1 ความหมายประเภทเพลงสามชั้น 
                  ปัญญา รุ่งเรือง (2546, น.82 - 83) กล่าวในหนังสือ ประวัติการดนตรีไทยว่า ต้นต ารับ
ของเพลงสามชั้นที่รับรองกันคือ พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางค์กูร) ซึ่งได้ประดิษฐ์ขึ้นในสมัยรัชกาล
ที่ 3 ตอนปลายรัชกาล แล้วจึงได้แพร่หลายต่อมาในระยะหลังประมาณปลายสมัยรัชกาลที่ 5 หรือต้น
รัชกาลที่ 6 จึงได้นิยมบรรเลงกันเป็นเพลงเถา  
            เพลงสามชั้นในสมัยนี้มีแต่งขึ้นใหม่บ้าง ดัดแปลงมาจากของเก่าบาง วิธีดัดแปลงเพลงสอง
ชั้นให้เป็นสามชั้นก็โดยการขยายจังหวะขึ้นอีก 1 เท่าให้ช้ากว่าเดิม และเพ่ิมเติมท านองย่อย ๆ ลงไปให้
ไพเราะเพราะพริ้ง แต่ท านองหลักคงเดิมไว้ โดยเฉพาะลูกตกของเพลงแต่ละจังหวะ ส่วนชั้นเดียวก็ดัด
ลงให้สั้นจากสองชั้นอีกเท่าหนึ่ง แต่ท านองเดิมยังคงอยู่ การลดหรือเพ่ิมจังหวะนี้ก็คล้ายกับการย่อ
ขยายแผนที่นั้นเอง เช่น เมื่อสองชั้นมีอัตราส่วน 1/50  สามชั้นก็เป็น 1/25 ชั้นเดียวก็เป็น 1/100 
ต่างกันก็ตรงที่การท าเพลงสองชั้นให้เป็นสามชั้น ไม่เพียงแต่ขยายอย่างเดียว แต่ต้องประดับตกแต่ง
ท านองให้ไพเราะเพราะพริ้งอีกด้วย 
            เพลงสามชั้นเป็นเพลงที่แสดงให้เห็นความงดงามของเสียง และสุนทรียภาพในทางดนตรี
ได้มากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเพลงสามชั้นเปิดโอกาสให้คีตกวีได้แต่งเพลงในลีลาที่อ่อนหวาน แสดง
อารมณ์และความรู้สึกได้มาก สอดใส่กลเม็ดเด็ดพลาย และแสดงฝีไม้ลายมือแสดงการผู้เสียงต่าง  ๆ
ร้อยกรองเข้าด้วยกันตามวิธีของคีตฉันทลักษณ์ได้ดีที่สุด 
 ส าเนียง มณีกาญจน์และสมบัติ จ าปาเงิน (2539, น.9) ได้กล่าวในหนังสือ ประชุมเพลงเถา
ของไทย ได้ให้ความหมาย เพลงสามชั้น ว่า “เพลงสามชั้น” เป็นชื่ออัตราจังหวะที่ด าเนินลีลาไปด้วย
ประโยคขนาดยาว เพลงสามชั้นจึงเป็นเพลงที่ต้องใช้เวลาบรรเลงและขับร้องนานกว่าเพลงในอัตรา                                  
อ่ืน ๆ เช่น เพลงนางครวญสองชั้นใช้เวลาบรรเลงและขับร้อง 4 นาที เพลงนางครวญชั้นเดียวจะจบลง
ในเวลา 2 นาที ส่วนเพลงนางครวญสามชั้นจะต้องใช้เวลาถึง 5 นาที ส าหรับจุดก าเนิดเพลงสามชั้นนั้น 
อาจแยกพิจารณาดังนี้ ประการที่หนึ่ง เพลงสามชั้นโดยก าเนิด เพลงชนิดนี้ศิลปินประดิษฐ์ขึ้นโดยตรง 
ในขั้นต้นมักมีแต่ท านองดนตรีเป็นพ้ืน เช่น เพลงตระต่าง ๆ ซึ่งบรรเลงรวมอยู่ในชุดโหมโรง หรือที่ใช้
บรรเลงเป็นเพลงหน้าพาทย์ประกอบการแสดงโขนละคร ตลอดจนบรรเลงประกอบในพิธีไหว้ครู ส่วน
ท านองร้องเพลงสามชั้นนั้นศิลปินนิยมประดิษฐ์ขึ้นในสมัยหลัง คือ ในยุคที่ “ดอกสร้อยสักวา” เฟ่ืองฟู 
โดยใช้เพลงร้องที่ด าเนินลีลาช้า และบางเพลงก็มีท านองเอ้ือนยืดยาว จนกระทั่งถึงยุคนิยมฟังเพลงรับ
ร้องกันมากข้ึน คือ ตั้งแต่ปลายรัชกาลพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นต้นมา เพลงสามชั้นจึง
เริ่มเข้ามามีบทบาทในแง่ที่เป็นเพลง “เพลงเสภา” ส าหรับร้องส่ง อีกอย่างหนึ่ง ศิลปินผู้สมควรได้ชื่อ
ว่า “บิดาแห่งเพลงสามชั้น” ในยุคนี้คือ พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร) หรือที่ศิลปินทั่วไปรู้จักกัน
ในนาม “ครูมีแขก” นั้นเอง ประการที่สอง เพลงสามชั้นที่ถือก าเนิดจากเพลงอ่ืน เพลงชนิดนี้ในด้าน
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ท านองดนตรีมีมาแล้วแต่ครั้งปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยศิลปินน าเพลงหน้าพาทย์อัตราสองชั้นบาง
เพลงมาขยายเป็นท านองสามชั้น เช่น เพลง เพลงตระจอมศรี และตระปลายพระลักษณ์ เป็นต้น ส่วน
ที่ยืดขยายจากเพลงช้า เพลงเร็ว หรือเพลงสองชั้นอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นเพลงร้องนั้น เพ่ิงมานิยมในยุค
ดอกสร้อยสักวาเฟื่องฟู และยุคนิยมฟังเพลงขับร้องดังที่กล่าวไว้เป็นต้น 
 
            2.4.2 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ถึงลักษณะส าคัญของการด าเนินท านองป่ีในเพลงสามชั้น 
                  ครูปี๊บ คงลายทอง กล่าวว่า ในหลักการของการเป่าปี่ในควรจะเริ่มจากการเป่าปี่พวก
เพลงสามชั้นก่อน เพลงสามชั้นถือว่าเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาและต่อยอดไปเพลงอ่ืน ๆ ในการเป่า
ปี่ในเพลงสามชั้นนั้นถือว่าเป็นกระบวนการและหลักในการใช้ลมซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญของการเป่า
ปี่ใน เพลงสามชั้นถือว่ามีรายละเอียดและกระบวนการเป่าทั้งการใช้ลมการใช้ลิ้นและการใช้ลิ้นสลับลม 
ซ่ึงกระบวนการเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องผ่านการเรียนและการฝึกฝน ซึ่งในกระบวนการทั้งหมด
นี้ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เป่าปี่ในต้องผ่านการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะในการเป่าปี่ในประเภทเพลง
สามชั้น เช่น เพลงล่องลม สามชั้น เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์สามชั้น เพลงสุรินทราหู สามชั้น            
เพลงสารถี สามชั้น เป็นต้น (ปี๊บ คงลายทอง, 2562, 13 มิถุนายน, สัมภาษณ์) 
 
             2.4.3  ความส าคัญของการด าเนินท านองปี่ในเพลงล่องลม สามช้ัน 
          เพลงล่องลม สามชั้น นั้นในเรื่องของการด าเนินท านองปี่ในจะพบว่าเป็นเพลงที่ใช้
ระดับเสียงกลาง เสียงกรวด (เสียงฟา) เป็นหลัก ในเพลงล่องลม สามชั้นนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ท่อน     
ซึ่งลักษณะของการด าเนินท านองปี่ในในแต่ละท่อนก็จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของทวงท านอง ใน
เพลงล่องลม สามชั้น ถือว่าเป็นเพลงโบราณ ซึ่งเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงส าคัญของผู้บรรเลงการเป่าปี่ใน
จะต้องผ่านการฝึกฝน  ซึ่งการด าเนินท านองในเพลงนี้จะพบเสียงกรวด (เสียงฟา) ซึ่งเสียงกรวดจะเป็น
ลักษณะเด่นของปี่ใน และยังใช้ทักษะในการบังคับลม และการบังคับนิ้วค่อยข้างเยอะ  จึงท าให้ใน
เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ใช้ลักษณะการเป่าเพ่ือเพ่ิมและพัฒนาทักษะให้เสียงและลมนั้นเกิดความ
ชัดเจนมากขึ้น (ปี๊บ คงลายทอง, 2562, 15 กันยายน, สัมภาษณ์) 
 
              2.4.4  ความส าคัญของการด าเนินท านองปีใ่นเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามช้ัน 
                       เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น เป็นเพลงที่มีลักษณะเสียงเฉพาะการด าเนิน
ท านองของปี่ในเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์นั้น จะมีการฝึกเรื่องของการบังคับลม บังคับนิ้ว โดยการ
ด าเนินท านองของปี่ในจะมีลักษณะเฉพาะของท่วงท านองเพลง จะใช้ในลักษณะของการตอดลิ้น      
ซึ่งทักษะของปี่ในเรื่องของการตอดลิ้นนั้นถือว่าเป็นสิ่งส าคัญของผู้บรรเลงการเป่าปี่ในทุกคนต้องได้รับ
การฝึกฝนทักษะในเรื่องนี้ ซึ่งเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้นนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ผู้มีองค์ประกอบและ
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กระบวนการในการฝึกการเป่าปี่ในในเรื่องของการตอดลิ้น การเป่าสลับลมและการเป่าสลับลิ้น ดังนั้น
ผู้ที่บรรเลงในการเป่าปี่ในจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการตอดลิ้นการเป่าสลับลมและการเป่าสลับลิ้น
(ปี๊บ คงลายทอง, 2562, 4 กันยายน, สัมภาษณ์) 
 
             2.4.5 ความส าคัญของการด าเนินท านองปี่ในเพลงสุรินทราหู สามช้ัน 
          เพลงสุรินทราหูถือว่าเป็นเพลงที่มีกลุ่มส าเนียงเสียงลด ที่ออกไปทางส าเนียงมอญ     
จะเป็นเพลงลดเสียงไม่ใช้เสียงตรง เป็นกลุ่มเสียงที่ใช้เสียงแหบทางปี่ในเยอะ ในการเป่าในเพลงกลุ่มนี้
จะท าให้นิ้วและลมมีการพัฒนาขึ้น ต่อไปในการเจอเสียงแหบ (เสียงสูง) มันก็จะลดความเพ้ียนลงและ
ยังสามารถพัฒนาต่อยอดในเพลงต่าง ๆ ไปได้อีกด้วย ซึ่งเพลงนี้ท าให้รู้ถึงลักษณะของท านองและกลุ่ม
เสียงแหบ (เสียงสูง) ว่าในการด าเนินท านองแบบนี้ได้มีการใช้หลักของการเป่าปี่ในแบบไหนให้
เหมาะสมกับท านองของเพลงสุรินทราหูจะมีการเป่าโดยการใช้การสลับลมและการสลับลิ้นและการฝึก
การบังคับลมให้มากข้ึนเพ่ือพัฒนาต่อยอดไปในเพลงอ่ืน ๆ ต่อไป (ปี๊บ คงลายทอง, 2562, 4 สิงหาคม, 
สัมภาษณ์) 
 
              2.4.6 ความส าคัญของการด าเนินท านองปี่ในเพลงสารถี สามช้ัน 
                     เพลง สารถี สามชั้น ถ้าว่าด้วยเรื่องของการด าเนินท านองของปี่ใน เพลงสารถีนั้น   
จะเป็นเพลงที่มีส าเนียงใกล้เคียงกับเพลงสุรินทราหู เป็นเพลงกลุ่มเพลงลดเสียงซึ่งในการเป่าปี่ในเพลง
กลุ่มเพลงลดเสียงนี้ถือว่าจะต้องใช้การฝึกฝนให้มากพอสมควร ในเพลงสารถี สามชั้นนี้ จะมีลักษณะ
ของการด าเนินท านองในแต่ละท่อนที่แตกต่างกันออกไป ลักษณะของการด าเนินท านองปี่ในก็จะ
แตกต่างกันไป ซ่ึงเพลงสารถี สามชั้น ในแต่ละท่อน ก็จะมีความส าคัญในเรื่องการใช้ทักษะของผู้เป่าปี่
ใน เช่น การบังคับลม การไล่นิ้ว เป็นต้น ถือว่าเป็นเพลงต้องใช้ทักษะในการเป่าสูง เพลงนี้ถือว่าภูมิ
ปัญญาของครูบาอาจารย์ที่ได้คิดค้นขึ้นมา (ปี๊บ คงลายทอง, 2562, 29 กันยายน, สัมภาษณ์) 
 
3. ประวัติเพลงอัตราจังหวะสามชั้น 
       3.1 เพลงล่องลม สามช้ัน 
    เพลงล่องลม อัตรา 3 ชั้นและ 2 ชั้น เป็นของเก่า ประเภทหน้าทับปรบไก่ มี 2 ท่อน 
ท่อนละ 4 จังหวะ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นยุคที่นิยมเพลงเถา   
จึงได้มีผู้ตัดลงเป็นชั้นเดียว ครบเป็นเพลงเถา 
               พ.ศ. 2020 ครูเฉลิม บัวทั่ง ได้แต่งเพลงล่องลม เถา ขึ้นใหม่ทั้งเถาอีกทางหนึ่ง และได้
น ามาบันทึกเสียงเมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ. 2520 นั้นเอง ใช้วิธีการบรรเลงทั้ง 2 แบบ กล่าวคือ 
บรรเลงแบบแรกใช้เที่ยวเปลี่ยนบรรเลงก่อนแล้ว ตามด้วยทางเก่าตลอดทั้งเถา แบบที่ 2 ใช้บรรเลง
ทางเปลี่ยนที่แต่งใหม่ท้ัง  2 เที่ยว  
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            บทร้อง เพลงล่องลม เถา 
3 ชั้น                     ลมพัดเพลิงดับอนธการ                    ประมาณเหมือนต้อนค้างคาวมาดับไฟ 
                      กลิ่นล าดวนหวานหอมเหมือนกลิ่นเจ้า        พ่ีคลึงเคล้าเชยชิดยังคิดได้ 
2 ชั้น                     เดือนดับลับเมฆมืดไป                      เหมือนมืดในวิหารบนคีรี 
                      แว่วเสียงส าเนียงบุทรงร้อง                      เหมือนเสียงน้องร้องทูลมะเดหวี 
ชั้นเดียว                 วังเวงใจในเวลาราตรี                        จวนจะแจ้งแสงสีสว่างฟ้า 
                     ไก่ขันกระชั้นฉ่ าเฉื่อย                              บุทรงเรื่อยร้องรับจับพฤกษา 
 
                                                                                        (ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง) 
                                                                           (ราชบัณฑิตสถาน, 2536, น.361) 
 
       3.2 เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามช้ัน 
      เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ อัตรา 2 ชั้น ของเก่า ประเภทหน้าทับปรบไก่ มีท่อนเดียว           
7 จังหวะ มีมาแต่สมัยอยุธยา ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระยาประสาน
ดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์ ) ได้แต่งขยายเป็นอัตรา 3 ชั้น 
 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระเพลงไพเราะ (โสม สุวาทิต) ได้ตัดลง
เป็นชั้นเดียว ท าทางร้องและต่อทางร้องเพลงนี้ทั้งเถาให้นาง เจริญใจ สุนทรวาทิน ขับร้องออกอากาศ
ทางสถานีวิทยุวังพญาไทครั้งแรก ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2490 นายมนตรี ตราโมท ได้แต่งทางร้องขึ้นอีก
ทางหนึ่ง ต่อให้นายเหนี่ยว ดุริยพันธุ์ ซึ่งเป็นทางท่ีแพร่หลายต่อมาจนถึงปัจจุบัน  
 
         บทร้อง พราหมณ์เข้าโบสถ์ เถา 
 
3 ชั้น                อนึงพึงจ าค าสอน                                    บังอรผู้ยอดเสน่หา 
              จงเฝ้าปรนนิบัติภัสดา                                        อย่าท าให้ข้องขัดใจ 
              ถึงแม้เธอมีเมียอ่ืน                                            สักพันหมื่นตัดหึงให้จงได้ 
              อย่าปากจัดคัดง้างกับผู้ใด                                   ตั้งใจมั่นอยู่ด้วยภักดี 
2 ชั้น               จงตั้งจิตเมตตาแก่ข้าทาส                            อย่าตวาดอย่าบ่นจู้จี้ 
              ใครผิดค่อยสอนค่อยดี                                       ใครดีบ าเหน็จให้ควรการ 
ชั้นเดียว            อย่าเห็นแก่ตัวมัวหาสุข                              ท่านทุกข์เจ้าทุกข์ด้วยกับท่าน 
              เมียดีเป็นที่ชื่นบาน                                           เมียคล้านเป็นเสนียดครอบครัว   
                         (ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง) 
                                                                           (ราชบัณฑิตสถาน, 2536, น.327) 
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       3.3 เพลงสุรินทราหู สามช้ัน 
 พ.ศ. 2496 หลวงประดิษฐ์ไพเราะได้ขยายเพลงสุรินทราหู อัตรา 3 ชั้นขึ้น อีกเท่าตัวเป็น
อัตรา 4 ชั้น ใช้บรรเลงรับร้องร่วมกับอัตรา 2 ชั้นและชั้นเดียวที่มีอยู่แล้ว แต่เพลงสุรินทราหู อัตรา     
4 ชั้น ที่ท่านขยายขึ้นในระยะหลังนี้เป็นแต่เพียง “ทางโกลน” ยังมิได้ตกแต่งให้วิจิตร เพลงสุรินทราหู 
อัตรา 4 ชั้น เป็นผลงานเพลงชิ้นสุดท้ายของหลวงประดิษฐ์ไพเราะ เพราะหลังจากเรียบเรียงเพลงนี้
แล้วท่านก็มิได้สร้างผลงานอ่ืนใดอีกเลย จนกระท่ังถึงแก่กรรมเมื่อ พ.ศ. 2497  
   ในช่วงเวลาเดียวกันนั้น นายมนตรี ตราโมท ก็ได้แต่งบทร้องในอัตรา 2 ชั้นและชั้นเดียว 
รวมกับอัตรา 3 ชั้นของเดิม ครบเป็นเพลงเถาอีกทางหนึ่ง ต่อให้นางเจริญใจ สุนทรวาทิน ขับร้องเป็น
คนแรก ออกอากาศทางสถานีวิทยุวังพญาไทวงมโหรีหลวงบรรเลง 
 อนึ่ง ยังมีเพลงสุรินทราหู เถา อีกทางหนึ่ง เรียกว่า “สุรินทราหู เถา (ทางมอญ)” ซึ่งครู
เฉลิม บัวทั่ง ได้แต่งขึ้นใหม่ทั้งเถา เมื่อ พ.ศ. 2507 ได้น าทางของเก่ามาปรับปรุงให้มีส าเนียงเป็นมอญ
เด่นชัดขึ้น นอกจากนี้ยังมีเพลง สุรินทราหู ทาง มอญ ในอัตรา 2 ชั้นและชั้นเดียวทางหนึ่ง ซึ่งนาย
สมาน ทองสุโชติ เป็นผู้แต่ง  
 
       บทร้อง เพลงสุรินทราหู เถา 
 
3 ชั้น           น้องเป็นหญิงยากจริงจะให้เห็น                     พ่อก็เป็นชายเลิศประเสริฐศรี 
              ถ้าตัวของน้องนี้เป็นผู้ชาย                               ตัวของพ่อพลายถเพ่อเป็นสตรี 
              ค่ าค่ าวันนี้                                                 จะไปแนบให้หน าใจ 
 
2 ชั้น             แต่จนจิตติดด้วยเป็นสตรี                           มิรู้ที่จะท ากระไรได ้
              ถึงจะรักแสนรักสักเท่าไร                                 ก็ต้องหักรักไว้ในอุรา 
 
ชั้นเดียว          ขอเดชะเทวัญชั้นวิมาน                              โปรดบันดาลให้สมปรารถนา 
              ให้พ่อพลายคิดถวิลจินตนา                               เหมือนตัวช้าคิดหวังตั้งใจเอย 
 
                      (ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง) 
                                                                         (ราชบัณฑิตสถาน, 2536, น.323) 
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       3.4 เพลงสารถี สามช้ัน 
      เพลงสารถี อัตรา 2 ชั้น ของเก่า ประเภทหน้าทับปรบไก่ มี 3 ท่อน ท่อนที่ 1 และท่อน   
ที่ 2 มีท่อนละ 4 จังหวะ ท่อนที่ 3 มี 5 จังหวะ เดิมชื่อเต็มว่า “เพลงสารถีชักรถ” อยู่ในเพลงเรื่อง
เพลงช้า เป็นเพลง 3 ท่อน แต่เวลาน ามาใช้เป็นเพลงร้องในการแสดงละคร มักใช้เพียง 2 ท่อนแรก 
พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร หรือครูมีแขก) ได้น าเพลงนี้มาแต่งขยายขึ้นเพลงอัตรา 3 ชั้น ใน
ราวปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ภายหลังได้น ามาท าเป็นเพลงส าหรับเดี่ยว
เครื่องดนตรีอวดฝีมืออีกเพลงหนึ่ง แพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน ต่อมาถึงสมัยที่นิยมบรรเลงเพลงเถาจึง
มีผู้ตัดลงเป็นชั้นเดียวให้ครบเป็นเพลงเถา  
 
                               บทร้อง เพลงสารถี เถา 
 
3 ชั้น                    น้อยหรือวาจาช่างน่ารัก                          เสนาะนักน้ าค าร่ าเสียดสี 
             ปิ้มจะกลืนชื่นใจในวาที                                        เสียดายแต่ไม่มีคู่ภิรมย์ 
             แม้นชายใดได้อยู่เป็นคู่ครอง                                  จะแนบน้องเชยชิดสนิทสนม 
             พ่ีจะอยู่สู้รักไม่แรมชม                                          มิใช่ลมลวงน้องให้หมองใจ 
 
2 ชั้น                   อย่าว่าแต่เจ้ายากอยู่สิบห้า                        ถึงห้าชั่งพ่ีก็หามาช่วยได้ 
            บุญหลังได้สร้างมาปางใด                                       บังเอิญให้จ าเพราะพบประสบนาง 
            ว่าพลางอิงแอบแนบชิด                                         ปลื้มจิตอย่าสะเทิ้นเมินหมาง 
 
ชั้นเดียว               แก้ห่อเงินมอบแล้วปลอบนาง                     อย่าระคางเคืองใจได้เอ็นดู 
            ตรานั้นนางแก้วกิริยา                                           เมินหน้าซ่อนซบหลบอยู่ 
            ปัดป้องมิให้ต้องเข้าชมชู                                        รู้แล้วว่ารักว่าปรานี   
 
                                                                                       (ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง) 
                                                                         (ราชบัณฑิตสถาน, 2536, น.304) 
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4. ประวัติและผลงานของครูปี๊บ คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ) 
       4.1 ประวัติส่วนตัวครูปี๊บ  คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ) 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
        
                     
                                               ภาพที่ 4 ครูปี๊บ คงลายทอง  
             ที่มา : ส านักการสังคีต กรมศิลปากร (2564) 
 
 ครูปี๊บ  คงลายทอง เกิดวันพฤหัสบดีที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2496  เวลาประมาน 7.00 น. 
แต่แจ้งเกิดในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 บิดาชื่อคุณครูเทียบ คงลายทอง มารดาชื่อคุณแม่สว่าง          
คงลายทอง เดิมครูเทียบ คงลายทอง เป็นคนปี่ประจ าวงดนตรีของเสนาบดี กระทรวงวังเจ้าพระยา                        
ธรรมาธิกรณาธิบดี ต่อมาเข้ารับราชการในกรมมหรสพ สังกัดกองพิณพาทย์หลวง ส่วนคุณแม่สว่าง
คงลายทอง เป็นคนร้องประจ าวงเครื่องสายของวังบางขุนพรหม มีบุตรธิดารวมทั้งสิ้นจ านวน       
12 คนดังนี้ 

   
  1) แหวน (หญิง)  เกิด พ.ศ. 2474 (เสียชีวิตแล้ว) 
  2) ทวี (ชาย)  เกิด พ.ศ. 2476 (เสียชีวิตแล้ว) 
  3) ธวัช(ชาย)  เกิด พ.ศ. 2477 (ยังมีชีวิตอยู่) 
  4) รัศม ี(ชาย)  เกิด พ.ศ. 2480 (เสียชีวิตแล้ว) 
  5) ไม่ปรากฏนาม  ถึงแก่กรรมเมื่ออายุครบ 15 วัน (เสียชีวิตแล้ว) 
  6) อารมณ์ (หญิง) เกิด พ.ศ. 2483 (ยังมีชีวิตอยู่) 
  7) ทวีป (ชาย)  เกิด พ.ศ. 2486 (ยังมีชีวิตอยู่) 
  8) ถวัลย์ (ชาย)  เกิด พ.ศ. 2489 (ยังมีชีวิตอยู่) 
  9) สุทัศน์ (ชาย)  เกิด พ.ศ. 2491 (ยังมีชีวิตอยู่) 
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  10) อุษณีย์ (หญิง)         เกิด พ.ศ. 2494 (ยังมีชีวิตอยู่) 
  11) ปี๊บ (ชาย)  เกิด พ.ศ. 2496 (ยังมีชีวิตอยู่) 
  12) วิวัฒน์ (ชาย)  เกิด พ.ศ. 2498 (ยังมีชีวิตอยู่) 
 

 ด้วยครูปี๊บ คงลายทองเกิดจากครอบครัวนักดนตรีไทย จึงท าให้ซึมซับเข้าไปเองโดยที่ไม่รู้ตัว 
ตัวครูเองก็ยังคิด ไม่ถึงด้วยว่าจะต้องมาเป็นนักดนตรี 
 เกิดจากสมัยยังเด็ก มีคนมาเป่าขลุ่ยกับครูเทียบ ก็นั่งฟังแล้วก็หัดเป่าไปเรื่อย จนกระทั่งมา
เรียนหนังสือที่วัดกัลยาณมิตร ชั้นประถม เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2502-2503 พอถึงปี พ.ศ.2507 จึง
ได้มาเข้าเรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลป จบถึงชั้นประถมแล้วก็ยังอ่านหนังสือไม่ออก เพราะท้ังโรงเรียนมีครู
อยู่คนเดียวเป็นครูใหญ่ แล้วจึงมาเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาชั้นปีที 5 ที่วิทยาลัยนาฏศิลป ซึ่งตอน
นั้นโบสถ์ยังมีการซ่อมแซมอยู่ ตอนนั้นครูไม่รู้เรื่องไม่รู้เลยว่านาฏศิลปมันเป็นยังไงกัน ครูเทียบ         
คงลายทอง ท่านบอกว่าไหนก็เรียนที่วิทยาลัยนาฏศิลปแล้ว ก็ให้หัดตีฆ้องใหญ่ไปก่อน ให้ไปอยู่กับครู
รัศมี  คงลายทอง ซึ่งตอนนั้นครูรัศมี คงลายทอง ไปอยู่ที่วัดระฆังโฆสิตาราม บ้านครูมิ ทรัพย์เย็น ได้
เริ่มหัดฆ้องจากเพลงสาธุการ ตอนมาเข้าวิทยาลัยนาฏศิลปตอนแรกก็ยังไม่เป็นเริ่มหัดฆ้องได้ 1 ปี 
ตอนนั้นอายุประมาณ 10 ปีได้ จนกระทั่งอายุประมาณ 14-15 แล้ว ก็มาหัดเป่าปี่ ตอนนั้นเรียนอยู่รุ่น
เดียวกับอาจารย์อนันต์  สบฤกษ์ (ปี๊บ คงลายทอง, 2562, 3 มิถุนายน, สัมภาษณ์.) 
  
       4.2 ประวัติด้านการศึกษา 
    เมื่อ พ.ศ. 2502 ครูเทียบ คงลายทอง ได้ส่งครูปี๊บเข้าศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 4 
จากโรงเรียนวัดกัลยาณมิตตาวาส ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้มาสอบเข้าเรียนต่อ ในระดับนาฏศิลป
ชั้นต้นที่โรงเรียนนาฏศิลป กรมศิลปากร จนจบระดับนาฏศิลปชั้นสูงปีที่ 2 ครูปี๊บ คงลายทอง          
เริ่มเรียนดนตรีไทยจากการตีฆ้อง โดยเรียนกับครูรัศมี คงลายทอง ผู้เป็นพ่ีชาย และได้หัดปี่จากครู
เทียบ คงลายทอง ผู้เป็นบิดาที่บ้านและฝึกเพ่ิมเติมที่วิทยาลัยนาฏศิลปอย่างจริงจัง ในขณะที่ศึกษาอยู่ 
ครูปี๊บ คงลายทอง ได้รับทุนนริศรานุวัดติวงศ์ จบการศึกษาที่วิทยาลัยนาฏศิลปในปี พ.ศ. 2518  
จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2521 ก็ได้สอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และได้พักการเรียนช่วงระยะหนึ่ง เนื่องจากอุปสมบท ณ วัดระฆังโฆสิตาราม เมื่อปี        
พ.ศ. 2521 หลังจากลาสิกขาบทแล้ว ได้ศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จนส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรีครุศาสตรบัณฑิตภาควิชาดนตรีศึกษา ในปี พ.ศ. 2524 จนถึงปี พ.ศ. 
2532 ได้เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ที่มหาวิทยาลัยมหิดล จนส าเร็จการศึกษา จากสถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล จนได้รับพระราชทานปริญญาศิลป      
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา แขนงวิชาวัฒนธรรมการดนตรี ในปี พ.ศ. 2538        
(นิตยสารกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 2556, น.50) 
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                      ภาพที่ 5 รับปริญญาโทที่มหิดลถ่ายรูปร่วมกับ อ. เสรี หวังในธรรม 
                                           ที่มา : ครูปี๊บ คงลายทอง 
 
          4.2.1 ประวัติการศึกษาด้านดนตรี 
       ครปูี๊บ คงลายทอง ได้เริ่มหัดดนตรีกับครูเทียบ คงลายทอง ที่บ้านตั้งแต่ยังไม่เข้าเรียน
ที่โรงเรียนนาฏศิลป พอจบประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนวัดกัลยาณมิตรฯ ครูก็ได้เข้าเรียนต่อนาฏ
ศิลปชั้นต้น ที่โรงเรียนนาฏศิลป แล้วครูเทียบ คงลายทอง จึงส่งให้ครูปี๊บ คงลายทอง ไปหัดตีฆ้องกับ
พ่ีชาย และพาไปฝากอยู่กับครู มิ ทรัพย์เย็น เพลงแรกที่ต่อคือ เพลง สาธุการ จากนั้นก็ต่อเพลงอ่ืน ๆ 
ในโหมโรงเช้าและโหมโรงเย็นกับ ครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ ครูสังเวียน ทองค า ครูสงบศึก ธรรมวิหาร 
และครูบาง หลวงสุนทร ที่โรงเรียนนาฏศิลป จนอายุได้ประมาณ 15 ปี จึงเริ่มหัดเป่าปี่ในกับครูเทียบ
คงลายทอง โดยหัดเป่าเพลงเต่ากินผักบุ้งเป็นเพลงแรกแล้วจึงต่อเพลงอ่ืน ๆ จนครูเทียบ คงลายทอง
เห็นว่าสามารถเป่าปี่ในได้ดีพอสมควรแล้ว จึงได้หัดปี่ชวา ในขณะที่ครูปี๊บ คงลายทอง เรียนอยู่ใน
ระดับนาฏศิลปชั้นสูงปีที่ 2 ของโรงเรียนนาฏศิลป ครูปี๊บ คงลายทองได้ต่อปี่ชวาเพลง สะระหม่าไทย 
และบัวลอย ส่วนปี่มอญนั้นได้หัดเป่าหลังสุด โดยครูเทียบ คงลายทองเป็นผู้ต่อให้ ระหว่างที่ครูปี๊บคง
ลายทองเรียนเป่าปี่ ครูบุญช่วย โสวัตร คอยเป็นครูพ่ีเลี้ยงให้กับครูปี๊บ คงลายทองได้แนะน าและต่อ
เพลงเพ่ิมเติม หลังจากที่ครูปี๊บ คงลายทองเข้ามารับราชการอยู่ในกองการสังคีต กรมศิลปากร 
หม่อมหลวงสุรักษ์ สวัสดิกุล ครูอีกท่านหนึ่ง ได้เป็นผู้ถ่ายทอดเพลงหน้าพาทย์ต่าง  ๆ ให้แก่ ครูปี๊บ     
คงลายทอง (ปี๊บ  คงลายทอง,สัมภาษณ์. 20 มิถุนายน 2562) 
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       4.3 ประวัติด้านการท างาน 
 ครูปี๊บ คงลายทอง เข้ารับราชการในต าแหน่งดุริยางค์ศิลปิน 1 เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 
2519 ในแผนกดุริยางค์ไทย กองการสังคีต กรมศิลปากร ครูท างานปฏิบัติหน้าที่ในการบรรเลงเครื่อง
ดนตรีประเภทเครื่องเป่า ทั้งปี่และขลุ่ย ในงานราชพิธีต่าง  ๆ งานการบรรเลงทั่วไป การบรรเลง
ประกอบการแสดงโขน - ละคร และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั้งใน และต่างประเทศ เช่น จีน 
ฮ่องกง อินโดนีเซีย ฝรั่งเศส เป็นต้น อีกทั้งถวายงานการบรรเลงให้กับพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวโรกาสส าคัญที่วังสุโขทัย ถวายงาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในการบรรเลงและ
ขับร้องที่วังปลายเนิน การบรรเลงบันทึกเสียงเทป ซีดีเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านดนตรีไทยต่อ
เยาวชนที่ก าลังศึกษาดนตรีไทย 
 
 

 
                                 
                                        
 
 
 
 
 
 
                                            ภาพที่ 6 การบรรเลงวงบัวลอย 
                                               ที่มา : ครูปี๊บ  คงลายทอง 
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        4.4 ผลงานด้านดนตรีและเกียรติประวัติ 
            4.4.1 ด้านการบรรเลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                       ภาพที่ 7 งานวิศิษฏศิลปินถ่ายภาพร่วมกับ 
              สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
                                                  ที่มา : ครูปี๊บ  คงลายทอง 
 
 ครูปี๊บ คงลายทอง มีผลงานการบรรเลงทางด้านดนตรีมากมายหลากหลายตลอดระยะเวลา
ที่ท่านได้รับราชการ เช่น 
      1.) คอนเสิร์ตสายใจไทย 
      2.) สังคีตสายใจไทย 
      3.) วงวิศิษฏศิลปิน 
      4.) จุฬาวาทิต 
      5.) งานดนตรีไทยอุดมศึกษา 
      6.) งานพระราชพิธีต่าง ๆ เช่น พระราชพิธีถวายผ้าพระกฐิน พระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ 
มีการบรรเลงบันทึกเทปเสียงและซีดีไว้มากมายเพ่ือเป็นการเผยแพร่งานศิลป์สู่สายตาสาธารณชน 
ได้แก่ 
      1.) บันทึกเสียงชุดพระอภัยมณีปี่แก้ว ร่วมกับครูแจ้ง คล้ายสีทอง (ขับร้อง) 
      2.) บันทึกซีดีเพลงเรื่องและซีดีผลงานของครูจิรัส อาจณรงค์ ศิลปินแห่งชาติ 
      3.) บันทึกซีดีวงเครื่องสายไทยและวงเครื่องสายปี่ชวา 
      4.) บันทึกการบรรเลงปี่ใช้ในการเปิดรายการจดหมายเหตุกรุงศรี ช่อง 7 
      5.) บรรเลงดนตรีไทยในงานสัปดาห์อนุรักษ์มรดกไทย 
      6.) บรรเลงดนตรีไทยในงานจุฬาวาทิต 



32 

 

       7.) บรรเลงวงบัวลอย 
       8.) บรรเลงดนตรีไทยในงานไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ 
       9.) การบันทึกเสียงเพลงหน้าพาทย์ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทยในการจัดท าองค์ความรู้เรื่อง                     
พิธีไหว้ครู 
      10.) การบรรเลงเผยแพร่ดนตรีและศิลปวัฒนธรรมในต่างประเทศ เช่น จีน อินโดนีเซีย กัมพูชา 
ลาว ฝรั่งเศส รัสเซีย ฟินแลนด์ อังกฤษ เนเธอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น 
 
            4.4.2 ด้านวิชาการ  
                  นอกจากผลงานด้านการบรรเลงของครูแล้ว ครูยังได้รับเกียรติให้ด ารงต าแหน่งส าคัญ
ทางด้านวิชาการไว้มากมาย เช่น 
         1.) กรรมการสอบคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการต าแหน่งดุริยางคศิลปิน 
         2.) เป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้กับนักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 
         3.) เป็นวิทยากร หรือกรรมการประกวดดนตรีไทยในสถาบันต่าง ๆ เช่น การประกวดประลอง
เพลงบรรเลงมโหรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
         4.) โครงการสืบทอดทางบรรเลงด้านดุริยางค์ พุทธศักราช 2550 
         5.) กรรมการสอบคัดเลือกเข้ารับทุนนริศรานุวัดติวงศ์ 
         6.) กรรมการจัดท าเกณฑ์มาตรฐานสาขาวิชาชีพดนตรีไทย ของส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา 
    
