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บทคัดยอ 
 

การศึกษาวิธีการประพันธและวิธีการบรรเลงเพลงเดี่ยวระนาดเอกของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร ในครั้งน้ีมี
จุดมุงหมายของการศึกษาคนควา ไดแก 1. เพ่ือศึกษาวิธีการประพันธเพลงเดี่ยวระนาดเอกของพันโทเสนาะ 
หลวงสุนทร 2. เพ่ือศึกษาวิธีการบรรเลงเพลงเดี่ยวระนาดเอกท่ีประพันธโดยพันโทเสนาะ หลวงสุนทร 

ผลการวิจัยพบวา วิธีการประพันธเดี่ยวระนาดเอกผูประพันธตองศึกษาและแบงประเภทเพลงท่ีใชในการประพันธ
เดี่ยวระนาดเอกเปน  2 ประเภท คือ เพลงทางพ้ืนและเพลงลูกลอลกูขัด เพลงทางพ้ืนจะเริม่ การประพันธ
ทํานองเดี่ยวโดยวางโครงสรางและกําหนดจดุมุงหมายของการประพันธ ซึ่งทํานองเดี่ยวอัตราจังหวะสามช้ันใน
เท่ียวแรกจะประพันธทํานองเดี่ยวดวยทํานองสะบัด สะเดาะ และขยี้ จากน้ันประพันธทํานองคาบลูกคาบดอก 
ทํานองรัวพ้ืน และทํานองเก็บ ตามลําดับ สวนการประพันธเดี่ยวระนาดเอกเพลงลูกลอลูกขัด เริม่ตนทํานองเดี่ยว
ดวยการประพันธทํานองสะบัด สะเดาะ และขยี้ จากน้ันประพันธทํานองคาบลูกคาบดอกจนจบเพลง ลักษณะ
เสียงท่ีใชในการประพันธจะอยูในกลุมเสียงเดยีวกัน มีทิศทางท่ีใชในการประพันธสอดคลองและเช่ือมตอระหวาง
ทํานองตลอดท้ังเพลง ภายในทํานองเดี่ยวตองมีการประพันธทํานองพิเศษท่ีสรางสรรคจากจินตนาการของ
ผูประพันธ และถาประพันธทํานองเดี่ยวตอไปใหครบในลักษณะเพลงเถา ผูประพันธตองปรับเปลีย่นโครงสราง
การบรรเลงในอัตราจังหวะสองช้ัน ช้ันเดียวและครึ่งช้ันไปตามลักษณะทํานองและแนว การบรรเลง สําหรับ
วิธีการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก ผูบรรเลงตองเตรยีมตัวและฝกซอมเดีย่ว เพ่ือปรับปรุงขอเสยีใหเกิดผลดตีอทักษะ
การบรรเลงของตน มีความแมนยาํและเขาใจวิธีการบรรเลงทํานองเดี่ยวอีกท้ังนํ้าหนักมือและคณุภาพเสียงชัดเจน 
จังหวะ ชองไฟ และแนวการบรรเลงตองกําหนดใหเหมาะสมกับพละกําลังของผูบรรเลง รวมท้ังการใชสติ สมาธิ 
และอารมณในการบรรเลงเดี่ยว ซึง่สิ่งท่ีสําคัญท่ีสดุของการบรรเลง คือ ความไพเราะ 
 
คําสําคัญ : วิธีการประพันธ / วิธีการบรรเลง / เด่ียวระนาดเอก/พันโทเสนาะ หลวงสุนทร / เพลงทางพ้ืน / 
              เพลงลกูลอลกูขัด 
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ABSTRACT 
 

The research aimed to study music composing and solo rendition technique of  Ranad-Ek by 
Lieutenat Colonel Sanore Luangsunthorn using ethnomusicological research approach. The 
results showed that there are mainly 2 types of musical pieces used for Ranad-Ek solo 
composition, i.e. Pleng thang peun and Pleng luk lor luk khad. The composition was derived 
from the original composition’s musical structure with certain objectives. The composition of 
Sam chang Ranad – Ek solo begins with the techniques of Sabud, Sadoh and Khayee and 
followed by Khab luk khab dok, Rua peun and Keb techniques in the respective repetition. 
The composition of Luk lor luk khad starts with Sabud, Sadoh and Khayee followed by the 
Khab luk khab dok melody throughout. The scale and musical direction of the Ranad-Ek solo 
compositions correspond to the original composition. Within a solo composition, the 
composer must create different unique melodies for each repetition from his imagination, 
distinguishing his composition from others’. If the composer desires to make his solo repetition 
a Thao, he must proportionately compose the more diminished versions for Song chan, Chan 
diao or Krerung chan while maintaining the musical identity of the Sam chan solo 
composition. Regarding the rendition of Ranad-Ek solo, a player must prepare and train 
himself in order to eliminate any playing weakness and to increase playing accuracy and 
understanding playing methods. The tempo, rhythmic temperament and progression and 
sound quality is determined to suit the player’s strength, wit, concentration, while keeping the 
aesthetic quality as top priority. 
 

