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บทคัดย่อ 

เพลงทะแย เดิมเป็นเพลงสองชัน้ เรียกว่า “ทะแยกลองโยน” พระประดิษฐไพเราะ (มี ดุริยางกูร หรือ             
ครูมีแขก) ได้แต่งขยายขึน้เป็นเพลงสามชัน้ส าหรับใช้บรรเลงรับร้อง ต่อมาสงัคีตาจารย์ดนตรีไทยนิยมน าไป
ท าทางเดี่ยวบรรเลงด้วยเคร่ืองมือชนิดตา่ง ๆ เช่น ระนาดเอก ระนาดทุ้ม ฆ้องวงใหญ่ ซอด้วง ซอสามสาย เป็นต้น  
ผู้ วิจัยเล็งเห็นว่าเพลงทะแย สามชัน้ ซึ่งเป็นเพลงขนาด 2 ท่อน ท่อน 1 มี 4 จังหวะหน้าทับปรบไก่ ท่อน 2 มี                  
6 จงัหวะหน้าทบัปรบไก่ มีท านองท่ีสามารถท าเป็นเพลงเดี่ยวจะเข้ท่ีใช้กลวิธีการบรรเลงขัน้สงูท่ีแสดงอตัลกัษณ์
ของการดีดจะเข้ได้ ผลการวิจัยพบว่า 1. โดยการน าท านองทางฆ้องวงใหญ่สามชัน้มาเป็นฐาน ผู้ วิจัยสามารถ
ประดิษฐ์เพลงทะแย สามชัน้เป็นทางจะเข้ส าหรับบรรเลงร่วมวงได้ ต่อจากนัน้จึงพฒันาเป็นเพลงเดี่ยวจะเข้ต่อไป 
โดยใช้กลวิธีการบรรเลงแบบโบราณและการผูกกลอนเพลงขึน้ใหม่เพ่ือให้เกิดความไพเราะสละสลวย 2. ในการ
บรรเลงเพลงเดี่ยวจะเข้ทะแย สามชัน้ สามารถใช้กลวิธีหรือเทคนิคชัน้สงูในการดีดจะเข้ของครูโบราณ เช่น การ
สะบดัสองเสียง สามเสียง การดีดกระทบสาย การรูดเสียง การขยี ้เป็นต้น ได้อย่างวิจิตรพิสดารเต็มศกัยภาพของ
เคร่ืองดนตรี 

 

ABSTRACT 
Tayae was originally a songchan song titled Tayae Klongyon, extended into a samchan to 

accompany a vocalist  by Phra Praditphairoh (Me Duriyangkun or Kru Mekank). Later on the song 
was adapted into solo performance with several kinds of musical instruments, such as Ranat Ek, 
Ranat Thum, Khong Wong Yai, Saw Duang, and Saw Samsai. The researcher hypothesized that this 
song, which comprises two verses, with four and six Nathap Propkai respectively, was suitable to be 
developed into a perfect solo piece for Jakhe in which several Jakhe master performing techniques 

could be applied. The research found that: 1. Basing on Khong Wong Yai basic melody, the melody 
could be variated into the one specifically for Jakhe in an ensemble. After that, the melody was 
developed into the one to be performed with Jakhe alone by means of former popular techniques in 
combination with the creation of additional melody to beautify it. 2. In performing Tayae Sam Chan as 
a Jakhe Solo Piece, such extended playing techniques of a Jakhe as discovered by our master 
musicians could be exquisitely applied to fulfill the capacity of the instrument itself.   
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ค าน า 