            4.4.3 ผลงานส าคัญ 
        ส านักการสังคีต เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลักในการจัดการแสดง การบรรเลง เนื่อง
ในโอกาสต่าง ๆ ทั้งงานพระราชพิธี รัฐพิธี ราษฎร์พิธีในรูปแบบของการอนุรักษ์ พัฒนา สร้างสรรค์ 
เพ่ือเผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์ในคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ครูปี๊บด ารงต าแหน่งดุริยางค
ศิลปิน มีหน้าที่บรรเลงดนตรีไทยในโอกาสดังกล่าวข้างต้น ทั้งการบรรเลงประกอบการแสดง          
การบรรเลงประกอบในพิธีกรรม และการบรรเลงเพ่ืออวดฝีมือ ต่อมาเมื่อฝึกฝนจนเกิดความช านาญ 
เชี่ยวชาญมากขึ้นก็สามารถเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับศิลปินรุ่นใหม่ของกรมศิลปากร นักเรียน นักศึกษา
สถาบันต่าง ๆทั้งภาครัฐและเอกชน บุคคลที่สนใจดนตรีไทย เมื่อก้าวขึ้นสู่ต าแหน่งผู้บริหารได้
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการรวมทั้งสนับสนุนโครงการด้านดนตรีไทย ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
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             4.4.4 ด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเครื่องเป่า (ปี่ใน) 
                     เป็นอาจารย์พิเศษของสถาบันการศึกษา ดังนี้ 
                      1.) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                      2.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                      3.) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร 
                      4.) มหาวิทยาลัยมหิดล 
                      5.) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
                      6.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 
             4.4.5 เกียรติยศอันสูงย่ิง 
        ครูปี๊บ คงลายทองได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยความมุ่งมั่นมาอย่างต่อเนื่องเริ่มตั้งแต่เข้า
รับราชการ ท าให้มีความรู้ ความสามารถเป็นที่ประจักษ์ ประกอบกับบุคลิกภาพที่เรียบร้อย มีน้ าใจ
ไมตรี ท าให้ได้รับความไว้ใจจากครูผู้ใหญ่ของกรมศิลปากร คือ ครูมนตรี ตราโมท ครูสิริชัยชาญ             
ฟักจ ารูญ ครูบุญช่วย โสวัตร มอบหมายให้เข้าถวายงานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการบรรเลงดนตรีไทย ทุกวันอาทิตย์ ณ บ้านปลาย
เนินถึงปัจจุบัน นับเป็นเกียรติยศและมงคลแห่งชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ 
 ด้วยคุณสมบัติที่เหมาะสม ครบถ้วน ท าให้ครูปี๊บ คงลายทอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับ
มอบเป็นผู้อ่านโองการไหว้ครูดนตรีไทย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พุทธศักราช 2553 ซึ่งสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเป็น
ประธานในพิธีไหว้ครู และสืบทอดผู้ประกอบพิธีไหว้ครูโขน – ละคร ครูดนตรี และครูช่างของกรม
ศิลปากร โดยได้รับมอบจากครูสิริชัยชาญ ฟักจ ารูญ เป็นการปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดี
งามมาแต่โบราณ และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ณ วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ครูปี๊บ 
คงลายทอง ได้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ่านโองการไหว้ครูดนตรีไทยเป็นครั้งแรกของผู้ประกอบพิธีไหว้ครู  
 รางวัลเกียรติยศอีกรางวัลหนึ่ง คือ ได้รับโล่รางวัลปูชนียบุคคลผู้สมควรได้รับเกียรติยศ    
และยกย่องในฐานะผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ของพระทรวงศึกษาธิการ 
พุทธศักราช 2544  
      ครูปี๊บ คงลายทอง ได้ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาดนตรีไทย ประจ าปี
พุทธศักราช 2563 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     การด าเนินงานวิจัยครั้งนี้ได้ท าการศึกษาจากงานวิจัยที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ดังนี้ 
 บุญเสก บรรจงสัด (2554, น.123 - 126) ได้ท าการวิจัยเรื่อง วิเคราะห์ทางเดี่ยวปี่ในเพลง
พญาโศก 3 ชั้น สายพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) พบว่า เพลงพญาโศก 2 ชั้น มีมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยา มีเพียงท่อนเดียว  ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ ความหมายของเพลง แสดงถึงอารมณ์
เศร้าสลดใจ ส่วนในอัตราจังหวะ 3 ชั้น พระประดิษฐไพเราะ (ครูมีแขก) ได้แต่งขยายขึ้น และน ามา
ประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยวในเครื่องมือชนิดต่าง ๆ ลักษณะโครงสร้างทางท านองหลักเพลงพญาโศก 3 ชั้น 
เป็นส านวนแบบอิสระ มีลักษณะท านองเพลงที่ลดหลั่นของบันไดเสียง พบ 5 ทางคือ ทางใน            
ทางกลางแหบ ทางกลาง ทางเพียงออล่าง และทางนอก ท าให้ยากต่อการด าเนินท านอง การบังคับลม
บังคับนิ้วปิดเปิดเสียง คุณลักษณะของนักปี่ ในการเป่าปี่ใน ส านวนทางเดี่ยวเพลงพญาโศก 3 ชั้น สาย
พระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน)  พบว่า 1) มีการใช้ก าลังในการเป่าปี่ใน ด้วยการใช้แรงดัน
ลมของผู้เป่าปี่ บังคับลิ้นปี่ให้ถึงต าแหน่งของเสียง ใช้ก าลังในการระบายลม ใช้ก าลังลิ้นผู้เป่าตอดลิ้นปี่ 
ดังนั้นคุณภาพของลิ้นปี่ ตัวเลาปี่จะต้องมีคุณภาพ 2) พบการใช้ช่วงเสียงในส านวนทางเดี่ยวเพลงพญา
โศก 3 ชั้น 3 ช่วงเสียง ได้แก่ ช่วงเสียงทางแหบ 8 เสียง ช่วงเสียงทางกลาง 8 เสียง และช่วงเสียงทาง
ต้อ 3 เสียง 3 ) พบการใช้กลวิธีในส านวนทางเดี่ยวปี่ในเพลงพญาโศก 3 ชั้น ได้แก่  ครั่น ควงเสียง 
พรม ตีนิ้ว ปริบ กระทบ สะบัด ขยี้ การเป่ายักเยื้องจังหวะ และพบกลวิธีพิเศษขั้นสูงได้แก่ ลมพันลิ้น
ลิ้นพันลม และเสียงไหลเหมือนน้ า รวม 11 กลวิธี  4) พบระบบการใช้นิ้วปิดเปิดเพ่ือบังคับเสียง ด้วย
เสียงปกติ 19 เสียง และด้วยกลวิธีควงเสียง อีก 5 เสียง ดังนั้นส านวนทางเดี่ยวปี่ในเพลงพญาโศก 3 
ชั้น สายพระยาเสนาะดุริยางค์ (แช่ม สุนทรวาทิน) จึงเปรียบเสมือนอาวุธทางเสียงดนตรีไทยอีก
เครื่องมือหนึ่ง ที่มีความไพเราะสมบูรณ์ครบถ้วนในชั้นเชิงของส านวนเพลงเดี่ยว ดังนั้นผู้ที่จะเป่าปี่ใน
เดี่ยวเพลงพญาโศก 3 ชั้นนี้ได้ จะต้องมีคุณลักษณะครบทั้ง 4 ด้านนี้ 
 จักรายุธ ไหลสกุล (2556,น.116 - 118) ได้ท าการวิจัยเรื่อง วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ในการ
บรรเลงเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง กรณีศึกษาเพลงพราหมณ์เข้า พบว่า วิธีการด าเนินปี่ในเพลงพราหมณ์
เข้านั้นเป็นการบรรเลงแบบบังคับทาง โดยยึดลักษณะของท านองหลักใช้วิธีการตกแต่งท านองโดย
ส านวนกลอนทางปี่ใน วิธีการด าเนินท านอง ด้วยการ ระบายลม การบังคับลม ที่เป่าให้ถึงระดับเสียง 
การด าเนินท านองด้วยวิธีการ ด าเนินกลอน เป่าเก็บ เป็นพยางค์ถี่ ใช้กลวิธีในการประดิษฐ์เสี ยงปี่ใน 
ให้มีความไพเราะขึ้นด้วยวิธี ตอดลิ้นปี่เพ่ือให้เสียงปี่มีความชัดเจน พรมนิ้ว ควงเสียง การสะบัด และ
การตีนิ้ว การด าเนินท านองเพลงพราหมณ์เข้านั้น เป็นอุปสรรคต่อผู้เป่าปี่ใน เนื่องจากช่วงเสียงที่ต่ าใน
กลุ่มเสียงต้อ เป็นเสียงที่ท าให้เกิดความสมบูรณ์ได้ยากทั้งเรื่องการใช้นิ้วปิดเปิดเสียงให้ถูกต้อง ตัวเลา
ปี่ และการตัดลิ้นปี่ให้ได้คุณภาพล้วนส่งผลต่อการบรรเลงเพลงนี้ทั้งสิ้น 
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 ปี๊บ คงลายทอง (2538, น.159) ได้ท าการวิจัยเรื่อง เพลงปี่ฉุยฉาย การวิเคราะห์ทางดนตรี
วิทยาและภาพสะท้อนแห่งความงาม พบว่า เพลงฉุยฉายในด้านวิธีการเป่าและองค์ประกอบต่าง ๆ 
แสดงให้เห็นถึงความงามและความเป็นเลิศของการเป่าเลียนเสียงคนร้อง ซึ่งแสดงให้เห็นความงดงาม
ทั้ง ในส่วนของดุริยศิลป์ คีตศิลป์ วรรณศิลป์ และนาฏศิลป พร้อมกันไปในเพลงเดียวนั้น เสมือนหนึ่ง
เป็นแหล่งประชุม ของความงามอันเป็นจุดสุดยอดแห่งศิลปะไทย 
 กฤษฎ์ เลกะกุล (2552,น.106) ได้ท าวิจัยเรื่อง การศึกษาระบบเสียงและคุณลักษณะทางเสียง
ปี่ใน พบว่า คุณลักษณะทางเสียงและความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิ้วและเสียงของปี่ในฮาร์โมนิคที่มี
พลังงานมากท่ีสุดของระบบเสียงของปี่ใน การเรียงล าดับพลังงานของฮาร์โมนิคในแต่ละเสียงส่วนใหญ่
มีลักษณะเฉพาะไม่ซ้ าแบบกัน แต่มีความคล้ายคลึงกันและมีการสลับกันของฮาร์โมนิคในบางเสียง 
ความสัมพันธ์ระหว่างระบบนิ้วและเสียงของปี่ในมีความสัมพันธ์กับล าดับฮาร์โมนิคซึ่งกันและกันใน
รูปแบบที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงคู่ทบเสียง ในช่วงเสียงคู่ทบเสียงสูงและช่วงคู่ทบเสียงสูงพิเศษ ระบบ
นิ้วมีรูปแบบการเปิดปิดนิ้วแบบเรียงนิ้วมีความสัมพันธ์กับล าดับพลังงานอาร์โมนิคที่ส่วนใหญ่ที่ส่วน
ใหญ่เสียงจริงและเสียงที่มีพลังงานมากเป็นอันดับ 1 เป็นเสียงเดียวกัน 
 ปาณิสรา เผือกแก้ว (2548,น.32) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเดี่ยวปี่ในเชิดนอก ทางครูปี๊บ         
คงลายทอง กล่าวว่า ปี่ในเป็นเครื่องดนตรีที่ต้องอาศัยระยะเวลายาวนานในการฝึกฝน ผู้ที่ต้องการจะ
เรียนปี่ในให้มีฝีมือ จะต้องเป็นผู้ที่มีความมานะอดทน มีสมาธิ มีความละเอียดรอบคอบ มีปฏิภาณ 
ไหวพริบ มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าตัดสินใจ จึงจะท าให้ประสบผลส าเร็จในการเรียนและการ
ฝึกฝนให้มีความสามารถเป่าปี่ได้ดี และด้วยความแตกต่างกันในแต่ละบุคคลทั้งด้านกายภาพและ
พัฒนาการที่ไม่เท่ากัน ครูผู้สอนจึงต้องมีเทคนิคและวิธีการสอนที่แตกต่างกันออกไป ในการฝึกฝน
ให้กับผู้เป่าปี่ในแต่ละคน 

ส าเนา เปี่ยมดนตรี (2552,น.227) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องกระบวนการถ่ายทอดส านักครู                           
เทียบ คงลายทอง กล่าวว่า การเรียนปี่ในเป็นแบบมุขปาฐะ และสอนตามคุณสมบัติของผู้เรียน โดย
ผู้สอนจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ได้เรียนมาและปฏิบัติ น ามาปรับเป็นวิธีการสอน
ให้เหมาะสมแต่ละบุคคล โดยเฉพาะปี่ในตามกระบวนการถ่ายทอดของส านักครูเทียบ คงลายทอง         
ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอดที่ส าคัญและเป็นวิธีการสอนแบบโบราณ คือ ครูจะเป่าเสียงปี่ในแต่ละ
เสียงให้ศิษย์เป่าตามเป็นกระบวนการฝึกลองนิ้ว ที่เน้นลักษณะของการใช้ลมและนิ้วส าหรับปี่ใน ถือว่า
เป็นเครื่องดนตรีที่จะต้องใช้เวลาในการฝึกฝนและผู้เรียนจะต้องมีความพยายามและความอดทน            
มีสมาธิ เพราะในการเรียนปี่ในนี้ถือว่าเป็นเครื่องดนตรีที่จะต้องใช้เวลาพอสมควร ด้วยองค์ประกอบใน
ด้านต่าง ๆ ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน เช่น การบังคับลม การระบาย และการด าเนินท านองของ
ทางปี่ใน ซึ่งองค์ประกอบทั้งนี้ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เป่าปี่ในที่จะต้องหมั่นฝึกเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสมบูรณ์ 
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 ยุวรัตน์ นักท านา (2563,น.168) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การเป่าปี่ชวาตามแนวทางของ ครูปี๊บ     
คงลายทอง กล่าวว่า ครูปี๊บ คงลายทองมีความรู้ความสามารถที่เป็นอัจฉริยะในการคิดประดิษฐ์
ส านวนกลอนการเป่าปี่ชวา ซึ่งความรู้ในบทเพลงอัตราจังหวะสามชั้นเป็นคุณประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนอย่างแท้จริง ในด้านการแก้ปัญหาของผู้เรียน ด้านการฝึกฝนทักษะของผู้เรียน โดยส านวน
กลอนเพลงปี่ชวานี้มีลักษณะการด าเนินท านองผสมผสานกันทั้ง กลวิธีการบรรเลง ชั้นเชิง ลีลา        
โดยผ่านทางบทเพลง โดยผู้เป่าพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะการเป่า โดยสามารถรู้ที่มาและ
ความความส าคัญ คุณค่าของเนื้อหาได้อย่างกว้างขวาง ตลอดจนมีความสามารถในการคิดเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง และผู้เป่ามีการปฏิบัติโดยยึดหลักตามแนวทางของครูผู้สอน มีกลเม็ด รสมือ ในการด าเนิน
ท านอง ตลอดจนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ ในการพัฒนาด้านปัญญา    
ผู้เป่าสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการบรรเลงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  
  

6. กรอบแนวความคิดในการวิจัย 

     งานวิจัย การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ทาง ครูปี๊บ คงลายทอง เป็นงานวิจัยที่ใช้
แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากเอกสารทาง
วิชาการและการสัมภาษณ์น าเสนอเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการด าเนินท านองปี่ใน
ประเภทเพลงสามชั้น ทาง ครูปี๊บ คงลายทอง  
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การด าเนินท านองปี่ใน 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                  การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง 
                                                    (ศิลปินแห่งชาติ) 
 

    
ภาพที่  8  กรอบแนวคิด 

ที่มา: ผู้วิจัย 

ครูปี๊บ คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ) 
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรไีทยประเภทเครื่องเปา่ 

     การด าเนินท านองป่ีในประเภท

เพลงสามชัน้ 

     ลกัษณะของช่วงเสยีงป่ีใน 

      การแปรท านองป่ีใน 

 

         แนวคิดทฤษฏีเรื่อง ทาง                
        ครู มนตรี ตราโมท 
          ทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทย 

          ทฤษฎีการปฏิบัติดนตรไีทย 

        แนวคิดทฤษฎีมนุษยวิทยาการดนตรี  



 
บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองเป่าปี่ใน ประเภทเพลงสามชั้น ทาง ครูปี๊บ คงลายทอง    
ศิลปินแห่งชาติ ผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบในการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วยการรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย  จากเอกสารทางวิชาการ เอกสาร
งานวิจัย และบทความต่าง ๆ โดยมีขั้นตอนในการด าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ขั้นเตรียมข้อมูล 
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
4. ขั้นตรวจสอบข้อมูล 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
6. ขัน้น าเสนอข้อมูล 

 

1. ขั้นเตรียมข้อมูล 
        1.1 ประสานงานครูปี๊บ คงลายทอง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ และขอค าแนะน า ในการศึกษาที่ใช้
ในงานวิจัย 
        1.2 วางแผนการด าเนินงานวิจัยตามวัตถุประสงค์ผู้วิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายในการศึกษา
ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
              1.2.1 เพ่ือศึกษาการด าเนินท านองเป่าปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ทาง                                
                      ครูปี๊บ  คงลายทอง โดยแยกเป็นประเด็นดังนี้ 
                   1.2.1.1  ศึกษาวิธีการด าเนินท านองเป่าปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ได้รับการ 
                               ถ่ายทอดจากครูปี๊บ คงลายทองทั้งหมด 4 เพลงดังนี้ 1.) เพลงล่องลม   
                               สามชั้น 2.) เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น 3.) เพลงสุรินทราหู  สามชั้น    
                               4.) เพลงสารถี สามชั้น เลือกเพลงแบบเจาะจง 
 

2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
        ผู้วิจัยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีค าถามที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
การด าเนินท านองปี่ในเพลงสามชั้นทาง ครูปี๊บ คงลายทอง โดยเก็บข้อมูลด้วยการจัดบันทึกในสมุด
บันทึกและบันทึกเสียงด้วยเครื่องบันทึกเสียง     
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3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
    ผู้วิจัยท าการศึกษารวบรวมข้อมูลจากต ารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง
ข้อมูลภาคสนาม จากการสัมภาษณ์บุคคลผู้มีความรู้เกี่ยวกับการด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสาม
ชั้น โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงร่างและไม่มีโครงร่าง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
       3.1 กำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำรที่เกี่ยวข้อง 
             ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากต ารา เอกสารทางวิชากร หนังสือต่าง ๆ วิทยานิพนธ์ และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูลต่างดังต่อไปนี้ 
          3.1.1  หอสมุดแห่งชาติ 
                   3.1.2  ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยมหิดล 
                   3.1.3  หอสมุดคณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                   3.1.4  ห้องสมุดจิ๋ว บางซื่อ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
                   3.1.5  ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
        3.2 เก็บข้อมูลจำกบุคคล  
              ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มบุคคลในการให้ข้อมูลจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางดนตรีไทย
โดยครูผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทยและผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทยไว้ 2 กลุ่มดังนี้ 
                 3.2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 
                 ครูปี๊บ คงลายทอง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย กลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีต 
กรมศิลปากร สัมภาษณ์ลักษณะของการด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลง สามชั้นและข้อมูลส านวน
กลอนปี่ในประเภทเพลง สามชั้น 
                 3.2.2 กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทย  
                  อาจารย์บุญช่วย  โสวัตร                       ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย   
                                                                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                  อาจารย์สิงหล  สังจุ้ย                           ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย  
                                                                      ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
                  อาจารย์ณรงค์ฤทธิ์  คงปิ่น                   ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทย 

                                                            รองผู้อ านวยการ                                                              
                                                            วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
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                อาจารย์พลณศักดิ์ ทรัพย์บางยาง              อาจารย์ประจ าภาควิชา 
                                                           ดุริยางคศิลป์ไทย                       

                                                                      วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 
                 รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทระ  คมข า          ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านดนตรีไทย  
                                                                      หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์ 
                                                                      คณะศิลปกรรมศาสตร์ 
                                                                      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     
                  อาจารย์ธราธิป สิทธิชัย                         อาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยศึกษา 
                                                                      คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                  อาจารย์สุราช ใหญ่สูงเนิน                      ดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทย 
                                                                       ส านักการสังคีตกรมศิลปากร  
                                                                       กระทรวงวัฒนธรรม 
 
        3.3 กำรเก็บข้อมูลภำคสนำม 
                   ในการศึกษาการด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลง สามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง 
สถานที่ในการเก็บข้อมูล วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ส านักการสังคีต         
กรมศิลปากร การเก็บข้อมูลภาคสนามผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ครูปี๊บ คงลายทองและรับการถ่ายทอดการ
ด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ซึ่งท าการบันทึกเสียงและถอดข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลที่ได้รับ 
 
        3.4 กำรจัดเตรียมอุปกรณ์ 

        3.4.1 เครื่องบันทึกเสียง เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อท่ีศึกษา และ 
บันทึกเสียงในการต่อเพลง             

                   3.4.2  สมุดบันทึกและอุปกรณ์การเขียน เพ่ือใช้ในการจดบันทึกข้อมูลต่าง ๆ            
           ที่เก่ียวกับหัวข้อในการวิจัย 
                   3.4.3 คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในการพิมพ์ข้อมูลต่างๆที่ได้มาจากการค้นคว้า               
           การสัมภาษณ์ และ โน้ตเพลงที่ได้จากการปฏิบัติ น าบันทึกลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ 
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4. ขั้นตรวจสอบข้อมูล  
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาต ารา เอกสารทางวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลที่ได้
จากถ่ายทอดความรู้จากครูปี๊บ คงลายทอง การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้วิจัยได้แยกข้อมูลดังขั้นตอน
ต่อไปนี้ 
                4.1  น าข้อมูลจากเอกสารมาจัดหมวดหมู่แบ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินท านองปี่ใน
ประเภทเพลง สามชั้น 

      4.2  น าข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาถอดข้อมูลเสียง เรียบเรียงในรูปแบบของเอกสาร  
              4.3  น าข้อมูลจากการถ่ายทอดวิธีการด าเนินท านองเป่าปี่ในประเภทเพลงสามชั้น    
ทางครูปี๊บ คงลายทอง มาสังเคราะห์ข้อมูล 
 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
            ผู้วิจัยได้น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
                   5.1 เพ่ือศึกษาวิธีการด าเนินท านองเป่าปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ทาง                    
                         ครูปี๊บ คงลายทอง โดยแยกเป็นประเด็นดังนี้ 
                         5.1.1  วเิคราะห์ท านองหลักและการด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลง สามชั้น   
                                  ทีไ่ด้รับการถ่ายทอดจากครูปี๊บ คงลายทอง                                                      
                          5.1.2  ศึกษาวิธีการด าเนินท านองเป่าปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ที่ได้รับการ 

                        ถ่ายทอดจากครูปี๊บ คงลายทอง 
                                                  

6. กำรน ำเสนอข้อมูล 
           ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์มาจ าแนกตามวัตถุประสงค์ และเรียบเรียงเพ่ือเสนอ
ผลการวิจัยเรื่อง วิธีการด าเนินท านองเป่าปี่ในประเภทเพลงสามชั้นทาง  ครูปี๊บ คงลายทอง          
(ศิลปินแห่งชาติ) 



 
  

 
บทท่ี 4 

วิเคราะห์วิธีการด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลง สามชั้น 
 

การวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการ
ด าเนินท านองปี่ ในประเภทเพลงสามชั้น  โดยได้รับการถ่ายทอดจากครูปี๊บ  คงลายทอง                 
(ศิลปินแห่งชาติ) ซ่ึงเป็นครูผู้เชี่ยวชาญและมีความรู้ความสามารถในเรื่องของเครื่องเป่า ในการ
วิเคราะห์การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ)       
ผู้วิจัยใช้หลักการวิเคราะห์เปรียบเทียบแนวท านองเพลงทางปี่ในกับท านองหลักจากฆ้องวงใหญ่       
โดยก าหนดเพลง สามชั้นจ านวน 4 เพลง ได้แก่ เพลงล่องลม สามชั้น เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น 
เพลงสุรินทราหู สามชั้น และเพลงสารถี สามชั้น บันทึกเป็นตัวโน้ตสากลระบบไทย เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ในครั้งนี้  
 

1. ผลการวิเคราะห์การด าเนินท านองปี่ในเพลง สามชั้น ทาง ครูปี๊บ คงลายทอง                 
(ศิลปินแห่งชาติ) 
     1.1 ข้อตกลงเบื้องต้น 
         1.1.1 ก าหนดค าศัพท์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลง สามชั้น ทาง   
ครูปี๊บ คงลายทอง (ศิลปินแห่งชาติ) ไว้ดังนี้ 
            กลุ่มเสียงต้อ  หมายถึง  ช่วงเสียงของปี่ในที่อยู่ในระดับเสียงต่ า มีด้วยกัน 6 เสียง เรียงล าดับ 
เสียงตั้งแต่เสียงที่ 1 – 6 คือ เร (เสียงต่ า) มี (เสียงต่ า) ฟา (เสียงต่ า) ซอล (เสียงต่ า) ลา (เสียงต่ า)          
ที (เสียงต่ า) 
            กลุ่มเสียงกลาง หมายถึง ช่วงเสียงของปี่ในที่อยู่ระดับเสียงกลาง มีด้วยกัน 8 เสียง 
เรียงล าดับเสียงตั้ งแต่ เสียงที่  7 – 15 คือ โด (เสียงกลาง) เร (เสียงกลาง ) มี  (เสียงกลาง)                   
ฟา (เสียงกลาง)  ซอล (เสียงกลาง)  ลา (เสียงกลาง)  ที (เสียงกลาง)  โด (เสียงกลาง) 
             กลุ่มเสียงแหบ หมายถึง  ช่วงเสียงของปี่ในที่อยู่ในระดับเสียงสูง มีด้วยกัน 10 เสียง 
เรียงล าดับตั้งแต่เสียงที่ 15 – 24 คือ เสียง เร (เสียงสูง) มี (เสียงสูง) ฟา (เสียงสูง) ซอล (เสียงสูง)        
ลา (เสียงสูง) ที (เสียงสูง) โด (เสียงสูง) เร (เสียงสูง)  มี (เสียงสูง) ฟา (เสียงสูง) 
          การเป่าตอดลิ้น หมายถึง การเป่าปี่โดยใช้ส่วนปลายลิ้นแตะลิ้นปี่ แล้วปล่อยลิ้นที่แตะพร้อม      
ดันลมออก สลับกันให้เกิดเสียงเป็นช่วง ๆ ยกเว้นเสียงแหบ 
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        การเป่าตอดลม หมายถึง การเป่าปี่ให้เสียงมีความชัดเจนเป็นช่วง ๆ คล้ายกับการตอดลิ้นโดย
บังคับเสียงด้วยลมในลักษณะกักลมไว้ แล้วดัดลมให้ออกมาเป็นช่วง ๆ           
        การเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง หมายถึง การเป่าปี่โดยมีลักษณะของตัวโน้ตซ้ ากัน ใช้วิธีการ            
เป่าตอดลิ้น 
         ตีนิ้ว หมายถึง วิธีการบรรเลงอย่างหนึ่งของปี่ ที่ท าให้เกิดเสียง 2 พยางค์ โดยใช้นิ้วเปิดปิดและ
บังคับลม 
         การเป่าตอดลิ้นสลับการเป่าตอดลม หมายถึง วิธีการบรรเลงอย่างหนึ่งของการเป่าปี่ โดยการ
บังคับลิ้นและบังคับลมสลับไปมา 

         1.1.2 ผู้วิจัยใช้แนวคิดเรื่อง “ทาง” ของครูมนตรี ตราโมท (2531, น. 12-13) ที่ก าหนด      
ทาง หมายถึง ระดับของบันไดเสียงที่ใช้โครงสร้างหลักของท านองเพลงก าหนดตามเสียงของฆ้องวง
ใหญ่และทฤษฎีการวิเคราะห์เพลงไทยของ รองศาสตราจารย์ ดร.มานพ วิสุทธิแพทย์  (2556, น. 15) 
ที่ได้ให้ความหมายว่า เพลงไทยต้องพิจารณาดูที่โครงสร้างบันไดเสียง ที่เป็นบันไดเสียง 5 เสียง        
ซึ่งบันไดเสียง 5 เสียงก็มีความสอดคล้องกับ ทาง ที่หมายถึงระดับเสียง ได้ดังนี้ 

 
                                                                

       

           

             

 

 

 

     

              
                    ภาพที่ 9 ภาพประกอบต าแหน่งลูกฆ้องวงใหญ่ประจ าเสียงทางท้ัง 7 

                             ที่มา: ผู้วิจัย  
 
 

 

ทางชวา 

ทางกลางแหบ 

ทางนอก 

ทางเพียงออบน 

ทางกลาง 

ทางใน 

ทางเพียงออล่าง 
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ตารางท่ี  1   ตารางแสดงระดับกลุ่มเสียงของบันไดเสียงทั้ง 7 ทาง  
 

ทางท่ี ชื่อเรียก กลุ่มเสียง บันไดเสียง 
1 ทางเพียงออล่าง ฟ ซ ล x ด ร x ฟ 
2 ทางใน ซ ล ท x ร ม x ซ 
3 ทางกลาง ล ท ด x ม ฟ x ล 
4 ทางเพียงออบน ท ด ร x ฟ ซ x ท 
5 ทางนอก ด ร ม x ซ ล x ด 
6 ทางกลางแหบ ร ม ฟ x ล ท x ร 
7 ทางชวา ม ฟ ซ x ท ด x ม 

 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 
ตารางในการแสดงระดับเสียงของกลุ่มเสียงดนตรีไทยหรือทางซึ่งมีกลุ่มเสียงที่สามารถบ่ง

บอกถึงระดับเสียงในแต่ละทางได้ ในงานวิจัยนี้นอกจากเรื่องบันไดเสียงหรือทางและกลุ่มเสียงแล้ว 
ผู้วิจัยยังน าประเด็นอ่ืนมาประกอบการวิเคราะห์ด้วย คือ 1.) เรื่องของเสียงลูกตก ซึ่งเสียงลูกตกถือว่า
เป็นเสียงสุดท้ายของประโยคเพลง ส่วนวรรคเพลงให้ยึดต าแหน่งเสียงสุดท้ายของวรรคส านวนเพลง     
2. ) เรื่องของ จังหวะหน้าทับ ในการก ากับจังหวะการด าเนินท านอง เพลงล่องลม สามชั้น                
เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น เพลงสุรินทราหู  สามชั้น และเพลงสารถี สามชั้น ซึ่งเป็นเพลงที่ใช้
จังหวะหน้าทับปรบไก่ สามชั้นทั้ง 4 เพลงและในส่วนของการวิเคราะห์เปรียบเทียบ วิธีการด าเนิน
ท านองปี่ในกับท านองหลักนั้น ได้จัดท าเป็นตารางโน้ตเปรียบเทียบเป็น 2 แนวโดยแนวที่ 1 เป็น
ท านองหลัก และแนวที่ 2 เป็นท านองปี่ใน มีข้ันตอนวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

 

2. วิเคราะห์ท านองหลักและการด าเนินท านองปี่ในเพลงล่องลม สามชั้น ทาง ครูปี๊บ    
คงลายทอง 
        2.1 วิเคราะห์เสียงลูกตกและบันไดเสียงท านองหลักเพลงล่องลม สามช้ัน 
              เพลงล่องลม สามชั้น เป็นเพลงอัตราจังหวะสามชั้น มีจ านวน 2 ท่อน ในแต่ละท่อนใช้
จังหวะหน้าทับปรบไก่ สามชั้น ในการก ากับท านองเพลง ท่อนที่ 1 มีจ านวน 4 จังหวะหน้าทับ           
ท่อนที่ 2 มีจ านวน 4 จังหวะหน้าทับ โดยมีท านองหลักทางฆ้องวงใหญ่เสียงลูกตกและบันไดเสียงดังนี้ 
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ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1 วรรคที ่1 ห้องเพลงที่ 1-3 ลูกตกเสียงฟา อยูบ่ันไดเสียงฟา 1  
                                         วรรคที ่2 ห้องเพลงที่ 3-5 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 
 

 

 
ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 2 วรรคที ่1 ห้องเพลงที่ 5-7 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 
                                         วรรคที ่2 ห้องเพลงที่ 7-9 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงฟา 6 
 

 

 

ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 9-11  ลูกตกเสียงฟา อยูบ่ันไดเสียงฟา 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 11-13 ลูกตกเสียงโด อยู่บันไดเสียงฟา 5 
 

 

 

ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 4 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 13-15 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3   
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 15-17 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 
 

 

 
ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 17-19 ลูกตกเสียงฟา อยูบ่ันไดเสียงฟา 1   
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 19-21 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงฟา 6 
 

 

 

ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 21-23 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงฟา 6 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 23-25 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 
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ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 7 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 25-27 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 27-30 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 
 

 

 

ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 8 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 29-31 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงฟา 2 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 31-33 ลูกตกเสียงฟา   อยู่บันไดเสียงฟา 1 
 

 

 
ท านองหลักท่อนที ่2 ประโยคที่ 1 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 33-35 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 35-37 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 
 

 
 

 
ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 37-39 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 39-41 ลูกตกเสียงโด  อยู่บันไดเสียงฟา 5 
 
 

 

 

ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 41-43 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 43-45 ลูกตกเสียงโด  อยู่บันไดเสียงฟา 5 
 

 

 
 

ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคท่ี 4 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 45-47 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 47-49 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 
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ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 49-51 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 51-53 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงฟา 6 
 
 
 
 

 
ท านองหลักท่อนที ่2 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 53-55 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงฟา 6 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 55-57 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 
 
 
 
 
ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 7 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 57-59 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 59-61 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 
 
 

 
 
ท านองหลักท่อนที ่2 ประโยคที่ 8 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 61-63 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 63-65 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 
 
 
 
 

สรุปท านองหลัก (ทางฆ้อง) เพลงล่องลม สามชั้น มีลูกตกและบันไดเสียงดังนี้ 
        เพลงล่องลม สามชั้น เป็นเพลงที่ม ี1 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงฟา โดยมีกลุ่มเสียงได้แก่ 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
ฟ ซ ล x ด ร x 

 
 ท่อนที่ 1 ท านองหลักของเพลงมี 1 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงฟา หรือกลุ่มเสียงทาง           
เพียงออล่าง เป็นบันไดเสียงหลักท่ีใช้ในบทเพลง โดยพบบันไดเสียงฟา จ านวน 16 ครั้ง ประกอบด้วย 
 
 

บันไดเสียงฟา 
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ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ฟา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ฟา   

อยู่บันไดเสียงฟา 1 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงฟา 3 
อยู่บันไดเสียงฟา 6 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ฟา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง โด 

อยู่บันไดเสียงฟา 1 
อยู่บันไดเสียงฟา 5 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 4 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ฟา 

อยู่บันไดเสียงฟา 3 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ฟา   
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงฟา 1 
อยู่บันไดเสียงฟา 6 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง เร 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ลา 

อยู่บันไดเสียงฟา 6 
อยู่บันไดเสียงฟา 3 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 7 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ฟา 

อยู่บันไดเสียงฟา 3 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 8 
 

วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ฟา    

อยู่บันไดเสียงฟา 2 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 

 
ท่อนที่ 2  ท านองหลักของเพลงมี 1 บันไดเสียง บันไดเสียงฟา หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง 

เป็นบันไดเสียงหลักท่ีใช้ในบทเพลง โดยพบบันไดเสียงฟา จ านวน 16 ครั้ง ประกอบด้วย 
 

ท่อนที ่2 ประโยคที่ 1   วรรคที่ 1  ลูกตกเสียง ฟา 
วรรคที่ 2  ลูกตกเสียง ฟา     

อยู่บันไดเสียงฟา 1 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 

ท่อนที ่2 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1  ลูกตกเสียง ฟา 
วรรคที่ 2  ลูกตกเสียง โด 

อยู่บันไดเสียงฟา 1 
อยู่บันไดเสียงฟา 5 

ท่อนที ่2 ประโยคที ่3   วรรคที่ 1  ลูกตกเสียง ฟา 
วรรคที่ 2  ลูกตกเสียง โด 

อยู่บันไดเสียงฟา 1 
อยู่บันไดเสียงฟา 5 

ท่อนที ่2 ประโยคที่ 4 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง  ฟา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง  ลา      

อยู่บันไดเสียงฟา 1 
อยู่บันไดเสียงฟา 3 

ท่อนที ่2 ประโยคที่ 5   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง  ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง  เร       

อยู่บันไดเสียงฟา 3 
อยู่บันไดเสียงฟา 6 

ท่อนที ่2 ประโยคที่ 6   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง  เร 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง  ลา 

อยู่บันไดเสียงฟา 6 
อยู่บันไดเสียงฟา 3 

ท่อนที ่2 ประโยคที่ 7   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง  ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง  ฟา      

อยู่บันไดเสียงฟา 3 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 

ท่อนที ่2 ประโยคที่ 8   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง  ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง  ฟา      

อยู่บันไดเสียงฟา 3 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 
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        2.2 จังหวะหน้าทับที่ใช้กับเพลงล่องลม สามช้ัน   
    เพลงล่องลม สามชั้น ใช้จังหวะหน้าทับ ปรบไก่ สามชั้น ทั้ง 2 ท่อน มีโครงสร้างจังหวะ

หน้าทับ ปรบไก่ สามชั้น ดังนี้ 
 

หน้าทับปรบไก่ สามช้ัน 
-    -  ทั่งติง ทั่งติงโจ๊ะจ๊ะ -   - โจ๊ะจ๊ะ -   - โจ๊ะจ๊ะ  -  -  - ปะ  -    - โจ๊ะจ๊ะ -    - โจ๊ะจ๊ะ  -   - โจ๊ะจ๊ะ 

-  ติง  -  ติง  -  ทั่งติงทั่ง ติงท่ัง - ติง -   - โจ๊ะจ๊ะ -  ติง  - ทั่ง -  ติง  -  ติง   - ทั่ง  - ติง  -  ติง  - ทั่ง 

            
 จังหวะหน้าทับที่ใช้ก ากับท านองเพลง เพลงล่องลม สามชั้น ท่อน 1 ใช้จังหวะหน้าทับ        

ปรบไก่ สามชั้น มีความยาว 4 จังหวะหน้าทับ ท่อน 2 ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ สามชั้น มีความยาว 4 
จังหวะหน้าทับ                   

 
        2.3  วิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการด าเนินท านองปี่ในกับท านองหลัก เพลงล่องลม สามชั้น     
ทาง ครูปี๊บ คงลายทอง  

วิ เคราะห์วิธีการด าเนินท านองปี่ ใน เพลงล่องลม สามชั้น  ทางครูปี๊บ คงลายทอง                  
และความสัมพันธ์ของประโยคเพลงกับเสียงลูกตก ในส่วนที่เป็นท านองปี่ในกับท านองหลัก  

 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1 
 
 
 
 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 1 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล X ด ร X)      
อยู่บันไดเสียงฟา 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางปี่ในโดยยึดทางท านองหลักเพ่ือเป็นการ
แสดงกลุ่มเสียงเฉพาะในบทเพลง สอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียงและส านวนกลอน      
มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงต้อเรียงขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและเรียงลงมาในกลุ่มเสียงกลาง  
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 1 ด าเนินท านองห่าง ๆ เพ่ือแสดงกลุ่มเสียงเฉพาะใน         
บทเพลงของประโยค ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม และการเป่าตอดลมแบบกลุ่มเสียง ห้อง
เพลงที่ 1 - 2 โน้ตเสียง ฟา ด าเนินท านองให้มีความสอดคล้องกับท านองหลักโดยมีการสอดแทรก
กลวิธีการเป่าตอดลมแบบกลุ่มเสียง การด าเนินท านองในประโยคนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างลิ้น
และลม ผู้เป่าเน้นความคมชัดของเสียง ห้องที่ 3 - 5 ส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงในกลุ่มเสียงต้อ
ขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและลงมาในกลุ่มเสียงกลาง ผู้เป่าต้องบังคับลมให้มีความสัมพันธ์กับนิ้ว ซึ่งการ
ด าเนินท านองในประโยคนี้เป็นการแสดงถึงความคล่องตัวที่สามารถใช้นิ้วเปิด-ปิดให้สัมพันธ์กับลมได้
อย่างถูกต้อง 
 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 2  
 
 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 2    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 2 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)       
อยู่บันไดเสียงฟา 6 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก 
สอดแทรกกลวิธีการเป่าควงนิ้ว และการเป่าพรมนิ้ว เพ่ือแสดงลักษณะเฉพาะทางปี่ในและยังเป็นการ
เพ่ิมความโดดเด่นของส านวนกลอนในประโยค มีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงในกลุ่ม
เสียงกลางลงไปในกลุ่มเสียงต้อ ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ผู้เป่าต้องบังคับลิ้นและบังคับลม
ให้สอดคล้องกับการเปิด – ปิดนิ้วที่ถูกต้อง 
 
 กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 2 ด าเนินท านองในทางเก็บในวรรคแรก ห้องเพลงที่          
5 – 7 ส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงในกลุ่มเสียงกลางเรียงขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและเรียงลงมาใน
กลุ่มเสียงต้อ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นสลับการเป่าตอดลมไปมาและการประคองลิ้นในกลุ่มเสียงแหบ 
ซึ่งส านวนกลอนในประโยคนี้แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ลิ้นและการใช้ลมให้สอดคล้องกับ
การเปิด – ปิด นิ้วที่ถูกต้อง วรรคที่สองเป็นการด าเนินท านองห่าง ๆ มีการสอดแทรกกลวิธีการเป่า 
ควงนิ้ว ในห้องเพลงที่ 8 โน้ตเสียง ลา เพ่ือแสดงความเป็นกลวิธีเฉพาะของปี่ในและเป็นการท าให้
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ส านวนกลอนตรงตามจังหวะของห้องเพลง ห้องเพลงที่ 9 โน้ตเสียง เร สอดแทรกกลวิธีการเป่าพรมนิ้ว 
ซึ่งเป็นกลวิธีเฉพาะในการเป่าปี่ในท าให้ส านวนมีความโดดเด่น 
 
 ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 3 
 
 

 

 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 3    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 3 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)       
อยู่บันไดเสียงฟา 5 ส านวนกลอนด าเนินท านองห่าง ๆ ในวรรคแรกในกลุ่มเสียงแหบ และวรรคที่สอง
มีการด าเนินท านองในทางเก็บ ส านวนกลอนมีการข้ามเสียงต้องรักษาระดับลมและนิ้วให้ มี
ความสัมพันธ์กัน ส านวนกลอนมีความสอดคล้องกับท านองหลัก 
 
 กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 3 ด าเนินท านองห่าง ๆ ในวรรคแรกด าเนินท านองในกลุ่ม
เสียงแหบ ผู้เป่าต้องประคองลิ้นและลมให้สัมพันธ์กันเสียงอาจจะเพ้ียนได้ง่าย ห้องเพลงที่ 9 โน้ตเสียง 
ฟา (เสียงแหบ) ใช้กลวิธีการบังคับลิ้น และการบังคับลม ซึ่งโน้ตในกลุ่มเสียงแหบ ผู้เป่าต้องบังคับลม 
บังคับลิ้น และบังคับนิ้วให้เกิดความสัมพันธ์เพ่ือไม่ให้เสียงเกิดความเพ้ียน วรรคที่สอง ด าเนินท านอง
ในทางเก็บส านวนกลอนมีการข้ามเสียงทันทีในห้องที่ 11 จากโน้ตเสียง ฟา (เสียงแหบ)เปลี่ยนมาโน้ต
เสียง ลา (เสียงกลาง) ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นเน้นเสียงให้คมชัด ซึ่งส านวนกลอนในห้องท่ี 11 – 13 ใช้
กลวิธีการเป่าตอดลิ้นกับการเป่าตอดลมสลับไปมาจนจบประโยคท าให้ผู้เป่าสามารถเข้าใจหลักของ
การใช้ลมและลิ้นและการเปิด-ปิดที่มีความสัมพันธ์กัน ส านวนกลอนสอดคล้องกับท านองหลัก  
 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 4  
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การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 4    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 4 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)       
อยู่บันไดเสียงฟา 1 ส านวนกลอนด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค สอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้น
แบบกลุ่มเสียง ส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงในกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและเรียงลง
มาในกลุ่มเสียงกลาง มีการผูกส านวนกลอนที่เรียงเสียงได้อย่างสอดคล้องกับท านองหลัก 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 4 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น                              
การเป่าตอดลม และการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ห้องเพลงที่ 13 และห้องเพลงที่ 15 สอดแทรก
กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ในโน้ตเสียง โด และเสียง ลา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในการด าเนิน
ท านองปี่ใน ส านวนกลอนในประโยคนี้มีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงจากกลุ่มเสียงกลาง
ขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและกลับมายังกลุ่มเสียงกลาง ซึ่งการเป่าส านวนกลอนลักษณะนี้ท าให้ผู้เป่า
สามารถบังคับนิ้วในการเปิด – ปิด ให้มีความสัมพันธ์กับการบังคับลมและพัฒนาทักษะในการเป่าตอด
ลิ้นและการเป่าตอดลมให้มีความชัดเจน มีการเรียงร้อยในกลุ่มเสียงที่ใกล้เคียงกันกับท านองหลัก 
 
 ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 5  
 
 
 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 5    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 5 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล X ด ร X)      
อยู่บันไดเสียงฟา 6 ส านวนกลอนมีด าเนินท านองห่าง ๆ ในวรรคแรกซึ่งท านองหลักเป็นการตีลูกเท่า
ส านวนกลอนทางปี่ในด าเนินท านองเดียวกับท านองหลัก เพ่ือแสดงความเอกลักษณ์ของบทเพลงและ
ท าให้ผู้เป่าปี่ในเข้าใจหลักของการบังคับลม มีสอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นกลุ่มเสียง ซึ่งแสดงความ
เป็นลักษณะเฉพาะในการด าเนินท านองทางปี่ใน วรรคสองด าเนินท านองในทางเก็บ ส านวนกลอนมี
ความสัมพันธ์กับท านองหลัก 
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 5 ด าเนินท านองห่าง ๆ ในวรรคแรก ส านวนกลอนมีการ
สอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ห้องเพลงที่ 17 โน้ตเสียงฟา ซึ่งส านวนกลอนใน
ประโยคนี้จะด าเนินท านองเหมือนกับท านองหลัก เพ่ือเป็นการแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของบทเพลง 
ในประโยค ห้องเพลงที่ 19 - 20 มีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงในกลุ่มเสียงกลางเรียง
ขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบใช้กลวิธีการบังคับลมและบังคับลิ้นให้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งการเป่าส านวน
กลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าได้พัฒนาทักษะในการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลมให้มีความหนัก
แน่นและพัฒนาทักษะของการใช้นิ้ว เปิด – ปิด ให้สอดคล้องและสัมพันธ์กับการบังคับลม 
 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 6   
 