Keywords : Composition / Rendition / Ranad-Ek Solo / Lieutenat Colonel Sanore  
                 Luangsunthorn / Pleng Thang Peun and Pleng Luk Lor Luk Khad 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 สื่อสรางสรรคผลงานทางดนตรีเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนมาเพ่ือตอบสนองความตองการของมนุษย ไมวาจะเปน         
การสรางสรรคผลงานทางดนตรีเพ่ือคลายความเหน่ือยลา คลายความเครียด  หรือแมแตการสรางความสัมพันธ
ระหวางมนุษยดวยกันเอง  ซึ่งเปนสิ่งท่ียอมรับกันท่ัวไปวาเปนสากล อยูในสังคมของมนุษยทุกชาติทุกภาษาดังท่ี
นักมานุษยวิทยามองดนตรีในลักษณะของความสัมพันธกับมนุษยและสังคมวา ดนตรี คือ ผลผลิตของพฤติกรรม
ในดานความนึกคิดและการสรางสรรคของมนุษย พฤติกรรมในดานความนึกคิดท่ีทําใหเกิดดนตรีข้ึนมาน้ันมี
สาเหตุอันเน่ืองมาจากแนวคิดท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมในสังคมท่ีมนุษยดาํรงอยู ดวยเหตุน้ี
การศึกษาและการทําความเขาใจเก่ียวกับดนตรจีึงเปนเรื่องความสัมพันธกับสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย   
ดนตรีถือเปนศลิปะท่ีเขาไปสูความรูสึกของผูฟงไดโดยไมตองตีความหมาย ซึ่งดนตรีท่ีดีน้ันอยูท่ีความไพเราะ    
อันเกิดมาจากภูมิปญญา ภมูิรู และการเขาถึงซึ่งดนตรีท่ีศึกษาอยางถองแท ซึ่ง (ภิญโญ  ภูเทศ, 2556, หนา 27) 
ไดอธิบายภาพสะทอนใหเห็นภูมิปญญาในการหาสิ่งบันเทิงของคนในสมัยกอน ซึ่งเน้ือเพลงท่ีปรากฏในเพลงมีการ
ถายทอดดวยวิธีการทางมุขปาฐะ ไดชวยอธิบายปรากฏการณของ ประวัติศาสตร สภาพสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต
ความเปนอยูในอดีตไดเปนอยางดี ดนตรีจึงถูกสรางสรรคและปรุงแตง จนเกิดความสมบูรณตามลักษณะท่ี
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ผูประพันธวางจุดมุงหมายเอาไว จงึทําใหงานประพันธทางดนตรีมีบทบาทอยางยิ่ง เน่ืองจากรับบทบาทเปนผูผลิต
ผลงานทางดนตรีสูสังคม 
 ภูมิปญญาท่ีสําคญัสิ่งหน่ึงอันเปนเอกลักษณของดนตรีทุกชาติทุกภาษาน่ันคือ บทเพลง ซึ่งดนตรไีทย    
มีนักประพันธผูสรางสรรคเพลงไทยเปนจํานวนมาก ไดประพันธเพลงข้ึนมาตามหลักของ ดนตรไีทย มลีีลาใน  
การขับรองและการบรรเลงแบบไทย สิ่งท่ีถือวาเปนผลงานช้ินเอกของผูประพันธคือ เพลงเดี่ยว ในปจจุบันก็ยัง
พบวามีการประพันธและการปรุงแตงทํานองของเพลงเดี่ยวกันอยูเสมอ (อุทิศ นาคสวัสดิ์, 2522, หนา 49) ใน
วงการดนตรไีทยนับวาเพลงเดี่ยวเปนเพลงท่ีใชทักษะปฏิบัติดานฝมอืมากท่ีสุด บุคคลท่ีบรรเลงเพลงเดี่ยวไดน้ัน
ตองไดรับการถายทอดและฝกฝนทักษะปฏิบัติทางดานดนตรมีาอยางชํานาญเพราะในกระบวนการของเพลงเดี่ยว
จะมีวิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีครบทุกอยาง ซึ่งผูประพันธไดวางจุดมุงหมายของเพลงเดี่ยวไดอยางสนิทสนม 
อีกท้ังการปรุงแตงทํานองอยางวิจิตรพิสดารยิ่งนัก ซึ่งกลาวไดวาเพลงเดี่ยวน้ันเปนวิชาความรูและอาวุธท่ีสําคัญ          
ของนักดนตรีไทย เพลงเดี่ยวท่ีนิยมกันท่ัวไป ไดแก แขกมอญ  สารถี  พญาโศก  ลาวแพน  นกขมิ้น  เชิดนอก  
กราวใน  ทยอย  อาหนู  อาเฮีย  แปะ  การเวก  มายอง  นารายณแปลงรูป  ดอกไมไทร  ตอยรูป เปนตน  
ลําดับข้ันตอนของการเดี่ยวน้ันจะเปนการเดีย่วดวยเครื่องดนตรีแตละช้ินในวงดนตรี  มักจะเปนวงปพาทย และ
เริ่มดวย ปใน ระนาดเอก  ฆองวงใหญ ฆองวงเล็ก ระนาดทุม ตามลําดับ สวนจะบรรเลงเพลงใดกอน ข้ึนอยูกับ
ความพรอมของนักดนตรีท่ีรวมวงกันอยู รวมท้ังสถานการณในขณะน้ัน ในการบรรเลงเดีย่วเครื่องดนตรีในวง    
ปพาทยจะมีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะท่ีบรรเลงรวมกับการเดี่ยว ไดแก กลองสองหนาและฉ่ิง ซึ่งจะเปนผู
กํากับจังหวะให วิธีการประพันธหรือการทําทางเดี่ยวเครื่องดนตรีน้ัน เปนวิชาความรูท่ีเปนภมูิปญญาอันแยบคาย      