เพลงเดี่ยวจดัเป็นประเภทเพลงไทยประเภทหนึ่งท่ีนิยมบรรเลงเพ่ือการฟังก่อเกิดสุนทรียภาพของผู้ ฟัง
และนักดนตรีไทย อีกทัง้เป็นเพลงประเภทท่ีแสดงความสามารถของนักดนตรีในการบรรเลง  เพลงเดี่ยว                
มีคณุลกัษณะท่ีนกัดนตรีจะต้องมีทกัษะและฝึกฝนมาอย่างดี เพราะผู้ประพันธ์เพลงจะคิดทางเพลงให้เหมาะสม
กบักบัการบรรเลงเคร่ืองดนตรีในแตล่ะชนิด ในอดีตได้มีการคิดประดิษฐ์ท านองเพลงแต่ละเคร่ืองมือ แต่มีจ านวน
จ ากดั โดยเฉพาะจะเข้ มีเพลงเดี่ยวท่ีนิยมกนันัน้ ได้แก่ เพลงลาวแพน เพลงจีนขิมใหญ่ เพลงฉ่ิงมลุง่   

ส าหรับการบรรเลงเดี่ยวดนตรีไทยอย่างใดอย่างหนึ่งในจ าพวกท่ีบรรเลงท านอง เช่น ป่ี  ระนาด ฆ้องวง 
ซอด้วง ซออู้  จะเข้ แต่เพียงคนเดียว ส่วนเคร่ืองดนตรีจ าพวกบรรเลงก ากับจังหวะ เช่น ฉ่ิง  โทน ร ามะนา                       
สองหน้า ถึงแม้ว่าร่วมบรรเลงไปด้วยกนั นบัว่าเป็นการบรรเลงคนเดียว และยังคงเรียกว่า เดี่ยว มีองค์ประกอบ
ส าคญั 3 ประการ คือ   

1. เพ่ือเป็นการอวดทาง คือ วิธีการด าเนินท านองท่ีมีความพลิกแพลง มีวิธีโลดโผนตามสมควรแก่เคร่ือง
ดนตรีชิน้นัน้    

2. เพ่ืออวดความแม่นย า คือ จะต้องแม่นย าในการจดจ าท านองและวิธีการบรรเลงทุกอย่างโดย            
ไมผิ่ดพลาด    

3. เพ่ืออวดฝีมือ คือ มีวิธีการบรรเลงต่าง ๆ  ไม่ว่าจะโลดโผนหรือยากเพียงไร ก็สามารถบรรเลงได้อย่าง
ชดัเจน ถกูต้อง ทกุวรรคตอน (มนตรี ตราโมท, 2531: 5)   

เพลงทะแย สามชัน้ เป็นเพลงเก่า ส าหรับคนตีระนาดเอกใช้เพลงนีส้ าหรับไล่ระนาด (ตีระนาดตอนเช้า
เป็นเวลานาน ๆ) ภายหลังจึงมีครูดนตรีได้ประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยวส าหรับอวดฝีมือกัน (มนตรี  ตราโมท และ 
วิเชียร กลุตณัฑ์, 2523: 558)   

ความคิดสร้างสรรค์นับเป็นความสามารถท่ีส าคัญอย่างหนึ่งของมนุษย์  ซึ่งมีคุณภาพมากกว่า
ความสามารถด้านอื่น ๆ และเป็นปัจจยัท่ีจ าเป็นอย่างย่ิงในการส่งเสริมความก้าวหน้าของประเทศชาติ ส าหรับ
การสร้างสรรค์ผลงานด้านดนตรีเกิดขึน้จากปัจจัยหลายอย่าง ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีท าให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน
ดนตรี ได้แก่ ความเช่ือ ศาสนา วิถีชีวิต และเทคโนโลยี ในระดบัชัน้นีจ้ะอธิบายถึงปัจจยัในการสร้างสรรค์ผลงาน
ด้านดนตรีจากวิถีชีวิตและเทคโนโลยี   