 
 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 6     
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 5 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)     
อยู่บันไดเสียงฟา 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยคลักษณะของส านวนกลอน
เป็นการด าเนินท านองที่มีส านวนกลอนสอดคล้องกับประโยคที่ 5 ส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงใน
กลุ่มเสียงต้อเรียงขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ ส านวนกลอนในประโยคนี้เป็นการแสดงลีลาและชั้นเชิงใน
การด าเนินท านองทางปี่ใน 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 6 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นและ
การเป่าตอดลม ห้องเพลงที่ 21 ถึงห้องเพลงที่ 22 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองเรียงกลุ่มเสียงใน
กลุ่มเสียงต้อขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและเรียงลงมาในกลุ่มเสียงกลาง ใช้กลวิธีการบังคับนิ้วเรียงขึ้นไป
โดยให้มีความสัมพันธ์กับการบังคับลมให้ถูกต้อง ห้องเพลงที่ 23 – 25 ส านวนกลอนมีการด าเนิน
ท านองในลักษณะกลุ่มเสียงใกล้เคียงกันโดยเรียงเสียงกลุ่มเสียงแหบลงมาในกลุ่มเสียงต้ อ ซึ่งการเป่า
ส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าพัฒนาทักษะในการเปิด – ปิด นิ้วให้มีความสัมพันธ์กับการบังคับ
ลม และการเป่าตอดลิ้น เกิดความชัดเจนของเสียงในกลุ่มเสียงแหบและกลุ่มเสียงต้อ ส านวนกลอนมี
ความสอดคล้องกับท านองหลัก 
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ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 7   
 
 

 

 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 7    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 7 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)       
อยู่บันไดเสียงฟา 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค ซึ่งส านวนกลอนใน
ประโยคนี้คล้ายกับส านวนกลอนในประโยคที่ 4 มีสอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง 
ส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงในกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและลงมาในกลุ่มเสียงกลางมี
การผูกส านวนกลอนที่เรียงเสียงได้อย่างกลมกลืนสอดคล้องกับท านองหลัก 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 7  ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น       
การเป่าตอดลม และการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ห้องเพลงที่ 25 และห้องเพลงที่ 27 - 28 
สอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ในโน้ตเสียง โด  และ ลา ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในการ
ทางปี่ใน มีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงจากกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและ
กลับมายังกลุ่มเสียงกลาง ซ่ึงการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้เป็นการแสดง ลีลาและชั้นเชิงของผู้เป่า
ปี่ในโดยมีการผูกส านวนและเรียงร้อยโดยให้นิ้ว – ลมให้มีความสัมพันธ์กันและสอดคล้องกับท านอง
หลัก 
 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 8 จบท่อน 
 
 
 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 8    
        การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 8 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล X ด ร X)      
อยู่บันไดเสียงฟา 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ มีการเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปใน
กลุ่มเสียงแหบและเรียงลงมาในกลุ่มเสียงกลาง ส านวนกลอนสอดคล้องกับท านองหลัก 
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 8 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น                             
การเป่าตอดลม และการประคองลิ้น ห้องเพลงที่ 30 โน้ต ที เร โด (เสียงสูง) ใช้กลวิธีการประคองลิ้น
ปี่กับลิ้นผู้เป่าโดยบังคับลมเบา ๆ และการบังคับนิ้วให้มีการสอดคล้องกันระหว่างลมและนิ้วในขณะ
เป่าต้องให้ได้เสียงที่ชัดเจน ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในลักษณะนี้เป็นการแสดงถึงความคล่องตัวของ   
ผู้เป่าปี่ที่สามารถจัดระบบการใช้นิ้วและการใช้ลมให้มีความสอดคล้องกันเพ่ือไม่ให้เสียงนั้นเกิดการ
เพ้ียน 
 
ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 1  
 
 

 
 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่  2 ประโยคที่  1 
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 1 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล X ด ร X)        
อยู่บันไดเสียงฟา 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองคล้ายกับ ท่อน 1 ประโยคที่ 1 ส านวนกลอน
ด าเนินท านองห่าง ๆ สอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ซึ่งแสดงความเป็นลักษณะเฉพาะ
ทางปี่ใน มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงต้อเรียงขึ้นไปในกลุ่มเสียงกลาง มีการผูกส านวนกลอนที่มี
ความสอดคล้องกับท านองหลัก 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 1 ด าเนินท านองห่าง ๆ เพ่ือแสดงกลุ่มเสียงที่อยู่ในลูกเท่า
ของประโยคเพลง ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม และการตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ห้องเพลงที่ 
33 - 34 โน้ตเสียง ฟา ส านวนกลอนมีความสอดคล้องกับท านองหลักโดยการสอดแทรกกลวิธีการเป่า
ตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ซึ่งแสดงความเป็นลักษณะเฉพาะของปี่ใน ห้องที่ 35 โน้ตเสียง ซอล            
(เสียงต่ า) ด าเนินท านองในกลุ่มเสียงต้อในลักษณะการเป่าตอดลิ้นในกลุ่มเสียงต้อและเรียงขึ้นไปใน
กลุ่มเสียงกลาง ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าพัฒนาทักษะในการบังคับลมให้มี
ความสัมพันธ์และสอดคล้องในการเปิด ปิด นิ้วเพ่ือให้เสียงได้คุณภาพ 
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ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 2  
 
 
 
 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 2    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 2 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล X ด ร X)     
อยู่บันไดเสียงฟา 5 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค มีการด าเนินท านองใน
กลุ่มเสียงกลางเรียงเสียงขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ ส านวนกลอนมีความสัมพันธ์กับท านองหลัก  
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 2 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น      
และการเป่าตอดลม ห้องเพลง 37 - 41 ส านวนกลอนมีการเป่าในกลุ่มเสียงกลางโดยผู้เป่าบังคับนิ้ว
และบังคับลมให้มีการสอดคล้องสัมพันธ์กัน ซึ่งลมและนิ้วในการเป่าต้องให้ได้เสียงที่ชัดเจน ห้องที่ 37 
โน้ตเสียงโด และโน้ตเสียงฟา เป็นการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลมสลับไปมา ซึ่งการเป่าส านวน
กลอนในประโยคนี้ยังเป็นการแสดงถึงความคล่องตัวของผู้เป่าปี่ที่สามารถจัดระบบการใช้นิ้วและการ
ใช้ลมให้มีความสอดคล้องและสัมพันธ์กันเพ่ือไม่ให้เสียงนั้นเกิดการเพ้ียน 
 
ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 3  
 
 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 3    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 3 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)      
อยู่บันไดเสียงฟา 5 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ ด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลางและ
กลุ่มเสียงต้อ ส านวนกลอนมีลักษณะการด าเนินท านองข้ามเสียงไปมา มีการผูกส านวนที่เรียงเสียง
สอดคล้องกับท านองหลัก 
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 3 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น       
การเป่าตอดลม และการบังคับลม ห้องเพลง 41 – 45 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในลักษณะ
การเป่าข้ามเสียงไปมาทั้งประโยค ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในลักษณะนี้แสดงถึงความคล่องตัวของ     
ผู้เป่าปี่ที่สามารถจัดระบบการใช้นิ้วและการใช้ลมให้มีความสอดคล้องกันและยังสามารถพัฒนาทักษะ
ผู้เป่าในเรื่องของการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม และการเป่าเสียงในกลุ่มเสียงกลางและกลุ่มเสียงต่ า
ให้มคีวามคมชัดของทุกเสียง โดยส านวนกลอนมีความสัมพันธ์กับท านองหลัก  
 
ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 4  
 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 4    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 4 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล X ด ร X)      
อยู่บันไดเสียงฟา 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ สอดแทรกกลวิธีการเป่ายักเยื้อง
จังหวะ ซึ่งเป็นท านองที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางปี่ใน มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียง
กลางใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง มีการผูกส านวนที่เรียงเสียงได้อย่างกลมกลืน 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 4 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น      
การเป่าตอดลม และการบังคับลม ห้องเพลงที่ 45 มีการด าเนินท านองในการเป่ายักเยื้องจังหวะ       
โดยใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลม ซึ่งเป็นส านวนกลอนที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะในทางปี่ในและยังเป็นการแสดงถึงลีลาและชั้นเชิงของผู้เป่าปี่ใน ห้องเพลงที่ 47 โน้ตเสียงโด 
สอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าปี่
สามารถจัดระบบในการใช้ลมให้มีความสัมพันธ์กับการใช้ลิ้นและยังเป็นการพัฒนาทักษะผู้เป่าในเรื่อง
การเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลมสลับไปมาทั้งประโยค ส านวนกลอนมีการเรียงร้อยและผูกส านวน
ให้สอดคล้องกับท านองหลัก 
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ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 5  
 

 

 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 5    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 5 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)       
อยู่บันไดเสียงฟา 6 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บในวรรคแรก ซึ่งส านวนกลอนด าเนิน
ท านองในกลุ่มเสียงแหบ มีการผูกส านวนในลักษณะการเปลี่ยนเสียงไปมา วรรคสองด าเนินท านอง    
ห่าง ๆ ด าเนินท านองที่ไม่ซับซ้อนสอดคล้องกับท านองหลัก สอดแทรกกลวิธีการ เป่าควงนิ้ว ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของปี่ใน ท าให้ส านวนกลอนในประโยคมีความโดดเด่น 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 5 ด าเนินท านองในทางเก็บในวรรคแรก ใช้กลวิธีการเป่า        
ตอดลิ้น การเป่าตอดลม การบังคับลิ้น และการบังคับลม ห้องเพลงที่ 49 - 50 ด าเนินท านองในกลุ่ม
เสียงแหบและกลุ่มเสียงกลางมีการผูกส านวนกลอนที่เปลี่ยนเสียงไปมา ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น       
การเป่าตอดลม การบังคับลม และการประคองลิ้น โดยผู้เป่าต้องบังคับลมหนักเบาและบังคับนิ้วให้มี
การสอดคล้องกันซึ่งส านวนก่อนในลักษณะนี้ยังเป็นการแสดงถึงความคล่องตัวของผู้เป่าปี่ที่สามารถ
จัดระบบการใช้นิ้วและการใช้ลมให้มีความสอดคล้องเพ่ือไม่ให้เสียงนั้นเกิดการเพ้ียน วรรคสอง 
ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ สอดแทรกกลวิธีการ เป่าควงนิ้ว ในห้องเพลงที่  52            
โน้ตเสียงลา ท าให้ส านวนกลอนในประโยคมีความโดดเด่น 
 
ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 6  
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การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 6    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 6 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)      
อยู่บันไดเสียงฟา 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค ลักษณะส านวนกลอนมี
การด าเนินท านองเรียงกลุ่มเสียงต้อขึ้นไปในกลุ่มเสียงกลาง เป็นการด าเนินท านองที่ไม่ซับซ้อน
สอดคล้องกับท านองหลัก ส านวนกลอนในประโยคนี้ยังเป็นการแสดงลีลาในการด าเนินท านอง        
ทางปี่ใน 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 6 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น และ
การเป่าตอดลม ห้องเพลงที่ 53 - 55 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองเรียงกลุ่มเสียงในกลุ่ม         
เสียงต้อเรียงขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ และกลุ่มเสียงแหบเรียงลงมาในกลุ่มเสียงกลาง ซึ่งส านวนกลอน
ในประโยคนี้ ลิ้นปี่ ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญต้องใช้ลิ้นปี่ที่ได้คุณภาพสามารถเป่าเสียงได้ถูกต้องและชัดเจน 
ห้องเพลงที่ 55 - 57 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองโดยใช้กลวิธีการบังคับลม การบังคับนิ้ว        
การเป่าตอดลิ้น และการเป่าตอดลมสลับไปมา ซึ่ง การเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้แสดง               
ชั้นเชิง – ลีลาผู้เป่าในการด าเนินท านองปี่ในและยังเป็นการพัฒนาทักษะเรื่องของการจัดระบบนิ้วและ
การจัดระบบลมให้มีความสัมพันธ์กับกลวิธีการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลม 
 
ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 7  
 
 

 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 7    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 7 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)      
อยู่บันไดเสียงฟา 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค ส านวนกลอนมีการเป่า
เรียงกลุ่มเสียงในกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ มีการสอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่ม
เสียง มีการด าเนินท านองท่ีไม่ซับซ้อน ส านวนกลอนมีความสอดคล้องกับท านองหลัก 
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 8 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น                              
การเป่าตอดลม และการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ห้องเพลงที่ 57 และห้องเพลงที่ 59 - 60 
สอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียงในโน้ตเสียงโด และเสียงลา ซึ่งเป็นการแสดง
ลักษณะเฉพาะในการด าเนินท านองทางปี่ใน มีการเป่าเรียงกลุ่มเสียงในกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่ม
เสียงแหบ ซึ่งกลวิธีการเป่าส านวนกลอนในลักษณะนี้ต้องประคองลิ้นและจัดระบบการใช้นิ้วและการ
ใช้ลมให้มีความสอดคล้องกันเพื่อไม่ให้เสียงนั้นเกิดการเพ้ียน 
 
ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 8 จบเพลง    
 
 

 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 8  
        การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 8 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)        
อยู่บันไดเสียงฟา 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ มีการด าเนินท านองเรียงกลุ่มเสียง
กลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและเรียงลงมาในกลุ่มเสียงกลาง เป็นการด าเนินท านองที่ไม่ซับซ้อน
สอดคล้องกับท านองหลัก  
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 8 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น                                  
การเป่าตอดลม และการประคองลิ้น ห้องเพลงที่ 62 โน้ต ที เร โด (เสียงสูง) ใช้กลวิธีการประคองลิ้น
ปี่กับลิ้นผู้เป่าโดยบังคับลมหนักเบาและการบังคับนิ้วให้มีความสอดคล้องกันระหว่างลมและนิ้วในการ
เป่าที่ให้ได้เสียงที่ชัดเจน ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในลักษณะนี้เป็นการแสดงถึงความคล่องตัวของผู้เป่า
ปี่ที่สามารถจัดระบบการใช้นิ้วและการใช้ลมให้มีความสอดคล้องกันและยังเป็นการพัฒนาทักษะการ
บังคับลมให้เกิดความถูกต้องของเสียงเพ่ือไม่ให้เสียงมีความเพ้ียน 
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สรุปวิเคราะห์การด าเนินท านองป่ีในเพลง ล่องลม สามช้ัน  
       จากการวิเคราะห์การด าเนินท านองปี่ใน เพลงล่องลม สามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง พบว่า 
เพลงล่องลม สามชั้น มีจ านวน 2 ท่อน ได้แก่ ท่อน 1 ท านองหลักอยู่ในกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x) 
ท่อน 2 ท านองหลักอยู่ในกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x) พบบันไดเสียง 1 เสียง คือ บันไดเสียงฟา       
เป็นบันไดเสียงหลักของท านองเพลงทั้งหมด มีการด าเนินท านองโดยยึดท านองหลัก ได้แก่ ท่อนที่ 1 
ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บและด าเนินท านองทางพ้ืนตามท านองหลัก มีการผูกและ
เรียงร้อยส านวนในกลุ่มเสียงที่ใกล้เคียงกันบางส านวนกลอนในประโยคมีการด าเนินท านองที่ เป็นการ
แสดงถึงความเป็นลักษณะเฉพาะทางปี่ในหรือลีลาและชั้นเชิงของผู้เป่าปี่  โดยส านวนกลอนมีความ
สอดคล้องและสัมพันธ์กับท านองหลัก ท่อนที่ 2 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางพ้ืน ในประโยค
แรกเพ่ือเป็นการแสดงถึงลักษณะการเปลี่ยนท่อนเพลงและมีการด าเนินท านองทางเก็บ ส านวนกลอน
มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงต้อ (เสียงต่ า) ซึ่งเป็นการแสดงเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มเสียง มีการ
ผูกส านวนที่เรียงร้อยตามท านองหลักและบางประโยคของส านวนกลอนด าเนินท านองแบบยักเยื้อง
จังหวะ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในทางปี่ใน โดยสอดแทรกเทคนิคการเป่าควงนิ้ว ถือว่าเป็นเทคนิค
เฉพาะทางปี่ใน เพ่ือแสดงความโดดเด่นให้กับส านวนกลอนในประโยคนั้น  
       การด าเนินท านองปี่ใน เพลงล่องลม สามชั้น ในแต่ละท่อนก็จะมีความแตกต่างกันไปตาม
ลักษณะของท่วงท านอง มีการด าเนินท านองในทางเก็บหรือด าเนินท านองในทางพ้ืน มีส านวนกลอน
ในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงจากกลุ่มเสียงต้อ (เสียงต่ า) ขึ้นไปในกลุ่มเสียงกลางและเสียงแหบ (เสียงสูง) 
ดังนั้นเพลงล่องลม สามชั้น จึงเป็นเพลงที่สามารถพัฒนาทักษะของผู้เป่าปี่ใน เรื่องการเป่าตอดลิ้น 
การเป่าตอดลม การบังคับนิ้ว การบังคับลมและการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียงและมีการผูกส านวน
กลอนที่สอดคล้องตามความเหมาะสมของผู้เป่า ท าให้ผู้เป่าเข้าใจถึงลักษณะในการด าเนินท านองของ
กลุ่มเสียงเฉพาะที่ต้องใช้ทักษะของผู้เป่าปี่ในเกี่ยวกับการใช้นิ้วเปิด – ปิดในการบังคับเสียงให้มี
ความสัมพันธ์กับการบังลับลมท าให้ผู้เป่าปี่เกิดความคล่องตัวในการจัดระบบนิ้วและการบังคับลมและ
ยังสามารถพัฒนาทักษะในการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลมเพ่ือให้เกิดความหนักแน่นและชัดเจน
ของเสียง  
 
3. วิเคราะห์ท านองหลักและการด าเนินท านองปี่ใน เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น                        
ทางครูปี๊บ คงลายทอง 
       3.1 วิเคราะห์เสียงลูกตกและบันไดเสียงท านองหลักเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น 
             เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น เป็นเพลงประเภทเพลงท่อนเดียว ใช้จังหวะหน้าทับ   
ปรบไก่ สามชั้น มีจ านวน 7 จังหวะหน้าทับ โดยมีท านองหลักทางฆ้องวงใหญ่เสียงลูกตกและบันได
เสียงดังนี้ 
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ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที ่1 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 1-3 ลูกตกเสียงโด อยู่บันไดเสียงโด 1  
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 3-5 ลูกตกเสียงโด อยู่บันไดเสียงโด 1 
 

 

 
ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 5-7 ลูกตกเสียงที อยู่บันไดเสียงที 1  
                                                        วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 7-9 ลูกตกเสียงเร อยู่บันไดเสียงที 3  
 

 

  

 

ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 9-11  ลูกตกเสียงมี   อยู่บันไดเสียงโด 3 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 11-13 ลูกตกเสียงโด อยู่บันไดเสียงโด 1  
  

 

 

 

ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที ่4 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 13-15  ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงโด 6 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 15-17  ลูกตกเสียงโด อยู่บันไดเสียงโด 1 
 
 

 
ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 17-19 ลูกตกเสียงโด  อยู่บันไดเสียงโด 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 19-21 ลูกตกเสียงโด  อยู่บันไดเสียงโด 1 
  

 

 

ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 21-23  ลูกตกเสียงโด   อยู่บันไดเสียงโด 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 23-25  ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงโด 5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 7 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 25-27 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงฟา 2  
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 27-29 ลูกตกเสียงลา   อยู่บันไดเสียงฟา 3 

 

 

ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 8 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 29-31 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 31-33 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 
 

 
 
ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 9 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 33-35 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 35-37 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงฟา 6 
 

 

ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 10 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 37-39 ลูกตกเสียงลา   อยู่บันไดเสียงโด 6 
                                           วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 39-41 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงโด 5 

 

 

 
ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 11 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 41-43 ลูกตกเสียงโด อยู่บันไดเสียงโด 1 
                                           วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 43-45 ลูกตกเสียงมี  อยู่บันไดเสียงโด 3 
 

 

 
ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 12 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 45-47 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงโด 5 
                                           วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 47-49 ลูกตกเสียงเร    อยู่บันไดเสียงโด 2 
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ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 13 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 49-51 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงโด 2 
                                          วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 51-53 ลูกตกเสียงลา  อยู่บันไดเสียงโด 6 
 

 

ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 14 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 53-55 ลูกตกเสียงมี     อยู่บันไดเสียงโด 3 
                                           วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 55-57 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงโด 5 

 

 
 
 
สรุปท านองหลัก (ทางฆ้อง) เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์  สามชั้น มีลูกตกและบันไดเสียงดังนี้ 

เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น เป็นเพลงที่มี 3 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงโด บันไดเสียงที 
และบันไดเสียงฟา โดยมีกลุ่มเสียงได้แก่ 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
ด ร ม x ซ ล x 

 
             1 2 3 4 5 6 7 

ฟ ซ ล x ด ร x 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
ท ด ร x ฟ ซ x 

 
 ท่อนที่ 1 ท านองหลักของเพลงมี 3 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงโด หรือกลุ่มเสียงทางนอก   
เป็นบันไดเสียงหลักที่ใช้ในบทเพลง มีบันไดเสียงฟา หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง และบันไดเสียงที 
หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออบน เป็นบันไดเสียงร่วม โดยพบบันไดเสียงโด จ านวน 20 ครั้ง บันไดเสียง
ฟา จ านวน 6 ครั้ง และบันไดเสียงที จ านวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันไดเสียงโด 

บันไดเสียงฟา 

บันไดเสียงที 
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ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง โด 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง โด   

อยู่บันไดเสียงโด 1 
อยู่บันไดเสียงโด 1 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ที 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงที  1 
อยู่บันไดเสียงที  3 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง มี 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง โด 

อยู่บันไดเสียงโด 3 
อยู่บันไดเสียงโด 1 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 4 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง โด 

อยู่บันไดเสียงโด 6 
อยู่บันไดเสียงโด 1 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง โด   
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง โด 

อยู่บันไดเสียงโด 1 
อยู่บันไดเสียงโด 1 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง โด 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ซอล 

อยู่บันไดเสียงโด 1 
อยู่บันไดเสียงโด 5 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 7 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ลา 

อยู่บันไดเสียงฟา 2 
อยู่บันไดเสียงฟา 3 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 8 
 

วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ฟา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ลา    

อยู่บันไดเสียงฟา 1 
อยู่บันไดเสียงฟา 3 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 9   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร     

อยู่บันไดเสียงฟา 3 
อยู่บันไดเสียงฟา 6 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 10 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ซอล 

อยู่บันไดเสียงโด 6 
อยู่บันไดเสียงโด 5 

ท่อนที ่1 ประโยคที ่11   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง โด 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง มี 

อยู่บันไดเสียงโด 1 
อยู่บันไดเสียงโด 3 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 12 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร      

อยู่บันไดเสียงโด 5 
อยู่บันไดเสียงโด 2 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 13   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง เร 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ลา       

อยู่บันไดเสียงโด 2 
อยู่บันไดเสียงโด 6 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 14   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง มี 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ซอล 

อยู่บันไดเสียงโด 3 
อยู่บันไดเสียงโด 5 

 
       3.2 จังหวะหน้าทับที่ใช้กับเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามช้ัน 

   เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ สามชั้น ทั้ง 1 ท่อน มีโครงสร้าง
จังหวะหน้าทับ ปรบไก่ สามชั้น ดังนี้ 
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หน้าทับปรบไก่ สามช้ัน 
-    -  ทั่งติง ทั่งติงโจ๊ะจ๊ะ -   - โจ๊ะจ๊ะ -   - โจ๊ะจ๊ะ  -  -  -  ปะ -    - โจ๊ะจ๊ะ -    - โจ๊ะจ๊ะ  -   - โจ๊ะจ๊ะ 

-  ติง  -  ติง  -  ทั่งติงทั่ง ติงท่ัง - ติง -   - โจ๊ะจ๊ะ -  ติง  - ทั่ง -  ติง  -  ติง   - ทั่ง  - ติง  -  ติง  - ทั่ง 

 

 จังหวะหน้าทับที่ใช้ก ากับท านอง เพลงพราหมณเข้าโบสถ์ สามชั้น ท่อน 1 ใช้จังหวะหน้าทับ 
ปรบไก่ สามชั้น มีความยาว 7 จังหวะหน้าทับ  

       3.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการด าเนินท านองป่ีในกับท านองหลัก เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ 
สามชั้น ทาง ครูปี๊บ คงลายทอง  

วิเคราะห์วิธีการด าเนินท านองปี่ในเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง 
และความสัมพันธ์ของประโยคกับเสียงลูกตก ในส่วนที่เป็นท านองปี่ในกับท านองหลัก  

 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1 

 
 
 
 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 1 
        การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม X ซ ลX)    
อยู่บันไดเสียงโด 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงแหบ
และกลุ่มเสียงกลาง ใช้ส านวนกลอนที่แสดงในการเริ่มต้น มีการสอดแทรกกลวิธีการตีนิ้วเพ่ือแสดง
กลวิธีเฉพาะของปี่ในและเพ่ิมความโดดเด่นของส านวนกลอน  
 

กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 1 ส านวนกลอนด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่า
ตอดลิ้น การบังคับลิ้น และการบังคับลม ห้องเพลงที่ 2 โน้ตเสียง โด ที โด ด าเนินท านองห่าง ๆ เพ่ือ
แสดงถึงการเริ่มต้นของเพลง สอดแทรกกลวิธีการบังคับลิ้น โน้ตเสียง โด ที โด  มีการใช้ลม                
หนัก - เบา ในการบังคับลมให้สัมพันธ์กับการบังคับนิ้ว ผู้เป่าต้องแม่นย าในการใช้ลมและนิ้วให้
สอดคล้องกันเพราะเสียงอาจจะเพ้ียนได้ง่าย ห้องเพลงที่ 3 โน้ตเสียง ที สอดแทรกกลวิธีการตีนิ้ว       
ซึ่ ง เป็นการแสดงความโดนเด่นของประโยคและเป็นกลวิธี เฉพาะ ของปี่ ใน ห้องเพลงที่4                  
โน้ตเสียงฟา เป็นการเป่าตอดลมแบบกลุ่มเสียงและส านวนกลอนมีการด าเนินท านองเรียงเสียงจาก
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กลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ ส านวนกลอนในประโยคนี้ผู้เป่าต้องประคองลิ้นให้สัมพันธ์กับ
การใช้ลมเพ่ือให้เสียงเกิดความชัดเจน 
 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 2 
 
 
 
 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 2  
        การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 2 ยึดท านองหลักที่เปน็กลุ่มเสียง (ท ด ร X ฟ ซ X) 
อยู่บันไดเสียงที 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ และมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลาง
และกลุ่มเสียงแหบ มีการด าเนินท านองที่มีส านวนกลอนแตกต่างกับทางท านองหลัก เพ่ือความโดด
เด่นของประโยคและมีการสอดแทรกกลวิธีการเป่าสะบัด ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางปี่ในและท าให้
ส านวนกลอนมีความโดดเด่น 
 

กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปีใ่น ประโยคที่ 2 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ ใช้กลวิธีการเป่า
ตอดลิ้น การบังคับลม และการบังคับลิ้น ห้องเพลงที่ 5 โน้ตเสียง ลา เป่าตอดลิ้นเน้นให้เสียงเกิดความ
คมชัด ห้องเพลงที่ 5 – 6 การเป่าส านวนกลอนมีการบังคับลมและประคองลิ้นในโน้ตเสียง ที โด โดย
ใช้ลมหนักเบาในการบังคับเสียงผู้เป่าต้องบังคับลมให้สอดคล้องกับการบังคับลิ้นเสียงอาจจะเพ้ียน       
ได้ง่าย ห้องเพลงที่ 7 โน้ตเสียง ลา ซอล มี และเสียงซอล ลา ที สอดแทรกกลวิธีการเป่าสะบัดที่มี 3 
พยางค์ติดกันและการเป่าส านวนกลอนยังมีการสอดแทรกกลวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะแสดงถึงชั้นเชิง
และลีลาของผู้เป่าปี่ ซึ่งส านวนกลอนในประโยคที่สอดแทรกกลวิธีการเป่าสะบัดผู้เป่าปี่ต้องจัดระบบ
นิ้ว ปิด – ปิดและบังคับลมให้สัมพันธ์กับการตอดลิ้นเพื่อให้เสียงเกิดความชัดเจน 
 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 3 
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การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 3  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 3 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x)     
อยู่บันไดเสียงโด 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ มีการด าเนินท านองเรียงกลุ่มเสียงใน
กลุ่มเสียงกลางเรียงลงมาในกลุ่มเสียงต้อและเรียงขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ มีการสอดแทรกกลวิธีการ
เป่ายักเยื้องจังหวะที่แสดงถึงลีลาของผู้เป่าปี่ในและท าให้ส านวนกลอนมีความโดดเด่น 
 

กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธี
การเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลม ห้องเพลงที่ 10 โน้ตเสียง โด สอดแทรกกลวิธีการเป่ายักเยื้อง
จังหวะซึ่งเป็นส านวนกลอนเฉพาะที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ทางปี่ใน ส านวนกลอนมีการเป่าเรียง
เสียงจากกลุ่มเสียงกลางลงมาในกลุ่มเสียงต้อ (เสียงต่ า) และขึ้นไปในกลุ่มเสียงกลาง ส านวนกลอนใน
ประโยคนี้พบระบบเสียงที่ต่ าของปี่ใน ผู้เป่าต้องบังคับลมให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิด นิ้วให้ถูกต้อง  
ลิ้นปี่ ต้องมีคุณภาพที่ดีสามารถเป่าเสียงต่ าออกมาได้ชัดเจน การเป่าส านวนกลอนนี้ยังเป็นการแสดง
ถึงความคล่องตัวของผู้เป่าในการเปิด – ปิด นิ้วให้มีความสัมพันธ์กับการใช้ลม 

 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 4  

 

 

 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 4 
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 4 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x)       
อยู่บันไดเสียงโด 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บและมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียง
กลางและกลุ่มเสียงแหบ ส านวนกลอนมีการสอดแทรกกลวิธีการตีนิ้ว ซ่ึงเป็นกลวิธีเฉพาะทางปี่ในและ
เพ่ิมความโดดเด่นให้กับส านวนกลอนในประโยค    
 

กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 4 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น     
การเป่าตอดลม การบังคับลม และการประคองลิ้น ห้องเพลงที่ 13 – 14 ส านวนกลอนมีการเรียงร้อย
ได้อย่างเหมาะสมในการเรียงกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปหาในกลุ่มเสียงแหบ ส านวนกลอนในประโยคนี้ผู้เป่า 
ต้องบังคับลมให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้วใช้การประคองลิ้นในกลุ่มเสียงแหบบังคับลมไม่ให้เพ้ียน
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ห้องเพลงที่ 15 โน้ตเสียง ลา มีการสอดแทรกกลวิธีการตีนิ้วเพ่ือเพ่ิมความโดดเด่นในส านวนกลอน 
และคงความเป็นลักษณะเฉพาะทางปี่ใน ผู้เป่าต้องเปิด – ปิดนิ้วให้สัมพันธ์กับการบังคับลม ห้องเพลง
ที่ 16 ส านวนกลอนมีการผูกส านวนในลักษณะกลอนเดิน ซึ่งผู้เป่าปี่จะต้องเป่าในลักษณะกลวิธีการ
เป่ากลับลิ้นและการเป่ากลับลมไปมา ซึ่งการด าเนินท านองนี้ เป็นการเป่าส านวนกลอนที่มี
ลักษณะเฉพาะเป็นการพัฒนาให้ผู้เป่านั้นได้ฝึกการเป่ากลับลมและการเป่ากลับลิ้น ดังนั้นการเป่าใน
ลักษณะนี้ลมและลิ้นต้องมีความสัมพันธ์กันผู้เป่า ต้องบังคับลมและบังคับลิ้นให้ถูกต้องและให้เสียงเกิด
ความชัดเจน  

 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 5 

 

 

 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 5 
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 5 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x)      
อยู่บันไดเสียงโด 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยคและมีการด าเนินท านอง
เรียงเสียงในกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ สอดแทรกกลวิธีการการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง 
ซึ่งแสดงความเป็นลักษณะเฉพาะทางปี่ใน ส านวนกลอนมีการเรียงร้อยอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ท านองหลัก   
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
      วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 5 มีการด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น
และการเป่าตอดลมสลับไปมา และการบังคับลม ห้องเพลงที่ 17 โน้ตเสียง ซอล ใช้กลวิธีการเป่าตอด
ลิ้นแบบกลุ่มเสียง ส านวนนี้เป็นการบ่งบอกความเป็นลักษณะเฉพาะทางของปี่ใน การเป่าตอดลิ้นแบบ
กลุ่มเสียงผู้เป่าต้องเป่าเสียงให้หนักแน่นเน้นความคมชัดของเสียง ห้องเพลงที่ 18 - 20 มีการด าเนิน
ท านองในการเรียงกลุ่มเสียงจากกลุ่มเสียงแหบลงมายังกลุ่มเสียงกลางและขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบอีก
ครั้ง มีการเปลี่ยนเสียงแบบทันที่ในห้องเพลงที่ 19 จากโน้ตเสียงโด เสียงสูง มาเป็นโน้ตเสียงมี เสียง
กลาง ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ผู้เป่าจะต้องมีทักษะในการบังคับลมให้มีความสัมพันธ์กับ
การเปิด – ปิดนิ้ว เพื่อให้เสียงได้ถูกต้องแม่นย า เนื่องจากในการเป่ากลุ่มเสียงแหบนี้อาจท าให้เสียงเกิด
ความเพ้ียนได้ง่าย 
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ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 6 

 

 

 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 6 
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 6 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x)     
อยู่บันไดเสียงโด 5 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยคและมีการด าเนินท านองใน
กลุ่มเสียงต้อ (เสียงต่ า) และกลุ่มเสียงกลาง มีการสอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง 
ส านวนกลอนสอดคล้องกับท านองหลัก 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 6 ด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค ใช้กลวิธีการ        
เป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียงและการบังคับลม ห้องเพลงที่ 21 โน้ต   
เสียงที และห้องเพลงที่ 22 โน้ตเสียงโด มีการด าเนินท านองโดยใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง 
ส านวนกลอนแสดงถึงความเป็นลักษณะเฉพาะทางปี่ใน ผู้เป่าต้องเป่าให้เสียงเกิดความคมชัด         
ห้องเพลงที่ 23 - 25 การเป่าส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงจากกลุ่มเสียงกลางลงมาในกลุ่มเสียงต้อ 
เป็นการเป่าย้ าเสียงเดิมในโน้ตเสียง ลา (เสียงต่ า) และท้ายประโยคตกที่เสียงซอล (เสียงต่ า) ซึ่งส านวน
กลอนในประโยคนี้ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นและผู้เป่าจะต้องบังคับลมให้ดีเพราะท้ายประโยคนี้มีการ
ด าเนินท านองลงท้ายด้วยโน้ตเสียง ซอล (เสียงต่ า) ซึ่งเป็นโน้ตที่ผู้เป่าต้องค านึงถึงคุณภาพของลิ้นปี่ที่
ใช้เป่า ต้องมีคุณภาพท่ีดีสามารถเป่าเสียงได้ออกมาชัดเจน 
 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 7 
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การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 7 
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 7 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)     
อยู่บันไดเสียงฟา 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยคและมีการด าเนินท านองใน
กลุ่มเสียงกลางและกลุ่มเสียงแหบ สอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียงและกลวิธีการเป่า
แบบยักเยื้องจังหวะ เพ่ือแสดงความโดดเด่นของส านวนกลอนในประโยคและยังเป็นการบ่งบอก
ลักษณะเฉพาะของส านวนกลอนทางปี่ใน ส านวนกลอนมีการเปลี่ยนช่วงเสียงเป็นกลุ่มเสียงแหบทันที    
  
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 7 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธี
การเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การบังคับลม และการบังคับลิ้น ห้องเพลงที่ 26 โน้ตเสียงซอล      
การเป่าส านวนกลอนมีการสอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียงแสดงถึงลักษณะเฉพาะของ
ส านวนกลอนปี่ใน ผู้เป่าต้องตอดลิ้นให้เสียงเกิดความคมชัด ห้องเพลงที่ 27 โน้ตเสียงเร และ เสียงมี 
กลุ่มเสียงแหบ (เสียงสูง) ซึ่งส านวนกลอนนี้มีการเปลี่ยนเสียงแบบทันที่ในกลุ่มเสียงแหบใช้กลวิธีการ
บังคับลิ้นการบังคับลมและประคองลิ้นปี่ ผู้เป่าต้องใช้ลมเบาในการควบคุมเสียงในการเป่า ซึ่งการเป่า
ส านวนกลอนในประโยคนี้ผู้เป่าใช้ทักษะในเรื่องการบังคับลิ้นและบังคับลมให้สัมพันธ์กัน ลิ้นผู้เป่าต้อง
ประคองลิ้นปี่ให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้วให้ถูกต้อง บังคับลมไม่ให้เพ้ียน ห้องเพลงที่ 28 โน้ตเสียง 
ลา ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น เน้นความคมชัดของเสียงและมีการสอดแทรกส านวนกลอนที่ใช้กลวิธีการ
เป่ายักเยื้องจังหวะ ซึ่งเป็นส านวนกลอนที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางของปี่ในและยังแสดง
ถึงลีลาชั้นเชิงของผู้เป่าปี่   
 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 8  

 

 

 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 8 
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 8 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)    
อยู่บันไดเสียงฟา 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค มีการด าเนินท านองใน
กลุ่มเสียงกลางและด าเนินท านองในการเป่าเรียงเสียงใช้ส านวนกลอนในลักษณะกลอนเดิน ซึ่งแสดง
ถึงชั้นเชิงและลีลาในการเป่าปี่และยังเป็นอัตลักษณ์ของครูปี๊บ คงลายทอง ที่ประดิษฐ์ส านวนกลอนให้
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 8 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น     

การเป่าตอดลม การเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลม ห้องที่ 29 โน้ตเสียง ลา สอดแทรกกลวิธีการ
เป่าแบบยักเยื้องจังหวะ ซึ่งการเป่าส านวนกลอนแสดงถึงความเป็นลักษณะเฉพาะในทางปี่ใน          
ห้องเพลงที่ 31 – 33 ส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงในกลุ่มเสียงกลางใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นสลับ
การเป่าตอดลมไปมา มีลักษณะส านวนกลอนเดิน แสดงชั้นเชิงและลีลาในการเป่าปี่ ซึ่งการเป่าส านวน
กลอนในประโยคนี้ผู้เป่าปี่ในใช้ทักษะในการเปิด – ปิด นิ้วให้ได้เสียงที่ถูกต้องและมีความสัมพันธ์กับ
การบังคับลม ดังนั้นผู้เป่าต้องฝึกฝนทักษะในการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลมสลับไปมาเพ่ือให้เสียง
ปีใ่นประโยคนี้ได้คุณภาพของระดับเสียงที่ถูกต้อง 

 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 9  
 
 
 
 
 
การด าเนินท านอง ท่อนที ่1 ประโยคที่ 9  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 9 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)    
อยู่บันไดเสียงฟา 6 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ  มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียง
กลางและกลุ่มเสียงแหบ สอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง และกลวิธีการเป่าแบบยัก
เยื้องจังหวะ ส านวนกลอนเรียงร้อยกับท านองหลักอย่างเหมาะสม ท้ายของประโยคเป็นการด าเนิน
ท านองห่าง ๆ ในกลุ่มเสียงแหบ  
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน  
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 9 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น    
แบบกลุ่มเสียง การเป่าตอดลม การเป่าตอดลิ้น และการประคองลิ้น ห้องที่ 33 โน้ตเสียง ซอล        
เป็นการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียงในลักษณะที่ใช้ลิ้นประคองลิ้นปี่และใช้ลมเบาในการบังคับเสียงเน้น
เสียงให้เกิดความคมชัด ห้องเพลงที่ 35 โน้ตเสียง ลา สอดแทรกกลวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะ แสดงถึง
ลีลาและชั้นเชิงของผู้เป่าเน้นเสียงให้มีความหนักแน่นและคมชัดด้วยการเป่าตอดลิ้นและเป็นการ
เตรียมตัวเพ่ือไปยังส านวนต่อไป ท้ายประโยคห้องเพลงที่ 36 เป็นการด าเนินท านองห่าง ๆ ใช้กลวิธี
การประคองลิ้นในการเป่ากลุ่มเสียงแหบใช้ลมเบาในการบังคับให้สัมพันธ์กับการใช้ลิ้น ซึ่งการเป่า
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ส านวนกลอนในประโยคนี้ผู้เป่าใช้ทักษะในการประคองลิ้นให้สัมพันธ์กับการใช้ลมโดยเป่าลมเบาและ
ให้ปลายลิ้นประคองลิ้นปี่บังคับลมไม่ให้เสียงเพ้ียน เพราะกลุ่มเสียงแหบเป็นกลุ่มเสียงที่เพ้ียนได้ง่าย 

 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 10   

 

 

 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 10 
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 10 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x) 
อยู่บันไดเสียงโด 5 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ  และด าเนินท านองในกลุ่มเสียงแหบ      
การด าเนินท านองมีส านวนที่เรียงร้อยอย่างเหมาะสม โดยส านวนกลอนมีความสัมพันธ์และสอดคล้อง
กับท านองหลักท้ังหมด 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ ใน ประโยคที่  8 ด าเนินท านองห่าง ๆ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น                  
การบังคับลิ้น การบังคับลม และการประคองลิ้น ห้องเพลงที่ 37 - 38 ด าเนินท านองในกลุ่มเสียงแหบ 
โน้ตเสียง มี และเสียงซอล (เสียงสูง) ใช้กลวิธีการบังคับลิ้นและการบังคับลมโดยโน้ตเสียง มี (เสียงสูง) 
มีการเป่าใช้ลิ้นประคองลิ้นปี่เป่าในลักษณะการใช้ลมเบาและประคองลมไว้และเปิดนิ้วในโน้ตเสียง 
ซอล (เสียงสูง) บังคับลมไม่ให้เสียงเพ้ียน ซึ่งโน้ตเสียงซอล (เสียงสูง) เป็นโน้ตที่มีความเพ้ียนของเสียง
ได้ง่ายผู้เป่าต้องบังคับลมให้ถูกต้อง ซ่ึงการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ผู้เป่าใช้ทักษะในเรื่องของการ
บังคับลม โดยให้มีสัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้ว ผู้เป่าต้องมีความแม่นย าในการบังคับลมและการใช้ลิ้น
ประคองลิ้นปี่โดยเฉพาะโน้ตเสียงซอล (เสียงสูง) เป็นเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่ายถ้าผู้เป่าใช้ลมไม่ถึงเสียง
จะเพ้ียนทันที ห้องเพลงที่ 39 – 40 ด าเนินท านองในส านวนที่มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก           
ซึ่งเป็นการเป่าท านองเก็บจนจบประโยค 