ผูท่ีประพันธจะตองเรียนรูและเขาใจในหลักการของการประพันธเพลงเดี่ยววามรีะเบียบแบบแผนอยางไรบาง   
อีกท้ังยังตองสามารถบรรเลงเพลงเดี่ยวจนแตกฉานและชํานาญการก็จะยิ่งสงผลใหการประพันธเพลงเดี่ยวเกิด
ความถูกตองสมบูรณ สละสลวยเมือ่ไปบรรเลงท่ีไหนหรือถายทอดใหกับใคร ก็จะสามารถบงบอกถึงความเปน
เอกลักษณของสายการเรียนรูท่ีสืบทอดและยังเปนเอกลักษณของผูประพันธเพลงเดี่ยวอีกดวย 
 พันโทเสนาะ หลวงสุนทร เปนนักระนาดเอกผูหน่ึงท่ีไดประพันธเพลงเดี่ยวระนาดเอกไวเปนจํานวนมาก 
อีกท้ังยังเปนนักระนาดเอกฝมือดท่ีีมีช่ือเสียง พันโทเสนาะ หลวงสุนทร เกิดวันท่ี 12 กันยายน พ.ศ.2477 ท่ี
จังหวัดสมุทรสงคราม เริม่เรยีนดนตรีไทยกับคุณตาถม  เจริญผล และบิดาคือครบูาง หลวงสุนทร เมื่ออายุได   
14 ป บิดาไดพามาฝากตัวเปนลูกศิษยกับคุณครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) พันโทเสนาะ        
หลวงสุนทร ไดศึกษาดนตรไีทยกับหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) โดยศึกษาดานระนาดเอกเปนหลัก 
ในชวงแรกเปนลูกศิษยแบบไปๆ กลับๆ แตเมื่ออายุ 17 ป พันโทเสนาะ  หลวงสุนทร ไดอาศัยอยูบานคณุครู  
หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) และไดร่ําเรียนสรรพวิชาความรูเปนจํานวนมากโดยเฉพาะเพลงเดี่ยว    
ระนาดเอก เมื่อ พ.ศ. 2499  พันโทเสนาะ  หลวงสุนทร ไดเขารับราชการสังกัดกองดุริยางคทหารบก           
พ.ศ.2523 เปนอาจารยชมรมดนตรีไทยโรงเรยีนนายรอยพระจลุจอมเกลา พ.ศ. 2526 ไดรับเชิญใหเปนอาจารย
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร และสอนดนตรีไทยใหกับสถาบันการศึกษาอีกหลายสถาบัน          
พันโทเสนาะ  หลวงสุนทร ไดถายทอดวิชาความรูดานการบรรเลงระนาดเอกใหกับลูกศิษยเปนจํานวนมาก อีกท้ัง
ยังไดบันทึกเสียงเพลงไทยไวเปนจาํนวนมากเชนเดียวกัน นอกจากน้ีพันโทเสนาะ  หลวงสุนทรยังมคีวามสามารถ
ทางดานดนตรสีากลและการบันทึกโนตสากลเปนอยางดี อีกท้ังการประพันธเพลงไทยและการประพันธเดี่ยว
ระนาดเอก ท่ีถือไดวาเปนผลงานช้ินเอกท่ีเปนท่ีนิยมในวงการดนตรีไทยในปจจุบันอีกทางหน่ึง เชน             
เพลงอาเฮยี เถา เพลงดอกไมไทร สามช้ัน เพลงอาหนู เถา เพลงนารายณแปลงรูป เถา และเพลงเทพบรรทม 
สามช้ัน เปนตน  ซึ่งในปจจุบันน้ีพันโทเสนาะ  หลวงสุนทรก็ยังประพันธเพลงเดี่ยวระนาดเอกอยูเปนนิจ  
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  จากองคประกอบและเหตผุลท่ีสําคัญเบ้ืองตนน้ี ผูประพันธเพลงเปนบุคคลท่ีสําคัญในการสรางสรรคให
เกิดความงามทางศลิปะและสุนทรยีะอันพึงประสงค ซึ่งผูวิจัยเห็นวา พันโทเสนาะ  หลวงสุนทร เปนศลิปนและ
เปนครูดนตรไีทยท่ีมีความรูความสามารถในการประพันธเพลงเดี่ยวระนาดเอก เปนท่ียอมรับกันอยางกวางขวาง
ในสังคมดนตรีไทย โดยเฉพาะดานการบรรเลงระนาดเอกซึ่งไดรับการถายทอดและฝกฝนจากครูหลวงประดิษฐ
ไพเราะ (ศร  ศิลปบรรเลง) ซึ่งเปนครูดนตรีไทยท่ีถือไดวามีความรูความสามารถมาก ปจจุบันพันโทเสนาะ  หลวง
สุนทร เปนผูเช่ียวชาญดานดนตรีไทย และยังไดถายทอดวิชาความรูใหกับนักดนตรไีทย รุนหลังเปนจํานวนมาก 
จากผลงานของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร ไดเปนท่ีประจักษตอสายตาของนักดนตรีไทยในดานการประพันธเพลง
เดี่ยวระนาดเอก ซึ่งถือไดวาพันโทเสนาะ  หลวงสุนทรสามารถประพันธเพลงเดีย่วระนาดเอกและบรรเลงเดี่ยว
ระนาดเอกไดเปนอยางดีเยี่ยม ผูวิจัยมีความสนใจและเล็งเห็นประโยชนของการศึกษาวิธีการประพันธและวิธีการ
บรรเลงเพลงเดี่ยวระนาดเอกของพันโทเสนาะ  หลวงสุนทร  เพ่ือเก็บเปนขอมูลทางวิชาการและเปนมรดก
วัฒนธรรมทางดนตรีไทยของชาตสิืบไป 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาวิธีการประพันธเพลงเดี่ยวระนาดเอกของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร 