แนวการคิดสร้างสรรค์ท่ีผู้ วิจยัได้น าแนวทางของอเล็กซานเดอร์ ออสบอร์น ได้ใช้แนวคิดเร่ืองเทคนิคการ
สร้างสรรค์ โดยใช้แผ่นตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ มี  9 แนวทาง คือ 1. เอาไปใช้อย่างอื่นได้
หรือไม่     2. ดัดแปลงใช้อย่างอื่นได้หรือไม่ 3. ปรับเปลี่ยนได้หรือไม่ 4. เพ่ิมขยายได้หรือไม่ 5. ลดหดได้
หรือไม ่  6. ทดแทนได้หรือไม ่7. จดัใหมไ่ด้หรือไม่ 8. สลบัได้หรือไม ่9. ผสมรวมได้หรือไม ่  

เทคนิคเหลา่นีช้่วยให้สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหมใ่นการผลิตสินค้าภมูิปัญญาท้องถ่ิน มีการยดึสตูรโบราณ แล้ว
น าเทคนิคการสร้างสรรค์ของอเล็กซานเดอร์ ออสบอร์น ท าให้ภูมิปัญญาไทยก้าวไกลทดัเทียมภูมิปัญญาโลกได้ 
(เกรียงศกัด์ิ เจริญวงศ์ศกัด์ิ, 2545: 120-123)   

การประพนัธ์เพลงเดี่ยวจะเข้ เพลงทะแยสามชัน้ กรอบแนวคิดในการประพนัธ์นัน้มีแนวทางยึดหลกัการ
ประพันธ์เพลงไทยของอาจารย์มนตรี ตราโมท ได้จ าแนกไว้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ การประพันธ์จากความคิด
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สนุทรีย์ของผู้ประพนัธ์ 2. การประพนัธ์โดยการเปลี่ยนแปลง ตกแต่งจากท านองเดิม 3. การประพนัธ์โดยการยึด
ขยายและตดัลง (ปกรณ์ รอดช้างเผ่ือน, 2549: 7)  

ส่วนของการวิจัยครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ปรับแนวคิดออสบอร์นและหลักการประพันธ์เพลงไทยของอาจารย์
มนตรี ตราโมท มาใช้ในการคิดประดิษฐ์การประพนัธ์เพลงเดี่ยวจะเข้ใหม่ เพลงทะแย สามชัน้  ส าหรับให้นกัดนตรี
ไทยจะเข้ได้มีเพลงเดี่ยวใหม่เพ่ิมขึน้ในการบรรเลง เพ่ือให้ได้อรรถรสทางดนตรีโดยมีการสอดแทรกกลวิ ธีหรือ
เทคนิคพิเศษในลกัษณะรูปแบบเดิม ซึง่ผู้ วิจยัได้ศกึษาจากครูผู้ เช่ียวชาญเก่ียวกบัจะเข้ท่ีมีช่ือเสียง 3 ท่าน คือ นาง
มหาเทพกษัตรสมหุ (บรรเลง สาคริก), ครูแอบ ยุวนวณิชย์, ครูทองดี สจุริตกุล และผู้ วิจยัได้คิดประดิษฐ์ท านอง
และเทคนิคบางส่วนท่ีมีส านวนใหม่แตกต่างจากของเดิมอีกส่วนหนึ่ง  มารวมและปรับให้ได้วิธีการบรรเลงเดี่ยว
เพ่ิมขึน้จากเดิม คือ ใช้การสะบดัท้ายห้องเพลงและการดีดท านองลกัจงัหวะแบบระนาดทุ้ม 
 

อุปกรณ์และวิธีการ 
วิธีการด าเนินงานวิจยัครัง้นี ้  

1. การเก็บรวบรวมข้อมลูจากแหลง่ข้อมลูสถานท่ีตา่ง ๆ    
1.1 ข้อมูลเอกสาร  ได้แก่  หอสมุดแห่งชาติ ท่าวาสุกรี   ส านักงานวิทยทรัพยากร  จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั  ส านกัหอสมดุ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ บางเขน    
1.2 ข้อมลูเสียงและโน้ตเพลง ได้แก่  https://www.youtube.com และ  https://www.thaikids.com  