 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 11 
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การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 11 
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 11 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x) 
อยู่บันไดเสียงโด 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ และมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียง
กลางและกลุ่มเสียงแหบ มีการเปลี่ยนเสียงแบบทันที ส านวนกลอนมีการเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลางขึ้นไป
หาในกลุ่มเสียงแหบ ส านวนกลอนมีความสัมพันธ์กับท านองหลักและมีการผูกส านวนได้อย่าง
เหมาะสมและยังเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของครูปี๊บ คงลายทอง ที่ประดิษฐ์ส านวนกลอนให้เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะ 

 

กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 11 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น     
การบังคับลม การบังคับลิ้น การบังคับเสียง และการประคองลิ้น ห้องเพลงที่ 41 - 42 การเป่าส านวน
กลอนมีการด าเนินท านองเรียงกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปหาในกลุ่มเสียงแหบ ใช้กลวิธีการบังคับลม          
การบังคับลิ้น และการประคองลิ้น ห้องเพลงที่ 41 โน้ตเสียงที โด เป่าในลักษณะใช้ลมหนักเบาซึ่งการ
เป่าในส านวนนี้ต้องประคองลิ้นปี่และบังคับเสียงให้ดีเพราะเป็นกลุ่มเสียงที่เพ้ียนได้ง่าย ห้องเพลงที่ 
43 โน้ตเสียงเร ส านวนกลอนมีการเปลี่ยนเสียงแบบทันที จาก เร เสียงกลาง เป็น เร เสียงสูง ใช้กลวิธี
การบังคับลมและการประคองลิ้น ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ผู้เป่าต้องบังคับลมให้มี
ความสัมพันธ์กับการบังคับเสียงและใช้ปลายลิ้นประคองลิ้นปี่ เปิด – ปิด นิ้วให้สัมพันธ์กันและบังคับ
ลมไม่ให้เสียงเกิดความเพ้ียน เนื่องจากเป็นเสียงที่เพ้ียนได้ง่ายและยังเป็นการเปลี่ยนเสียงทันทีในกลุ่ม
เสียงกลางไปกลุ่มเสียงแหบ ดังนั้นผู้เป่าต้องฝึกฝนการบังคับลมและการประคองลิ้นและใช้นิ้ว            
เปิด - ปิดให้สัมพันธ์กัน เพ่ือให้เสียงได้คุณภาพที่ถูกต้อง 
 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 12 

 

 

 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 12  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 12 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x) 
อยู่บันไดเสียงโด 2 ส านวนกลอนด าเนินท านองทางเก็บ มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงต้อและกลุ่ม
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เสียงกลางสอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียงที่แสดงถึงความเป็นลักษณะเฉพาะทางปี่ใน  
มีส านวนกลอนในลักษณะกลอนเดิน สอดแทรกกลวิธีการ ตีนิ้ว ซึ่งแสดงถึงลีลาของส านวนกลอนปีใ่น  
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปีใ่น ประโยคที่ 12 ส านวนกลอนด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่า
ตอดลิ้น การเป่าตอดลม การบังคับลม และการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลม ห้องเพลงที่ 46 
โน้ตเสียง ซอล (เสียงต่ า) การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงต้อ ผู้เป่าต้องบังคับลม
ให้สัมพันธ์กับการ เปิด – ปิด นิ้ว ซึ่งเป็นโน้ตที่ผู้เป่าต้องค านึงคุณภาพของลิ้นปี่ที่ใช้เป่าต้องมีคุณภาพ
ที่ดีสามารถเป่าเสียงได้ออกมาชัดเจน ห้องเพลงที่ 46 - 47 โน้ตเสียง ซอล มีการด าเนินท านองใน
ส านวนกลอนแบบซ้ ากลุ่มเสียงใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ห้องท่ี 48 โน้ตเสียงมี สอดแทรก
กลวิธีการตีนิ้วที่แสดงถึงลีลาของส านวนกลอนปี่ใน การเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้มีการด าเนิน
ท านองที่ มี ลั กษณะปกปิดท านองหลักแต่มี การ เรี ยงร้ อยและสอดคล้องกับท านองห ลัก                          
ซึ่งส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในลักษณะกลอนเดิน ผู้เป่าใช้ทักษะในเรื่องของการบังคับลมให้
สัมพันธ์กับการเปิด – ปิด นิ้ว สามารถจัดเรียงระบบนิ้วให้สอดคล้องกับส านวนกลอนทางปี่ใน              
ซึ่งแสดงถึงชั้นเชิงและลีลาของผู้เป่า 

 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 13 

 

 
 

 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 13  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 13 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x) 
อยู่บันไดเสียงโด 6 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค  และมีการด าเนินท านอง
ในกลุ่มเสียงกลางเรียงเสียงขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ มีการใช้ส านวนกลอนในลักษณะโลดโผนเปลี่ยน
เสียงทันที ซึ่งแสดงถึงชั้นเชิงและลีลาในการเป่าปี่และยังเป็นอัตลักษณ์ของครูปี๊บ คงลายทอง            
ที่ประดิษฐ์ส านวนกลอนให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
      วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 13 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น        
การเป่าตอดลม การบังคับลม และการบังคับลิ้น ห้องเพลงที่ 49 - 53 การเป่าส านวนกลอนมีการ
ด าเนินท านองในลักษณะกลอนโลดโผนเปลี่ยนเสียงไปมา ใช้กลวิธีการบังคับลมและการบังคับลิ้น                   
ผู้เป่าต้องมีการเปิด – ปิด นิ้วให้สัมพันธ์กับการบังคับลิ้นและการบังคับลมเพ่ือให้เสียงเกิดความชัดเจน 
ห้องเพลงที่ 51 – 52 โน้ตเสียง ซอล ลา ที การเป่าส านวนกลอนมีการเรียงเสียงขึ้นและมีการหลบ
เสียงลงมาในเสียงมี อีกส านวนกลอน โน้ตเสียง ซอล ลา ที การเป่าส านวนกลอนมีการเรียงเสียงขึ้น
และมีการหลบเสียงลงมาในเสียง เร ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลม ซึ่ง การเป่า        
ส านวนกลอนในประโยคนี้ผู้เป่าใช้ทักษะในกระบวนการจัดระบบเสียงในการเปิด – ปิดนิ้วและลมให้
สัมพันธ์กับการเป่าตอดลิ้นเพ่ือให้เสียงเกิดความชัดเจนและส านวนกลอนยังเป็นการแสดงชั้นเชิงและ
ลีลาทางปี่ในที่ ครูปี๊บ คงลายทอง ได้ประดิษฐ์ส านวนกลอนให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ 

 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 14 จบเพลง 

 

 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 14  
       การด าเนินท านองเพลงปี่ ใน ท่อนที่  1 ประโยคที่ 14 ยึดท านองหลักที่ เป็นกลุ่มเสียง                    
(ด ร ม x ซ ล x) อยู่ในบันไดเสียงโด 5 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บในวรรค
แรกและวรรคที่สองด าเนินห่าง ๆ เพ่ือแสดงการจบเพลง การเป่าส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงใน
กลุ่มเสียงกลางและกลุ่มเสียงแหบโดยสอดแทรกกลวิธีการเป่าสะบัด ซึ่งเป็นการแสดงกลวิธีเฉพาะทาง
ปี่ในที่แสดงชั้นเชิงและลีลาของผู้เป่า ส านวนกลอนไม่ซับซ้อนเพื่อแสดงให้เห็นการจบเพลง 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 

วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 14 การเป่าส านวนกลอนด าเนินท านองในทางเก็บใน
วรรคแรก ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลมสลับไปมา ห้องเพลงที่ 53 – 54 มีการด าเนิน
ท านองในทางเก็บส านวนกลอนมีการเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ ห้องเพลงที่ 55    
มีการสอดแทรกกลวิธีการเป่าสะบัด 3 พยางค์ ในกลุ่มเสียงกลาง โน้ตเสียง ด ร ม ผู้เป่าต้องบังคับลม
ให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้ว เพ่ือให้เสียงเกิดความถูกต้องชัดเจนและยังเป็นการที่แสดงถึงลีลาและ
ชั้นเชิงของผู้เป่าปี่ ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ผู้เป่าใช้ทักษะในเรื่องของการเป่าตอดลิ้น     
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และการเป่าตอดลม ผู้เป่าสามารถจัดระบบของนิ้วและลมให้เกิดความสัมพันธ์ โดยส านวนกลอนมีการ
เรียงร้อยและสัมพันธ์ของกลุ่มเสียงกลางและกลุ่มเสียงแหบ วรรคที่ 2 ด าเนินท านองห่าง ๆ ตาม
ท านองหลักเพ่ือแสดงการจบเพลง  

 
สรุปวิเคราะห์การด าเนินท านองป่ีในเพลง พราหมณ์เข้าโบสถ์ สามช้ัน 
  จากการวิเคราะห์การด าเนินท านองของปี่ใน เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น ทางครู               
ปี๊บ คงลายทอง พบว่า เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น เป็นเพลงท่อนเดียว ใช้ระดับเสียงต่ า       
เสียงกลาง และเสียงสูงโดยยึดของท านองหลักเป็นส าคัญ ท าให้สามารถพบกลุ่มเสียงในเพลง    
พราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น ได้แก่ กลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x) หรือกลุ่มเสียงทางนอก กลุ่มเสียง         
(ฟ ซ ล x ด ร x) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง และกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x) หรือกลุ่มเสียงทาง
เพียงออบน โดยมีบันไดเสียง โด หรือกลุ่มเสียงทางนอก เป็นบันไดเสียงหลักของบทเพลง มีบันไดเสียง
ฟา หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง และบันไดเสียงที หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออบน เป็นบันไดเสียงร่วม
ลักษณะของส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ มีการใช้ส านวนกลอนแบบโลดโผนในการ
เปลี่ยนเสียงทันที ซึ่งเป็นการแสดงถึงชั้นเชิงและลีลาของส านวนกลอนปี่ในท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะของ
การใช้นิ้วและลมให้สัมพันธ์กันและบางส านวนมีการด าเนินท านองแบบกลุ่มเสียงซึ่งเป็นส านวนกลอน
ที่แสดงความเป็นลักษณะเฉพาะทางปี่ใน  
 การด าเนินท านองปี่ใน เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น ผู้เป่าต้องใช้กลวิธีการบังคับลม        
การบังคับนิ้ว การเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การพรมนิ้ว การเป่าแบบสะบัด ต้องเน้นให้เสียงเกิด
ความชัดเจนตามลักษณะของกลวิธีและยังมีการด าเนินท านองในลักษณะกลุ่มเสียงที่ท าให้ผู้เป่าได้
เข้าใจถึงหลักของส านวนกลอนที่ใช้ในการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงทางนอก กลุ่มเสียงทางเพียงออ
ล่าง และกลุ่มเสียงทางเพียงออบน ซึ่งครูปี๊บ คงลายทอง ได้ผูกส านวนกลอนเฉพาะให้เหมาะสมกับผู้
เป่าปี่ โดยเน้นท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลมที่ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญของผู้
เป่าปี่ทุกคนจะต้องได้รับการฝึกฝนให้เกิดเสียงที่คมชัด การบังคับลิ้นและการบังคับลมที่ผู้เป่าต้อง
ฝึกฝนในเรื่องของการใช้ลมและลิ้นให้เกิดความช านาญและท าให้เสียงเกิดความชัดเจนทุกเสียงโดยมี
การสอดแทรกกลวิธีเฉพาะ ได้แก่ การตีนิ้ว ซึ่งเป็นกลวิธีเฉพาะที่ท าให้ผู้เป่านั้นได้ฝึกความคล่องตัว
ของนิ้วโดยมีการขยับนิ้วไปมาให้สัมพันธ์กับการบังคับลมและยังท าให้การด าเนินท านองในประโยคนั้น
มีความโดดเด่น การเป่าพรมนิ้ว ซึ่งเป็นกลวิธีเฉพาะที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างนิ้วกับลมท าให้ผู้
เป่าเกิดความคล่องตัวในการเปิด – ปิด นิ้วให้มีความสัมพันธ์กัน โดยมีการประคองลิ้นที่ลิ้นปี่บังคับลม
ให้นิ่งและเปิด – ปิด นิ้วสลับกันถี่ ๆ การด าเนินท านองในการเป่าเรียงเสียงโดยเฉพาะกลุ่มเสียงแหบ
เป็นกลุ่มเสียงที่ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในการบังคับลมและการบังคับลิ้นโดยให้มีความสอดคล้องกันเป่า
ลมหนักและใช้ปลายลิ้นแตะที่ลิ้นปี่เป่าเสียงออกมาให้ชัดเจนซึ่งกลุ่มเสียงแหบเป็นกลุ่มเสียงที่มีความ
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เพ้ียนได้ง่ายผู้เป่าจะต้องฝึกฝนอยู่เสมอเพ่ือให้เกิดความชัดเจนของเสียงหรือบางส านวนกลอนมีการ
ด าเนินท านองในลักษณะกลอนเดินเป็นกลอนที่ใช้กลวิธีการเป่าแบบกลับลมและกลับลิ้น  ซึ่งเป็นการ
เป่าที่มีส านวนกลอนโลดโผนท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลมให้มีความ
สอดคล้องกับการใช้นิ้วและลมเสียงต้องมีความชัดเจนทุกเสียง ดังนั้นเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น 
จึงเป็นเพลงที่สามารถพัฒนาทักษะของผู้เป่าปี่ในเรื่องของการบังคับเสียงและการบังคับลม เกิดความ
คล่องตัวของนิ้วในการเปิด – ปิด การเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม และการเป่าแบบเรียงเสียงจากกลุ่ม
ต้อไปในกลุ่มเสียงแหบ ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในการใช้ลิ้นให้สัมพันธ์กับการ เปิด – ปิด นิ้วและรู้จัก
วิธีการด าเนินกลอนในกลุ่มเสียง การเป่ากลับลมกลับลิ้นซึ่งเป็นทักษะที่ใช้ความสัมพันธ์กันระหว่างลิ้น 
ลม และการเปิด – ปิด นิ้ว ผู้ เป่าต้องหมั่นฝึกฝนเพ่ือให้เสียงออกมาได้อย่างชัดเจนทุกเสียง              
ซ่ึงกระบวนการในการเป่าปี่ผู้เป่าปี่ต้องฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะและความช านาญ  
 

4. วิเคราะห์ท านองหลักและการด าเนินท านองปี่ใน เพลงสุรินทราหู สามชั้น ทาง          
ครูปี๊บ คงลายทอง                                      
       4.1 วิเคราะห์เสียงลูกตกและบันไดเสียงท านองหลักเพลงสุรินทราหู สามชั้น  
        เพลงสุรินทราหู สามชั้น เป็นเพลงส าเนียงมอญประเภทเพลง สามชั้น มีจ านวน 3 ท่อน         
ในแต่ละท่อนใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ ก ากับจังหวะในท านองเพลง ท่อนที่ 1 มีจ านวน 3 จังหวะ   
หน้าทับ ท่อนที่ 2 และท่อนที่ 3 มีจ านวน 4 จังหวะหน้าทับเท่ากัน โดยมีท านองหลักทางฆ้องวงใหญ่
เสียงลูกตกและบันไดเสียงดังนี้ 
 

ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 1-3 ลูกตกเสียงลา   อยู่บันไดเสียงโด 6 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 3-5 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงโด 5 
  
 
 
 
ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 5-7 ลูกตกเสียงลา  อยู่บันไดเสียงฟา 3 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 7-9 ลูกตกเสียงที   อยู่บันไดเสียงที 1 
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ท านองหลักท่อนที ่1 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 9-11  ลูกตกเสียงลา    อยู่บันไดเสียงโด 6 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 11-13 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงโด 5 
 

 
 
ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 4 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 13-15  ลูกตกเสียงที  อยู่บันไดเสียงที 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 15-17  ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงที 3 
 

 
 
 
ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 17-19  ลูกตกเสียงซอล  อยู่บันไดเสียงที 6 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 19-21  ลูกตกเสียงเร     อยู่บันไดเสียงที 3 
 

 

 

 

ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 21-23  ลูกตกเสียงที   อยู่บันไดเสียงที 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 23-25  ลูกตกเสียงเร   อยู่บันไดเสียงที 3 

 

 

 

ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 1 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 25-27  ลูกตกเสียงฟา  อยู่บันไดเสียงฟา 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 27-29  ลูกตกเสียงฟา  อยู่บันไดเสียงฟา 1 

 

 

ท านองหลักท่อนที ่2 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 29-31  ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงฟา 2 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 31-33  ลูกตกเสียงเร    อยู่บันไดเสียงฟา 6 
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ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 33-35  ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงที 3  
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 35-37  ลูกตกเสียงที  อยู่บันไดเสียงที 1 

 

 

ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 4 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 37-39  ลูกตกเสียงที  อยู่บันไดเสียงที 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 39-41  ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงที 3 
 
 

 

 

ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 41-43  ลูกตกเสียงฟา  อยู่บันไดเสียงฟา 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 43-45  ลูกตกเสียงฟา  อยู่บันไดเสียงฟา 1 

 

 

 

ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 45-47  ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงฟา 2 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 47-49  ลูกตกเสียงเร    อยู่บันไดเสียงฟา 6 
 
 
 

 
 
ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 7 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 49-51 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงฟา 6 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 51-53 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงฟา 6 
 
 
 

 
 
ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 8 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 53-55 ลูกตกเสียงที  อยู่บันไดเสียงที 1  
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 55-57 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงที 3 
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ท านองหลักท่อนที ่3 ประโยคที่ 1 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 57-59 ลูกตกเสียงโด อยู่บันไดเสียงที 2 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 59-61 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงที 3 

 

 

 
ท านองหลักท่อนที่ 3 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 61-63 ลูกตกเสียงโด   อยู่บันไดเสียงที 2 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 63-65 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงที 6 

 

 

 

ท านองหลักท่อนที ่3 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 65-67 ลูกตกเสียงซอล  อยู่บันไดเสียงที 6 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 67-69 ลูกตกเสียงฟา    อยู่บันไดเสียงที 5 
 
 
 
 
ท านองหลักท่อนที ่3 ประโยคที่ 4 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 69-71 ลูกตกเสียงเร     อยู่บันไดเสียงที 3 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 71-73 ลูกตกเสียงซอล  อยู่บันไดเสียงที 6 
 
 
 
 
ท านองหลักท่อนที ่3 ประโยคที ่5 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 73-75 ลูกตกเสียงโด    อยู่บันไดเสียงที 2 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 75-77 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงที 6 
 
 
 
 
ท านองหลักท่อนที ่3 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 77-79 ลูกตกเสียงที   อยู่บันไดเสียงที 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 79-81 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงที 3 
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ท านองหลักท่อนที ่3 ประโยคที่ 7 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 81-83 ลูกตกเสียซอล  อยู่บันไดเสียงที 6 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 83-85 ลูกตกเสียงเร    อยู่บันไดเสียงที 3 
 
 
 

 

 
ท านองหลักท่อนที ่3 ประโยคที่ 8 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 85-87 ลูกตกเสียงที  อยู่บันไดเสียงที 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 87-89 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงที 3 
 

 

 

  สรุปท านองหลัก (ทางฆ้อง) เพลงสุรินทราหู สามชั้น มีลูกตกและบันไดเสียงดังนี้ 
เพลงสุรินทราหู สามชั้น เป็นเพลงที่มี 3 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงที  บันไดเสียงฟา        

และบันไดเสียงโด โดยมีกลุ่มเสียงได้แก่ 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
ท ด ร x ฟ ซ x 

 
    1 2 3 4 5 6 7 

ฟ ซ ล x ด ร x 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
ด ร ม x ซ ล x 

 
 ท่อนที่  1 ท านองหลักของเพลงมี  3 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงที  หรือกลุ่มเสียง                     
ทางเพียงออบน เป็นบันไดเสียงหลักของบทเพลง บันไดเสียงฟา หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง          
และบันไดเสียงโด หรือกลุ่มเสียงทางนอก เป็นบันไดเสียงร่วม โดยพบบันไดเสียงที จ านวน 7 ครั้ง         
บันไดเสียงโด จ านวน 4 ครั้ง และบันไดเสียงฟา จ านวน 1 ครั้ง ประกอบด้วย 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันไดเสียงที 

บันไดเสียงฟา 

บันไดเสียงโด 
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ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ซอล   

อยู่บันไดเสียงโด 6 
อยู่บันไดเสียงโด 5 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ที 

อยู่บันไดเสียงฟา 3 
อยู่บันไดเสียงที  1 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ซอล 

อยู่บันไดเสียงโด 6 
อยู่บันไดเสียงโด 5 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 4 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ที 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงที  1 
อยู่บันไดเสียงที  3 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล   
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงที  6 
อยู่บันไดเสียงที  3 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ที 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงที  1 
อยู่บันไดเสียงที  3 

 
 

    1 2 3 4 5 6 7 
ฟ ซ ล x ด ร x 

 
   1 2 3 4 5 6 7 

ท ด ร x ฟ ซ x 
 
 ท่อนที่  2 ท านองหลักของเพลงมี 2 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงฟา หรือกลุ่มเสียง                  
ทางเพียงออล่าง เป็นบันไดเสียงหลักของบทเพลง และบันไดเสียงที หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออบน 
เป็นบันไดเสียงร่วม โดยพบบันไดเสียงฟา จ านวน 10 ครั้ง บันไดเสียงที จ านวน 6 ครั้ง ประกอบด้วย 
 
ท่อนที ่2 ประโยคที่ 1 
 

วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ฟา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ฟา    

อยู่บันไดเสียงฟา 1 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 

ท่อนที ่2 ประโยคที่ 2   วรรคที่ 1  ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2  ลูกตกเสียง เร     

อยู่บันไดเสียงฟา 2 
อยู่บันไดเสียงฟา 6 

ท่อนที ่2 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1  ลูกตกเสียง เร 
วรรคที่ 2  ลูกตกเสียง ที 

อยู่บันไดเสียงที  3 
อยู่บันไดเสียงที  1 

ท่อนที ่2 ประโยคที ่4   วรรคที่ 1  ลูกตกเสียง ที 
วรรคที่ 2  ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงที  1 
อยู่บันไดเสียงที  3 
 
 

บันไดเสียงฟา 

บันไดเสียงที 
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ท่อนที ่2 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ฟา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ฟา      

อยู่บันไดเสียงฟา 1 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 

ท่อนที ่2 ประโยคที่ 6   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร       

อยู่บันไดเสียงฟา 2 
อยู่บันไดเสียงฟา 6 

ท่อนที ่2 ประโยคที่ 7   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง เร 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงฟา 6 
อยู่บันไดเสียงฟา 6 

ท่อนที ่2 ประโยคที่ 8   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ที 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงที 1 
อยู่บันไดเสียงที 3 

 
 

 1 2 3 4 5 6 7 
ท ด ร x ฟ ซ x 

 
ท่อนที่  3 ท านองหลักของเพลงมี  1 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงที  หรือกลุ่มเสียง                     

ทางเพียงออบน เป็นบันไดเสียงหลักของบทเพลง โดยพบบันไดเสียงที จ านวน 16 ครั้ง ประกอบด้วย 
 
ท่อนที ่3 ประโยคที่ 1   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง โด 

วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 
อยู่บันไดเสียงที 2 
อยู่บันไดเสียงที 3 

ท่อนที ่3 ประโยคที่ 2   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง โด 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ซอล 

อยู่บันไดเสียงที 2 
อยู่บันไดเสียงที 6 

ท่อนที ่3 ประโยคที่ 3   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ฟา 

อยู่บันไดเสียงที 6 
อยู่บันไดเสียงที 5 

ท่อนที ่3 ประโยคที่ 4   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง เร 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ซอล 

อยู่บันไดเสียงที 3 
อยู่บันไดเสียงที 6 

ท่อนที ่3 ประโยคที่ 5   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง โด 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ซอล 

อยู่บันไดเสียงที 2 
อยู่บันไดเสียงที 6 

ท่อนที ่3 ประโยคที่ 6   วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ที 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงที 1 
อยู่บันไดเสียงที 3 

ท่อนที ่3 ประโยคที่ 7  วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงที 6 
อยู่บันไดเสียงที 3 

ท่อนที ่3 ประโยคที่ 8 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ที 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงที 1 
อยู่บันไดเสียงที 3 

 
 
 

บันไดเสียงที 
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       4.2 จังหวะหน้าทับที่ใช้กับเพลงสุรินทราหู สามชั้น   
    เพลงสุรินทราหู สามชั้น ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ สามชั้น ทั้ง 3 ท่อน มีโครงสร้างจังหวะ

หน้าทับปรบไก่ สามชั้น ดังนี้ 
 

หน้าทับปรบไก่ สามช้ัน 
-    -  ทั่งติง ทั่งติงโจ๊ะจ๊ะ -   - โจ๊ะจ๊ะ -   - โจ๊ะจ๊ะ  -  -  -  ปะ -    - โจ๊ะจ๊ะ -    - โจ๊ะจ๊ะ  -   - โจ๊ะจ๊ะ 

-  ติง  -  ติง  -  ทั่งติงทั่ง ติงท่ัง - ติง -   - โจ๊ะจ๊ะ -  ติง  - ทั่ง -  ติง  -  ติง   - ทั่ง  - ติง  -  ติง  - ทั่ง 

          
  จังหวะหน้าทับที่ใช้ก ากับท านอง เพลงสุรินทราหู สามชั้น ท่อน 1 ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ 
สามชั้น มีความยาว 3 จังหวะหน้าทับ ท่อน 2 ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ สามชั้น มีความยาว 4 จังหวะ
หน้าทับ ท่อน 3 ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ สามชั้น มีความยาว 4 จังหวะหน้าทับ 
 
       4.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบวิธีการด าเนินท านองปี่ในกับท านองหลัก เพลงสุรินทราหู สามชั้น 
ทาง ครูปี๊บ คงลายทอง  

วิเคราะห์วิธีการด าเนินท านองปี่ในเพลงสุรินทราหู สามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง และ 
ความสัมพันธ์ของประโยคกับเสียงลูกตก ในส่วนที่เป็นท านองปี่ในกับท านองหลัก  
 
ท่อนที ่1 ประโยคที่ 1   
 

 

 

 

 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 1 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ฟ ซ x)      
อยู่บันไดเสียงโด 5 มีการด าเนินท านองห่าง ๆ เพ่ือแสดงการเริ่มต้นของส านวนกลอนมีการสอดแทรก
กลวิธีการตีนิ้วและการเป่าพรมนิ้ว ซึ่งเป็นกลวิธีเฉพาะของส านวนกลอนปี่ใน ท าให้ส านวนกลอนมี
ความโดดเด่นและเกิดความไพเราะ 
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 1 ด าเนินท านองห่าง ๆ เพ่ือแสดงการเริ่มต้นของส านวน
กลอน ใช้กลวิธีการการเป่าบังคับลม การเป่าตอดลิ้น การประคองลิ้น และการเป่าตอดลม             
ห้องเพลงที่ 3  โน้ตเสียงโด สอดแทรกกลวิธีการตีนิ้ว เพ่ือแสดงความโดดเด่นของส านวนกลอนใน
ประโยคผู้เป่าต้องบังคับลมและประคองลิ้นปี่ให้ลมและนิ้วให้สัมพันธ์กัน เสียงอาจจะเพ้ียนได้ง่าย ห้อง
เพลงที่ 4 โน้ตเสียง เร มีการใช้กลวิธีการเป่าพรมนิ้ว ซึ่งเป็นกลวิธีเฉพาะท าให้ส านวนกลอนเกิดความ
ไพเราะและมีความโดดเด่น ส านวนกลอนในประโยคนี้มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงแหบในห้อง
เพลงที่ 3 – 4 ซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่าย ผู้เป่าต้องมีการบังคับลมและประคองลิ้นให้
สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้ว ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในการประคอง
ลิ้นและการบังคับลมให้มีความสัมพันธ์กับการเปิด – ปิด นิ้วโดยเฉพาะเรื่องการบังคับลมผู้เป่าต้องเป่า
ให้ได้เสียงที่ถูกต้องและชัดเจน ในห้องเพลงที่ 4 โน้ตเสียงเร โด ที และโน้ตเสียงลา เป็นการเป่าตอด
ลิ้นและการประคองลิ้นเน้นให้เสียงเกิดความชัดเจน ส านวนกลอนยังเป็นการแสดงส าเนียงมอญได้
ชัดเจน  
 
ท่อนที ่1 ประโยคที่ 2  
 
 

 

 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 2    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 2  ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)      
อยู่บันไดเสียงที 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ โดยยึดท านองหลัก และมีการด าเนิน
ท านองในการเรียงเสียงจากกลุ่มเสียงกลางลงมาในกลุ่มเสียงต้อ สอดแทรกกลวิธีการเป่ายักเยื้อง
จังหวะ ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการด าเนินท านองทางปี่ในและมีการด าเนินท านองใน
กลุ่มเสียงแหบ สอดแทรกกลวิธีเป่าพรมนิ้ว ซึ่งเป็นการแสดงถึงกลวิธีลักษณะเฉพาะในการด าเนิน
ท านองปี่ใน ท าให้ส านวนกลอนมีความโดดเด่นและไพเราะ  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



87 
 

 กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ ใน ประโยคที่  2 ด าเนินท านองห่าง ๆ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น                                     
การเป่าตอดลม และการบังคับลม โดยเน้นในเสียงลาให้เกิดความชัดเจน ส านวนกลอนมีการด าเนิน
ท านองในกลุ่มเสียงแหบมีการเป่ายักเยื้องจังหวะในห้องเพลงที่ 6 โน้ตเสียงโด และ ฟา ท าให้ส านวน
กลอนมีความโดดเด่นและยังเป็นการแสดงลีลาและชั้นเชิงในการเป่าปี่ใน ซึ่งการเป่าส านวนกลอนใน
ประโยคนี้ผู้เป่าต้องมีการบังคับบังคับลมให้นิ่งใช้กลวิธีการเป่าตอดลมและการเป่าตอดลิ้นสลับไปมา 
ห้องเพลงที่ 8 โน้ตเสียงเร มีการใช้กลวิธีการเป่าพรมนิ้ว การเป่าส านวนกลอนมีการแสดงถึงกลวิธี
เฉพาะของปี่ใน ผู้เป่าต้องบังคับลมและประคองลิ้นให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิว้ เป่าเสียงออกมาให้
ถูกต้อง ซึ่งส านวนกลอนในประโยคนี้มีการด าเนินท านองในลักษณะกลุ่มเสียงแหบและเรียงเสียงลงมา
ในกลุ่มเสียงกลางในการเป่ากลุ่มเสียงแหบจะต้องประคองลมและประคองลิ้นนิ้วและลมต้องมี
ความสัมพันธ์กัน เนื่องจากเป็นเสียงที่เกิดความเพ้ียนได้ง่าย  
 
ท่อนที ่1 ประโยคที่ 3 
 

 
 
 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 3    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 3 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x)       
อยู่บันไดเสียงโด 5 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ ส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงใน
กลุ่มเสียงแหบลงมาในกลุ่มเสียงกลาง มีการสอดแทรกกลวิธีการตีนิ้ว ซึ่งแสดงความเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะทางปี่ใน 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน    
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 3 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ 
ด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลางเรียงเสียงขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอด
ลม การบังคับลิ้น และการบังคับลม ห้องเพลงที่ 9 โน้ตเสียงฟา (เสียงสูง) ใช้กลวิธีการเป่าบังคับลิ้น
และการบังคับลมให้มีความสัมพันธ์กัน โดยผู้เป่ามีการบังคับลิ้นโดยใช้ลมหนักและบังคับลมให้สัมพันธ์
กับการเปิด – นิด เน้นเสียงให้ถูกต้องและชัดเจนโดยเสียงอาจเกิดความเพ้ียนได้ง่าย ห้องเพลงที่ 11        
มีการด าเนินท านองเป่าเรียงเสียงลงมาในกลุ่มเสียงกลางใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นโดยเน้นที่เสียงลา      
ให้เสียงมีความคมชัดและมีการสอดแทรกกลวิธีการตีนิ้วที่เสียง ที ท าให้ส านวนกลอนเกิดความไพเราะ
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ใช้กลวิธีการเป่าบังคับลมลักษณะใช้ลมเบาลิ้นต้องประคองลิ้นให้สัมพันธ์กับการเปิด – นิ้ว ซึ่งการ
ด าเนินท านองในประโยคที่ 3 ผู้เป่าต้องเน้นการบังคับลมและการเป่าตอดลิ้นให้สัมพันธ์กับการใช้ลิ้น
และการเปิด - ปิดนิ้วโดยให้เสียงเกิดความคมชัดของทุกเสียง 
 
ท่อนที ่1 ประโยคที่ 4  
 
 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 4   
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 4 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)      
อยู่บันไดเสียงที 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ ส านวนกลอนด าเนินท านองในการเป่า
เรียงเสียงในกลุ่มเสียงกลางลงมาในกลุ่มเสียงต้อ แต่ท านองหลักจะด าเนินท านองไปในทางเสียงสูง 
ส านวนกลอนสอดคล้องกับท านองหลัก  
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน   
       วิธีการด าเนินท านองปีใ่น ประโยคที่ 4  การเป่าส านวนกลอนด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธี
การเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การบังคับลม และการประคองลิ้น การเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้
เป็นการด าเนินท านองในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลางลงมาในกลุ่มเสียงต้อ ห้องเพลงที่ 14 โน้ตเสียง 
ฟา (เสียงต่ า) ผู้เป่าต้องใช้กลวิธีการเป่าบังคับลมเบาให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้ว โดยให้เสียงเกิด
ความชัดเจนและถูกต้องตามระดับของเสียงฟา (เสียงต่ า) ซึ่งลักษณะเสียงนี้อุปกรณ์ลิ้นปี่ถือว่ามี
ความส าคัญอย่างมากถ้าลิ้นปี่มีคุณภาพเสียงจะออกมาชัดเจน ส่วนลิ้นปี่ที่ไม่มีคุณภาพเสียงอาจจะเกิด
ความเพ้ียนและไม่ชัดเจนตามระดับของกลุ่มเสียงต้อ ห้องเพลงที่ 16 - 17 ใช้กลวิธีการบังคับลมและ
การประคองลิ้นในเสียงที เสียงเร และเสียงโด ซึ่งการด าเนินท านองในประโยคนี้ผู้เป่าเกิดทักษะใน
เรื่องการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงต้อ (เสียงต่ า) โดยใช้กลวิธีการบังคับลมให้สัมพันธ์กับการ         
เปิด – ปิด นิ้วและเป่าออกมาให้ได้เสียงที่ ถูกต้อง ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง  ๆ             
ท้ายประโยคในกลุ่มเสียงแหบ ใช้กลวิธีการประคองลิ้นปี่ผู้เป่าต้องบังคับลิ้นให้สัมพันธ์กับลิ้นปี่เน้นใน
เรื่องการเป่าตอดลิ้นและการบังคับลม โดยให้มีความสัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้ว บังคับเสียงให้เกิด
ความชัดเจนและถูกต้อง เนื่องจากกลุ่มเสียงแหบเป็นกลุ่มเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่าย 
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ท่อนที ่1 ประโยคที่ 5 
  
  

 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 5  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 5 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)       
อยู่บันไดเสียงที 3 กลวิธีการเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บสอดคล้องกับท านองหลัก 
มีการสอดแทรกกลวิธีการด าเนินตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ซึ่งแสดงถึงลักษณะเฉพาะทางปี่ใน ส านวน
กลอนมีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงเสียงจากกลุ่มเสียงแหบลงมาในกลุ่มเสียงต้อ   
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน   
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 4 การเป่าส านวนกลอนด าเนินท านองในทางเก็บ              
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง และการบังคับลม ห้องเพลงที่ 
17 โน้ตเสียงโด และห้องเพลงที่ 18 โน้ตเสียงฟา ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ซึ่งเป็นกลวิธี
เฉพาะทางของปี่ในและยังเพ่ิมความโดดเด่นให้กับส านวนกลอนในประโยค ดังนั้นการเป่าตอดลิ้นแบบ
กลุ่มเสียงและการเป่าตอดลมต้องเน้นให้เกิดความคมชัดของทุกเสียง ห้องเพลงที่ 17 - 18 การเป่า
ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ ด าเนินท านองในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงจากกลุ่มเสียงต้อ
ขึ้นไปในกลุ่มเสียงกลาง ห้องเพลงที่ 19 – 21 ด าเนินท านองในกลุ่มเสียงแหบเรียงเสียงลงมายังกลุ่ม
เสียงกลาง โดยมีการเน้นการเป่าตอดลิ้นในเสียงลาและเน้นความคมชัดของทุกเสียง ซ่ึงการเป่าส านวน
กลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องกระบวนการจัดระบบนิ้ว การจัดระบบลมให้มี
ความสัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้วและการด าเนินท านองให้มีส านวนกลอนสอดคล้องกับท านองหลัก
ท าให้ผู้เป่าเข้าใจถึงลักษณะของกลุ่มเสียงของส านวนกลอนในประโยค 
 
ท่อนที ่1 ประโยคที่ 6 จบท่อน 
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การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 6  
          การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 6 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x) 
อยู่บันไดเสียงที 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ มีการสอดแทรกกลวิธีการเป่าสะบัด                                
ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการด าเนินท านองปี่ในที่แสดงถึง ลีลา และชั้นเชิงของผู้เป่า ส านวนกลอนมี
ความสอดคล้องกับท านองหลักและยังเป็นการแสดงให้เห็นการจบท่อนของบทเพลง 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน  
       วิธีการด าเนินท านองปีใ่น ประโยคที่ 4 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ ใช้กลวิธี
การเป่าประคองลม การเป่าประคองลิ้นและการบังคับลม ห้องเพลงที่ 21 โน้ตเสียงลา ซอล ฟา        
ใช้กลวิธีการเป่าสะบัดแบบตอดลิ้น ผู้เป่าต้องเน้นความคมชัดของทุกเสียง ซึ่งส านวนกลอนเป็นการ
แสดงถึงลีลาและชั้นเชิงของผู้เป่าปี่ ห้องเพลงที่ 22 – 23 มีการด าเนินท านองห่าง ๆ ในกลุ่มเสียงแหบ
เรียงเสียงลงมาในกลุ่มเสียงกลาง การเป่าส านวนกลอนในประโยคมีการบังคับลมเข้ามาช่วยในกลุ่ม
เสียงแหบเนื่องจากเป็นเสียงที่ต้องมีการเป่าประคองลมโดยการใช้ลิ้นผู้เป่าประคองที่ลิ้นปี่เพ่ือไม่ให้
เสียงนั้นเกิดความเพ้ียนในกลุ่มเสียงแหบ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่าย ซึ่งการเป่า
ส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องการใช้ลิ้นและการใช้ลมในการประคองลิ้นปี่ให้
สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้ว 

 
ท่อนที ่1 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับต้น 
  

 

 

 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1 เที่ยวกลับต้น ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง       
(ด ร ม x ซ ล x) อยู่บันไดเสียงโด 5 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ มีการด าเนินท านอง
ในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ มีการสอดแทรกกลวิธีการตีนิ้ว ซึ่งแสดงถึงความ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการด าเนินท านองทางปี่ใน ส านวนกลอนมีความสอดคล้องกับทางท านองหลัก 
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กลวิธีการเป่าปี่ใน    
วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 1 (เที่ยวกลับต้น) การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนิน

ท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การบังคับเสียง การบังคับลม และการประคองลิ้น ส านวน
กลอนมีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ โดยใช้กลวิธีการเป่า
บังคับลมและการประคองลิ้น ห้องเพลงที่ 25 โน้ตเสียงฟา (เสียงสูง) ใช้ลมหนักในการบังคับเสียงและ
ใช้ลิ้นประคองที่ลิ้นปี่ ซึ่งเสียงนี้ผู้เป่าต้องประคองลิ้นและบังคับเสียงให้มีความสัมพันธ์กันเพราะเสียง
อาจจะเพ้ียนได้ง่าย ห้องเพลงที่ 27 โน้ตเสียงที ใช้กลวิธีการตีนิ้วเพ่ือแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ในทางปี่ในท าให้ส านวนกลอนมีความโดดเด่น ห้องเพลงที่ 28 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนิน
ท านองห่าง ๆ แสดงความเป็นเพลงส าเนียงมอญ ในเสียงเร โด ที ซ่ึงการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้
ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงแหบผู้เป่าต้องบังคับลมและประคองลิ้นให้
มีความสัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้ว โดยให้เสียงมีความความชัดเจนและถูกต้องตามระดับของกลุ่ม
เสียงแหบ เนื่องจากเป็นกลุ่มเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่าย 

 
ท่อนที ่2 ประโยคที่ 1 

 

 

  

 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 1  

          การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 1 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x) 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 ส านวนกลอนด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค มีการเป่าเรียงเสียงจากกลุ่ม
เสียงกลางลงมาในกลุ่มเสียงต้อและสอดแทรกกลวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะ เพ่ือแสดงความโดดเด่น
ให้กับส านวนกลอนในประโยคและยังเป็นการแสดงกลวิธีเฉพาะทางปี่ใน และเป็นการแสดงลีลาและ
ชั้นเชิงของผู้เป่าปี่ ส านวนกลอนมีความสอดคล้องกับท านองหลัก 
 

กลวิธีการเป่าปี่ใน   
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 1 การเป่าด าเนินท านองเป็นส านวนกลอนในทางเก็บ      
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม และการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลม ส านวนกลอน    
มีการเป่าเรียงในกลุ่มเสียงกลางลงไปหากลุ่มเสียงต้อ โดยใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นและเป่าตอดลม     
ห้องเพลงที่ 30 มีการด าเนินท านองในการเรียงกลุ่มเสียงต้อขึ้นไปหากลุ่มเสียงกลาง ซึ่งในกลุ่มเสียงต้อ

 

 

 

 

 

 



92 
 

ผู้เป่าต้องบังคับลมให้ดีในลักษณะเป่าลมเบา ใช้กลวิธีการเป่าสลับตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลมไปมา 
ในโน้ตเสียงฟา เป็นการเป่าตอดลม และโน้ตเสียงลา เป็นการเป่าตอดลิ้น และกลับไปเป่าตอดลม      
ในโน้ตเสียงฟา ซึ่งกลวิธีนี้จะต้องเน้นในเรื่องของการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลมและการบังคับลม     
ให้ชัดเจน ห้องเพลงที่ 31 การเป่าส านวนกลอนมีการใช้กลวิธีการเป่าแบบยักเยื้องจังหวะในโน้ตเสียง 
โด และ โน้ตเสียงฟา ซึ่งการเป่าแบบนี้เป็นการแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการด าเนินท านอง    
ของปี่ใน การเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่ามีทักษะในการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม     
การใช้ลิ้นและลมสลับไปมา ท าให้ผู้เป่าเกิดความคล่องตัวในการเปิด – ปิดนิ้ว ให้สัมพันธ์กับการใช้ลิ้น
และลม ซ่ึงผู้เป่าปี่ควรเน้นเสียงให้มีความชัดเจนทุกเสียง 
 