2. เพ่ือศึกษาวิธีการบรรเลงเพลงเดี่ยวระนาดเอกท่ีประพันธโดยพันโทเสนาะ หลวงสุนทร 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 วิธีการประพันธเพลง หมายถึง ข้ันตอนและรูปแบบการประดิษฐทํานองเพลง โดยมีการกําหนด
จุดมุงหมาย โครงสรางของเพลง และลักษณะทํานองตามวิธีการบรรเลงท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตน เพ่ือใหเกิด
ความไพเราะ สละสลวย และสามารถนํามาบรรเลงกับเครื่องดนตรไีดอยางเหมาะสม 
 วิธีการบรรเลงเพลง หมายถึง ข้ันตอนและรูปแบบการเลนเครื่องดนตรีเพ่ือใหเกิดความไพเราะ 

 เพลงทางพ้ืน หมายถึง เพลงท่ีมีทํานองเต็ม มักเปนเพลงท่ีมีการบรรเลงแบบเก็บ 
 เพลงลูกลอลูกขัด หมายถึง เพลงท่ีมีทํานองแบงออกเปน 2 กลุม สาํหรับการบรรเลงของเครื่องดนตร ี
โดยมีกลุมนําและกลุมตามเลนสลบักันและมีทํานองเตม็เปนสวนนอย 
 เพลงเดี่ยวระนาดเอก หมายถึง เปนเพลงท่ีสรางข้ึนเพ่ือใชบรรเลงโดยเนนเฉพาะระนาดเอก ใชสําหรับ
การบรรเลงเพ่ืออวดฝมือของนักดนตรีอวดทางและวิธีการดําเนินทํานอง  
 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

การศึกษาวิธีการประพันธและวิธีการบรรเลงเพลงเดี่ยวระนาดเอกของพันโทเสนาะ  หลวงสุนทร   
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควา ดวยกระบวนการวิจัยเชิงคณุภาพ โดยรวบรวมขอมลูจากการสัมภาษณ        
การปฏิบัติ และการถายทอดเดี่ยวระนาดเอกจากพันโทเสนาะ  หลวงสุนทร มาทําการศึกษาวิเคราะหขอมูลซึ่ง
แบงข้ันตอนการดําเนินการวิจัยดังน้ี 

1. ศึกษาวิธีการประพันธเพลงเดี่ยวระนาดเอกของพันโทเสนาะ  หลวงสุนทร 
      1.1 ศึกษาวิธีการประพันธเดีย่วระนาดเอกเพลงทางพ้ืนจากเดีย่วระนาดเอกเพลง 

นารายณแปลงรูป เถา โดยศึกษาวิธีประพันธทํานองเดี่ยวในอัตราจังหวะ สามช้ัน สองช้ัน ช้ันเดียวและครึ่งช้ัน 
ตามลักษณะโครงสรางของเพลงเดีย่วของประเภทเพลงทางพ้ืน ไดแก 

- วิธีการประพันธทํานองข้ึนตนเพลง  
 - วิธีการประพันธทํานองสะบัด สะเดาะ ขยี้ และการเรยีบเรียงทํานองตามโครงสรางของ

เพลงเดี่ยว 



สักทอง : วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สทมส.) 