ห้องสมดุดนตรี ท่าวาสกุรี  มลูนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)  
2. การสมัภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิเช่ียวชาญดนตรีไทย ได้แก่ ครูฉลาก โพธ์ิสามต้น  ครูหยด ผลเกิด  ครู

สิงหล สงัจุ้ย  และครูเลี่ยมลกัษณ์  สงัจุ้ย 

3. การน าข้อมลูมาเรียบเรียง จดัการวิเคราะห์และการสงัเคราะห์เพ่ือการประพนัธ์เพลงเดี่ยวจะเข้ ทะแย 
สามชัน้ โดยผู้ วิจยัได้ก าหนดแนวทางการประพนัธ์เพลง มีวิธีการดงันี ้ 

3.1 เร่ิมต้นด้วยการก าหนดโครงสร้างเพลง น าท านองเพลงทะแย สามชัน้ ทางฆ้องใหญ่ เป็นโครงสร้าง
หลกัของการประพนัธ์ เพ่ือเป็นกรอบการสร้างท านอง  

3.2 การแปรท านองจากท านองฆ้องใหญ่ให้เป็นให้ท านองจะเข้ท่ีใช้ในการบรรเลงรวมวงเคร่ืองสายไทย
หรือวงมโหรี  

3.3 การน าท านองเพลงทะแย สามชัน้ ทางจะเข้ ส าหรับรวมวงมาประพนัธ์ให้เป็นทางเดี่ยวส าหรับจะเข้ 
โดยการประดิษฐ์ท านองให้มีความซบัซ้อนโดยกลวิธีหรือการดีดเทคนิคพิเศษ เช่น การดีดสะบดั การดีดกระทบ
สาย การดีดเก็บขยี ้เพ่ือแสดงความสามารถของผู้บรรเลง 
 

ผลและการวิจารณ์ 
ผลของการวิจัยในครัง้นี ้ผู้ วิจัยได้ประพันธ์เพลงเดี่ยวจะเข้ทะแย สามชัน้ได้ส าเร็จ โดยท านองเพลง

แบ่งเป็น 2 ท่อน ประกอบด้วย ท านองสามชัน้ ท่อน 1 เท่ียวหวาน มีขนาดความยาว 4 จงัหวะหน้าทบัปรบไก่ เท่ียว
เก็บ มีขนาดความยาว 4 จงัหวะหน้าทบัปรบไก่ ท่อน 2 เท่ียวหวาน มีขนาดความยาว  6 หน้าทบัปรบไก่ เท่ียวเก็บ 
มีขนาดความยาว 6 จังหวะหน้าทบัปรบไก่ โดยใช้กลวิธีการบรรเลงแบบโบราณ รูปแบบกลวิธีการดีดจะเข้ท่ีใช้ใน
เพลงเดี่ยวทะแย มีทัง้หมด 10 อย่าง ได้แก่ การสะเดาะ การสะบดัสองเสียง การสะบดัสามเสียง การดีดกล า้เสียง 
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การดีดกระทบสามสาย การดีดทิงนอยคูแ่ปด การดีดทิงนอยรูดสายลวด การย้อยเสียง การรูดเสียง การขยี ้เป็นต้น 
และการผูกกลอนเพลงขึน้ใหม่โดยผู้ วิจัยเพ่ือให้เกิดความไพเราะสละสลวยเหมาะสมกับการดีดเดี่ยวจะเข้ เมื่อ
ประพนัธ์เพลงเดี่ยวจะเข้ ทะแย สามชัน้เสร็จเรียบร้อย ผู้ วิจยัได้น าผลงานให้ผู้ทรงคณุวฒิุ ตรวจสอบผลงาน จ านวน 
3 ท่าน ได้แก่ พันโทเสนาะ หลวงสุนทร ศิลปินแห่งชาติ ท่านเช่ียวชาญด้านดนตรีไทยและการประพันธ์เพลง
ไทย  ครูศิริ วิชเวช ศิลปินแห่งชาติ  เช่ียวชาญด้านดนตรีไทยและการขบัร้องเพลงไทย เพลงเสภา การเดี่ยวเคร่ือง
ดนตรีไทย  ครูระวีวรรณ ทับทิมศรี  วิศิษฏศิลปินเช่ียวชาญด้านดนตรีไทยเคร่ืองดนตรีจะเข้  ทัง้สามท่านได้ตรวจ
ผลงานประเมินผลให้เพลงเดี่ยวจะเข้เป็นเพลงเดี่ยวจะเข้ท่ีถูกต้องตามแบบฉบบัของดนตรีไทยและให้น าไปใช้การ
เ รียนการสอนนิสิตสาขาวิชาดนตรี ไทย ระดับปริญญาตรีของภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ได้ ผู้ วิจยัได้บนัทกึเสียงต้นฉบบัในห้องบนัทกึของคณุชยัพร จิรจิตโกศล  เป็นรูปแบบซีดี 