ท่อนที ่2  ประโยคที่ 2 

 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 2  

        การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 2 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)   
อยู่บันไดเสียงฟา 6 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค สอดแทรกกลวิธีการตีนิ้ว 
ซึ่งแสดงถึงความเป็นกลวิธีเฉพาะในทางปี่ใน มีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงเสียงจากกลุ่มเสียง
กลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและกลุ่มเสียงแหบเรียงลงมาในกลุ่มเสียงกลาง ส านวนกลอนสอดคล้อง
กับท านอง  
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน   
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 2 การเป่าส านวนกลอนด าเนินท านองในทางเก็บ               
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลม การเป่าตอดลิ้น การบังคับลิ้น การบังคับลม และการประคองลิ้น ห้องเพลงที่ 
33 โน้ตเสียงโด ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลมในเสียงฟา ห้องเพลงที่ 34                                       
โน้ตเสียง โด ใช้กลวิธีการตีนิ้ว ซึ่งแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการด าเนินท านองปี่ใน ส านวน
กลอนห้องที่ 35 – 37 ใช้กลวิธีการประคองลิ้นและการบังคับลม ผู้เป่าต้องบังคับเสียงให้เสียงเกิด
ความคมชัด ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในการเรียงเสียงแหบลงมาในกลุ่มเสียงกลาง เน้นความ
คมชัดของทุกเสียง ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องของการใช้ลม
และการระบายลม เนื่องจากส านวนกลอนมีการเป่าเก็บทั้งประโยค ผู้เป่าต้องบังคับลมและการ
ประคองลิ้นโดยใช้ลมและใช้ลิ้นให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิด นิ้ว เน้นความคมชัดของทุกเสียง 
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ท่อนที ่2 ประโยคที่ 3 

 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 3  

       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 3 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)        
อยู่บันไดเสียงที 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองเป็นทางเก็บ มีการเป่าเรียงเสียงในกลุ่มเสียงกลาง
ลงมาในกลุ่มเสียงต้อแต่ท านองหลักจะด าเนินท านองไปในทางเสียงสูง โดยมีการสอดแทรกกลวิธีการ
เป่ายักเยื้องจังหวะซึ่งเป็นการลักษณะเฉพาะของการด าเนินท านองปี่ใน  
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน   
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 3 การเป่าส านวนกลอนด าเนินท านองในทางเก็บ มีการเป่า
เรียงในกลุ่มเสียงกลางลงมาในกลุ่มเสียงต้อ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลมไปมา     
ห้องเพลงที่ 37 – 38 การเป่าส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงกลางลงมาในกลุ่มเสียงต้อ ส านวน
กลอนในประโยคนี้เป็นกลุ่มเสียงที่ผู้เป่าต้องบังคับลมไม่ให้เพ้ียน คุณภาพของลิ้นปี่ถือว่ามีส่วนส าคัญ
มากในการด าเนินท านองในประโยคนี้ เนื่องจากเป็นเสียงที่จะต้องใช้ทักษะการบังคับลมเพ่ือให้เกิด
เสียงที่ถูกต้องแล้วและลิ้นปี่ต้องมีคุณภาพเพ่ือให้ผู้เป่าสามารถเป่าในกลุ่มเสียงต้อออกมาได้อย่าง
ชัดเจน ห้องเพลงที่ 38 มีการใช้กลวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะ ในโน้ตเสียงฟา ใช้กลวิธีการเป่าตอดลม 
ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะในการด าเนินท านองปี่ใน ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิด
ทักษะในเรื่องของการบังคับลมในกลุ่มเสียงต้อ (เสียงต่ า) ซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่ผู้เป่าต้องบังคับเสียงให้เกิด
ความชัดเจนทุกเสียงรวมไปถึงการเปิด – ปิดนิ้วต้องให้มีความสัมพันธ์กัน 
 
 ท่อนที ่2 ประโยคที่ 4 
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การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 4  

        การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 4 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)       
อยู่บันไดเสียงที 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บในวรรคแรก มีการด าเนินท านองห่าง ๆ 
สอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง มีด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลางเรียงขึ้นไปในกลุ่ม
เสียงแหบ ส านวนกลอนสอดคล้องกับท านองหลัก 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน   
       วิธีการด าเนินท านองปี่ ใน ประโยคที่  4 ด าเนินท านองห่าง ๆ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลม             
การเป่าตอดลิ้น การบังคับลม และการประคองลิ้น ห้องเพลงที่ 41 - 42 โน้ตเสียง ฟา สอดแทรก
กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียงโดยใช้กลวิธีการเป่าตอดลม ซึ่งส านวนกลอนในประโยคนี้เป็นการ
เพ่ิมความโดดเด่นให้ส านวนกลอนให้มีเอกลักษณ์เฉพาะในส านวนกลอนของปี่ใน ห้องเพลงที่ 44 - 45 
มีด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลางเรียงขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ ใช้กลวิธีการประคองลิ้นและ               
การบังคับลม ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องของการบังคับลม         
ในกลุ่มเสียงแหบโดยใช้ลิ้นประคองที่ลิ้นปี่ควบคุมเสียงไม่ให้เกิดความเพ้ียนโดยใช้ลมหนักและลมเบา        
ผู้เป่าต้องค านึงถึงความสัมพันธ์ในการใช้ลมให้สอดคล้องกับการเปิด – ปิดนิ้ว เนื่องจากเป็นกลุ่มเสียง
ที่มีความเพ้ียนได้ง่าย  
 
ท่อนที ่2 ประโยคที่ 5 

 

 

 

 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 5  

       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 5 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)     
อยู่บันไดเสียงฟา 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองเหมือนกับท่อน 2 ในประโยคที่ 1 ส านวนกลอน
มีการด าเนินท านองเก็บทั้งประโยค สอดแทรกกลวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะ เพ่ือแสดงความโดดเด่น
ให้กับส านวนกลอนในประโยค ส านวนกลอนสอดแทรกกลวิธีเฉพาะทางปี่ในเพ่ือเป็นการแสดงลีลา
และชั้นเชิงของผู้เป่าปี่ ส านวนกลอนมีความสอดคล้องกับท านองหลัก 
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กลวิธีการเป่าปี่ใน   
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 5 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ       
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลม มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลางโดยเป่าเรียงเสียง
กลางลงมาในกลุ่มเสียงต้อ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลมไปมา ห้องเพลงที่ 45 โน้ต
เสียงซอล เป็นการเป่าตอดลิ้น และโน้ตเสียงฟา เป็นการเป่าตอดลมและกลับไปตอดลิ้นในโน้ตเสียง 
ลา อีกครั้ง ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในการบังคับลิ้นและการบังคับ
ลมสลับไปมาห้องเพลงที่ 47 ส านวนกลอนสอดแทรกกลวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะในโน้ตเสียงโด และ 
โน้ตเสียงฟา ซึ่งเป็นการแสดงความเป็นลักษณะเฉพาะทางปี่ใน แสดงถึงลีลาและชั้นเชิงของผู้เป่าปี่         
ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องของการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม 
และการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลมไปมา ท าให้ผู้เป่าเกิดความคล่องตัวในการเปิด – ปิดนิ้วให้
สัมพันธ์กับการใช้ลิ้นและลม ผู้เป่าเน้นเสียงให้มีความชัดเจนทุกเสียง 
 
ท่อนที ่2 ประโยคที่ 6 

 

 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 6  

       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 6 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)      
อยู่บันไดเสียงฟา 6 ส านวนกลอนด าเนินท านองเหมือนกับในท่อน 2 ประโยคที่ 2 ด าเนินท านอง
ในทางเก็บ มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและเรียงลงมาในกลุ่มเสียง
กลาง ซึ่งส านวนกลอนในลักษณะนี้เป็นการแสดงชั้นเชิงและลีลาของผู้เป่าปี่ 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 6 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้ง
ประโยค ใช้กลวิธีการเป่าตอดลม การเป่าตอดลิ้น การบังคับลมและการประคองลิ้น ห้องเพลงที่ 49 
โน้ตเสียงโด ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นและเปลี่ยนมาเป่าตอดลมในโน้ตเสียง ฟา และสลับมาเป่าตอดลิ้น
ในโน้ตเสียงซอล และโน้ตเสียงลา ซึ่งการด าเนินท านองในประโยคนี้เป็นการฝึกการบังคับลมให้ถูกต้อง
และยังเป็นการแสดงความคล่องตัวในการเปิด - ปิดของนิ้ว ให้มีความสัมพันธ์กับลม ห้องเพลงที่ 50             
ใช้กลวิธีการตีนิ้วในโน้ตเสียงโด ซึ่งเป็นการเพ่ิมความโดดเด่นของประโยค โดยการสอดแทรกกลวิธีการ
ประคองลิ้นและประคองลมให้มีเสียงที่คมชัด ห้องที่  51 – 53 เป็นการด าเนินท านองในการเป่าเรียง

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

เสียงในกลุ่มเสียงแหบลงมาในกลุ่มเสียงกลางและเน้นความคมชัดของทุกเสียง ซึ่งการเป่าส านวน
กลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องของการใช้ลมและการระบายลมเนื่องจากส านวน
กลอนมีการเป่าเก็บทั้งประโยค ผู้เป่าต้องบังคับลมและประคองลิ้นโดยใช้ลมและใช้ลิ้นให้สัมพันธ์กับ
การเปิด - ปิด นิ้ว เน้นความคมชัดของทุกเสียง 

 
ท่อนที ่2 ประโยคที่ 7 

 

 

 

 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 7  

       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 7 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)      
อยู่บันไดเสียงฟา 6 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ มีการเป่าในกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปใน
กลุ่มเสียงแหบและเรียงลงมาในกลุ่มเสียงกลาง สอดแทรกกลวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะ ส านวนกลอน
มีการด าเนินที่สลับเสียงไปมา ท าให้ส านวนกลอนในประโยคนี้มีความโดดเด่น 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 7 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ      
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลมไปมา การประคองลิ้น ห้องเพลงที่ 53 – 54           
โน้ตเสียงฟา ใช้กลวิธีการเป่าตอดลม และโน้ตเสียงโด เร ซอล เป็นการเป่าตอดลิ้น ซึ่งส านวนกลอนใน
ประโยคนี้เป็นการด าเนินท านองในลักษณะการเป่าสลับการตอดลิ้นกับการเป่าตอดลมไปมา ซึ่งเป็น
การแสดงชั้นเชิงและทักษะของผู้เป่าปี่ ห้องเพลงที่ 54 โน้ตเสียงฟา มีการใช้กลวิธีการเป่ายักเยื้อง
จังหวะส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและ
เรียงลงมาในกลุ่มเสียงกลาง ซ่ึงการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องของการ
เป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม ท าให้ลิ้นและลมเกิดความแข็งแรงและท าให้สามารถลดความเพ้ียนของ
ลมได้ 
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ท่อนที ่2 ประโยคที่ 8 จบท่อน 

 

 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 8  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 8 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)      
อยู่บันไดเสียงที 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ มีความสอดคล้องกับท านองหลักเพ่ือแสดง
ให้เห็นถึงการจบท่อนเพลง ส านวนกลอนมีการสอดแทรกกลวิธีการเป่าสะบัด ซึ่งเป็นการแสดงลีลา
และชั้นเชิงของผู้เป่าปี่ใน 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 8 ส านวนกลอนด าเนินท านองห่าง ๆ ใช้กลวิธีการ            
เป่าตอดลิ้น การบังคับลม และการบังคับลิ้น มีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลางขึ้นไป
ถึงกลุ่มเสียงแหบ ห้องเพลงที่ 57 มีการใช้กลวิธีการเป่าสะบัดพร้อมกับการเป่าตอดลิ้น โน้ตเสียงลา
และโน้ตเสียงซอล เน้นความคมชัด ห้องเพลงที่ 58 ใช้กลวิธีการเป่าพรมนิ้วในกลุ่มเสียงแหบ โน้ตเสียง 
เร ซึ่งการพรมนิ้วนี้จะต้องบังคับลมหนักเบาให้ดีเพ่ือไม่ให้เสียงนั้นเกิดความเพ้ียน ซึ่งการเป่า          
ส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องของการบังคับลมและการเปิด – ปิด นิ้ว        
ให้สัมพันธ์กัน ผู้เป่าต้องบังคับลมให้นิ่งในระดับเสียงที่ถูกต้องเพ่ือให้การเป่าสะบัดและการเป่าพรมนิ้ว
นั้นมีเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน 

 
ท่อนที ่3 ประโยคที่ 1 

 
 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 1 
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 3 ประโยคที่ 1 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)       
อยู่บันไดเสียงที 3 ส านวนกลอนในประโยคนี้มีการด าเนินท านองทางเก็บใน กลุ่มสียงแหบและการ
สอดแทรกกลวิธีการในการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ซึ่งเป็นการแสดงความเป็นลักษณะเฉพาะในการ
ด าเนินท านองปี่ใน  
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปีใ่น ประโยคที่ 1 ด าเนินท านองเก็บในวรรคแรก วรรคที่สองด าเนินท านอง
ห่าง ๆ ส านวนกลอนแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนท่อนเพลง ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง      
การเป่าตอดลม การบังคับลม และการประคองลิ้น ห้องเพลงที่ 61 โน้ตเสียงฟา และโน้ตเสียงซอล    
ส านวนกลอนมีการใช้กลวิธีการเป่าตอดลมแบบกลุ่มเสียง ฟา ฟา ฟา และการเป่าตอดลิ้น             
แบบกลุ่มเสียง ซอล ซอล ซอล ซึ่งเป็นการเป่าส านวนเฉพาะเป็นการแสดงลักษณะเฉพาะในการด าเนิน
ท านองปี่ใน ห้องเพลงที่ 62 - 65 มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงแหบทั้งหมด ซึ่งกลุ่มเสียงแหบนี้
จะต้องใช้การเป่าแบบประคองลิ้นและการบังคับลมให้ดีเพราะถ้าไม่ดีอาจท าให้เกิดเสียงเพ้ียนได้ง่าย 
ซึ่งส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องของการประคองลิ้นและการบังคับลม 
เนื่องจากส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงแหบซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่าย      
ผู้เป่าต้องบังคับลมให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้วโดยใช้ปลายลิ้นประคองที่ลิ้นปี่เป่าลมหนักเบาและ
บังคับลมไม่ใหเ้สียงเกิดความเพ้ียน 
 
ท่อนที ่3 ประโยคที่ 2 

 

 

 

 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 2 

         การด าเนินท านองท่อน 3 ประโยคที่ 2 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)              
อยู่บันไดเสียงที 6 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บทั้งประโยค ส านวนกลอนมีการเป่าเรียง
เสียงจากกลุ่มเสียงกลางลงมาในกลุ่มเสียงต้อ ซึ่งท านองทางฆ้องวงใหญ่บรรเลงในทางเสียงสูงแต่
ท านองปี่ด าเนินท านองในทางเสียงต่ า  

 

กลวิธีการเป่าปี่ใน 

          วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 2 ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ในห้องเพลง       
ที่ 65 - 66 โน้ตเสียงฟา และโน้ตเสียงซอล ส านวนกลอนใช้กลวิธีการเป่าตอดลมและตอดลิ้นแบบ   
กลุ่มเสียง ห้องเพลงที่ 67 - 69 โน้ตเสียง ลา เป็นการเป่าตอดลิ้นต้องเน้นเสียงให้คมชัดและเสียงฟา 
เป็นการเป่าตอดลม ส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงจากกลุ่มเสียงกลางลงมาถึงกลุ่มเสียงต้อ ซ่ึงกลวิธี
การเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้เป็นการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลมไปมาทั้งประโยค            
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สิ่งส าคัญของส านวนกลอนในประโยคนี้คือคุณภาพลิ้นปี่ต้องอยู่ในคุณภาพที่สามารถท าให้เกิดเสียงที่
สมบูรณ์ได้ การเป่าในลักษณะเสียงต่ าอาจเป็นปัญหาของผู้เป่าได้ การเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้
ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องของการด าเนินท านองลักษณะการเป่าเรียงกลุ่มเสียงจากกลุ่มเสียงกลาง
ลงมาในกลุ่มเสียงต้อท าให้นิ้วและลมเกิดความคล่องตัว 

 
ท่อนที ่3 ประโยคที่ 3 

 
 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 3 
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 3 ประโยคที่ 3 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)      
อยู่บันไดเสียงที 5 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค ด าเนินท านองในกลุ่มเสียง
แหบและกลุ่มเสียงกลาง สอดแทรกกลวิธีการตีนิ้ว ซึ่งเป็นการเพ่ิมความโดดเด่นให้กับส านวนกลอน
และเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะในการด าเนินท านองของปี่ใน  
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
      วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 3 ด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลม        
การเป่าตอดลิ้น และการประคองลิ้น ซึ่งการด าเนินท านองประโยคที่ 3 นี้เป็นการด าเนินท านองใน
กลุ่มเสียงแหบและกลุ่มเสียงกลาง ห้องเพลงที่ 69 โน้ตเสียงที โด เป็นการใช้เทคนิคการประคองลิ้นปี่ 
และมีการใช้กลวิธีการตีนิ้วในเสียงที เป็นการท าให้ส านวนกลอนมีความโดดเด่น การด าเนินท านองใน
ประโยคนี้ต้องเป่าบังคับลมให้ดี เนื่องจากเสียงอาจจะเพ้ียนได้ง่าย ห้องเพลงที่ 71 โน้ตเสียงเร        
การเป่าส านวนกลอนมีการใช้กลวิธีการเป่าพรมนิ้ว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการด าเนินท านองปี่ใน
และยังเป็นการเพิ่มความโดดเด่นของส านวนกลอนในประโยค การเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้
ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องของการประคองลิ้นและบังคับลมในกลุ่มเสียงแหบซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่มีความ
เพ้ียนได้ง่าย โดยผู้เป่าต้องประคองลิ้นปี่ใช้ลมหนักเบาในการเป่าและบังคับลมให้สัมพันธ์กับการ        
เปิด – ปิดนิ้ว  
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ท่อนที ่3 ประโยคที่ 4 

 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 4 

          การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 3 ประโยคที่ 4 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)       
อยู่บันไดเสียงที 6 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ มีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงเสียง
ในกลุ่มเสียงกลางขึน้ไปในกลุ่มเสียงแหบและลงมาในกลุ่มเสียงต้อ ส านวนกลอนมีสอดแทรกกลวิธีการ
เป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ซึ่งแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของส านวนกลอนทางปี่ใน 

 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 

          วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 4 ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง การเป่าตอดลม
และการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลมไปมา ห้องเพลงที่ 73 โน้ตเสียงเร เป็นการเป่าตอดลิ้น   
แบบกลุ่มเสียง ซึ่งแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการด าเนินท านองปี่ใน ห้องเพลงที่ 74 - 77     
การเป่าส านวนกลอนมีการเป่าในกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและเรียงลงมาที่กลุ่มเสียงต้อ        
ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้เป็นการด าเนินท านองที่มีกลุ่มเสียงสลับกันไปมาและยังเป็นการ
แสดงถึงลีลาและชั้นเชิงของผู้เป่าปี่ ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง
ของการจัดระบบในการใช้ลิ้นและการใช้ลมให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้วและยังเป็นการฝึกในเรื่อง
ของการระบายลมผู้เป่าต้องควบคุมลมให้นิ่ง เนื่องจากมีการผูกส านวนกลอนในทางเก็บมาตั้งแต่
ประโยคที ่3 
 
ท่อนที ่3 ประโยคที่ 5 
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การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 5 

       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 3 ประโยคที่ 5  ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)      
อยู่บันไดเสียงที 6 ส านวนกลอนในประโยคมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค มีการเป่าเรียง
เสียงในกลุ่มเสียงกลางลงมาในกลุ่มเสียงต้อ ส านวนกลอนปกปิดท านองหลัก 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน  
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 5 ด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค ใช้กลวิธีการ        
เป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การบังคับลม และการบังคับลิ้น ห้องเพลงที่ 77 - 81 การเป่าส านวน
กลอนมีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงเสียงจากกลุ่มเสียงกลางลงมาในกลุ่มเสียงต้อ ใช้กลวิธีการ
เป่าตอดลิ้นและการตอดลมสลับไปมา การเป่าส านวนกลอนในลักษณะนี้ผู้เป่าต้องบังคับลมและบังคับ
ลิ้นให้สัมพันธ์กับการระบายลมและการเปิด – ปิดนิ้ว เนื่องจากเป็นส านวนกลอนในทางเก็บทั้ง
ประโยคการด าเนินท านองเป็นลักษณะการย้ าเสียงเน้นการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลมให้เสียงมี
ความคมชัด การเป่าส านวนกลอนในลักษณะนี้เป็นการแสดงชั้นเชิงและลีลาของผู้เป่าปี่ ลิ้นปี่ ต้องมี
คุณภาพ เพ่ือให้การเป่าในกลุ่มเสียงต้อออกมาได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ซึ่งการเป่าส านวนกลอนใน
ประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องความคล้องตัวในการจัดระบบของนิ้วและลมให้สัมพันธ์กับการ
ใช้ลิ้นและยังเป็นการฝึกการระบายลมในกลุ่มเสียงกลาง เนื่องจากเป็นส านวนกลอนที่มีการด าเนิน
ท านองในทางเก็บท้ังประโยค  
 
ท่อนที ่3 ประโยคที่ 6 

 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 6 

        การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 3 ประโยคที่ 6 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)      
อยู่บันไดเสียงที 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในการเป่าท านองเก็บวรรคที่ 1 และเป่าตาม
ท านองหลักในวรรคที่ 2 เพ่ือรักษาเอกลักษณ์ของบทเพลง มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงต้อ 
สอดแทรกกลวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะ ซึ่งแสดงความเป็นลักษณะเฉพาะทางปี่ในและเป็นการเพ่ิม
ส านวนกลอนให้มีความโดดเด่น 
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 6 เป็นการด าเนินท านองในการเป่าเรียงเสียงในกลุ่มเสียง
กลางลงไปในกลุ่มเสียงต้อ ใช้กลวิธีการเป่าการตอดลิ้น การเป่าตอดลม การประคองลิ้น และการ
บังคับลม ห้องเพลงที่ 81 - 82 การเป่าส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงจากกลุ่มเสียงกลางลงมาใน
กลุ่มเสียงต้อ ใช้กลวิธีในการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม และการบังคับลม ผู้เป่าต้องบังคับลมให้
สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้วเพ่ือเสียงเกิดความถูกต้อง คุณภาพของลิ้นปี่ก็ส าคัญต้องมีคุณภาพเพ่ือให้
การเป่าเสียงต่ าออกมาได้ชัดเจน ห้องที่ 83 - 85 การเป่าส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงจากกลุ่ม
เสียงต้อขึ้นไปในกลุ้มเสียงแหบ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นเน้นความคมชัดของเสียง ซึ่งส านวนกลอนใน
ประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องของการบังคับลมในกลุ่มเสียงต้อ เนื่องจากกลุ่มเสียงนี้ผู้เป่าต้อง
บังคับลมให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิด นิ้ว และส านวนกลอนยังมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงแหบ    
ผู้เป่าต้องประคองลิ้นปี่ใช้ลมหนักเบาในการบังคับเสียงเพ่ือไม่ให้เสียงเกิดความเพ้ียน 

 

ท่อนที ่3 ประโยคที่ 7 

 

 

 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 7 

         การด าเนินท านองปี่ ท่อน 3 ประโยคที่ 7 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)          
อยู่บันไดเสียงที 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บทั้งประโยค มีการสอดแทรกกลวิธีการเป่า
ตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ซึ่งเป็นแสดงถึงลักษณะเฉพาะของส านวนกลอนปี่ใน ส านวนกลอนสอดคล้อง
กับท านองหลัก 

 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 7 ด าเนินท านองในทางเก็บโดยใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น
แบบกลุ่มเสียง การเป่าตอดลม และการประคองลิ้น ห้องเพลงที่ 86 - 89 การเป่าส านวนกลอนมีการ
ด าเนินท านองในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและเรียงลงมาในกลุ่มเสียงกลาง 
ใช้กลวิธีในการตอดลิ้นและการประคองลิ้นปี่เพ่ือเน้นเสียงให้เกิดความคมชัดในกลุ่มเสียงแหบ ห้องที่ 
85 - 86 ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียงในโน้ตเสียงโด โด โด และโน้ตเสียง ฟา ฟา ฟา ซึ่งเป็น         
การแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของปี่ใน ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิด
ทักษะในเรื่องของการบังคับลิ้นให้สัมพันธ์กับการบังคับลมโดยเน้นให้เสียงเกิดความชัดเจน ท าให้ลิ้น
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และลมเกิดความแข็งแรงมากขึ้นและยังเป็นการแสดงถึงความคล่องตัวในการจัดระบบลมให้ถูกต้อง
ตามระดับของเสียงปี่ใน 
 
ท่อนที ่3 ประโยคที่ 8 จบเพลง 
 

 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 8 
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 3 ประโยคที่ 8  ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)    
อยู่บันไดเสียงที 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ สอดคล้องกับท านองหลัก การด าเนิน
ท านองในประโยคนี้เป็นการด าเนินท านองเหมือนกับท านองหลักเพ่ือแสดงถึงการจบเพลง 

 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 8 มีการด าเนินท านองห่างๆ ส านวนกลอนเป่าตามท านอง
หลักเพ่ือแสดงให้เห็นการจบบทเพลง ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น และการเป่าตอดลม ห้องที่ 90 โน้ต
เสียงเร (เสียงสูง) ฟา (เสียงสูง) เป็นการเป่าในกลุ่มเสียงแหบโดยต้องใช้ลิ้นประคองลมให้ดี                              
ซึ่งลักษณะส านวนกลอนในประโยคนี้อาจเกิดความเพ้ียนได้ง่าย ช่วงท้ายของประโยคด าเนินท านองให้
มีความสัมพันธ์กับทางท านองหลัก ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง
ของการประคองลิ้นให้สัมพันธ์กับการบังคับลม ท าให้สามารถจัดระบบของลมให้สัมพันธ์กัน เนื่องจาก
เป็นกลุ่มเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่าย 
 
สรุปการวิเคราะห์การด าเนินท านองป่ีในเพลง สุรินทราหู สามช้ัน 
        จากการวิเคราะห์การด าเนินท านองของปี่ใน เพลงสุรินทราหู สามชั้น  ทางครูปี๊บ คงลายทอง 
พบว่า เพลงสุรินทราหู สามชั้น แบ่งออกเป็น 3 ท่อน และถือว่าเป็นเพลงที่มีกลุ่มส าเนียงเสียงลด        
ที่ออกไปทางส าเนียงมอญ เป็นเพลงที่ใช้ระดับเสียงต่ า เสียงกลาง และเสียงสูง โดยพบกลุ่มเสียงใน
เพลงสุรินทราหู สามชั้น ได้แก่ ท่อน 1 ท านองหลักอยู่ใน กลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x) หรือกลุ่มเสียง
เพียงออบน กลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x) หรือกลุ่มเสียงเพียงออล่าง และกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x) 
หรือกลุ่มเสียงทางนอกพบบันไดเสียงที เป็นบันไดเสียงหลัก มีบันไดเสียงฟา และบันไดเสียงโด           
เป็นบันไดเสียงร่วม ท่อนที่ 2 ตามท านองหลักเป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x) หรือกลุ่มเสียงทาง
เพียงออล่าง และกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออบน พบบันไดเสียงฟา             
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เป็นบันไดเสียงหลัก มีบันไดเสียงทีเป็นบันไดเสียงร่วม ท่อนที่ 3 ตามท านองหลักเป็นกลุ่มเสียง            
(ท ด ร x ฟ ซ x) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออบน พบบันไดเสียงที เป็นบันไดเสียงหลัก มีการด าเนิน
ท านองปี่ใน ท่อน 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ และด าเนินท านองในทางเก็บโดยยึด
ท านองหลัก มีการผูกส านวนกลอนเฉพาะที่ด าเนินท านองในกลุ่มเสียงแหบหรือการด าเนินท านองแบบ
เรียงกลุ่มเสียงที่แสดงถึงลีลาและชั้นเชิงของผู้เป่าปี่ใน บางส านวนมีการใช้การเป่าส านวนกลอนแบบ
ซ้ าเสียงซึ่งเป็นส านวนที่แสดงความเป็นลักษณะเฉพาะทางปี่ในและยังเป็นการท าให้ส านวนกลอนนั้น
ให้มีความโดดเด่น โดยส านวนกลอนต้องมีความสอดคล้องกับท านองหลัก ท่อนที่ 2 ใช้การเป่าส านวน
กลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บตามท านองหลัก ส านวนบางประโยคมีการด าเนินท านองในการเป่า
เรียงกลุ่มเสียงและใช้กลวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะซึ่งเป็นการเป่าส านวนกลอนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ในทางปี่ในที่แสดงถึงชั้นเชิงและลีลาของผู้เป่าปี่ได้อย่างชัดเจน ท่อนที่ 3 การเป่าส านวนกลอนด าเนิน
ท านองในทางเก็บ ตามท านองหลัก มีการด าเนินท านองเรียงกลุ่มเสียงจากกลุ่มเสียงกลางลงมาในกลุ่ม
เสียงต้อหรือกลุ่มเสียงแหบลงมาในกลุ่มเสียงกลาง มีความสอดคล้องกับท านองหลัก ส านวนกลอนบาง
ประโยคมีการเป่าส านวนกลอนแบบซ้ ากลุ่มเสียงถือว่าเป็นการแสดงลักษณะเฉพาะในทางปี่ในและ
เป็นการเพ่ิมความโดดเด่นให้ส านวนกลอน  
 การด าเนินท านองปี่ในเพลงสุรินทราหู สามชั้น ท าให้สามารถพบกลุ่มเสียงต้อ กลุ่มเสียงกลาง
และกลุ่มเสียงแหบ โดยเฉพาะกลุ่มเสียงแหบถือว่าเป็นกลุ่มเสียงที่เป็นอุปสรรคส าหรับผู้เป่า เนื่องจาก
เป็นเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่าย สิ่งส าคัญในการเป่าปี่ในกลุ่มเสียงนี้ต้องใช้ทักษะในการบังคับลมและ
การบังคับลิ้นให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้ว การบังคับลิ้นและการบังคับลมผู้เป่าต้องฝึกฝนให้เกิด
ความช านาญเพ่ือเสียงถูกต้องและเกิดความชัดเจน ซึ่งการเป่าปี่ในเพลงกลุ่มเสียงแหบนี้จะท าให้นิ้ว
และลมมีความแข็งแรงมากข้ึนสามารถช่วยลดความเพ้ียนของเสียงได้เป็นอย่างดี ซ่ึงการด าเนินท านอง
ปี่ในเพลงสุรินทราหู สามชั้นนี้ ครูปี๊บ คงลายทองได้ผูกส านวนกลอนโดยเน้นให้ผู้เป่าปี่ต้องฝึกฝน
ทักษะในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดเสียงที่ได้คุณภาพ เช่น การเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การเป่าพรมนิ้ว 
การเป่าท านองเก็บ และการเป่าแบบลักจังหวะที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการด าเนินท านอง
ของปี่ใน การบังคับลมที่ต้องให้ได้ผู้เป่าฝึกฝนให้ช านาญเพ่ือให้ได้เสียงที่มีคุณภาพ อีกทั้งท าให้ได้รู้ถึง
กลวิธีเป่าปี่ในโดยการเป่าแบบสลับลมและการเป่าสลับลิ้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้เป่าปี่ต้องให้ลมและลิ้น
สัมพันธ์กันต้องมีการฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะและความช านาญตามลักษณะของกลวิธีที่ถูกต้อง ดังนั้น
การด าเนินท านองปี่ใน เพลงสุรินทราหู สามชั้น สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดและน าเทคนิคไปใช้ใน
เพลงกลุ่มเสียงลดหรือเพลงขั้นสูงและยังเป็นการพัฒนาทักษะของผู้เป่าท าให้เกิดความแข็งแรงของ
ระบบเสียงในการเป่าปี่ใน และกลวิธีในการด าเนินท านองปี่ในโดยยึดลักษณะของท านองหลักเป็น
ส าคัญและยังสามารถน าไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวของผู้เป่าปี่ที่สามารถจัดระบบลมและ
จัดระบบในใช้ลิ้นให้มีความสัมพันธ์กัน 
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5. วิเคราะห์ท านองหลักและการด าเนินท านองปี่ใน เพลงสารถี สามชั้น ทาง ครูปี๊บ         
คงลายทอง 
        5.1 วิเคราะห์เสียงลูกตกและบันไดเสียงท านองหลักเพลงสารถี สามชั้น  
               เพลงสารถี สามชั้น เป็นเพลงอัตราจังหวะสามชั้น มีจ านวน 3 ท่อน ในแต่ละท่อนใช้
จังหวะหน้าทับปรบไก่ ในการก ากับท านองเพลง  ท่อนที่ 1 มีจ านวน 4 จังหวะหน้าทับ ท่อนที่ 2                              
มีจ านวน 4 จังหวะหน้าทับ และท่อนที่ 3 มีจ านวน 5 จังหวะหน้าทับ โดยมีท านองหลักทาง                                    
ฆ้องวงใหญ่ เสียงลูกตกและบันไดเสียงดังนี้ 

 
ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 1-3 ลูกตกเสียงลา  อยู่บันไดเสียงโด 6  
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 3-5 ลูกตกเสียงโด  อยู่บันไดเสียงโด 1  
 
 

 

 
ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 5-7 ลูกตกเสียงโด    อยู่บันไดเสียงโด 1   
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 7-9 ลูกตกเสียงซอล  อยู่บันไดเสียงโด 5 
 
 
 

ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 9-11  ลูกตกเสียงฟา  อยู่บันไดเสียงฟา 1   
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 11-13 ลูกตกเสียงลา  อยู่บันไดเสียงฟา 3   
 
 

 

 
ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 4 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 13-15  ลูกตกเสียงโด   อยู่บันไดเสียงฟา 5 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 15-17  ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงฟา 2 
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ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 17-19  ลูกตกเสียงโด อยู่บันไดเสียงที 2 
                                            วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 19-21  ลูกตกเสียงโด อยู่บันไดเสียงที 2 

  

 
 
ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 21-23  ลูกตกเสียงท ีอยู่บันไดเสียงที 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 23-25  ลูกตกเสียงเร อยู่บันไดเสียงที 3 

 

 
ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 7 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 25-27 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงฟา 2 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 27-29 ลูกตกเสียงโด    อยู่บันไดเสียงฟา 5 

 

 
ท านองหลักท่อนที่ 1 ประโยคที่ 8 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 29-31 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงฟา 2 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 31-33 ลูกตกเสียงลา   อยู่บันไดเสียงฟา 3 

  

 
ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที ่1 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 34-36 ลูกตกเสียงฟา  อยู่บันไดเสียงฟา 1 
    วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 36-38 ลูกตกเสียงลา  อยู่บันไดเสียงฟา 3 
 
 
 
ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 38-40 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 40-42 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 
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ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 42-44 ลูกตกเสียงโด อยู่บันไดเสียงฟา 5 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 44-46 ลูกตกเสียงฟา อยูบ่ันไดเสียงฟา 1 

 
 

 
 
ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 4 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 46-48 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 48-50 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 

 

 
 
ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 50-52 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงฟา 6 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 52-54 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 

 

 
ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 54-56 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 56-58 ลูกตกเสียงฟา อยูบ่ันไดเสียงฟา 1 
 
 
 
ท านองหลักท่อน 2 ประโยคที่ 7 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 58-60 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงฟา 2 
                                       วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 60-62 ลูกตกเสียงเร    อยู่บันไดเสียงฟา 6 

 
 

 
 
ท านองหลักท่อนที่ 2 ประโยคที่ 8 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 62-64 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงโด 5 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 64-66 ลูกตกเสียงเร    อยู่บันไดเสียงโด 2 
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ท านองหลักท่อนที่ 3 ประโยคที่ 1 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 67-69 ลูกตกเสียงมี อยู่บันไดเสียงโด 3 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 69-71 ลูกตกเสียงมี อยู่บันไดเสียงโด 3 

 
 
 
ท านองหลักท่อนที่ 3 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 71-73 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงโด 5 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 73-75 ลูกตกเสียงเร    อยู่บันไดเสียงโด 2 

 

 
ท านองหลักท่อนที่ 3 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 75-77 ลูกตกเสียงมี อยู่บันไดเสียงโด 3 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 77-79 ลูกตกเสียงมี อยู่บันไดเสียงโด 3 

 

 
ท านองหลักท่อน 3 ประโยคที่ 4 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 79-81 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงโด 5  
                                       วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 81-83 ลูกตกเสียงเร    อยู่บันไดเสียงโด 2 

 
 
 
ท านองหลักท่อน 3 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 83-85 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงโด 6 
                                       วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 85-87 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงโด 2 

 
 
 
ท านองหลักท่อนที่ 3 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 87-89  ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงโด 2 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 89-91 ลูกตกเสียงลา  อยู่บันไดเสียงโด 6 
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ท านองหลักท่อนที่ 3 ประโยคที่ 7 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 91-93 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 93-95 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 
 
 
 
ท านองหลักท่อนที่ 3 ประโยคที่ 8 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 95-97 ลูกตกเสียงลา อยู่บันไดเสียงฟา 3 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 97-99 ลูกตกเสียงฟา อยู่บันไดเสียงฟา 1 

 

 
 
ท านองหลักท่อนที่ 3 ประโยคที่ 9 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 99-101 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงฟา 2 
                                         วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 101-103 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงฟา 6 

 

 
 
ท านองหลักท่อนที่ 3 ประโยคที่ 10 วรรคที่ 1 ห้องเพลงที่ 99-101 ลูกตกเสียงซอล อยู่บันไดเสียงโด 5 
                                          วรรคที่ 2 ห้องเพลงที่ 105-107 ลูกตกเสียงเร  อยู่บันไดเสียงโด 2 

 

 

 สรุปท านองหลัก (ทางฆ้อง) เพลงสารถี สามช้ัน มีเสียงลูกตกและบันไดเสียงดังนี้ 
เพลงสารถี สามชั้น พบว่า เป็นเพลงที่มี 3 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงฟา บันไดเสียงโด     

และบันไดเสียงที โดยมีกลุ่มเสียงได้แก่ 
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 1 2 3 4 5 6 7 
ฟ ซ ล x ด ร x 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

ด ร ม x ซ ล x 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

ท ด ร x ฟ ซ x 

 
 ท่อนที่ 1 ท านองหลักของเพลงมี 3 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงฟา หรือกลุ่มเสียงทาง      
เพียงออล่า เป็นบันไดเสียงหลักของบทเพลง มีบันไดเสียงโด หรือกลุ่มเสียงทางนอก และบันไดเสียงที 
หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออบน เป็นบันไดเสียงร่วม โดยพบบันไดเสียงฟา จ านวน  8 ครั้ง พบบันได    
เสียงโดและบันไดเสียงที จ านวนละ 4 ครั้งเท่ากัน ประกอบด้วย 
 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ลา 

วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง โด 
อยู่บันไดเสียงโด 6 
อยู่บันไดเสียงโด 1 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง โด 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ซอล 

อยู่บันไดเสียงโด 1 
อยู่บันไดเสียงโด 5 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ฟา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ลา 

อยู่บันไดเสียงฟา 1 
อยู่บันไดเสียงฟา 3 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 4 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง โด 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ซอล 

อยู่บันไดเสียงฟา 5 
อยู่บันไดเสียงฟา 2 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง โด 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง โด 

อยู่บันไดเสียงที 2 
อยู่บันไดเสียงที 2 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ที 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงที 1 
อยู่บันไดเสียงที 3 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 7 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง โด 

อยู่บันไดเสียงฟา 2 
อยู่บันไดเสียงฟา 5 

ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 8 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ลา 

อยู่บันไดเสียงฟา 2 
อยู่บันไดเสียงฟา 3 

 

บันไดเสียงฟา 

บันไดเสียงโด 

บันไดเสียงที 



111 
 

    1 2 3 4 5 6 7 
ฟ ซ ล x ด ร x 

 
 1 2 3 4 5 6 7 

ด ร ม x ซ ล x 

 ท่อนที่ 2 ท านองหลักของเพลงมี 2 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงฟา หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออ
ล่าง เป็นบันไดเสียงหลักของบทเพลง มีบันไดเสียงโด หรือกลุ่มเสียงทางนอก เป็นบันไดเสียงร่วม                  
โดยพบบันไดเสียงฟา จ านวน 14 ครั้ง และบันไดเสียงโด จ านวน 2 ครั้ง ประกอบด้วย 

 
ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 1 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ฟา 

วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ลา 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 
อยู่บันไดเสียงฟา 3 

ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ฟา 

อยู่บันไดเสียงฟา 3 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 

ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง โด 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ฟา 

อยู่บันไดเสียงฟา 5 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 

ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 4 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ฟา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ลา 

อยู่บันไดเสียงฟา 1 
อยู่บันไดเสียงฟา 3 

ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง เร 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ลา 

อยู่บันไดเสียงฟา 6 
อยู่บันไดเสียงฟา 3 

ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ฟา 

อยู่บันไดเสียงฟา 3 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 

ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 7 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงฟา 2 
อยู่บันไดเสียงฟา 6 

ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 8 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงโด 5 
อยู่บันไดเสียงโด 2 

 

 

 

 

 

บันไดเสียงฟา 

บันไดเสียงโด 
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 1 2 3 4 5 6 7 
ด ร ม x ซ ล x 

 
    1 2 3 4 5 6 7 

ฟ ซ ล x ด ร x 

 ท่อนที่ 3 ท านองหลักของเพลงมี 2 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงโด หรือกลุ่มเสียงทางนอก     
เป็นบันไดเสียงหลักของบทเพลง มีบันไดเสียงฟา หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง เป็นบันไดเสียงร่วม 
โดยพบบันไดเสียงโด จ านวน 14 ครั้ง และบันไดเสียงฟา จ านวน 6 ครั้งประกอบด้วย 

 
ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 1 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง มี 

วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง มี 
อยู่บันไดเสียงโด 3 
อยู่บันไดเสียงโด 3 

ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 2 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงโด 5 
อยู่บันไดเสียงโด 2 

ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 3 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง มี 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง มี 

อยู่บันไดเสียงโด 3 
อยู่บันไดเสียงโด 3 

ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 4 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงโด 5 
อยู่บันไดเสียงโด 2 

ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 5 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงโด 6 
อยู่บันไดเสียงโด 2 

ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 6 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง เร 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ลา 

อยู่บันไดเสียงโด 2 
อยู่บันไดเสียงโด 6 

ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 7 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ฟา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ลา 

อยู่บันไดเสียงฟา 1  
อยู่บันไดเสียงฟา 3 

ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 8 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ลา 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง ฟา 

อยู่บันไดเสียงฟา 3 
อยู่บันไดเสียงฟา 1 

ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 9 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงฟา 2 
อยู่บันไดเสียงฟา 6 

ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 10 วรรคที่ 1 ลูกตกเสียง ซอล 
วรรคที่ 2 ลูกตกเสียง เร 

อยู่บันไดเสียงโด 5 
อยู่บันไดเสียงโด 2 

 
 
 

 

บันไดเสียงโด 

บันไดเสียงฟา 
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        5.2 จังหวะหน้าทับที่ใช้กับ เพลงสารถี สามช้ัน 
                เพลง สารถี สามชั้น ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ สามชั้น ทั้ง 3 ท่อน มีโครงสร้าง             
จังหวะหน้าทับปรบไก่ สามชั้น ดังนี้ 
 
 หน้าทับปรบไก่ สามช้ัน 
-    -  ทั่งติง ทั่งติงโจ๊ะจ๊ะ -   - โจ๊ะจ๊ะ -   - โจ๊ะจ๊ะ  -  -  -  ปะ -    - โจ๊ะจ๊ะ -    - โจ๊ะจ๊ะ  -   - โจ๊ะจ๊ะ 

-  ติง  -  ติง  -  ทั่งติงทั่ง ติงท่ัง - ติง -   - โจ๊ะจ๊ะ -  ติง  - ทั่ง -  ติง  -  ติง   - ทั่ง  - ติง  -  ติง  - ทั่ง 

 

 จังหวะหน้าทับที่ใช้ตีก ากับท านอง เพลงสารถี สามชั้น ท่อน 1 ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่     
สามชั้น มีความยาว 4 จังหวะหน้าทับ ท่อน 2 ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ สามชั้น มีความยาว 4 จังหวะ
หน้าทับท่อน 3 ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ สามชั้น มีความยาว 5 จังหวะหน้าทับปรบไก่ 

       5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบการด าเนินท านองปี่ในกับท านองหลัก เพลงสารถี สามชั้น ทาง      
ครูปี๊บ คงลายทอง  

วิเคราะห์วิธีการด าเนินท านองปี่ ในเพลงสารถี สามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง และ
ความสัมพันธ์ของประโยคเพลงกบัเสียงลูกตก ในส่วนที่เป็นท านองปี่ในกับท านองหลัก  

 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1   
 

 

 

 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 1 

        การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 1 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x)        
อยู่บันไดเสียงโด 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ เพ่ือแสดงถึงการเริ่มต้นของบทเพลง        
มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงแหบ ส านวนกลอนมีการสอดแทรกกลวิธีการเป่าสะบัด ท าให้ส านวน
กลอนในประโยคมีความโดดเด่น 
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 1 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ           
ทั้งประโยค เพ่ือแสดงการเริ่มต้นของบทเพลง ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม และการเป่า
แบบสะบัด ห้องเพลงที่ 1 โน้ตเสียงซอล กับโน้ตเสียงเร เป็นการเป่าแบบตอดลิ้นที่ใช้ลักษณะนิ้ว
เดียวกันแต่มีการใช้ลิ้นผู้เป่าให้สัมพันธ์กับลิ้นปี่ ห้องเพลงที่ 2 โน้ตเสียงมี เร โด การเป่าส านวนกลอนมี
การใช้กลวิธีการเป่าสะบัดในกลุ่มเสียงแหบ ผู้เป่าต้องมีการประคองลิ้นปี่ให้สัมพันธ์กับการบังคับลม
เนื่องจากในกลุ่มเสียงแหบเป็นกลุ่มเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่าย ห้องเพลงที่ 3 - 4 การเป่าส านวนกลอน
มีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงแหบลงมาในกลุ่มเสียงกลาง ใช้กลวิธีการประคองลิ้นปี่
และการเป่าตอดลิ้น ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องของการเป่า
เสียงยาว เนื่องจากส านวนด าเนินท านองห่าง ๆ ผู้เป่าต้องบังคับลมให้สัมพันธ์กับการใช้ลิ้น เนื่องจาก
ในการเป่ากลุ่มเสียงแหบจะเป็นกลุ่มเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่าย 
 
ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 2   
 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 2 

        การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 2 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x)       
อยู่บันไดเสียงโด 5 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ มีการด าเนินท านองในกลุ่ม
เสียงแหบ โดยยึดท านองหลักทั้งหมด ส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงจากลุ่มเสียงขึ้นไปในกลุ่ม   
เสียงแหบ 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
        วิธีการด าเนินท านองปี่ ใน ประโยคที่  2 มีการด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธี การ                
เป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การประคองลิ้น และการประคองลม ห้องเพลงที่ 5 - 6 การเป่าส านวน
กลอนมีการเป่าเรียงเสียงในกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ ผู้เป่าต้องบังคับลมและประคองลิ้น
ให้สัมพันธ์กับการการเปิด – นิ้ว เพราะว่ากลุ่มเสียงนี้เป็นกลุ่มเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่าย ห้องเพลงที่       
7 - 8 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บในกลุ่มเสียงแหบ ใช้กลวิธีการประคองลิ้น       
ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องของการใช้นิ้วเปิด – ปิดให้มี
ความสัมพันธ์กับการบังคับลมและการบังคับลิ้น เน้นความคมชัดของทุกเสียง  

 

 

 

 

 

 



115 
 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 3   

 
 

 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 3    
        การด าเนินท านองเพลงท่อน 1 ประโยคที่ 3 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)      
อยู่บันไดเสียงฟา 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ มีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลาง 
โดยยึดโครงสร้างของท านองหลักทั้งหมด ส านวนกลอนมีลักษณะกลอนเดินผูกส านวนและเรียงร้อย
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับท านองหลัก 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 3 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ    
โดยใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลม  ห้องเพลงที่ 9 โน้ตเสียงโด เร เป็นการเป่าตอดลิ้น 
และโน้ตเสียงมี และโน้ตเสียงฟา เป็นการเป่าตอดลมและโน้ตเสียงซอลเป็นการเป่าตอดลิ้น ซึ่งการ
ด าเนินท านองของห้องเพลงที่ 9 - 10 การเป่าส านวนกลอนมีการเป่าในท านองเก็บสอดแทรกกลวิธี
การเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลมไปมา ซึ่งส านวนกลอนเป็นการแสดงถึงชั้นเชิงและลีลาของ        
ผู้เป่าปี่ ห้องเพลงที่ 11 - 12 มีการด าเนินท านองที่มีส านวนกลอนคล้ายกับห้องเพลงที่ 9 แต่ห้องเพลง
นี้จะเป็นการด าเนินท านองที่จ ากัดช่วงเสียงซึ่งเป็นทางเฉพาะที่ใช้ในทางเสียงเพียงออล่าง ซึ่งการเป่า
ส านวนกลอนในประโยคท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องการบังคับลมให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิด นิ้ว     
ท าให้นิ้วเกิดความคล่องตัวมากข้ึนและยังเป็นการท าให้ผู้เป่าเข้าใจส านวนกลอนที่มีช่วงเสียงเฉพาะ 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 4 

 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 4    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 4 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)       
อยู่บันไดเสียงฟา 2 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ มีการเป่าเรียงเสียงจากกลุ่มเสียงกลาง
ขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ ส านวนกลอนมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับท านองหลัก 
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 4 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ          
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลม  ห้องเพลงที่ 13 - 14 ในโน้ตเสียงฟา ใช้กลวิธีการ          
เป่าตอดลม และโน้ตเสียงโด และเสียงซอล ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น ซ่ึงการด าเนินท านองในประโยคนี้
เป็นการฝึกให้ผู้เป่าเกิดทักษะในการบังคับลมและการบังคับลิ้นโดยมีการเป่าสลับไปมาทั้งประโยค           
ห้องเพลงที่15 - 16 การเป่าส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงในกลุ่มเสียงแหบเรียงลงมาในกลุ่ม      
เสียงกลาง ใช้กลวิธีการประคองลิ้นปี่ ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ผู้เป่าต้องบังคับลมและ
บังคับลิ้นให้สัมพันธ์กันกับการเปิด – ปิด นิ้ว เนื่องจากอาจท าให้เสียงเกิดการเพ้ียนได้ง่ายและส านวน
กลอนยังเป็นการแสดงชั้นเชิงและลีลาในการเป่าปี่ใน 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 5 
 

 

 
 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 5    
       การด าเนินท านองปี่ในท่อน 1 ประโยคที่ 5 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)        
อยู่บันไดเสียงที 2 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค สอดแทรกกลวิธีการเป่า
ตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ซึ่งแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางปี่ใน โดยท านองมีความสัมพันธ์และ
สอดคล้องกับท านองหลัก 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 5 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ       
ทั้งประโยค ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม และการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ห้องเพลงที่ 
17 โน้ตเสียงซอล การเป่าส านวนกลอนมีการใช้กลวิธีเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ซึ่งแสดงความ
เอกลักษณ์เฉพาะในการด าเนินท านองของปี่ใน ห้องเพลงที่ 18 การเป่าส านวนกลอนมีด าเนินท านอง
ในกลุ่มเสียงแหบผู้เป่าต้องประคองลิ้นปี่ให้สัมพันธ์กับการบังคับลมให้ดีเพราะอาจจะท าให้เสียงเพ้ียน
ได้ง่าย ห้องเพลงที่ 19 - 20 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองเรียงกลุ่มเสียงในกลุ่มเสียงกลาง
เรียงเสียงขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าพัฒนาทักษะเรื่อง             
ความคล่องตัวของการจัดระบบนิ้วและจัดระบบลมให้สัมพันธ์กันและทักษะการบังคับลิ้น การบังคับ
ลม ซึ่งเป็นการเป่าที่ใช้เทคนิคการกลับลมกลับลิ้นสลับไปมา 
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ท่อนที ่1 ประโยคที่ 6  

 

 

 

 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 6    
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 6 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)        
อยู่บันไดเสียงที 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ โดยยึดโครงสร้างของท านองหลักทั้งหมด
และมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงต้อแต่ท านองหลักจะอยู่ในกลุ่มเสียงกลาง ส านวนกลอนมีการ
สอดแทรกกลวิธีการเป่าสะบัดและยักเยื้องจังหวะ ซึ่งเป็นการแสดงถึงลีลาและชั้นเชิงของผู้เป่า 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่  6 การเป่าด าเนินท านองในทางเก็บ ใช้กลวิธีการ               
เป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การเป่าสะบัด และการบังคับลม ห้องเพลงที่ 21 โน้ตเสียงลา ซอล ฟา 
การเป่าส านวนกลอนมีการใช้กลวิธีการเป่าแบบสะบัดและการเป่าแบบตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลม
เน้นความคมชัดของทุกเสียง ผู้เป่าต้องบังคับลมและบังคับลิ้นให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้ว           
เน้นความคมชัดของทุกเสียง ห้องเพลงที่ 23 - 24 การเป่าส านวนกลอนมีการเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลาง
ลงมาในกลุ่มเสียงต้อและมีการใช้กลวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะในโน้ตเสียงฟา ซึ่งการเป่าส านวนกลอน
ในประโยคนี้แสดงถึงความเป็นลักษณะเฉพาะในการเรียงกลุ่มเสียงที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งส านวนกลอนใน
กลุ่มเสียงต้อสิ่งส าคัญของการด าเนินท านองต้องค านึงถึงคุณภาพของลิ้นปี่ ลิ้นปี่ต้องมีคุณภาพที่ดี
สามารถเป่าในกลุ่มเสียงต้อออกมาได้ชัดเจน การเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะ
ในเรื่อง ความคล่องตัวในการจัดระบบนิ้วและลมให้สัมพันธ์กับการใช้กลวิธีการเป่าสะบัดและการ
บังคับลมให้สัมพันธ์กับการตอดลิ้นที่ผู้เป่าต้องบังคับเสียงให้เกิดความชัดเจนของทึกเสียง 

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 7 
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การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 1 ประโยคที่ 7    
   การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 7 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟซลxดรx)       
อยู่บันไดเสียงฟา 5 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ มีการด าเนินท านองในส านวนกลอนที่
เป็นคู่เสียงโดยวรรคแรกใช้โครงสร้างเสียงเหมือนกับในวรรคที่สอง ส านวนกลอนมีการสลับเปลี่ยน
เสียงไปมา ซึ่งเป็นการเพ่ิมความโดดเด่นให้กับส านวนกลอนในประโยคและยังเป็นการแสดงถึงชั้นเชิง
และลีลาของผู้เป่าปี่ใน  
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
        วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 7 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ        
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การบังคับลิ้น และการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ห้องเพลงที่ 
25 - 26 การเป่าส านวนกลอนเป็นการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียงในโน้ตเสียงซอล และโน้ตเสียง เร      
ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ผู้เป่าปี่สามารถเข้าใจในวิธีการบังคับลิ้นและมีการสอดแทรก
กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ห้องเพลงที่ 27 ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียงในเสียงโด 
ซึ่งแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในท านองปี่ใน มีการเป่าเรียงเสียงในกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปหากลุ่ม
เสียงแหบ ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง การผูกส านวนกลอนที่มี
การด าเนินท านองที่เป็นคู่เสียงกันและสอดคล่องกับการใช้ลมและการใช้นิ้วให้มีความสัมพันธ์กับการ
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น และการเป่าตอดลมสลับไปมา  

ท่อนที ่1 ประโยคที่ 8 

 

 

 

 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่1 ประโยคที่ 8    
        การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 1 ประโยคที่ 8 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)       
อยู่บันไดเสียงฟา 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บในวรรคที่แรก และวรรคท่ีสองด าเนิน
ท านองห่าง ๆ เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนท่อน ส านวนกลอนมีการสอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้น
แบบกลุ่มเสียง ที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณเ์ฉพาะทางปี่ใน  
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 8 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ          
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม และการเป่าแบบตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ห้องเพลงที่ 29           
ในโน้ตเสียงลา การเป่าส านวนกลอนใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ซึ่งแสดงความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของการด าเนินท านองทางปี่ใน ห้องเพลงที่ 31 – 33 การเป่าส านวนกลอนมีด าเนิน
ท านองห่าง ๆ เพ่ือเป็นการแสดงการจบท่อนเพลง ส านวนกลอนไม่ซับซ้อนสอดคล้องกับท านองหลัก 
ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง การบังคับลิ้นให้สัมพันธ์กับการ
บังคับลมเพ่ือให้เสียงเกิดความคมชัด  

 
ท่อนที ่2 ประโยคที่ 1 

 

 

 

 

 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 1  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่2 ประโยคที่1 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)       
อยู่บันไดเสียงฟา 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ ด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลาง 
สอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของปี่ใน
และยังเป็นการเพิ่มความโดดเด่นของส านวนกลอนในประโยค 
  
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 1 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ       
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การบังคับลิ้น การบังคับลม และการตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง 
ห้องเพลงที่ 33 โน้ตเสียงลา การเป่าส านวนกลอนมีการสอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง 
ซึ่งเป็นการแสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางปี่ใน ห้องเพลงที่ 34 - 37 การเป่าส านวนกลอนมี
การเป่าเรียงเสียงในกลุ่มเสียงแหบลงมาในกลุ่มเสียงกลางโดยมีการสอดแทรกกลวิธีการเป่าประคอง
ลิ้น การบังคับลม และการเป่าตอดลิ้นสลับกับการตอดลมไปมา ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้
ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง ความคล่องตัวในการจัดระบบนิ้วให้สอดคล้องกับการบังคับลมและบังคับ
ลิ้นให้มีความสัมพันธ์กันเพ่ือให้เสียงเกิดความชัดเจน 
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ท่อนที ่2 ประโยคที่ 2 

 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 2  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 2 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)    
อยู่บันไดเสียงฟา 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค ใช้ส านวนกลอนที่มีการ
เป่าหลบเสียงจากกลุ่มเสียงสูงของท านองหลักมาด าเนินท านองในกลุ่มเสียงต่ าของท านองปี่ใน ส านวน
กลอนมีการเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ   
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 2 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ         
ทั้งประโยค ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม และการบังคับลม ห้องเพลงที่ 37 โน้ตเสียงฟา 
ซอล ฟา ลา การเป่าส านวนกลอนเป็นการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลมไปมา ซึ่งการด าเนิน
ท านองในประโยคนี้ผู้เป่าต้องบังคับลมให้สัมพันธ์กับการเป่าตอดลิ้นเพ่ือให้เกิดเสียงที่ชัดเจน ห้องเพลง
ที่ 38 - 40 การเป่าส านวนกลอนมีเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบลงมาในกลุ่มเสียง
กลางอีกครั้ง มีการใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม และการบังคับลม ซ่ึงการเป่าส านวนกลอน
ในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง ความคล่องตัวของผู้เป่าปี่ที่ สามารถจัดระบบการใช้นิ้ว         
เปิด – ปิดให้มีความสัมพันธ์กับการลม ใช้กลวิธีการประคองลิ้นที่ต้องเน้นเสียงให้เกิดความคมชัดเจน
และสามารถท าให้เสียงไม่เพ้ียน 
 
 ท่อนที ่2 ประโยคที่ 3 

 

 

 

  
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 3   
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 3 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)    
อยู่บันไดเสียงฟา 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ มีลักษณะการด าเนินท านองจากกลุ่ม
เสียงแหบเรียงลงมากลุ่มเสียงกลางมีการข้ามช่วงเสียงไปมา ซึ่งแสดงถึงชั้นเชิงและลีลาในการเป่าปี่ 
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ส านวนกลอนมีการสอดแทรกกลวิธีการตีนิ้ว ท าให้ส านวนกลอนมีความโดดเด่นแสดงความเป็น        
อัตลักษณ์ที่โดดเด่น ของครูปี๊บ คงลายทอง ที่ได้ประดิษฐ์ส านวนกลอนให้สอดคล้องกับท านองหลัก 

 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 3 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ       
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การตีนิ้ว และการบังคับลม ห้องเพลงที่ 42 - 44 การเป่า
ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงเสียงในกลุ่มเสียงกลางและส านวนกลอนมีการข้าม
ช่วงเสียงไปมา การเป่าส านวนกลอนมีการใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลมสลับไปมา 
ห้องเพลงที่ 44 โน้ตเสียง ลา การเป่าส านวนกลอนมีการใช้กลวิธีการตีนิ้ว ซึ่งแสดงความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของการด าเนินท านองปี่ใน ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิด
ทักษะในเรื่อง การเปิด – ปิดระบบนิ้วและการบังคับลมให้มีความสัมพันธ์กันท าให้เกิดความคล่องตัว
ของระบบเสียงและระบบในการใช้ลมและลิ้นสลับไปมา เนื่องจากส านวนกลอนในประโยคนี้มีการข้าม
เสียงไปมาท าให้ผู้เป่าต้องบังคับลิ้นในลักษณะการตอดลิ้นให้สัมพันธ์กับการเปิด – นิ้วเพ่ือเสียงเกิด
ความชัดเจน  
 
ท่อนที ่2 ประโยคที่ 4 

 

 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 4  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 4 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)      
อยู่บันไดเสียงฟา 3 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยค ใช้กลวิธีการเป่า
ยักเยื้องจังหวะ ซึ่งเป็นการแสดงถึงลักษณะเฉพาะของการด าเนินท านองปี่ใน ส านวนกลอนสอดคล้อง
กับท านองหลัก  
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปีใ่น ประโยคที่ 4 การเป่าด าเนินท านองในทางเก็บโดยใช้กลวิธีการเป่าตอด
ลมการเป่าตอดลิ้น และการบังคับลม ห้องเพลงที่ 45 โน้ตเสียง โด และเสียงฟา มีการใช้กลวิธีการเป่า
ยักเยื้องจังหวะ ซึ่งเป็นการแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของปี่ในเป็นการแสดงชั้นเชิงและลีลาใน
การด าเนินท านองมีการสอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลมสลับกับการเป่าตอดลิ้นไปมา ห้องเพลงที่ 47 
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โน้ตเสียง โด การเป่าส านวนกลอนมีการสอดแทรกกลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ซึ่งเป็นการเป่า
ส านวนกลอนที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ในทางปี่ใน ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้เป็นการ
พัฒนาทักษะในเรื่องของระบบนิ้วและระบบลมให้มีความสัมพันธ์กัน 
 
ท่อนที ่2 ประโยคที่ 5 

 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 5   
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 5 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)    
อยู่บันไดเสียงฟา 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บทั้งประโยค มีการด าเนินท านองใน
ลักษณะการเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลางลงมาหากลุ่มเสียงต่ า มีการผูกส านวนที่เรียงเสียงได้อย่างกลมกลืน 
ส านวนกลอนสอดคล้องกับท านองหลัก     
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 5 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บทั้ง
ประโยค ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลมไปมาทั้งประโยค ห้องเพลงที่ 49 - 53         
การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองให้มีความสอดคล้องกับท านองหลัก โดยต้องใช้ทักษะในเรื่อง
ของการบังคมลมและการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลมสลับไปมา ซึ่งการเป่าส านวนกลอนใน
ประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง การประดิษฐ์ส านวนกลอนซึ่งการด าเนินท านองในประโยคนี้ท า
ให้ผู้บรรเลงได้ใช้นิ้วในการเปิด - ปิด ท าให้เกิดความช านาญมากขึ้นท าให้เสีย งและลมเกิด
ความสัมพันธ์กันและเสียงมีความชัดเจน 
 
ท่อนที ่2 ประโยคที่ 6 
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การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 6  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 6 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)     
อยู่บันไดเสียงฟา 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บทั้งประโยคโดยมีการด าเนินท านองโดย
ใช้วิธีการหลบเสียงจากเสียงสูงมาเสียงต่ าในท้ายวรรคที่ 1 ของเพลงและมีการด าเนินท านองเรียงกลุ่ม
เสียงจากกลุ่มเสียงแหบลงมาในกลุ่มเสียงกลางในวรรคที่ 2   
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 6 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ         
ทั้งประโยค ใช้กลวิธี การเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม ประคองลิ้น และการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง 
ห้องเพลงที่ 53 โน้ตเสียงฟา ใช้กลวิธีเป่าตอดลม และโน้ตเสียงซอล เป็นการเป่าตอดลิ้น ซึ่งการเป่า
ส านวนกลอนในห้องนี้แสดงให้เห็นถึงเทคนิคในการใช้ลิ้นและลมให้มีความสัมพันธ์กัน มีการด าเนิน
ท านองในลักษณะการเปลี่ยนเสียงหรือกระโดดเสียงเสียงจากกลุ่มเสียงแหบลงมาหากลุ่มเสียงกลาง
ทันทีในห้องเพลงที่ 54 การเป่าส านวนกลอนในประโยคท าให้ผู้เป่าเกิดความช านาญในเรื่องระบบลม
และระบบนิ้วให้มีความสัมพันธ์กัน ห้องเพลงที่ 55 - 57 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองใน
ลักษณะของกลุ่มเสียงมีการเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบและลงมาในกลุ่มเสียงกลาง 
ส านวนกลอนในประโยคนี้เป็นการแสดงถึงชั้นเชิงและลีลาของผู้เป่าในด าเนินท านอง ซึ่งการเป่า
ส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง การจัดระบบลมและการจัดระบบนิ้วให้
สัมพันธ์กับการประคองลิ้นปี่ในกลุ่มเสียงแหบต้องให้สอดคล้องกันเพ่ือให้เสียงไม่เกิดความเพ้ียน 
 

ท่อนที ่2 ประโยคที่ 7 

 

 

 

 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 7  
        การด าเนินท านองปี่ใน ท่อน 2 ประโยคที่ 7 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)      
อยู่บันไดเสียงฟา 6 ลักษณะของส านวนกลอนมีการด าเนินท านองเหมือนกับท านองหลัก มีการ
สอดแทรกกลวิธีการเป่าควงนิ้วเพ่ือให้ส านวนกลอนของประโยคนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นและยังเป็น
การแสดงเอกลักษณ์ของการด าเนินท านองปี่ในและมีการด าเนินท านองการเป่าเรียงกลุ่มเสียงจากกลุ่ม
เสียงแหบลงมาในกลุ่มเสียงเสียงกลาง ซึ่งส านวนกลอนมีการผูกส านวนในระดับกลุ่มเสียงของปี่ในได้
อย่างกลมกลืน  
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 7 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ          
ใช้กลวิธีการบังคับลม การเป่าตอดลิ้น ประคองลิ้น และการเป่าตอดลม ห้องเพลงที่ 58 ใช้กลวิธีการ
ควงนิ้วเสียง เร ซึ่งเป็นการเพ่ิมเทคนิคให้ส านวนกลอนมีความไพเราะและมีความโดดเด่น ห้องเพลงที่      
59 - 61 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงเสียงจากกลุ่มเสียงแหบลงมาหาใน
กลุ่มเสียงกลาง ห้องเพลงที่ 59 การเป่าส านวนกลอนมีลักษณะการด าเนินท านองในการเปลี่ยนเสียง
ทันทีเพ่ือให้ส านวนกลอนในห้องเพลงต่อไปมีความกลมกลืนของช่วงเสียง แต่ผู้บรรเลงต้องค านึงถึง
หลักในการบังคับลมให้ดีอาจท าให้เกิดความเพ้ียนของเสียงได้ง่าย ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยค
ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง การจัดระบบลมในการเปลี่ยนเสียงในทันที ผู้เป่าต้องบังคับลมให้สัมพันธ์
กับการเปิด – ปิดนิ้วและการประคองลิ้นให้ดีเนื่องจากอาจท าให้เสียงเกิดความเพ้ียนได้ง่าย  
 
ท่อนที ่2 ประโยคที่ 8 

 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่2 ประโยคที่ 8  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 2 ประโยคที่ 8 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ท ด ร x ฟ ซ x)    
อยู่บันไดเสียงโด 2 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ มีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงเสียง
กลางขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ ซึ่งการด าเนินท านองในประโยคนี้จะเป็นการด าเนินท านองเดียวกับทาง
ท านองหลัก ส านวนกลอนไม่ซับซ้อน เพ่ือแสดงให้เห็นถึงการจบท่อนของท านองหลัก 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปีใ่น ประโยคที่ 8 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ ใช้กลวิธี
การการตอดลิ้น การบังคับลม ประคองลม และการประคองลิ้น ห้องเพลงที่  61 ลา ที โด                
โน้ตเสียงลา ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น โน้ตเสียงที สอดแทรกกลวิธีการเป่าแบบประคองลิ้น             
และเสียงโด ใช้กลวิธีการเป่าแบบประคองลม ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิด
ทักษะเรื่องของการบังคับลิ้นและการบังคับลมให้มีความสัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้วที่ถูกต้อง        
ห้องเพลงที่ 63 - 64 เป็นการด าเนินท านองที่สอดแทรกกลวิธีการเป่าสะบัดเสียง ลา ที ท าให้ส านวน
กลอนมีความโดดเด่นของการใช้ทักษะการเป่าตอดลิ้นและการด าเนินท านองในประโยคนี้ถือว่าเป็น   
อัตลักษณ์ที่โดดเด่นของครูปี๊บ คงลายทอง ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะ
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เรื่องการจัดระบบในการเปิด –ปิด นิ้ว ให้สัมพันธ์กับการใช้ลมและลิ้น เนื่องจากส านวนกลอนมีการ
เป่าที่ใช้กลวิธีที่สลับไปมา ผู้เป่าต้องค านึงถึง นิ้ว ลม และลิ้น ให้ทั้ง 3 ส่วนมีความสัมพันธ์กัน                                 
เพ่ือท าให้เสียงนั้นออกมาได้ชัดเจนและถูกต้อง 
 
ท่อนที ่3 ประโยคที่ 1 

 

 

 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 1  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 1 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x)      
อยู่บันไดเสียงโด 3 ส านวนกลอนในท านองหลักมีการด าเนินท านองห่าง ๆ ส่วนส านวนกลอนปี่ในมี
การด าเนินท านองในทางเก็บ มีการสอดแทรกเทคนิคในการตีนิ้วและการเป่ายักเยื้องจังหวะ ท าให้การ
ด าเนินท านองในประโยคนั้นมีลักษณะที่โดดเด่นและยังเป็นการแสดงชั้นเชิงและลีลาของผู้เป่าปี่ 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 1 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ           
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม และการบังคับลม หอ้งเพลงที่ 65 โน้ตเสียงเร มี ใช้กลวิธีการ
เป่าตอดลมและสลับกับการตอดลิ้น ห้องเพลงที่ 65 โน้ตเสียงซอล ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น ซึ่งห้อง
เพลงนี้มีการสอดแทรกเทคนิคในการตีนิ้วในโน้ตเสียงซอล  เพ่ือท าให้ส านวนกลอนในประโยคนี้มี
ความโดดเด่นและยังเป็นการฝึกในเรื่องของการบังคับลมและการบังคับนิ้วให้มีความสัมพันธ์กัน     
ห้องเพลงที่  67 – 68 มีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงเสียงในกลุ่มกลางขึ้นไปกลุ่มเสียงแหบ        
ซึ่งส านวนกลอนมีความสอดคล้องกับท านองหลัก ห้องเพลงที่ 67 โน้ตเสียงมี ส านวนกลอนมีการใช้
กลวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะ เพ่ือเป็นการแสดงถึงลักษณะเฉพาะในการด าเนินท านองของปี่ในและยัง
เป็นการแสดงชั้นเชิงและลีลาของผู้เป่าปี่ ซ่ึงการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะใน
เรื่อง การจัดระบบในการบังคับลมและการบังคับนิ้วให้สัมพันธ์และสอดคล้องกับการใช้ลิ้น เนื่องจาก
การเป่าส านวนกลอนมีการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลมสลับไปมาและเรียงเสียงไปในกลุ่มเสียงแหบ 
ซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่าย 
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ท่อนที ่3 ประโยคที่ 2 

 

 

 

 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 2  
        การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 2 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x)    
อยู่บันไดเสียงโด 2 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บทั้งประโยค ซึ่งการด าเนินท านอง
ในประโยคนี้ส านวนกลอนมีความสัมพันธ์กับท านองหลัก โดยด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลาง         
การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในลักษณะกลอนเดินข้ามช่วงเสียงไปมา ซึ่งเป็นการแสดงถึง
ลีลาและชั้นเชิงของผู้เป่าปี่ ส านวนกลอนสอดคล้องกับท านองหลัก 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 2 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ       
ทั้งประโยค ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การบังคับลม และการบังคับเสียง การด าเนิน
ท านองในประโยคนี้ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลางโดยใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น
และการเป่าตอดลมสลับไปมาทั้งประโยค ห้องเพลงที่ 72 โน้ตเสียงมี การเป่าส านวนกลอนมีการใช้
กลวิธีการตีนิ้วซึ่งแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการด าเนินท านองปี่ในและยังท าให้ผู้เป่าได้เกิด
ทักษะในการบังคับลมและการบังคับนิ้วให้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท า
ให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง การจัดระบบของนิ้วให้สัมพันธ์กับการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลม         
ซึ่งท าให้เกิดความคล่องตัวของนิ้วและความชัดเจนของเสียง 
 
ท่อนที ่3 ประโยคที่ 3  

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 3  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 3 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x)      
อยู่บันไดเสียงโด 3 การด าเนินท านองในประโยคนี้คล้ายกับการด าเนินท านองใน ท่อนที่ 3            
ประโยคที่ 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บทั้งประโยค ท านองหลักมีการด าเนินที่ห่าง ๆ 
ส่วนการด าเนินท านองปี่ในมีการด าเนินท านองทางเก็บ ส านวนกลอนมีการสอดแทรกกลวิธีการเป่ายัก
เยื้องจังหวะและกลวิธีการตีนิ้วท าให้การด าเนินท านองในประโยคนั้นมีลักษณะที่โดดเด่นและเป็นการ
แสดงลีลาและชั้นเชิงของผู้เป่าปี่ 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 3 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ          
ทั้งประโยค ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม และการบังคับลม ห้องเพลงที่ 73 - 74 การเป่า
ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลาง ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นและกลวิธีการเป่าตอดลม
สลับไปมา ห้องเพลงที่ 73 โน้ตเสียง ซอล ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นซึ่งส านวนนี้มีการสอดแทรกเทคนิค
ในการตีนิ้วในโน้ตเสียง ซอล ท าให้ส านวนกลอนในประโยคนี้มีความโดดเด่นและยังเป็นการฝึกในเรื่อง
ของการบังคับลมและการบังคับนิ้ว ห้องเพลงที่ 74 โน้ตเสียงมี การเป่าส านวนกลอนมีการสอดแทรก
กลวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะ ซึ่งเป็นการแสดงลักษณะเฉพาะในการด าเนินท านองของปี่ใน ห้องเพลงที่       
75 – 77 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลางเรียงขึ้นไปยังกลุ่มเสียงแหบและเรียงลง
มายังกลุ่มเสียงกลางอีกครั้ง ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี่ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง การ
จัดระบบในการบังคับลมและการบังคับนิ้วให้สัมพันธ์กันและสอดคล้องกับการใช้ลิ้น เนื่องจากส านวน
กลอนมีการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลมไปมาและเรียงเสียงในกลุ่มเสียงแหบ ซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่มี
ความเพ้ียนได้ง่าย 
 

ท่อนที ่3 ประโยคที่ 4 
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การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 4  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 4 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ลx) 
อยู่บันไดเสียงโด 2 การด าเนินท านองในประโยคนี้คล้ายกับการด าเนินท านองใน ท่อนที่  3       
ประโยคที่ 2 ส านวนกลอนเป็นการด าเนินท านองในทางเก็บทั้งประโยคและมีการด าเนินท านองโดย   
ใช้การบังคับลมและการประคองลิ้นปี่ในกลุ่มเสียงกลาง ซึ่งการด าเนินท านองในประโยคนี้ส านวน
กลอนมีการสอดแทรกเทคนิคการตีนิ้วเป็นการเพ่ิมความโดดเด่นและยังเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความสามารถของผู้เป่าในการใช้วิธีการเปิด ปิดนิ้วให้มีความสัมพันธ์กับการใช้ลมที่ถูกต้อง 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 4 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ          
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การบังคับลม และการบังคับเสียง ห้องเพลงที่ 77 - 78 
ด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลางส านวนกลอนมีความกลมกลืนในกลุ่มเสียง ใช้กลวิธีการเป่าตอดลม
สลับกับการเป่าตอดลิ้นไปมา ซ่ึงการเป่าประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดความช านาญในเรื่องของระบบการใช้
ลมที่ถูกต้อง ห้องเพลงที่ 80 โน้ตเสียงมี การเป่าส านวนกลอนมีการสอดแทรกกลวิธีการตีนิ้ว ท าให้
ประโยคมีความโดดเด่นและยังเป็นการแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางของปี่ใน ซึ่งการเป่า
ส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง การจัดระบบของนิ้วให้สัมพันธ์กับการเป่าตอด
ลิ้นและการเป่าตอดลม ซึ่งท าให้ผู้เป่าเกิดความคล่องตัวของนิ้วและความชัดเจนของเสียง 
 
ท่อนที ่3 ประโยคที่ 5 

 

 

 

 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 5 
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 5 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x)     
อยู่บันไดเสียงโด 2 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลาง มีการใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น
แบบกลุ่มเสียง ซึ่งเป็นการแสดงเอกลักษณ์เฉพาะของทางปี่ในและมีการสอดแทรกกลวิธีในการตีนิ้ว
เพ่ือเพ่ิมความโดนเด่นให้กับประโยค ส านวนกลอนไม่ซับซ้อนสอดคล้องกับท านองหลัก 
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กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 5 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ          
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น  การประคองลิ้น และการบังคับลม ห้องเพลงที่ 81 – 82 การเป่าส านวน
กลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ ในกลุ่มเสียงกลางเรียงขึ้นไปยังกลุ่มเสียงแหบ ใช้กลวิธีการประคอง
ลิ้นและบังคับคม ใช้ลมหนักเบา ห้องเพลงที่ 83 - 84 โน้ตเสียงซอล ซอล ซอล และโน้ตเสียง           
ลา ลา ลา เป็นการด าเนินท านองในกลุ่มซ้ าเสียงใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง ซึ่งเป็นส านวน
กลอนที่มี เอกลักษณ์ เฉพาะทางของการด าเนินท านองของปี่ ใน ห้องเพลงที่  84 โน้ตเสียงมี               
ใช้กลวิธีการตีนิ้ว ซึ่งเป็นเทคนิคที่ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่องของระบบนิ้ วและระบบลมให้มี
ความสัมพันธ์กัน ซึ่งท าให้ส านวนในประโยคมีความไพเราะน่าฟัง ซ่ึงการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้
ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง วิธีการด าเนินท านองห่าง ๆ ในวรรคแรกและการด าเนินท านองทางเก็บ
ในวรรคสอง ซึ่งการด าเนินท านองในลักษณะนี้ท าให้ผู้เป่าได้เข้าใจถึงรูปแบบของการระบายลมและ
จัดระบบของลมเพ่ือสามารถน าไปด าเนินท านองในประโยคต่อไป 
 
ท่อนที ่3 ประโยคที่ 6 

 

 
 
 
การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 6  
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 6 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x)     
อยู่บันไดเสียงโด 6 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลางเรียงลงมายังกลุ่มเสียงต้อ     
และมีการเปลี่ยนเสียงกลางเป็นเสียงแหบแบบทันที ส านวนกลอนมีการสอดแทรกกลวิธีในการตีนิ้ว
เพ่ือเพ่ิมความโดนเด่นให้กับประโยค 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน  
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 6 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บทั้ง
ประโยค ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลม ห้องเพลงที่ 86 โน้ตเสียง โด ใช้กลวิธีการตีนิ้ว 
ซึ่งเป็นเทคนิคท าให้ส านวนกลอนมีความโดดเด่น ห้องเพลงที่ 87 - 88 การเป่าส านวนกลอนมีการ
ด าเนินท านองในลักษณะการเป่าเรียงเสียงกลางเรียงลงไปหากลุ่มเสียงต้อ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น
สลับกับการเป่าตอดลมไปมา ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง      
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การจัดระบบนิ้วเปิด – ปิดให้สอดคล้องกับการบังคับลมท าให้นิ้วและลมเกิดความคล่องตัวสามารถ
บังคับเสียงให้เกิดความชัดเจน 
 
ท่อนที ่3 ประโยคที่ 7 

 
 
 
 
 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 7  
        การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 7 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)   
อยู่บันไดเสียงฟา 3 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลางเรียงลงมาในกลุ่มเสียงต้อ       
มีส านวนกลอนแบบซ้ าเสียงสอดแทรกกลวิธีการตีนิ้ว ซึ่งแสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของการ
ด าเนินท านองทางปี่ในและยังเป็นการแสดงชั้นเชิงและลีลาของผู้เป่าปี่  ส านวนกลอนมีการเรียงร้อย
อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับท านองหลัก 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน  
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 7 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองทางเก็บ         
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การประคองลิ้น การบังคับลม และการเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่ม
เสียง ห้องเพลงที่ 89 การเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้เป็นการเปลี่ยนเสียงแบบทันทีจากเสียงลา       
ในกลุ่มเสียงต้อในประโยคที่ 6 มาในเสียง ลา ในกลุ่มเสียงกลาง การเป่าส านวนกลอนมีการใช้กลวิธี
การเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียงและกลวิธีการตีนิ้ว เพ่ือเพ่ิมความโดดเด่นของส านวนกลอนและยังเป็น
การแสดงความเป็นลักษณะเฉพาะทางปี่ในที่ใช้ในการด าเนินท านอง ห้องเพลงที่ 91 - 92 การเป่า
ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงจากกลุ่มเสียงกลางเรียงลงมาในกลุ่มเสียง
ต้อและกลับไปในกลุ่มเสียงกลางอีกครั้ง การด าเนินท านองนี้ยังเป็นการแสดงความเป็นอัตลักษณ์          
ที ่ครูปี๊บ คงลายทอง ได้ประดิษฐ์ส านวนกลอนให้มีความโดดเด่น  ซ่ึงการเป่าส านวนกลอนในประโยค
นี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง การจัดระบบลมและการจัดระบบของนิ้วให้สัมพันธ์กับการใช้กลวิธีการ
เป่าตอดลิ้นเพ่ือให้เสียงเกิดความชัดเจนและผู้เป่าเกิดความช านาญในเรื่อง การเปิด – ปิดนิ้วและการ
บังคับลมให้ถูกต้อง 
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ท่อนที ่3 ประโยคที่ 8 

 

 

 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 8 
        การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 8 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)    
อยู่บันไดเสียงฟา 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ ในวรรคที่ 1 โดยมีด าเนินท านองในกลุ่ม
เสียงแหบและเรียงลงมาในกลุ่มเสียงกลาง มีการสอดแทรกการด าเนินท านองแบบตอดลิ้นแบบ       
กลุ่มเสียง ซ่ึงส านวนกลอนเป็นการแสดงความเป็นลักษณะเฉพาะในการด าเนินท านองทางปี่ใน 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน  
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 8 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ             
ในวรรคที่ 1 ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลม การบังคับลม และการประคองลิ้น      
ห้องเพลงที่ 93 โน้ตเสียงฟา ซอล ลา ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลมส านวนกลอนใน
ประโยคนี้ผู้เป่าเกิดความช านาญในเรื่องการบังคับลิ้นและการบังคับลมสลับไปมา ห้องเพลงที่ 93 - 94 
ด าเนินท านองในกลุ่มเสียงแหบ โดยใช้กลวิธีการเป่าประคองลิ้นปี่เป่าในลักษณะการใช้ลมเบาและ
ประคองลมไว้ไม่ให้เสียงเพ้ียน ห้องเพลงที่ 95 – 97 การเป่าส านวนกลอนมีการเป่าเรียงเสียงจากลุ่ม
เสียงแหบลงมาในกลุ่มเสียงกลาง ใช้กลวิธีการบังคับลมและการประคองลิ้นปี่ในกลุ่มเสี ยงแหบ         
ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเพ่ิมทักษะในเรื่องของการบังคับลม และการประคอง
ลิ้นและการเป่าตอดลิ้นสลับการเป่าตอดลมไปมาเน้นท าให้เสียงเกิดความชัดเจน เนื่องจากถ้าประคอง
ลิ้นไม่ดีอาจท าให้เสียงเกิดความเพ้ียนได้ง่าย 