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3  กันยายน - ธันวาคม 2558         ISSN 2408 - 0845
205

 

 

 - วิธีการประพันธทํานองคาบลูกคาบดอก และการเรยีบเรยีงทํานองตามโครงสรางของเพลง
เดี่ยว 

         - วิธีการประพันธทํานองรัวพ้ืน และการเรียบเรียงทํานองตามโครงสรางของเพลงเดีย่ว 
 - วิธีการประพันธทํานองเก็บ และการเรยีบเรยีงทํานองตามโครงสรางของเพลงเดี่ยว 
 - วิธีการประพันธทํานองจบเพลง 
      1.2 ศึกษาวิธีการประพันธเดีย่วระนาดเอกเพลงลูกลอลูกขัดจากเดี่ยวระนาดเอกเพลงอาเฮีย เถา 

โดยศึกษาวิธีประพันธทํานองเดี่ยวในอัตราจังหวะ สามช้ัน สองช้ัน ช้ันเดียวและครึ่งช้ัน ตามลักษณะโครงสราง
ของเพลงเดี่ยวของประเภทเพลงลกูลอลูกขัด ไดแก 

 - วิธีการประพันธทํานองข้ึนตนเพลง  
 - วิธีการประพันธทํานองสะบัด สะเดาะ ขยี้ และการเรยีบเรียงทํานองตามโครงสรางของ

เพลงเดี่ยว 
 - วิธีการประพันธทํานองคาบลูกคาบดอก และการเรยีบเรยีงทํานองตามโครงสรางของเพลง

เดี่ยว 
 - วิธีการประพันธทํานองจบเพลง 
2. ศึกษาวิธีการบรรเลงเดีย่วระนาดเอกท่ีประพันธโดยพันโทเสนาะ หลวงสุนทร 
      2.1 การเตรียมตัวและวิธีการฝกซอมกอนท่ีจะบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 
      2.2 การสรางกําลังใจและการรวบรวมสมาธิในการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 
      2.3 วิธีการข้ึนเพลง 
      2.4 วิธีการสะบัด สะเดาะ เก็บ และการบรรเลงเทคนิคพิเศษในเท่ียว สะบัด  
สะเดาะ และ การเก็บ โดยพิจารณาจากจังหวะและชองไฟในการบรรเลง 
      2.5 วิธีการบรรเลงคาบลูกคาบดอก และการบรรเลงเทคนิคพิเศษในเท่ียวการ 
บรรเลงคาบลูกคาบดอก 
      2.6 วิธีการบรรเลงรัวพ้ืน และการบรรเลงเทคนิคพิเศษในเท่ียวการบรรเลงรัวพ้ืน 
      2.7 วิธีการบรรเลงเก็บ และการบรรเลงเทคนิคพิเศษในเท่ียวการบรรเลงเก็บ 
      2.8 วิธีการวางแนวการบรรเลง 
      2.9 วิธีการจบเพลง 

 

ผลการวิจัย 
 1. การศึกษาวิธีการประพันธเพลงเดี่ยวระนาดเอกของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร 
    การประพันธเดี่ยวระนาดเอก เปนงานประพันธทางดนตรีท่ีใชความรูความสามารถในระดับสูง 
ผูประพันธควรมีคณุสมบัติครบถวนท้ังดานปฏิบัติและทฤษฎีทางดนตรี เขาใจและสามารถถายทอดสูผูฟงตาม
หลักการทางดรุิยางคศาสตรได เพ่ือใหเกิดผลงานท่ีสรางสรรคข้ึนจากฐานความรูของตนเองและสามารถนํา
ผลงานไปบรรเลงเพ่ือถายทอดสูผูฟงได โดยมีวิธีการประพันธเดี่ยวระนาดเอก ดังน้ี 

   โครงสรางการประพันธเดี่ยวระนาดเอก 
       พันโทเสนาะ  หลวงสุนทรไดกําหนดรูปแบบและโครงสรางในการประพันธเดี่ยวระนาดเอกตาม
ลักษณะประเภทเพลงดังน้ี 

         1. เพลงทางพ้ืน ประเภทเพลงทอนเดียว ใชรูปแบบการประพันธท้ังหมด 4 เท่ียว อัตราจังหวะ
สามช้ัน ไดแก 
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อัตราจังหวะสองช้ัน ช้ันเดียวและครึ่งช้ัน 
 
 
 