 

สรุป 
การวิจัยครัง้นีไ้ด้ผลลัพธ์เป็นผลงานเพลงเดี่ยวจะเข้ทะแย สามชัน้ ประพันธ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์

ณรงค์ เขียนทองกลุ ประกอบด้วยท านองสามชัน้ ท่อน 1 มี 2 เท่ียว เท่ียวหวานเท่ียวเก็บ ท่อน 2 มี 2 เท่ียว เท่ียว
หวานเท่ียวเก็บเช่นกนั ได้น าผลงานเผยแพร่ลง  https://www.youtube.com/watch?v=6X3kyWsq_9A และน า
เพลงนีไ้ปใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 01385431 เคร่ืองดนตรีเอก 7 ภาคต้น ปีการศกึษา 2558-2559 

 

กิตตกิรรมประกาศ 
ผู้ วิจัยขอขอบพระคุณผู้ เช่ียวชาญดนตรีไทย ประกอบด้วยครูฉลาก โพธ์ิสามต้น  ครูหยด ผลเกิด  ครู

สิงหล สงัจุ้ย  ครูเลี่ยมลกัษณ์ สงัจุ้ย ในความกรุณาให้ข้อมลูพืน้ฐานทัว่ไปเก่ียวกบัเพลงทะแยและบริบท  อาจารย์
บุญส่ง ธรรมวณิชย์ กรุณาแนะน าเร่ืองการเขียนโน้ตสากลเพลงเดี่ยวทะแย  และอาจารย์จกัรี มงคล อนุเคราะห์
ให้ยืมจะเข้ดริุยบรรณ ในการบนัทกึเสียงต้นฉบบัเพลง  คณุชนรรค์ ชยักลุ ให้ข้อมลูทางฆ้องเพลงทะแย สามชัน้ ท่ี
ถ่ายทอดจากครูประมวล อรรถชีพ  และค าแนะน าทั่วไปในเ ร่ืองป่ีพาทย์ ท่ีน ามาใช้ในงายวิจัยชิ น้ นี ้                      
นายนาฐคณุ ถาวรปิยกลุ ช่วยด าเนินการเก่ียวกบัเอกสารงานวิจยัให้เรียบร้อยอย่างดี  

ขอบคุณนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยท่ีช่วยในการบันทึกเสียงต้นฉบับเพลงเดี่ยวจะเข้ เพลงทะแย สามชัน้ 
ได้แก่ นายไพฑูรย์ ผ่านพงษ์  นายเอกสิทธ์ิ พรมเตจา  นายปวเรศ พึ่งรอด  นายพีรพันธ์ กาญจนโหติทศั  นาย
ชตุิวฒัน์ มะโนรัตน์ และนิสิตสาขาดนตรีไทยท่ีไมไ่ด้เอย่นาม แตใ่ห้ความช่วยเหลือในงานวิจยัฉบบันี ้
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