 
ท่อนที ่3 ประโยคที่ 9  
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การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 9   
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 9 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)    
อยู่บันไดเสียงฟา 6 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงต้อและกลุ่มเสียงกลางมีการเปลี่ยน
เสียงโดยทันทีในกลุ่มเสียงแหบ สอดแทรกกลวิธีการควงนิ้ว  ซึ่งถือว่าเป็นกลวิธีที่แสดงความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะในการด าเนินท านองของปี่ในเพ่ือเพ่ิมความไพเราะและเป็นการเพ่ิมความโดนเด่น
ให้กับส านวนเพลงในประโยคนั้น 
 
กลวิธีการเป่าปี่ใน 
       วิธีการด าเนินท านองปีใ่น ประโยคที่ 9 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ ในวรรค
ที่ 1 และด าเนินท านองทางเก็บในวรรคที่ 2 ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นสลับกับการเป่าตอดลม             
การประคองลิ้น และการบังคับลม ห้องเพลงที่ 97 โน้ตเสียง โด ฟา โด เร ใช้กลวิธีการเป่าควงนิ้วใน
เสียง เร ซึ่งถือว่าเป็นเทคนิคเฉพาะทางของปี่ในและยังเป็นการเพ่ิมความไพเราะและความโดดเด่น
ของส านวนกลอนในประโยคและมีการด าเนินท านองแบบเปลี่ยนช่วงเสียงทันทีในห้องเพลงที่ 99       
จากกลุ่มเสียงกลางเปลี่ยนไปในกลุ่มสียงแหบ ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิด
ทักษะในเรื่องของการบังคับลม การประคองลิ้นและการเปิด – ปิดนิ้ว และสามารถจัดระบบนิ้วและ
จัดระบบลมให้สัมพันธ์กัน ผู้เป่าจะต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญ เนื่องจากอาจท าให้ เสียงเกิดความ
เพ้ียนได้ง่าย 
 
ท่อนที ่3 ประโยคที่ 10 จบเพลง 

 

การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที ่3 ประโยคที่ 10 
       การด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 3 ประโยคที่ 10 ยึดท านองหลักที่เป็นกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x) 
อยู่บันไดเสียงโด 2 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ ด าเนินท านองในกลุ่มเสียงกลางและกลุ่ม
เสียงแหบ ส านวนกลอนมีการสอดแทรกกลวิธีการเป่าสะบัดในวรรคสอง เพ่ือแสดงความเป็น
ลักษณะเฉพาะของส านวนกลอนทางปี่ในและเพ่ิมความโดดเด่นของส านวนกลอนในประโยคส านวน
กลอนมีความคล้ายกับท านองหลักเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการจบบทเพลง 
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กลวิธีการเป่าปี่ใน  
       วิธีการด าเนินท านองปี่ใน ประโยคที่ 10 การเป่าส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ          
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การบังคับลม และการประคองลิ้น ห้องเพลงที่ 103 โน้ตเสียงซอล ลา ที        
ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นแบบสะบัดเสียง ซึ่งการเป่าส านวนกลอนในประโยคนี้เป็นการเพ่ิมความ         
โดดเด่นและแสดงถึงความเป็นลักษณะเฉพาะในกลวิธีการเป่าแบบสะบัดต้องเน้นความความชัดของ        
ทุกเสียง ซึ่งผู้เป่าต้องฝึกฝนทักษะในการเป่าสะบัดให้เกิดความช านาญ การเป่าส านวนกลอนใน
ประโยคนี้ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในเรื่อง ของการเป่าตอดลิ้น และการบังคับลม ผู้เป่าต้องให้ลิ้นและลม
เกิดความสัมพันธ์กันเพ่ือให้เสียงเกิดความชัดเจนและถูกต้อง ผู้เป่าต้องฝึกฝนให้เกิดความช านาญ 
เนื่องจากเป็นกลวิธีที่มีความโดดเด่นในการด าเนินท านองปี่ใน 

 
สรุปการวิเคราะห์การด าเนินท านองป่ีในเพลง สารถี สามชั้น 

จากการวิเคราะห์การด าเนินท านองของปี่ใน เพลงสารถี สามชั้นทางครูปี๊บ คงลายทอง พบว่า
เพลง สารถี สามชั้น แบ่งออกเป็น 3 ท่อน เป็นเพลงที่มีกลุ่มส าเนียงเสียงลดที่ออกไปทางส าเนียงมอญ 
โดยพบกลุ่มเสียงในเพลง สารถี สามชั้น ได้แก่ ท่อนที่ 1 ท านองหลักอยู่ในกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)     
หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง  (ด ร ม x ซ ล x)  หรือกลุ่มเสียงทางนอก และกลุ่มเสียง                          
(ท ด ร x ฟ ซ x) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออบน พบบันไดเสียงฟา เป็นบันไดเสียงหลัก และบันได    
เสียงโด บันไดเสียงที เป็นบันไดเสียงร่วม ท่อนที่ 2 ท านองหลักอยู่ในกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x)       
หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง และกลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x) หรือกลุ่มเสียงทางนอก พบบันไดเสียง
ฟา เป็นบันไดเสียงหลัก และบันไดเสียงโด เป็นบันไดเสียงร่วม และท่อนที่ 3 ท านองหลักอยู่ในกลุ่ม
เสียง กลุ่มเสียง (ด ร ม x ซ ล x) หรือกลุ่มเสียงทางนอก และกลุ่มเสียง (ฟ ซ ล x ด ร x) หรือกลุ่ม
เสียงทางเพียงออล่าง พบบันไดเสียงโด เป็นบันไดเสียงหลัก และบันไดเสียงฟา เป็นบันไดเสียงร่วม      
มีการด าเนินท านองโดยยึดท านองหลัก ได้แก่ ท่อน 1 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ 
ด าเนินท านองโดยการเป่าเรียงกลุ่มเสียงจากกลุ่มเสียงกลางขึ้นไปยังกลุ่มเสียงแหบ ส านวนกลอนมีการ
เรียงร้อยสอดคล้องกับท านองหลักบางส านวนกลอนมีลักษณะการด าเนินท านองคู่เสียงส านวนกลอน   
มีการสลับเปลี่ยนเสียงไปมาซึ่งเป็นส านวนกลอนเฉพาะที่แสดงความโดดเด่นของท านองปี่ในหรือบาง
ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองซ้ ากลุ่มเสียงซึ่งเป็นการแสดงความเป็นลักษณะเฉพาะทางในการ
ด าเนินท านองปี่ใน ท่อนที่ 2 ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ ด าเนินท านองโดยการเป่า
เรียงเสียงจากกลุ่มเสียงแหบ (เสียงสูง) ลงมาในกลุ่มเสียงต้อ (เสียงต่ า) หรือเรียงเสียงจากกลุ่มเสียง
กลางขึ้นไปยังกลุ่มเสียงแหบ (เสียงสูง) โดยส านวนกลอนสอดคล้องกับท านองหลักแต่มีการปกปิด
ส านวนของท านองหลักเพ่ิมโดยการด าเนินท านองในการเป่าหลบเสียงซึ่งท านองหลักบรรเลงในกลุ่ม
เสียงสูงส่วนการด าเนินท านองทางปี่จะด าเนินท านองในกลุ่มเสียงต่ า ซึ่งเป็นการเพ่ิมความโดดเด่นและ
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ยังเป็นชั้นเชิงของส านวนกลอนทางปี่ใน ท่อนที่ 3 ส านวนกลอนด าเนินท านองในทางเก็บ ด าเนิน
ท านองในกลุ่มเสียงแหบ (เสียงสูง) มีการสอดแทรกกลวิธีการเป่ายักเยื้องจังหวะ ซึ่งเป็นส านวนกลอน
ที่แสดงชั้นเชิงและลีลาของผู้เป่าปี่ในหรือบางส านวนกลอนมีการด าเนินท านองแบบซ้ ากลุ่มเสียงถือว่า
เป็นส านวนกลอนที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในทางปี่ใน 

การด าเนินท านองปี่ใน เพลงสารถี สามชั้น มีลักษณะของการด าเนินท านองในการเป่าแบบ
ทางพ้ืน การเป่าทางเก็บ และการเป่าในส านวนกลอนที่โลดโผนท าให้ผู้เป่าต้องใช้ก าลังในเรื่องการ
บังคับลมที่ผู้เป่าต้องใช้การฝึกฝนมากพอสมควร ซึ่งการด าเนินท านองในกลุ่มนี้จะท าให้นิ้วและลมมี
การพัฒนาขึ้นสามารถลดความเพ้ียนของกลุ่มเสียงแหบและท าให้ผู้เป่าปี่เข้าใจในระดับเสียงและการ
บังคับลมให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิด นิ้วเพ่ือลดปัญหาความเพ้ียนของระดับเสียงและให้เสียงเกิด
ความชัดเจน ซึ่งการด าเนินท านองที่ครูปี๊บ คงลายทอง ได้คิดประดิษฐ์และผูกส านวนกลอนปี่ในโดย
ค านึงถึงความสัมพันธ์ของส านวนกลอนทางปี่ในและท านองหลักโดยเน้นให้ผู้เป่าเกิดทักษะด้านต่าง ๆ 
และท าให้เสียงมีคุณภาพ จึงพบกลวิธีการเป่า เช่น การเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การบังคับลิ้น    
การบังคับลม การเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง การประคองลม การประคองลิ้น การบังคับลมสลับกับ
การบังคับลิ้นในการเปลี่ยนกลุ่มเสียงแบบทันที ซึ่งในกลวิธีนี้ผู้เป่าต้องฝึกฝนเพ่ือให้เกิดความช านาญ
และความคล่องตัวของนิ้วและลมให้เกิดความสัมพันธ์กัน ท าให้ลมมีความแข็งแรงมากข้ึน การเป่าตอด
ลิ้นสลับการเป่าตอดลมในการเป่าข้ามเสียงไปมา การบังคับลมให้สัมพันธ์กับการประคองลิ้นปี่         
เพ่ือบังคับเสียงไม่ให้เกิดความเพ้ียนในกลุ่มเสียงแหบซึ่งเป็นปัญหาและอุปสรรคของผู้เป่าปี่  ดังนั้น      
การด าเนินท านองปี่ใน เพลงสารถี สามชั้น สามารถน าไปพัฒนาทักษะของลมและนิ้ว ความคล่องตัว
ในการเป่าตอดลิ้น และการเป่าตอดลม ความแข็งแรงในเรื่องของก าลังลมและหลักการระบายลมใน
การจัดระบบนิ้วให้สอดคล้องกับการเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลม หลักในการด าเนินท านองที่มีกลุ่ม
เสียงเฉพาะและสามารถน าวิธีการด าเนินท านองไปใช้กับเพลงชั้นสูงอ่ืน ๆ ได้ตามความเหมาะสมของ
ท านองเพลงโดยจะต้องยึดเสียงลูกตกของท านองหลักเป็นส าคัญ 
 

 



 
 

 
บทท่ี 5 

 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง นั้นมีวัตถุประสงค์          
เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้นทาง ครูปี๊บ คงลายทอง  ผู้วิจัย     
จึงสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และมีข้อเสนอแนะดังต่อไป 
 

1. สรุปผลการวิจัย 
         จากการศึกษาการด าเนินท านองปี่ในเพลงประเภทเพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง ผู้วิจัย
สามารถสรุปผลการศึกษาโดยแยกประเด็นการศึกษาของ เพลงล่องลม สามชั้น เพลงพราหมณ์       
เข้าโบสถ์ สามชั้น เพลงสุรินทราหู สามชั้น และเพลงสารถี สามชั้น ดังนี้ 
 
        1.1  ผลจากการศึกษาบันไดเสียงและเสียงลูกตกของท านองหลัก เพลงล่องลม สามช้ัน 

     เ พล งล่ อ ง ลม  ส ามชั้ น  มี จ า น วน  2 ท่ อน  ท่ อนที่1 มี  8 ประ โ ยค  ท่ อนที่  2                                                           
มี 8 ประโยค เป็นเพลงประเภทด าเนินกลอน ใช้จังหวะหน้าทับปรบไก่ 3 ชั้น ในการก ากับจังหวะ                                   
ทั้ง 2 ท่อน โดยท่อนที่ 1 มีความยาว 4 จังหวะหน้าทับ และท่อนที่ 2 มีความยาว 4 จังหวะหน้าทับ             
        บันไดเสียงที่ ใช้ ในเพลงล่องลม สามชั้น มี  1 บันไดเสียง คือ บันไดเสียงฟา                          
(ฟ ซ ล x ด ร x) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง เป็นบันไดเสียงหลักของบทเพลง ซึ่งบันไดเสียงที่ใช้ใน
ท่อนที่ 1 มีบันไดเสียงฟา มีจ านวน 16 ครั้ง และบันไดเสียงที่ใช้ในท่อนที่ 2 มีบันไดเสียงฟา               
มีจ านวน 16 ครั้ง  

 
  1.1.1 ผลการวิเคราะห์การด าเนินท านองป่ีใน เพลงล่องลม สามช้ัน 

            จากการได้ศึกษาการเป่าปี่ในเพลงล่องลม สามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง พบว่า 
ส านวนกลอนมีลักษณะการด าเนินท านองโดยยึดโครงสร้างของท านองหลัก เป็นเพลงที่ใช้ระดับเสียง
ต่ า ระดับเสียงกลาง ระดับเสียงสูง และมีเสียงกรวด (เสียงฟา) ซึ่งเสียงกรวดจะเป็นเสียงที่มีลักษณะ
เด่นและเสียงเฉพาะของปี่ใน ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บและการด าเนินท านองห่าง 
ๆ มีการผูกและเรียงร้อยส านวนกลอนในกลุ่มเสียงต้อเรียงขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ ใช้กลวิธีการเป่าตอด
ลิ้น การเป่าตอดลม เพ่ือท าให้เสียงเกิดความชัดเจน การเป่าควงนิ้ว ท าให้ส านวนกลอนในประโยคนั้น
มีความโดดเด่นและท าให้ผู้เป่าได้ฝึกความคล่องตัวในการจัดระบบของลิ้นและจัดระบบ



136 
 

ของลมให้สัมพันธ์กัน การบังคับลิ้น การบังคับลม เพ่ือท าให้ผู้เป่าสามารถแยกแยะในการใช้ลิ้นและใช้
ลมที่ถูกต้อง การเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่มเสียง เพ่ือท าให้เสียงเกิดความชัดเจนและท าให้ลิ้นเกิดความ
แข็งแรงมากขึ้น ซึ่งการด าเนินท านองปี่ในเพลงล่องลม สามชั้น โดยครูปี๊บ คงลายทอง ได้สอดแทรก
กลวิธีเพ่ือใช้ในการฝึกทักษะการเป่าปี่ในและแก้ปัญหาการเป่าเพ้ียนของเสียง โดยเน้นในเรื่องของการ
เป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลม โดยให้ผู้เป่าวางพ้ืนฐานในเรื่องของความชัดเจนของระบบเสียงปี่ใน 
โดยมีการด าเนินท านองในการเป่าเรียงกลุ่มเสียงที่ท าให้ผู้เป่าเกิดทักษะในการบังคับลมให้สัมพันธ์กับ
การบังคับลิ้นและยังมีการบังคับนิ้วในการด าเนินท านองที่มีการผูกส านวนกลอนที่สอดคล้องตามความ
เหมาะสมของผู้เป่าปี่ ท าให้เกิดความคล่องตัวในการจัดระบบนิ้วปิด–เปิด ในการบังคับเสียงให้มี
ความสัมพันธ์กับการบังคับลิ้น การบังคับลมและยังเป็นการพัฒนาในด้านความคิดของส านวนกลอนใน
การด าเนินท านองที่ท าให้ผู้เป่าปี่สามารถน าไปปรับใช้ในการด าเนินท านองในลักษณะกลุ่มเสียงนี้กับ
เพลงอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 
       1.2  ผลจากการศึกษาบันไดเสียงและเสียงลูกตกของท านองหลัก เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ 
สามช้ัน 

         เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น เพลงประเภทท่อนเดียว มี 14 ประโยค เป็นเพลง
ประเภทด าเนินกลอน ใช้จังหวะหน้าทับ ปรบไก่ 3 ชั้น ในการก ากับจังหวะ มีความยาว 7                 
จังหวะหน้าทับ         

        บันไดเสียงที่ใช้ในเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น  มี 3 บันไดเสียง โดยมีบันได                              
เสียงโด (ด ร ม x ซ ล x) หรือกลุ่มเสียงทางนอก บันไดเสียงที (ท ด ร x ฟ ซ x) หรือกลุ่มเสียงทาง
เพียงออบน และบันไดเสียงฟา (ฟ ซ ล x ด ร x) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง ซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่พบ
อยู่ในบทเพลงลดเสียง โดยมีบันไดเสียงโด (ด ร ม x ซ ล x) หรือกลุ่มเสียงทางนอก เป็นบันไดเสียง
หลักของบทเพลง มีบันไดเสียงฟา และบันไดเสียงที เป็นบันไดเสียงร่วม ซึ่งบันไดเสียงที่ใช้ มีบันได
เสียงโด จ านวน 20 ครั้ง บันไดเสียงฟา จ านวน 6 ครั้ง และบันไดเสียงที จ านวน 2 ครั้ง 

 
             1.2.1 ผลการวิเคราะห์การด าเนินท านองป่ีใน เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามช้ัน 
                      จากการได้ศึกษาการเป่าปี่ ในเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น ทางครูปี๊บ            
คงลายทอง พบว่า ลักษณะของส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในทางเก็บ เป็นเพลงที่ใช้ในระดับ
เสียงกลางและเสียงสูง มีการใช้ส านวนกลอนแบบโลดโผนในการเปลี่ยนเสียงไปมา ซ่ึงเป็นการแสดงถึง
ชั้นเชิงและลีลาของผู้เป่า ใช้กลวิธีการบังคับลม เพ่ือท าให้ผู้ เป่าสามารถบังคับเสียงได้ถูกต้อง              
การบังคับนิ้ว เพ่ือท าให้ผู้เป่าเกิดความคล่องตัวในการจัดระบบของการเปิด – ปิดนิ้วได้ถูกต้อง           
การเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม เพ่ือท าให้เสียงเกิดความชัดเจน การพรมนิ้ว เป็นกลวิธีเฉพาะของการ
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เป่าปี่ในเพ่ือท าให้ส านวนกลอนในประโยคนั้นมีความโดดเด่นและไพเราะ ซึ่งท าให้ผู้เป่าได้ฝึกความ
คล่องตัวในการจัดระบบนิ้วและจัดระบบของลมให้สัมพันธ์กัน การประคองลิ้น เพ่ือท าให้ผู้เป่าสามารถ
เข้าใจถึงลักษณะของการใช้ลิ้นผู้ เป่าให้สัมพันธ์กับลิ้นปี่  ประคองเสียงให้ เกิดความชัดเจน                
การเป่าแบบสะบัด ท าให้ส านวนกลอนในประโยคนั้นมีความโดดเด่นและยังเป็นการแสดงถึงชั้นเชิง
และลีลาของผู้เป่าและยังท าให้ผู้เป่าได้ฝึกการจัดระบบของลิ้นผู้เป่าให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้ว     
ซึ่งการด าเนินท านองปี่ในเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น โดยครูปี๊บ คงลายทอง ได้สอดแทรกกลวิธี
เพ่ือใช้ในการฝึกทักษะในเรื่องของพละก าลังและความคล่องตัวในการจัดระบบนิ้วให้สัมพันธ์กับการ        
บังคับลมโดยเน้นในเรื่อง การจัดระบบนิ้ว การจัดระบบลม และหลักการใช้ลิ้นปี่กับลิ้นของผู้เป่าเพ่ือให้
เกิดสัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้ว โดยมีการด าเนินท านองในลักษณะการเป่าเรียงกลุ่มเสียงกลางขึ้นไป
หากลุ่มเสียงแหบ ซึ่งกลุ่มเสียงแหบเป็นกลุ่มเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่าย ผู้เป่าต้องบังคับลมและบังคับ
ลิ้นโดยให้มีความสอดคล่องกันเป่าลมหนักและใช้ปลายลิ้นแตะที่ลิ้นปี่และเป่าเสียงออกมา ถ้าใช้ลม
มากเกินไปเสียงก็อาจจะเพ้ียน หรือบางส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในลักษณะส านวนกลอนโลด
โผนเป็นกลอนที่ใช้กลวิธีการเป่าแบบกลับลมและกลับลิ้นที่มีการเปลี่ยนเสียงไปมา ผู้เป่าต้องใช้กลวิธี
การบังคับลม การบังคับนิ้วและการประคองลิ้น ซึ่งส านวนกลอนในประโยคนี้แสดงให้เห็นถึงทักษะ
ของความสัมพันธ์กันระหว่างลิ้น ลม และการเปิด – ปิด นิ้ว และยังสามารถเป็นการพัฒนาทักษะใน
ด้านการแปรท านองในกลุ่มเสียง (ฟซลxดรx) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง และ (ทดรxฟซx) หรือ
กลุ่มเสียงทางเพียงออบน จะท าให้ผู้เป่าได้เข้าใจกับการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงในลักษณะนี้ 
 
       1.3 ผลจากการศึกษาบันไดเสียงและเสียงลูกตกของท านองหลัก เพลงสุรินทราหู            
สามช้ัน 
        เพลงสุรินทราหู สามชั้น แบ่งออกเป็น 3 ท่อน ท่อนที่ 1 มี 6 ประโยค ท่อนที่ 2                           
มี 8 ประโยค และท่อนที่ 3 มี 8 ประโยค เป็นเพลงประเภทด าเนินกลอน ใช้จังหวะหน้าทับ ปรบไก่     
3 ชั้นทั้ง 3 ท่อน ท่อนที่ 1 มีความยาว 3 จังหวะหน้าทับ ท่อนที่ 2 มีความยาว 4 จังหวะหน้าทับ               
และท่อนที ่3 มีความยาว 4 จังหวะหน้าทับ  
        บันไดเสียงที่ใช้ในเพลงสุรินทราหู สามชั้น มีบันไดเสียงที่แตกต่างกัน โดยท่อนที่ 1                                 
มี 3 บันไดเสียง ได้แก่ บันไดเสียงที (ท ด ร x ฟ ซ x) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออบน เป็นบันไดเสียง
หลักของบทเพลง มีบันไดเสียงฟา (ฟ ซ ล x ด ร x) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง และบันไดเสียงโด        
(ด ร ม x ซ ล x) หรือกลุ่มเสียงทางนอก เป็นบันไดเสียงร่วม โดยพบบันไดเสียงที จ านวน 7 ครั้ง                                  
บันไดเสียงโด จ านวน 4 ครั้ง และบันไดเสียงฟา จ านวน 1 ครั้ง ท่อนที่ 2 มี 2 บันไดเสียง ได้แก่                                    
บันไดเสียงฟา (ฟ ซ ล x ด ร x) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่างเป็นบันไดเสียงหลักของบทเพลง บันได
เสียงที (ท ด ร x ฟ ซ x) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออบน เป็นบันไดเสียงร่วม โดยพบบันไดเสียงฟา 



138 
 

จ านวน 10 ครั้ง บันไดเสียงที จ านวน 6 ครั้ง และท่อนที่ 3 มี 1 บันไดเสียง ได้แก่ บันไดเสียงที (ท ด ร 
x ฟ ซ x)  หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออบน เป็นบันไดเสียงหลักของบทเพลง พบบันไดเสียงที จ านวน 16 
ครั้ง 
  
             1.3.1 ผลการวิเคราะห์การด าเนินท านองป่ีใน เพลงสุรินทราหู สามช้ัน  
                      จากการวิเคราะห์การด าเนินท านองของปี่ใน เพลงสุรินทราหู สามชั้น ทางครูปี๊บ    
คงลายทอง พบว่า เป็นเพลงที่ใช้ในระดับกลุ่มเสียงแหบ (เสียงสูง) ที่มีกลุ่มส าเนียงลดเสียงที่ออกไป
ทางส าเนียงมอญ มีลักษณะของการด าเนินท านองในทางเก็บและด าเนินท านองห่าง ๆ มีการตกแต่ง
ส านวนกลอนที่มีความผสมผสานในเรื่องของการใช่ระดับเสียงที่ใกล้เคียงกัน ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น            
การเป่าตอดลม เพ่ือท าให้เสียงเกิดความชัดเจน การบังคับลิ้นและการบังคับลม เพ่ือท าให้ผู้เป่า
สามารถเกิดความคล่องตัวในการจัดระบบของลมให้สัมพันธ์กับการใช้ลิ้น การเป่าพรมนิ้ว เป็นกลวิธี
เฉพาะของการเป่าปี่ในเพ่ือท าให้ส านวนกลอนในประโยคนั้นมีความโดดเด่นและไพเราะ ซ่ึงท าให้ผู้เป่า
ได้ฝึกความคล่องตัวในการจัดระบบนิ้วและจัดระบบของลมให้สัมพันธ์กัน  การเป่ายักเยื้องจังหวะ     
เป็นกลวิธีเฉพาะของการเป่าปี่ในท าให้ส านวนกลอนในประโยคนั้นมีความโดดเด่นและยังเป็นการ
แสดงถึงชั้นเชิงและลีลาของผู้เป่าและยังท าให้ผู้เป่าเกิดความคล่องตัวของการเปิด – ปิด นิ้วให้ถูก
จังหวะ การเป่าสลับลมและการเป่าสลับลิ้น เพ่ือท าให้ผู้เป่าเกิดความคล่องตัวในการใช้ลมและใช้ลิ้นที่
ถูกต้อง ซึ่งการด าเนินท านองปี่ในเพลงสุรินทราหู สามชั้น โดยครูปี๊บ คงลายทอง ได้สอดแทรกกลวิธี
เพ่ือใช้ในการฝึกทักษะในเรื่อง การประคองลิ้น การบังคับเสียงและการจัดระบบลมให้สัมพันธ์กับการ
เปิด – ปิด นิ้ว โดยเน้นในเรื่อง การประคองลิ้นให้สัมพันธ์กับการบังคับเสียงและการบังคับลม โดย
ส านวนกลอนมีการด าเนินท านองในกลุ่มเสียงแหบ ซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่ายและถือว่า
เป็นกลุ่มเสียงที่เป็นอุปสรรคส าหรับต่อผู้เป่าปี่ใน สิ่งส าคัญในการเป่าปี่ในกลุ่มเสียงนี้ต้องใช้ทักษะใน
การบังคับลมและการบังคับลิ้นให้สัมพันธ์กับการเปิด – ปิดนิ้ว หรือบางส านวนกลอนมีการด าเนิน
ท านองเรียงกลุ่มเสียงจากกลุ่มเสียงกลางลงมาในกลุ่มเสียงต้อหรือกลุ่มเสียงแหบลงมาในกลุ่มเสียง
กลาง ใช้กลวิธีการเป่าแบบสลับลมและการเป่าสลับลิ้นไปมา ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้เป่าปี่ต้องให้ลมและลิ้น
ให้สอดคล้องกันท าให้ผู้เป่าสามารถเกิดความคล่องตัวและสามารถจัดระบบของเสียงปี่ในท าให้เสียง
เกิดความชัดเจนและยังเป็นการพัฒนาในด้านความคิดในการแปรท านองที่ครูปี๊บ คงลายทอง ได้ผูก
ส านวนกลอนที่เกิดจากองค์ความรู้และประสบการณ์ท าให้ผู้เป่าสามารถน าไปพัฒนาต่อยอดและน า
เทคนิคไปใช้ในเพลงกลุ่มเสียงลดหรือเพลงขั้นสูงและพัฒนาทักษะของผู้เป่าท าให้เกิดความแข็งแรง
ของระบบเสียงในการเป่าปี่ใน 
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       1.4  ผลจากการศึกษาบันไดเสียงและเสียงลูกตกของท านองหลัก เพลงสารถี สามช้ัน 

    เพลงสารถี  สามชั้ น  แบ่ งออกเป็ น  3 ท่อน ท่อนที่  1 มี  8 ประโยค ท่อนที่  2                       
มี 8 ประโยค ท่อนที่ 3 มี 10 ประโยค เป็นเพลงประเภทด าเนินกลอน ใช้จังหวะหน้าทับ ปรบไก่ 3 ชั้น 
ทั้ง 3 ท่อน ท่อนที่ 1 มีความยาว 4 จังหวะหน้าทับ ท่อนที่ 2 มีความยาว 4 จังหวะหน้าทับ และ        
ท่อนที ่3 มีความยาว 5 จังหวะหน้าทับ  

       บันไดเสียงที่ ใช้ ในเพลงสารถี สามชั้น มีบันไดเสียงที่แตกต่างกัน โดยท่อนที่  1               
มี 3 บันไดเสียง ได้แก่ บันไดเสียงฟา (ฟ ซ ล x ด ร x) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่างเป็นบันไดเสียง
หลักของบทเพลง บันไดเสียงโด (ด ร ม x ซ ล x) หรือกลุ่มเสียงทางนอก และบันไดเสียงที                   
(ท ด ร x ฟ ซ x) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออบน เป็นบันไดเสียงร่วม โดยพบบันไดเสียงฟา จ านวน  8 
ครั้ง พบบันไดเสียงโด และบันไดเสียงที จ านวนละ 4 ครั้งเท่ากัน ท่อนที่ 2 มี 2 บันไดเสียง ได้แก่ 
บันไดเสียงฟา (ฟ ซ ล x ด ร x) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง เป็นบันไดเสียงหลักของบทเพลง      
และบันไดเสียงโด (ด ร ม x ซ ล x) หรือกลุ่มเสียงทางนอก เป็นบันไดเสียงร่วม โดยพบบันไดเสียงฟา 
จ านวน 14 ครั้ง และบันไดเสียงโด จ านวน 2 ครั้ง ท่อนที่ 3 มี 2 บันไดเสียง ได้แก่ บันไดเสียงโด             
(ด ร ม x ซ ล x) หรือกลุ่มเสียงทางนอก เป็นบันไดเสียงหลักของบทเพลง มีบันไดเสียงฟา                     
(ฟ ซ ล x ด ร x) หรือกลุ่มเสียงทางเพียงออล่าง เป็นบันไดเสียงร่วม โดยพบบันไดเสียงโด จ านวน 14 
ครั้ง และบันไดเสียงฟา จ านวน 6 ครั้ง 

 
             1.4.1 ผลการวิเคราะห์การด าเนินท านองป่ีใน เพลงสารถี สามช้ัน  
                     จากการวิเคราะห์การด าเนินท านองของปี่ใน เพลงสารถี สามชั้น ทางครูปี๊บ          
คงลายทอง พบว่า เป็นเพลงที่อยู่ในกลุ่มส าเนียงลดเสียงออกไปทางส าเนียงมอญ มีการด าเนินท านอง
ที่ใช้ระดับกลุ่มเสียงต้อ (เสียงต่ า) กลุ่มเสียงกลาง และกลุ่มเสียงแหบ (เสียงสูง) ส านวนกลอนมีการผูก
และเรียงร้อยได้อย่างกลมกลืนโดยยึดเสียงลูกตกของท านองหลักเป็นส าคัญ มีการด าเนินท านอง
ในทางเก็บ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม เพ่ือท าให้เสียงเกิดความชัดเจน การประคองลิ้น 
เพ่ือท าให้ผู้เป่าสามารถเข้าใจถึงลักษณะของการใช้ลิ้นผู้เป่าให้สัมพันธ์กับลิ้นปี่  การประคองลม        
ท าให้ผู้เป่าเข้าใจถึงลักษณะการใช้ลมเพ่ือให้เกิดเสียงที่ถูกต้อง การบังคับลิ้น การบังคับลม ท าให้ผู้เป่า
สามารถเกิดความคล่องตัวในการจัดระบบของลมให้สัมพันธ์กับการใช้ลิ้น การเป่าตอดลิ้นแบบกลุ่ม
เสียง ท าให้เสียงเกิดความชัดเจนและท าให้ลิ้นเกิดความแข็งแรงมากขึ้น การเป่า สลับลมและการเป่า
สลับลิ้น ท าให้ผู้ เป่าเกิดความคล่องตัวในการใช้ลมและใช้ลิ้นที่ถูกต้อง  ซึ่งการด าเนินท านอง                
ปี่ ในเพลงสารถี สามชั้น โดยครูปี๊บ คงลายทอง ได้สอดแทรกกลวิธีเพ่ือใช้ในการฝึกทักษะในเรื่อง     
การประคองลิ้น การประคองลม การเป่าสลับลมและการเป่าสลับลิ้น เพ่ือให้นิ้วและลมเกิดความ
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คล่องตัวและสัมพันธ์กันมากข้ึน โดยเน้นในเรื่อง การเป่าสลับลมและการเป่าสลับลิ้น เป็นการฝึกใช้ลิ้น
ให้สอดคล้องกับการประคองลมในระดับกลุ่มเสียงแหบ ซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่เป็นอุปสรรคส าคัญของผู้
เป่าปี่ในและเป็นกลุ่มเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่าย โดยมีการด าเนินท านองที่โลดโผนมีการสลับเปลี่ยน
เสียงไปมา ซึ่งเป็นส านวนกลอนเฉพาะที่แสดงถึงลีลาและชั้นเชิงของผู้ เป่าปี่ในที่ต้องใช้ทักษะในการ
ประคองลมและการประคองลิ้นให้ตรงกับระดับเสียง ท าให้ผู้เป่าได้ฝึกการจัดระบบลมให้สัมพันธ์กับ
การใช้ลิ้นของผู้เป่าและลิ้นปี่ หรือบางส านวนกลอนมีการเป่าในกลุ่มเสียงแหบเรียงลงมาในกลุ่มเสียง
ต้อและมีการสอดแทรกกลวิธีการตีนิ้วเพ่ือท าให้ผู้ เป่าได้ฝึกความคล่องตัวของนิ้วให้สัมพันธ์กับการ
ประคองลมและการประคองลิ้นเพ่ือให้เสียงเกิดความชัดเจน สามารถแยกแยะระดับเสียงให้ตรงกับ
ระดับของลมในขณะเปลี่ยนกลุ่มเสียงได้ถูกต้อง ซึ่งเพลงสารถี สามชั้นเป็นเพลงที่ท าให้ผู้เป่าเกิดความ
คล่องตัวท าให้ลมและนิ้วมีความแข็งแรงมากขึ้น สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดในการประยุกต์ใช้ในด้าน
การด าเนินท านองที่มีการเปลี่ยนกลุ่มเสียงทั้ง 3 กลุ่มเสียงหรือน าไปใช้กับเพลงข้ันสูงต่อไปได้ 
 

2. อภิปรายผล 
        จากการวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง           
มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้ 
 