 
    การประพันธเพลงทางพ้ืน ประเภทเพลงทอนเดียวน้ันใชรูปแบบการประพันธท้ังหมด 4 เท่ียวทุก
อัตราจังหวะ  
       2. เพลงทางพ้ืน ประเภทเพลงท่ีมีจํานวนทอนมากกวา 1 ทอนข้ึนไป รูปแบบในการประพันธ 
ผูประพันธสามารถกําหนดไดตามความเหมาะสม ซึ่งสวนใหญแลวเท่ียวแรกของทอนท่ี 1 เปนการประพันธ
ทํานองสะบัด สะเดาะ ขยี้ และ เก็บ เท่ียวท่ี 2 ใชการบรรเลงคาบลูกคาบดอกในการประพันธ และในทอนตอๆ 
ไปผูประพันธใช การรัวพ้ืนหรือการบรรเลงเก็บได เท่ียวของการบรรเลงจะใชเทคนิคใดข้ึนอยูกับการวาง
วัตถุประสงคของผูประพันธ 

      3. เพลงลูกลอลูกขัด ผูประพันธเปนผูกําหนดโครงสรางและรูปแบบของการประพันธเดีย่ว  
ซึ่งการประพันธในแตละทอนของเพลงน้ัน บรรเลง 2 เท่ียว ในแตละเท่ียวมีวิธีการประพันธท่ีแตกตางกันไปตาม                 
การวางวัตถุประสงคของผูประพันธ ซึ่งสวนใหญแลวเท่ียวแรกของทอนท่ี 1 เปนการประพันธทํานองสะบัด 
สะเดาะ ขยี้ และเก็บ และในทอนตอๆ ไปผูประพันธสามารถกําหนดรูปแบบไดตามความตองการ 

ทํานองท่ีใชในการประพันธเดีย่วระนาดเอก 
   1. วิธีการประพันธทํานองข้ึนตนเดี่ยวระนาดเอก ผูประพันธตองหาทํานองท่ีไมซ้ํากับการประพันธ

ของผูอ่ืน สามารถดึงดูดความสนใจของผูฟงได โดยสวนใหญแลวจะข้ึนตนดวยการบรรเลงสะบัด สะเดาะและขยี้ 
ผสมผสานกัน ซึ่งมีวิธีการประพันธโดยการแบงทํานองเพลงเปน 8 หองเพลง เทากับ 1 จังหวะหนาทับ อาจจะ
ข้ึนตนดวยการสะบัด 2 หองเพลงหรือ 4 หองเพลงตามตองการ ผูประพันธตองประพันธใหลงจังหวะ เสียงท่ีใชใน
การประพันธตองใชเสียงท่ีสัมผัสและกลมกลืนกันท้ังทํานอง 

   2. วิธีการประพันธทํานองสะบัด ผูประพันธสามารถประดิษฐทํานองสะบัดจากทํานองเก็บของการ
บรรเลงระนาดเอก ซึ่งมีวิธีการสะบัด ไดแก การสะบัด 2 เสียง และสะบัด 3 เสียง ทิศทางของทํานองจะเปน
ตัวกําหนดวาทิศทางในการประพันธทํานองสะบัดจะสะบัดข้ึนหรือสะบัดลง การเลือกชวงทํานองในการสะบัด
ตองเปนชวงทํานองท่ีเหมาะสม ผูบรรเลงสามารถนําไปบรรเลงแลวไมขัดมือ  
ตัวอยางทํานองสะบัด 2 เสยีง จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 

   
 
 
 
 
 

การสะบัด 2 เสียง 

ทํานองสะบัด 
สะเดาะและขยี ้

 

 

 

 

ทํานอง 
คาบลูกคาบดอก 

 

 

 

 

ทํานองรัวพ้ืน 
 

 

 

 

ทํานองเก็บ 
 

 

 

 
ทํานองเก็บ 

 

 

 

 
 

ทํานอง 
คาบลูกคาบดอก 

 

 

 
 

ทํานองรัวพ้ืน 
 

 

 
 

ทํานองเก็บ 
 

 

 
 

 

 

วิธีการประพันธทํานองสะบัด 

 
 
 
 
 
 
ตัวอยางทํานองสะบัด 3 เสียง จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 

 
 
 
วิธีการประพันธทํานองสะบัด 

 
 
 
 
 
 
 

   3. วิธีการประพันธทํานองสะเดาะ ผูประพันธตองมีความเขาใจในเรื่องชองไฟและการเลือกใช ชวง
จังหวะท่ีเหมาะสม โดยใชวิธีการลดทอนทํานองจากการบรรเลงเก็บ เพ่ือใหสามารถใชทํานองสะเดาะได เสียงท่ี
ใชในการประพันธทํานองสะเดาะตองอยูในกลุมเสยีงเดียวกันกับทํานองหลัก ซึ่งสามารถทําใหทํานองสะเดาะท่ี
ประพันธน้ันเนนหนักเสียงตามท่ีผูประพันธตองการได 
ตัวอยางทํานองสะเดาะ จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 

  
 
 

วิธีการประพันธทํานองสะเดาะ 

 
 
 
 
 
 

  

การสะเดาะ 

 

ทํานองหลัก 

ทํานองระนาดเอก 

ทํานองเด่ียวระนาดเอก 

ทํานองหลัก 

ทํานองระนาดเอก 

ทํานองเด่ียวระนาดเอก 

ทํานองเด่ียวระนาดเอก 

ทํานองระนาดเอก 

ทํานองหลัก 
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วิธีการประพันธทํานองสะบัด 

 
 
 
 
 
 
ตัวอยางทํานองสะบัด 3 เสียง จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 

 
 
 
วิธีการประพันธทํานองสะบัด 

 
 
 
 
 
 
 

   3. วิธีการประพันธทํานองสะเดาะ ผูประพันธตองมีความเขาใจในเรื่องชองไฟและการเลือกใช ชวง
จังหวะท่ีเหมาะสม โดยใชวิธีการลดทอนทํานองจากการบรรเลงเก็บ เพ่ือใหสามารถใชทํานองสะเดาะได เสียงท่ี
ใชในการประพันธทํานองสะเดาะตองอยูในกลุมเสยีงเดียวกันกับทํานองหลัก ซึ่งสามารถทําใหทํานองสะเดาะท่ี
ประพันธน้ันเนนหนักเสียงตามท่ีผูประพันธตองการได 
ตัวอยางทํานองสะเดาะ จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 

  
 
 

วิธีการประพันธทํานองสะเดาะ 

 
 
 
 
 
 

  

การสะเดาะ 

 

ทํานองหลัก 

ทํานองระนาดเอก 

ทํานองเด่ียวระนาดเอก 

ทํานองหลัก 

ทํานองระนาดเอก 

ทํานองเด่ียวระนาดเอก 

ทํานองเด่ียวระนาดเอก 

ทํานองระนาดเอก 

ทํานองหลัก 
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   4. วิธีการประพันธทํานองขยี ้สวนใหญแลวจะพบในเท่ียวแรกของการประพันธเพลงเดี่ยวระนาดเอก
ใชข้ึนตนทํานองเดี่ยว มีวิธีการประพันธโดยการขยายทํานองจากทํานองเก็บปกติ ผูประพันธตองกําหนดทิศทาง
ของทํานองขยี้เพ่ือไมใหขัดและเปนอุปสรรคตอผูบรรเลง พยายามหาทํานองท่ีหลากหลาย สามารถบรรเลงไดท่ัว
ผืนระนาดเอกและบรรเลงขยี้ใหลงจังหวะ ไมขยี้คางไวระหวางวรรคหรือตอนของเพลง  
ตัวอยางวิธีการประพันธทํานองขยี้ จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 

 
 
 
 
 
 
 

   5. การประพันธทํานองเดีย่วระนาดเอกโดยใชรูปแบบคูทํานองของการประพันธทํานองสะบัด 
สะเดาะ และขยี ้พบการใชรูปแบบการประพันธทํานองเปนคู ซึ่งมรีปูแบบของทํานองเหมือนกันแตเปลี่ยนกลุม
เสียงของการประพันธไปตามลักษณะและทิศทางของทํานองหลัก 
ตัวอยางรูปแบบคูทํานอง จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงอาเฮีย เถา 

  

    6. วิธีการประพันธทํานองคาบลกูคาบดอก ประกอบดวยทํานอง 2 สวน คือ ทํานองรัวและทํานอง
เก็บ ผูประพันธตองคํานึงและพิจารณากําหนดชวงทํานองวาจะใชทํานองรัวในระยะสั้นหรือระยะยาว เน่ืองจาก     
การประพันธทํานองคาบลูกคาบดอกตองประพันธใหเปนชุดและกําหนดอัตราสวนทํานองรัวกับทํานองเก็บใหเกิด
ความสมดุล พยายามอยาใหเกิดความขัดแยงระหวางทํานอง ดําเนินทํานองอยางราบรื่น และทิศทางของ       
การประพันธมคีวามสอดคลองสัมพันธกัน  
 

ตารางแสดงสัดสวนของการประพันธทํานองคาบลูกคาบดอก 
เก็บ 1 รัว 1 
        
เก็บ 2 รัว 2 
        
เก็บ 4 รัว 4 
        
เก็บ 8 รัว 8 
        
        

สะบัด สะเดาะ ท่ีคูกัน 

ทํานองเด่ียวระนาดเอก 

ทํานองระนาดเอก 

ทํานองหลัก 
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ทํานองเดี่ยวระนาดเอกท่ีใชในการประพันธทํานองคาบลูกคาบดอก ไดแก 
   1. ทํานองรัว ไดแก การรัวเปนทํานอง รัวคูเสียง และการรัวไขวมือ เปนตน 