        2.1 การด าเนินท านองป่ีในเพลงล่องลม สามช้ัน 
               จากการศึกษาเพลงล่องลม สามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง ซึ่งครูปี๊บ คงลายทอง            
ได้ประดิษฐ์ส านวนกลอนในการด าเนินท านองปี่ในที่ครอบคลุมระดับเสียง 3 ระดับเสียง คือ ระดับ
เสียงต่ า ระดับเสียงกลาง ระดับเสียงสูง  มีการเรียงร้อยส านวนกลอนในแต่ละประโยคให้มี
ความสัมพันธ์กับท านองหลัก ซึ่งส านวนกลอนมีการด าเนินท านองห่าง ๆ และด าเนินท านองในการเป่า
เรียงกลุ่มเสียงจากกลุ่มเสียงต้อเรียงขึ้นไปในกลุ่มเสียงแหบ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม 
เพ่ือท าให้เสียงเกิดความชัดเจนและท าให้เกิดความคล่องตัวในการจัดระบบของลิ้นและจัดระบบของ
ลมให้สัมพันธ์กัน นอกจากนี้ครูปี๊บ คงลายทอง ยังได้สอดแทรกกลวิธีเพ่ือใช้ในการฝึกทักษะการเป่าปี่
ในและแก้ปัญหาการเป่าเพ้ียนของระดับเสียง โดยให้ผู้เป่าวางพ้ืนฐานในเรื่องของความชัดเจนของ
ระบบเสียงปี่ใน โดยผูกส านวนกลอนตามความเหมาะสมของผู้เป่าปี่ ท าให้ผู้เป่าเกิดความคล่องตัวใน
การจัดระบบนิ้ว เปิด – ปิดให้มีความสัมพันธ์กับการใช้ลม และยังสามารถน าไปพัฒนาในด้านความคิด
ของส านวนกลอนในการด าเนินท านองที่ครูปี๊บ คงลายทอง ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ท าให้ผู้เป่าสามารถ
น าไปพัฒนาศักยภาพในด้านทักษะการเป่าปี่ใน ดังที่ ครูปี๊บ คงลายทอง ได้อธิบายว่า เพลงล่องลม 
สามชั้น ถือว่าเป็นเพลงโบราณ ซึ่งเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงส าคัญของผู้บรรเลงในการเป่าปี่ใน ทีต่้องผ่าน
การฝึกฝน ซึ่งการด าเนินท านองในเพลงนี้ มีการใช้ทักษะในการบังคับลม และการบังคับนิ้ว จึงท าให้
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ในเพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงที่ใช้ลักษณะการเป่าเพ่ือพัฒนาทักษะให้เสียงและลมนั้นเกิดความชัดเจน         
มากขึ้น สอดคล้องกับงานวิจัยของนาย จักรายุธ ไหลสกุล (2556, น. 116 - 118) เรื่อง วิธีการด าเนิน
ท านองปี่ใน ในการบรรเลงเพลงหน้าพาทย์ชั้นสูง กรณีศึกษาเพลงพราหมณ์เข้า พบว่าวิธีการด าเนิน
ท านองปี่ในต้องยึดโครงสร้างของท านองหลักใช้วิธีการตกแต่งท านองด้วยส านวนกลอนทางปี่ใน ซึ่ง
วิธีการด าเนินท านองต้องใช้กลวิธีการระบายลม การบังคับลมที่เป่าให้ถึงระดับเสียง เพ่ือความคมชัด 
การด าเนินท านองด้วยวิธีการด าเนินกลอนในลักษณะท านองทางเก็บ ใช้กลวิธีในการประดิษฐ์เสียงปี่
ในให้มีความไพเราะโดยใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้นเพ่ือให้เสียงปี่มีความชัดเจน รวมถึงลักษณะของกลวิธี
ที่ใช้ในการด าเนินท านองในบางประโยคที่แสดงความโดดเด่นของส านวนกลอน 
        2.2 การด าเนินท านองป่ีในเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามช้ัน 
              จากการศึกษาเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง ส านวนกลอนมีการ
ด าเนินท านองในทางเก็บ ในการด าเนินท านองของแต่ละประโยคมีความสัมพันธ์กับท านองหลัก โดย
ยึดเสียงลูกตกของท านองหลักเป็นส าคัญ เป็นเพลงที่ใช้ในระดับเสียงกลางและเสียงสูง และมีการใช้
ส านวนกลอนแบบโลดโผนในการเปลี่ยนเสียงไปมา ซึ่งเป็นการแสดงถึงชั้นเชิงและลีลาของผู้เป่า        
มีการใช้กลวิธีการบังคับลม การบังคับนิ้ว เพ่ือท าให้ผู้เป่าสามารถบังคับเสียงได้ถูกต้องและเกิดความ
คล่องตัวในการจัดระบบของการเปิด – ปิดนิ้ว และยังมีการตกแต่งส านวนกลอนที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของปี่ในให้มีความโดดเด่นและไพเราะ  กลวิธีการเป่าพรมนิ้ว การเป่าแบบสะบัด หรือการเป่าประคอง
ลิ้น ซึ่งเป็นกลวิธีเฉพาะที่ท าให้ผู้เป่าได้ฝึกความคล่องตัว สามารถจัดระบบของลิ้นผู้เป่าให้สัมพันธ์กับ
การเปิด – ปิดนิ้วและท าให้ผู้เป่าเข้าใจถึงลักษณะของการใช้ลิ้นผู้เป่าให้สัมพันธ์กับลิ้นปี่  นอกจากนี้
การด าเนินท านองปี่ในเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น ที่ครูปี๊บ คงลายทองได้คิดประดิษฐ์ส านวน
กลอนในกลุ่มเสียงที่มีลักษณะเฉพาะยังเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและเป็นการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียนสามารถท าให้ผู้เป่าเกิดการพัฒนาทักษะในการเป่าปี่ทั้งกลวิธี ชั้นเชิง และลีลาในการด าเนิน
ท านองที่ได้รับการถ่ายทอดจนเกิดความแม่นย า สอดคล้องกับงานวิจัยของนาย ส าเนา เปี่ยมดนตรี 
(2552, น.227) เรื่องกระบวนการถ่ายทอดส านักครูเทียบ คงลายทอง กล่าวว่า การเรียนปี่ในเป็นแบบ
มุขปาฐะ และสอนตามคุณสมบัติของผู้เรียน โดยผู้สอนจะใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่
ได้เรียนมาและปฏิบัติ น ามาปรับเป็นวิธีการสอนให้เหมาะสมแต่ละบุคคล โดยเฉพาะปี่ในตามกระบวน
การถ่ายทอดของส านักครูเทียบ คงลายทอง ซึ่งเป็นกระบวนการถ่ายทอดที่ส าคัญและเป็นวิธีการสอน
แบบโบราณ คือ ครูจะเป่าเสียงปี่ในแต่ละเสียงให้ศิษย์เป่าตามเป็นกระบวนการฝึกลองนิ้ว ที่เน้น
ลักษณะของการใช้ลมและนิ้วให้มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งผู้เป่าจะต้องฝึกฝนอยู่เสมอเพ่ือให้มีนิ้วมี
ความสัมพันธ์กับการ ปิด – เปิดในลักษณะการบังคับเสียง และการบังคับลม อีกทั้งท าให้ได้รู้ถึง
หลักการเป่าแบบสลับลมและการเป่าแบบสลับลิ้น  ซึ่งเป็นกระบวนการในการเป่าปี่ที่ผู้เป่าปี่ต้อง
ฝึกฝนเพ่ือให้เกิดทักษะและความช านาญ  
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       2.3 การด าเนินท านองป่ีในเพลงสุรินทราหู สามช้ัน 
             จากการศึกษาเพลงสุรินทราหู สามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง ส านวนกลอนมีการด าเนิน
ท านองในทางเก็บและด าเนินท านองห่างๆ เป็นเพลงที่ใช้ในระดับกลุ่มเสียงแหบ (เสียงสูง) ที่มีกลุ่ม
ส าเนียงลดเสียงที่ออกไปทางส าเนียงมอญ มีการตกแต่งส านวนกลอนที่มีความผสมผสานในเรื่องของ
การใช่ระดับเสียงที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งการด าเนินท านองในแต่ละประโยคมีความสัมพันธ์กับท านองหลัก 
โดยยึดเสียงลูกตกของท านองหลักเป็นส าคัญ ใช้กลวิธีการเป่าตอดลิ้น การเป่าตอดลม การบังคับลิ้น
และการบังคับลม ท าให้ผู้เป่าสามารถเกิดความคล่องตัวในการจัดระบบของลมให้สัมพันธ์กับการใช้ลิ้น
เพ่ือท าให้เสียงเกิดความชัดเจน มีการเป่าแบบยักเยื้องจังหวะ เป็นกลวิธีเฉพาะของการเป่าปี่ในท าให้
ส านวนกลอนในประโยคนั้นมีความโดดเด่นและยังเป็นการแสดงถึงชั้นเชิงและลีลาของผู้เป่าและ     
ท าให้ผู้เป่าเกิดความคล่องตัวของการเปิด – ปิด นิ้วให้ถูกจังหวะ นอกจากนี้การด าเนินท านองปี่ใน
เพลงสุรินทราหู สามชั้น โดยครูปี๊บ คงลายทอง ได้คิดประดิษฐ์ส านวนกลอนในการด าเนินท านอง     
กลุ่มเสียงแหบ ซึ่งเป็นกลุ่มเสียงที่มีความเพ้ียนได้ง่ายและถือว่าเป็นกลุ่มเสียงที่เป็นอุปสรรคส าคัญต่อ  
ผู้เป่าปี่ในที่ต้องใช้ทักษะในการประคองลิ้น ซึ่งเป็นวิธีการที่ผู้เป่าปี่ต้องให้ลมและลิ้นให้สอดคล้องกัน       
ซ่ึงท าให้ผู้เป่าสามารถเกิดความคล่องตัวและสามารถจัดระบบของเสียงปี่ในได้อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิด
ความช านาญตามลักษณะของกลวิธีในการบรรเลง ตลอดจนน าความรู้ไปประยุกต์ใช้สามารถปรับ
รูปแบบในการบรรเลงได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง  ๆ สร้างองค์ความรู้ในพัฒนาดังที่           
ครูบุญช่วย โสวัตร (2525, น. 115) ที่กล่าวในหนังสืออนุสรณ์ในการเสด็จพระราชด าเนิน พระราชทาน
เพลิงศพ นายเทียบ คงลายทอง ไว้ว่า ปี่เป็นเครื่องดนตรีที่ต้องอาศัยความพร้อมจากอวัยวะส่วนต่าง ๆ
ของร่างกายเข้าช่วยจึงจะสามารถเกิดเป็นเสียงได้ ซึ่งจะแตกต่างจากเครื่องดนตรีอ่ืน  ๆ ที่ไม่ใช้เครื่อง
เป่า นอกจากนี้ผู้เป่าปี่ที่ดี จะต้องท าการฝึกฝนจนเกิดความช านาญและต้องใช้ระยะเวลาในการฝึกฝน
มาก ทางตรงกันข้ามถึงผู้เป่าปี่จะมีความช านาญเพียงใด ถ้าคุณภาพปี่ไม่ดี สัดส่วนไม่ถูกต้อง ก็ไม่
สามารถจะบันดาลให้เป็นเสียงที่ไพเราะน่าฟัง ดังนั้นการด าเนินท านองปี่ใน เพลงสุรินทราหู สามชั้น 
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดและน าเทคนิคไปใช้ในเพลงกลุ่มเสียงลดหรือเพลงขั้นสูงและยังเป็นการ
พัฒนาทักษะของผู้เป่าท าให้เกิดความแข็งแรงของระบบเสียงและระบบลมท าให้เสียงมีคุณภาพ ร่วม
ไปถึงเกิดความคล่องตัวในการจัดระบบนิ้วและระบบลมให้มีความสัมพันธ์กัน 
       2.4 การด าเนินท านองป่ีในเพลงสารถี สามช้ัน 
              จากการศึกษาเพลงสารถี สามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง ส านวนกลอนมีการด าเนิน
ท านองที่ใช้ระดับกลุ่มเสียงต้อ (เสียงต่ า) กลุ่มเสียงกลาง และกลุ่มเสียงแหบ (เสียงสูง) มีการผูกและ
เรียงร้อยได้อย่างกลมกลืนโดยยึดเสียงลูกตกของท านองหลักเป็นส าคัญ มีการด าเนินท านองในการเป่า
แบบทางพ้ืน การเป่าแบบทางเก็บและมีการเป่าในส านวนกลอนที่โลดโผนที่ต้องใช้ทักษะความสัมพันธ์
กับกลวิธีการประคองลิ้น การประคองลม ซึ่งท าให้ผู้เป่าสามารถเข้าใจถึงลักษณะของการใช้ลิ้นผู้เป่า
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ให้สัมพันธ์กับลิ้นปี่ และการประคองลมที่ท าให้ผู้เป่าเข้าใจถึงลักษณะการใช้ลมเพ่ือให้เกิดเสียงที่
ถูกต้อง การบังคับลิ้น การบังคับลม เป็นกลวิธีการเป่าที่ต้องมีความสัมพันธ์กับการเป่าตอดลิ้นแบบ
กลุ่มเสียงที่ท าให้ลิ้นและลมเกิดความแข็งแรง นอกจากนี้การด าเนินท านองปี่ในเพลงสารถี สามชั้น 
โดยครูปี๊บ คงลายทอง ได้คิดประดิษฐ์ส านวนกลอนที่สอดแทรกกลวิธีเพ่ือใช้ในการฝึกทักษะในเรื่อง     
การประคองลิ้น การประคองลม เพ่ือให้ลิ้นและลมเกิดความคล่องตัวและสัมพันธ์กันมากขึ้น           
การเป่าสลับลมและการเป่าสลับลิ้น เป็นการฝึกการใช้ลิ้นและฝึกการจัดระบบลมให้สัมพันธ์ทั้งผู้เป่า
ลิ้นปี่และการเปิด – ปิด นิ้ว ซึ่งการฝึกฝนให้ทั้ง 3 ส่วนมีความสอดคล้องกัน การด าเนินท านองใน
ลักษณะนี้ท าให้นิ้วและลมมีการพัฒนาขึ้นสามารถลดความเพ้ียนของระดับเสียงได้อย่างชัดเจน ซึ่งการ
ด าเนินท านองปี่ในที่ครูปี๊บ คงลายทอง มีผูกส านวนกลอนโดยค านึงถึงศักยภาพผู้เป่าเป็นส าคัญเน้นให้
ผู้เป่าเกิดทักษะต่าง ๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของนาย ยุวรัตน์ นักท านา (2563,น.168) เรื่อง การเป่า    
ปี่ชวาตามแนวทางของ ครูปี๊บ คงลายทอง กล่าวว่า ครูปี๊บ คงลายทองมีความรู้ความสามารถที่เป็น
อัจฉริยะในการคิดประดิษฐ์ส านวนกลอนการเป่าปี่ชวา ซึ่งความรู้ในบทเพลงอัตราจังหวะสามชั้นเป็น
คุณประโยชน์ต่อการเรียนการสอนอย่างแท้จริง ในด้านการแก้ปัญหาของผู้เรียน ด้านการฝึกฝนทักษะ
ของผู้เรียน โดยส านวนกลอนเพลงปี่ชวานี้มีลักษณะการด าเนินท านองผสมผสานกันทั้ง กลวิธีการ
บรรเลง ชั้นเชิง ลีลา โดยผ่านทางบทเพลง โดยผู้เป่าพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะการเป่า โดย
สามารถน าองค์ความรู้มาปรับใช้ตลอดจนมีความสามารถในการคิดเรียนรู้ด้วยตัวเอง และผู้เป่ามีการ
ปฏิบัติโดยยึดหลักตามแนวทางของครูผู้สอน มีกลเม็ด รสมือ ในการด าเนินท านอง ตลอดจนสามารถ
น าความรู้ไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ในการพัฒนาด้านภูมิปัญญาและผู้เป่าสามารถน ามา
ปรับเปลี่ยนวิธีการบรรเลงได้อย่างถูกต้อง  
 

3. ข้อเสนอแนะ 
             การวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 จากศึกษาการด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ทางครูปี๊บ คงลายทอง พบว่า       
ในการด าเนินท านองปี่ในยังมีกลวิธีในการเป่าและการด าเนินท านองในรูปแบบเพลงขั้นสูง ผู้วิจัยจัง
เล็งเห็นว่าควรน ามาศึกษาการด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงทยอย ทั้งนี้จึงควรมีการศึกษาเพ่ิมเติม            
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจสืบต่อไป 
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           (ผู้ให้สัมภาษณ์) ณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรม. (ผู้สัมภาษณ์) เมื่อ 15 กรกฏาคม 2564.                                                  
สุราช ใหญ่สูงเนิน. ดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทย ส านักการสังคีตกรมศิลปากร 
           กระทรวงวัฒนธรรม. (ผู้ให้สัมภาษณ์) ณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรม. (ผู้สัมภาษณ์)  
            เมื่อ 22 กรกฏาคม 2564.                 
  
 
 
 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ ์

งานวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น  
ทางครูปี๊บ คงลายทอง 

(ศิลปินแห่งชาติ) 
 

1. การด าเนินท านองของปี่ในมีลักษณะอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
2. กลวธิีของปี่ใน มีลักษณะอย่างไร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การด าเนินท านองปี่ในเพลง สามชั้น สามารถพัฒนาทักษะอะไรบ้าง



 
 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ภาพการเก็บข้อมูล 
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ภาพที่ 10 อธิบายลักษณะเพลงประเภทสามชั้น 

ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 11 การถ่ายทอดการด าเนินท านองปี่ในเพลงสามชั้น 

ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 12 สัมภาษณ์ครูบุญช่วย โสวัตร 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 13 สัมภาษณ์ครูสิงหล สังจุ้ย 

ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 14 สัมภาษณ์ครูณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 15 สัมภาษณ์ครูพลณศักดิ์ ทรัพย์บางยาง 

ที่มา: ผู้วิจัย
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ภาพที่ 16 สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทระ คมข า 
 ที่มา: ผู้วิจัย 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 17 สัมภาษณ์ครูธราธิป สิทธิชัย 
 ที่มา: ผู้วิจัย 
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ภาพที่ 18 สัมภาษณ์ครูสุราช ใหญ่สูงเนิน 
ที่มา: ผู้วิจัย 

 

  



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

โน้ตเพลงท านองหลัก เพลงอัตราจังหวะ สามชั้น 
เพลงล่องลม สามชั้น 

เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น 

เพลงสุรินทราหู สามชัน้ 

เพลงสารถี สามชั้น 
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 ท านองหลักเพลงล่องลม สามชั้น  

                                                                                      ผู้ถ่ายทอดท านองหลัก ครูปี๊บ  คงลายทอง 
                                                                                                   บันทกึโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์  สนธธิรรม 

ท่อนท่ี 1 
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ท านองหลักเพลงล่องลม สามชั้น 

                                                                                      ผู้ถ่ายทอดท านองหลัก ครูปี๊บ  คงลายทอง 
                                                                                                   บันทกึโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์  สนธธิรรม 

ท่อนท่ี 2 
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ท านองหลักเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามช้ัน 

                                  ผู้ถ่ายทอดท านองหลัก ครูปี๊บ คงลายทอง 
                                บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธธิรรม 
เพลงท่อนเดียว 
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ท านองหลักเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามช้ัน 

                                  ผู้ถ่ายทอดท านองหลัก ครูปี๊บ คงลายทอง 
                               บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธธิรรม 
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ท านองหลักเพลงสุรินทราหู สามชั้น 
                                  ผู้ถ่ายทอดท านองหลัก ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 1                  บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธธิรรม 
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ท านองหลักเพลงสุรินทราหู สามชั้น 
                                  ผู้ถ่ายทอดท านองหลัก ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 2                  บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธธิรรม 
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ท านองหลักเพลงสุรินทราหู สามชั้น 
                                  ผู้ถ่ายทอดท านองหลัก ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 3                  บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธธิรรม 
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ท านองหลักเพลงสารถี สามชั้น 
                                  ผู้ถ่ายทอดท านองหลัก ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 1                 บันทึกโน้ตโดยนายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรม 
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ท านองหลักเพลงสารถี สามชั้น 
                                  ผู้ถ่ายทอดท านองหลัก ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 2                  บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธธิรรม 
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ท านองหลักเพลงสารถี สามชั้น 
                                  ผู้ถ่ายทอดท านองหลัก ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 3                                                                                  บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธิธรรม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

โน้ตเพลงทางป่ีใน เพลงอัตราจังหวะ สามชั้น 
เพลงล่องลม สามชั้น 

เพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น 

เพลงสุรินทราหู สามชัน้ 

เพลงสารถี สามชั้น 
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การด าเนินท านองปี่ในเพลงล่องลม สามชั้น 
 

                                  ผู้ถ่ายทอดท านองปี่ใน ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 1                  บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธธิรรม 
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การด าเนินท านองปี่ในเพลงล่องลม สามชั้น 
 

                                  ผู้ถ่ายทอดท านองปี่ใน ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 2                  บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธธิรรม 
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การด าเนินท านองปี่ในเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์ สามชั้น 
 

                                  ผู้ถ่ายทอดท านองปี่ใน ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 1                  บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธธิรรม 
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172 
  

การด าเนินท านองปี่ในเพลงสุรินทราหู สามชั้น 
 

                                  ผู้ถ่ายทอดท านองปี่ใน ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 1                  บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธธิรรม 
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การด าเนินท านองปี่ในเพลงสุรินทราหู สามชั้น 
 

                                  ผู้ถ่ายทอดท านองปี่ใน ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 2                  บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธธิรรม 
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การด าเนินท านองปี่ในเพลงสุรินทราหู สามชั้น 
 

                                  ผู้ถ่ายทอดท านองปี่ใน ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 3                  บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธธิรรม 
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การด าเนินท านองปี่ในเพลงสารถี สามชั้น 
 

                           ผู้ถ่ายทอดท านองปี่ใน ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 1                          บันทึกโน้ตโดยนายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรม 
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การด าเนินท านองปี่ในเพลงสารถี สามชั้น 
 

                                  ผู้ถ่ายทอดท านองปี่ใน ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 2                  บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธธิรรม 
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การด าเนินท านองปี่ในเพลงสารถี สามชั้น 
 

                                  ผู้ถ่ายทอดท านองปี่ใน ครูปี๊บ คงลายทอง 
ท่อนที่ 3                  บันทึกโน้ตโดยนายณฏัฐ์พัชร์ สนธธิรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาคผนวก จ 

 บทสัมภาษณ ์
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แบบสัมภาษณ์ 

งานวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้นทางครูปี๊บ คงลายทอง 
(ศิลปินแห่งชาติ) 

 

        บทสัมภาษณ์ ครูบุญช่วย โสวัตร ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
                                               วันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562  
 
1. การด าเนินท านองของปี่ในมีลักษณะอย่างไร 
      จากการสัมภาษณ์ ครูบุญช่วย โสวัตร ได้กล่าว่า “ในการเป่าปี่ในเพลงสามชั้นนั้นถือว่าเป็น
กระบวนการและหลักในการใช้ลมซึ่งการด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้น ถือว่ามีรายละเอียด
และหลักในการปฏิบัติที่ชัดเจนทั้งการใช้ลม การใช้ลิ้น และการใช้ลิ้นสลับลม ซึ่งกระบวนการเหล่านี้
ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องผ่านการเรียนรู้และการฝึกฝนมากพอสมควร และเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้เป่าปี่ใน
ต้องผ่านการเรียนรู้และการฝึกฝนทักษะ การเป่าในลักษณะของเพลงสามชั้น เพลงสามชั้นจะมี
ลักษณะที่มีเสียงในตรงกับเพลงที่มีลักษณะเสียงลด เช่น แขกมอญ สุรินทราหู สารถี 3 เพลงนี้จะเป็น
เพลงที่มีส านวนยากและเป็นอุปสรรคต่อผู้เป่าปี่ใน การใช้ลม การใช้ลิ้น ถ้าไม่เรียนก็อาจจะท าให้เสียง
เพ้ียนได้ง่ายหรือเสียงไม่ได้คุณภาพ”  
 
2. กลวิธีของปี่ใน มีลักษณะอย่างไร 
     “กลวิธีของปี่ในคือ การตีนิ้ว การตอดลิ้น การตอดลม การพรม การยักเยื้องจังหวะ การควงนิ้ว  
หรือการเป่าพัน เป็นการเป่าแบบเก็บสอดแทรกไปกับท านองเพลงซึ่งบรรเลงโดยเครื่องดนตรีชนิดอ่ืน
สลับกับการเป่าโหยหวนลีลาการเป่าเคลื่อนที่เลื่อนไหลขึ้นลงลักษณะเกี่ยวพันกัน เป็นเสียงยาวทอดลง 
หรือขึ้น ไปตามช่วงท านองเพลงอย่างเหมาะสม”  
 
3. การด าเนินท านองป่ีในเพลง สามชั้น สามารถพัฒนาทักษะอะไรบ้าง 
     “การด าเนินท านองปี่ในเพลงสามชั้น  ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนาต่อยอดในเพลงขั้นสูงและ
ยังเป็นกระบวนการในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ของผู้เป่าปี่ใน เช่น การใช้ลมที่ถูกต้อง และการใช้ลิ้น
บังคับเสียง เพลงสามชั้นเป็นเพลงที่ มีรายละเอียดมากพอสมควรต้องใช้สัดส่วนของ ลม ลิ้น ให้มี
ความสัมพันธ์กัน  ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ผู้เป่าต้องมีการฝึกฝนทักษะเป็นประจ าเพ่ือให้เสียงมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นและยังสามารถน าไปต่อยอดในเพลงประเภทเพลงเดี่ยวต่าง ๆ เพลงสามชั้นจึงถือเป็น
รากฐานส าคัญในการพัฒนาต่อยอดผู้เป่าปี่ใน” 
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แบบสัมภาษณ์ 

งานวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้นทางครูปี๊บ คงลายทอง 
(ศิลปินแห่งชาติ) 

 

        บทสัมภาษณ์ ครูสิงหล สังจุ้ย ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทย ส านักการสังคีต กรมศิลปากร 
                                          วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 
 
1. การด าเนินท านองของปี่ในมีลักษณะอย่างไร 
      จากการสัมภาษณ์ ครูสิงหล สังจุ้ย ได้กล่าว่า “การด าเนินท านองของปี่ในที่ครูได้เรียนกับครู         
อาจารย์ทั่ว ๆ ไปจะมีการด าเนินท านองประมาณเกาะท านองหลักไว้แต่จะไม่ใช่เนื้อท านองหลักไป
ทั้งหมดแต่จะยึดเป็นหลักในการด าเนินท านอง การเป่าต้องชัดเจนในท านองและสอดแทรกทางปี่ใน 
เช่น ทางพ้ืน เพ่ือให้กลมกลืนเข้ากับเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ อาจจะมีโหยบาง เก็บบาง แต่สิ่งส าคัญต้องยึด
ท านองหลักไว้ในใจเสมอ” 
   
2. กลวิธีของปี่ใน มีลักษณะอย่างไร 
     “กลวิธีปี่ใน ถ้าสมมุติคนเครื่องในวงแม่นเพลงกันแล้ว ผู้เป่าก็แม่นในเพลงนั้นด้วยเราก็สามารถใช้
กลวิธีอะไรก็ได้ให้สอดคล้องกับท านองหลัก แต่ไม่ถึงกับนอกลู่นอกทางให้มากหนัก อาจจะมีลักจังหวะ
ก็สามารถท าได้ แต่ส่วนมากครูจะยึดการเป่าแบบตรง ๆ และแน่นความชัดเจนไว้ก่อน เช่น การเป่า   
ตอดลิ้นก็ไม่ใช่เป่าไปตลอด คือ ในส านวนกลอนในแต่ละประโยคอาจจะมีส่วนในการเป่าตอดลิ้น และ
การเป่าตอดลม สมมุติ ท านองมี 4 ห้อง เราก็ไม่ใช่เป่าตอดลิ้นทั้งหมด 4 ห้อง อาจจะเป่าช่วงแรก ช่วง
กลางหรือช่วงท้าย การเป่าตอดลิ้นทุกตัวมันไม่สามารถท าให้ส านวนกลอนนั้นเกิดความไพเราะ 
นุ่มนวลได้ มันจะแข็งๆจนเกินไป เลยต้องมีการผสมกันระหว่าง การเป่าตอดลิ้นและการเป่าตอดลม 
ยกตัวอย่าง ซลท เราอาจะเป่าตอดลิ้น 3 ตัวเลยก็ได้ หรือ เป่าตอดลิ้น 2 ตัวและตัวสุดท้ายก็เป่า      
ตอดลมควบคู่กันไป เราต้องดูให้เหมาะสมกับเพลงในประโยคนั้นด้วย” 
 
3. การด าเนินท านองป่ีในเพลง สามชั้น สามารถพัฒนาทักษะอะไรบ้าง 
      “การด าเนินท านองปี่ในเพลงสามชั้น สามารถพัฒนาในด้านความคิด เช่น การด าเนินท านองของ  
ปี่ใน ต้องดูด้วยว่าเพลงนั้น เป็นเพลงประเภทอะไร บังคับท านองไหม บังคับทางไหน หรือเป็นเพลง   
ทั่ว ๆ ไปถ้าเป็นเพลงสามชั้น จะเป็นเพลงที่บังคับทาง จึงท าให้ผู้เป่าเกิดความคิดในการแปรท านอง
จากท านองหลักเป็นการด าเนินท านองทางปี่ในเพ่ือให้เหมาะสมกับบทเพลงนั้น ๆ” 
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แบบสัมภาษณ์ 

งานวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้นทางครูปี๊บ คงลายทอง 
(ศิลปินแห่งชาติ) 

 

บทสัมภาษณ์ ครูธราธิป สิทธิชัย อาจารย์ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทยศึกษา คณะศิลปศึกษา 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2563 
                                           
1. การด าเนินท านองของปี่ในมีลักษณะอย่างไร 
     จากการสัมภาษณ์ ครูธราธิป สิทธิชัย ได้กล่าวว่า “การด าเนินท านองปี่ในแบบที่ครูเรียนมากับ      
ครูปี๊บ คงลายทอง เป็นเพลงสามชั้นทางพ้ืนทั่วไป เช่น เขมรใหญ่ นารายณ์แปลงรูป หกบท สุรินทราหู 
ซึ่งรูปแบบการด าเนินท านองของปี่ในที่ครูมนตรี ตราโมท ท่านได้เขียนไว้ คือ เป่าแบบท านองหลักบาง 
เป่าทางเก็บบาง โหยหวนบาง แต่จริงแล้วการด าเนินท านองจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 1 ระดับท่ีใช้
ในการฝึกและ 2 ระดับที่ใช้ในการปฏิบัติจริง ส าหรับครูจะแน่นไปเรื่องการฝึก ถ้าฝึกดีเรียบเรียง
ส านวนกลอนดีจะสามารถน าไปต่อยอดได้ แต่ระหว่างการเรียนหรือใช่ฝึกไม่ควรใช้ส านวนกลอนแบบ
หวยโหย แต่จะไปแน่นเรื่องของส านวนกลอน ยกตัวอย่างที่ครูปี๊บ คงลายทอง ถ่ายทอดให้ครูนะ      
การด าเนินท านองจะเป็นการโชว์ส านวนกลอนทางปี่ในที่เครื่องดนตรีอ่ืนไม่สามารถท าได้ เพราะฉะนั้น
ในการต่อเพลงสามชั้นจะมีเอกลักษณ์ของแต่ละเพลงที่แตกต่างกัน ในการด าเนินท านองปี่ในจะใช้
ส านวนกลอนที่เป็นลูกของปี่ในจะไม่เป่าเก็บแบบระนาดเอก อาจจะเป่าแบบท านองหลักบาง เช่น   
การข้ึนต้นเพลงจะเป่าแบบท านองหลักเป็นส่วยใหญ่ แต่บางเพลงก็ไม่สามารถเป่าแบบท านองหลักได้” 
 
2. กลวิธีของปี่ใน มีลักษณะอย่างไร 
    “การแปรท านองหลักให้เป็นเครื่องดนตรีนั้น โดยใส่กลวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีนั้น ๆ เข้าไป 
เช่น การตีนิ้ว การตอดลิ้น การตอดลม การพรม การยักเยื้องจังหวะ การควงนิ้ว การใช้กลวิธีการเป่าปี่
ในท านองต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับเพลงนั้นว่าอยู่ในกลุ่มเสียงอะไร และส านวนกลอนต้องเป็นส านวนเฉพาะ
กลุ่มเสียง ต้องสร้างความเข้าใจของผู้บรรเลงกับการฝึกส านวนที่ผสมกลวิธีของปี่ใน ซึ่งมีประโยชน์และ
สามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง” 
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3. การด าเนินท านองป่ีในเพลง สามชั้น สามารถพัฒนาทักษะอะไรบ้าง 
     “1. ด้านความคิด เมื่อเราต่อเพลงควรให้ผู้เรียนได้รู้จักคิด ให้ผู้เรียนได้เห็นโครงสร้างของท านอง
หลักและค่อยต่อทางปี่ใน ท าให้เห็นรูปแบบความเชื่อมโยงของท านองหลักและส านวนกลอนทางปี่ใน 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดความแตกฉานและสามารถน าไปใช้ในเพลงอื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
      2. ด้านทักษะการบรรเลง สามารถฝึกก้ามเนื้อให้คล่อง เช่น ก้ามเนื้อมือ ก้ามเนื้อลิ้น ความคุ้นเคย
ระหว่างลิ้นและนิ้ว การควบคุมลม การหายใจว่าบันไดเสียงอะไรไม่ควรหายใจหรือบันไดเสียงอะ ไร    
ที่สามารถหายใจได้ และยังท าให้ผู้เรียนเข้าใจในเรื่องของระบบลม 
       3. การซาบซึ้งในบทเพลง การซาบซึ้ง หมายถึง อารมณ์และการถ่ายทอดแต่ต้องอาศัยในขั้นที่ 1 
ด้านความคิด และข้ันที่ 2 ทักษะการบรรเลง มารวมกันถึงจะสามารถแสดงออกมาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม” 
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แบบสัมภาษณ์ 

งานวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้นทางครูปี๊บ คงลายทอง 
(ศิลปินแห่งชาติ) 

 

บทสัมภาษณ์ ครูณรงค์ฤทธิ์  คงปิ่น รองผู้อ านวยการวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  
 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 
1. การด าเนินท านองของปี่ในมีลักษณะอย่างไร 
    จากการสัมภาษณ์ ครูณรงค์ฤทธิ์ คงปิ่น ได้กล่าวว่า “การด าเนินท านองปี่ใน ถ้าเราสังเกตใน
เบื้องต้นจนมาต่อเพลงในระดับที่สูงขึ้น ครูคิดว่าการด าเนินท านองปี่ในเป็นการด าเนินท านองของปี่
และมีการอาศัยท านองหลักของลูกฆ้อง ซึ่งการด าเนินท านองปี่ในจะมีความใกล้เคียงกับทางระนาด
เอกบางส านวนหรือมีการเป่าตามลักษณะท านองหลักและอาจจะมีการด าเนินท านองในลักษณะ
ท านองร้อง เช่น ลูกครั่น ลูกเอ้ือน เป็นต้น” 
 

2. กลวิธีของปี่ใน มีลักษณะอย่างไร 
     “กลวิธีของปี่ใน คือ เทคนิคเฉพาะของปี่ในซึ่งมีการฝึกเริ่มแรก คือ นิ้วควง การพรม การตีนิ้ว     
การเป่าแบบยักเยื้องจังหวะ ยกตัวอย่าง การเป่าแบบยักเยื้องจังหวะ ถือว่า เป็นกลวิธีเฉพาะของปี่ใน 
ที่เครื่องดนตรี เช่น ระนาดเอก ฆ้องวงใหญ่ ไม่สามารถบรรเลงได้” 
 

3. การด าเนินท านองป่ีในเพลง สามชั้น สามารถพัฒนาทักษะอะไรบ้าง 
     “สามารถน าไปพัฒนาทักษะในกลุ่มเสียงของเพลง เช่น สุรินทราหู สามชั้น ก็พัฒนาในเพลง       
แขกมอญ สุดสงวน นางครวญ หกบท เป็นต้นและยังสามารถน ากลอนในแต่ละเพลงมาใช้หรือคิด     
ต่อยอดท่ีเอ้ือต่อท านองหลักของเพลงนั้น ๆ” 
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แบบสัมภาษณ์ 

งานวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้นทางครูปี๊บ คงลายทอง 
(ศิลปินแห่งชาติ) 

 

บทสัมภาษณ์ อาจารย์พลณศักดิ์ ทรัพย์บางยาง อาจารย์ประจ าภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย               
วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี  

 วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564 
 

1. การด าเนินท านองของปี่ในมีลักษณะอย่างไร 
    จากการสัมภาษณ ์ครพูลณศักดิ์ ทรัพย์บางยาง ได้กล่าวว่า “การด าเนินท านองของปี่ในมีการอาศัย
ท านองหลักของลูกฆ้องเป็นส าคัญ อาจจะมีโหยบาง เก็บบาง แต่สิ่งส าคัญต้องยึดท านองหลัก 
ยกตัวอย่างเพลงสุรินทราหู สามชั้น เป็นเพลงในลักษณะส าเนียงมอญจะมีการด าเนินท านองใน
ลักษณะกลอนเฉพาะที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ของบทเพลง โดยส านวนกลอนทางปี่ในนั้นสิ่ง
ส าคัญต้องดูโครงสร้างของท านองหลักและมาด าเนินท านองในลักษณะของส านวนกลอนที่เป็นการ
แสดงเอกลักษณ์ของปี่ใน” 
 
 
2. กลวิธีของปี่ใน มีลักษณะอย่างไร 
     “กลวิธีคือเทคนิคเฉพาะของปี่ใน ยกตัวอย่าง 4 เพลงที่เราได้ศึกษามา เราจะเห็นว่าในการด าเนิน
ท านองปี่ใน สิ่งส าคัญและกลวิธีปี่ใน คือ การตอดลิ้น การตอดลม การพรมนิ้ว การครั่น การใช้ลิ้น    
ลม ในการบังคับเสียงไปมา” 
 
3. การด าเนินท านองป่ีในเพลง สามชั้น สามารถพัฒนาทักษะอะไรบ้าง 
      “สามารถพัฒนาในด้านการแปรท านองในบันไดเสียงที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและเป็นแม่แบบใน
การวางพื้นฐานในการศึกษาเพลงอื่น ๆ และยังสามารถน าไปต่อยอดในการพัฒนาเพลงเดี่ยว” 
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แบบสัมภาษณ์ 

งานวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้นทางครูปี๊บ คงลายทอง 
(ศิลปินแห่งชาติ) 

 

บทสัมภาษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภัทระ คมข า หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์  
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 
 
1. การด าเนินท านองของปี่ในมีลักษณะอย่างไร 
    จากการสัมภาษณ์ รองศาสตร์จารย์ ดร.ภัทระ คมข า ได้กล่าวว่า “การด าเนินท านองปี่ในต้องเริ่ม
พ้ืนฐานในเรื่อง ก าลังของการเป่าให้ชัดและเรื่องของกลวิธี เช่น ตอดลิ้น ต้องตอดลิ้นให้ชัดเจนก่อน 
ดังนั้นการต่อเพลงต้องฝึกกลุ่มเสียงให้ได้ เสียงต้อ เสียงกลาง เสียงแหบ และดึงกลวิธีมาใช้ในการ
ด าเนินท านอง การด าเนินท านองจะมีอยู่ 2 ประเภท คือ 1 ผู้เป่าต้องได้ท านองหลักและเป่าเกาะ
ท านองหลักก่อน 2 การด าเนินท านองแบบแปลที่สะกดด้วย ล คือ การมีชั้นเชิงแต่ต้องอาศัยกลวิธีมา
ผสมผสานในการด าเนินท านองแต่ต้องเกาะท านองหลัก เช่น การเป่าในเพลงโหมโรงเย็น หรือ เพลง
เหาะ จะมีกลวิธี คือ การตอดลิ้น การตอดลม ลิ้นพันลม ลมปลายลิ้น การควงนิ้ว โหยหวน หรือโปรย 
กลวิธีนี้ถือว่าเป็นทักษะขั้นสูง สรุป แปล ที่สะกด ล หมายถึง การเป่าแบบท านองหลักผสมผสานกลวิธี
ของปี่ใน แปร ที่สะกดด้วย ร หมายถึง กลวิธีในการเป่าในชั้นเชิงที่ผสมผสานในเพลงเดี่ยว สรุป แปร 
ที่สะกดด้วย ร หมายถึง การด าเนินท านองที่อาจจะไม่เกาะฆ้องเรียกกลวิธีพวกนี้ว่า เป่าในท านองพัน 
หรือจะอยู่ในเพลงประเภทเพลงเดี่ยว” 
 
2. กลวิธีของปี่ใน มีลักษณะอย่างไร 
    “การตอดลิ้น การตอดลม ลมครั่น ลมควร ลมปลายลิ้น การตีนิ้ว การพรมเสียงเดียว การพรม        
2 เสียง การโปรย ลมกระพุงแก้ม การโหยหวน นิ้วปริบ นิ้วควง และสิ่งส าคัญคือการระบายลม ดังนั้น 
องค์รวมเมื่อผสมผสานทั้งหมดแล้วเราจะเรียกว่า ลิ้นพันลม ลมพันลิ้น หมายถึง การตอดลิ้นด้วย   การ
ตอดลมด้วย และการระบายลมด้วย” 
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3. การด าเนินท านองป่ีในเพลง สามชั้น สามารถพัฒนาทักษะอะไรบ้าง 
    “ ในการด าด าเนินท านอง สิ่งส าคัญที่ควรท าเป็นอันดับที่ 1 คือ ท่านั่ง ท่านั่งที่ดีต้องนั่งพับเพียบ
เก็บปลายเท้า เพ่ือท าให้ปอดขยายและจะสามารถเป่าได้นาน ไม่ควรนั่งขัดสมาธิ เพราะถ้านั่งขัดสมาธิ
เมื่อตัวห่อหรือตัวงอ ปอดจะไม่ขยายและจะเป่าได้ไม่ทน แต่ถ้านั่งพับเพียบนาน ๆ ตัวตรงจะท าให้
ปอดขยาย ส่งผลให้เวลาไปบรรเลงจริง นั่งจริง ก็จะนั่งได้นานและนั่งได้ทน ดังนั้น พ้ืนฐานนี้ไม่ควร
มองข้ามอาจจะเป็นเล็ก ๆ น้อย ๆ ก็ตาม และอีกประเด็นที่ส าคัญ เรื่องการใช้มือขวาอยู่บน เพราะการ
ใช้มือขวาอยู่บนจะมีกลุ่มเสียงที่ส าคัญมาก ๆ ของปี่ใน เทคนิคพิเศษ หรือกลวิธีพิเศษจะอยู่ที่นิ้วบน
หมดเลย ดังนั้น เครื่องเป่าไทยจังต้องใช้มือขวาอยู่บน ถ้าจะตอบตามหลักวิทยาศาสตร์หรือตามความ
เชื่อในวัฒนธรรม คือ คนไทยจะใช้ทักษิณานุปทาน จะไม่ใช่อุจจาระ คือ การเวียนซ้าย ทักษิณานุปาน 
คือการเวียนขวา นี้ถือว่าเป็นพ้ืนฐานที่ดีของคนปี่ทุกคน อันดับที่ 2 ชื่อว่าเพลงสามชั้น จะเป็นกลุ่ม
เสียงที่มีลักษณะยาว ครูจะยกตัวอย่าง เช่น เพลงกรอ หรือเพลงบังคับทาง จะเป็นกลุ่มเสียงที่มั่งใช้ใน
การแก้ลมที่เพ้ียน สามารถแก้ลมสั้น ๆ ลมสูง ๆ ได้ แก้เสียงแหบ และในการด าเนินท านองจะท า ให้ผู้
เป่ารู้จัก ลีลา หรือ ทวงท านองในการด าเนินท านอง เช่น เพลงที่มีเท่าเสียงซึ่งเป็นกลุ่มเสียงพิเศษ กลุ่ม
เสียงนิ้วตะแคง คือ นิ้วลด ได้แก่ เพลงแขกมอญ สุรินทราหู เป็นต้น ดังนั้นในการด าเนินท านองเพลง
สามชั้น จะสามารถพัฒนาทักษะของผู้เป่า ในการแก้ลมเพ้ียน ฝึกให้ผู้เรียนเข้าในลักษณะของส านวน
กลอนเฉพาะทางท่ีแสดงความเป็นเอกลักษณ์ของปี่ในและยังสามารถพัฒนาในเรื่องสมาธิให้ดีอีกด้วย” 
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แบบสัมภาษณ์ 

งานวิจัยเรื่อง การด าเนินท านองปี่ในประเภทเพลงสามชั้นทางครูปี๊บ คงลายทอง 
(ศิลปินแห่งชาติ) 

 

บทสัมภาษณ์ ครูสุราช ใหญ่สูงเนิน ดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทย  
ส านักการสังคีตกรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม 

วันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 
 
1. การด าเนินท านองของปี่ในมีลักษณะอย่างไร 
    จากการสัมภาษณ์ ครูสุราช ใหญ่สูงเนิน ได้กล่าวว่า “ลักษณะการด าเนินท านองปี่ในต้องด าเนิน
ท านองโดยจะต้องเชื่อมโยงกับท านองหลัก โดยค านึงถึงภูมิรู้ของผู้บรรเลงว่ามีศักยภาพมากน้อยขนาด
ไหน ดังนั้นการด าเนินท านองจะไม่มีรูปแบบตายตัวว่าต้องใช้ส านวนนี้ไปตลอด ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ต้องให้ส านวนกลอนมีความใกล้เคียงกับท านองหลักและค่อยมาปรับใช้ให้
มีความซับซ้อนมากขึ้น องค์ประกอบที่ส าคัญของการเป่าปี่ใน คือ การเป่าเก็บบาง ตามท านองหลัก
บาง และโหยหวนบางให้มีความสัมพันธ์กับท านองหลัก  ครูผู้สอนต้องค่อยก ากับใกล้ชิด การใช้ลม
ยังไง การใช้ลิ้นยังไง ต้องแม่นลม แม่นลิ้น แม่นเสียง ถึงจะได้เสียงปี่ที่มีคุณภาพ” 
 
2. กลวิธีของปี่ใน มีลักษณะอย่างไร 
     “ลักษณะของกลวิธีของปี่ใน คือการใช้ลิ้น การใช้ลม ให้สัมพันธ์กัน แต่กลวิธีในที่นี้อาจจะมี       
การพรม การครั่น การพริบ การโหย ซึ่งทางกับกลวิธีจะไม่มีทางแยกจากกันจะเป็นการผสมผสานกัน      
แต่ถ้ากลวิธีที่ใช้มากที่สุดก็จะอยู่ในประเภทเพลงเดี่ยว แต่ถ้าเพลงทั่วไปจะไม่มีกลวิธีมากเกินไป” 
 
3. การด าเนินท านองป่ีในเพลง สามชั้น สามารถพัฒนาทักษะอะไรบ้าง 
      “สามารถน ามาพัฒนาทักษะในการเรียน คือ การสามารถหยิบยกลักษณะของเพลงมาใช้ในบท
เพลงต่าง ๆ ได้ไหม สมมุติ เราเรียนเพลงนี้เราก็สามารถมาเทียบเคียงน าไปใช้กับท านองอ่ืน ๆ ได้ไหม 
การใช้ลิ้น การใช้ลม เสียงเพ้ียนไม่เพ้ียน เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเพราะเพลงสามชั้นจะเป็นเพลงที่มี
ท านองยาว เราต้องสังเกตในเรื่องของคุณภาพเสียง ส านวนกลอนในแต่ละประโยคว่ามีความส าคัญ
อย่างไร และสามารถน าไปใช่กับเพลงอ่ืน ๆ ได้ไหม อีกรูปแบบหนึ่ง คือ เป็นการอนุรักษ์ในการเรียน
กับครูบาอาจารย์ การเรียนดนตรีเราต้องเรียนแบบคุณครูให้มากที่สุด เวลาครูเขาถ่ายทอดจะค านึง
เรื่องศักยภาพ แต่ในปัจจุบันอาจจะมีการใช้โน้ต ข้อดีคือ เราจะเข้าใจได้ง่าย ข้อเสีย เราอาจจะขาด
เรื่องกายภาพในการเป่า อย่างเช่นเพลง สุรินทราหู เพลงนี้ถือว่าเป็นเพลงลดเสียงที่ต้องใช้ส านวน
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กลอนพิเศษ เป็นเพลงที่มีช่วงเสียงน้อย ถ้าผู้เป่าปี่ไม่ได้ผ่านการเรียนเพลงนี้ ก็จะไม่สามารถเป่าส านวน
ต่าง ๆ ในเพลงได้ เราต้องมีการเรียนส านวนกับครูบาอาจารย์ก่อน นิ้วบางนิ้วอาจจะหาเสียงไม่เจอ
หรือที่เรียกว่า นิ้วตะแคง สรุป ในการพัฒนาทักษะ เราจะสามารถหยิบยกส านวนกลอนต่าง ๆ ที่ได้
เรียนน ามาใช้ในบทเพลงอื่น ๆ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ” 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ – นามสกุล     นายณัฏฐ์พัชร์ สนธิธรรม      

วันเดือนปีเกิด      22 กันยายน 2531 

สถานที่เกิด          สิงห์บุรี 

ที่อยู่                  234/238 หมู่ 1 ต าบล ถนนใหญ่ อ าเภอเมือง  

                        จังหวัดลพบุรี 15000 

ต าแหน่ง             ข้าราชการครู โรงเรียนอินทร์บุรี  

                        สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง 

ประวัติการศึกษา   

     พ.ศ. 2544      ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลลพบุรี 

     พ.ศ. 2547      มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวินิตศึกษา 

     พ.ศ. 2550      ประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี 

     พ.ศ. 2555      ศึกษาศาสตร์บัณฑิต 5 ปี สาขาดุริยางค์ไทย  

                         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

      พ.ศ. 2564     ศิลปมหาบัณฑิต สาขาดุริยางคศิลป์ไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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