2. ทํานองเก็บ การประพันธทํานองเก็บควรใชลักษณะของกลอนระนาดเอกท่ีเรียบงาย 
ธรรมดา ไมใชลักษณะของกลอนระนาดเอกท่ีสลับซับซอนมากจนเกินไป เพราะเราตองการใหทํานองเก็บเปน    
พ้ืนหลังของทํานองรัว อีกท้ังทํานองเก็บยังชวยกําหนดทิศทางของทํานองรัววรรคตอไปดวย 
 

ตัวอยางทํานองคาบลูกคาบดอก จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 
 
 
 
 
 
 
 
   

การประพันธทํานองคาบลูกคาบดอกพบรูปแบบทํานองท่ีซ้ํากันภายในวรรคเพลงเพียงแตเปลี่ยน   
กลุมเสียงท่ีใชในการประดิษฐทํานองตามลักษณะแนวทางทํานองคาบลูกคาบดอกในชวงน้ัน ทิศทางของทํานอง    
คาบลูกคาบดอกสวนใหญแลวใชทิศทางเดียวกันกับทิศทางของทํานองหลัก รูปแบบของทํานองคาบลกูคาบดอก
สามารถนําไปประยุกตใชในการประพันธทํานองเดี่ยวเพลงอ่ืนๆ ได โดยพิจารณาจากทํานองหลักหากพบวามี
รูปแบบทํานองหลักท่ีเหมือนกันสามารถนํารปูแบบของทํานองคาบลูกคาบดอกไปใชในการประพันธได          
โดยเปลี่ยนกลุมเสียงใหตรงกับเพลงท่ีประพันธ 
ตัวอยางรูปแบบทํานองคาบลูกคาบดอก จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 

  

การประพันธทํานองคาบลูกคาบดอกใหเกิดความหลากหลาย สามารถเพ่ิมเทคนิคการประพันธ
ดังตอไปน้ี 

1. การใชทิศทาง โดยใชการประพันธทํานองเดี่ยวท่ีทํานองเสียงต่ําและยายไปใชดวยรูปแบบ 
ทํานองเดียวกันท่ีตําแหนงเสียงสูง สลับกันไปมา จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงอาเฮีย เถา 
    
 
 
   

 

ทํานองรัว ทํานองเก็บ 

ทํานองเสียงต่ํา 
ทํานองเสียงสูง 

รูปแบบทํานอง 

ทํานองหลัก 

ทํานองเด่ียวระนาดเอก 
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2. การเพ่ิมระดับความยากใหกับทํานองเดี่ยว ดวยการเพ่ิมเทคนิคการบรรเลงใหยากข้ึนจาก 

โครงสรางทํานองเดิม จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงอาเฮยี เถา 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ทํานองเดี่ยวสุดทายของแตละเท่ียว ควรใชทํานองเก็บในการประพันธ เพ่ือทําใหผูฟงและ     
ผูบรรเลงเขาใจทํานองเดี่ยวและมองเห็นภาพวาการบรรเลงเดี่ยวในขณะน้ันบรรเลงถึงทํานองหลักในชวงใด   
ทอนใดและเท่ียวใด 
 7. วิธีการประพันธทํานองรัวพ้ืน พบเฉพาะการประพันธเดีย่วระนาดเอกเพลงทางพ้ืนเทาน้ัน โดยใช
หลักการในการประพันธทํานองรัวเชนเดียวกันกับทํานองรัวในเท่ียวคาบลูกคาบดอก ผูประพันธตองคํานึงถึง    
ลูกตกและตีกรอบจุดมุงหมายของทํานองวาจะประดิษฐทํานองรัวไปสูตําแหนงของลูกตกน้ันอยางไร             
โดยพิจารณาจากทิศทางของการบรรเลง รูปแบบการประพันธทํานองรัวพ้ืน ผูประพันธสามารถกําหนดไดตาม
ความเหมาะสม  สามารถใชรูปแบบเดียวกันท้ังวรรคหรือใชรูปแบบทํานองรัวท่ีผสมผสานกันได เชน ในการรัว    
1 วรรค หรือ  1 ประโยค ใชการรวัเปนทํานองรัวคูเสียง รัวฉีกอก การกวาด ผสมผสานกัน 
ตัวอยางทํานองรัวเปนทํานอง จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 
 
 

 
ตัวอยางทํานองรัวคูเสียงและรัวฉีกอก จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงอาเฮีย เถา 

 
 
 
 
 
ตัวอยางทํานองกวาด จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงอาเฮีย เถา 

 
 

รัวคูเสยีง 

รัวฉีกอก 

ทํานองรัว 

ทํานองเก็บ 

ทํานองเก็บ 

ทํานองรัว 
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8. วิธีการประพันธทํานองเก็บ ผูประพันธตองแปรทํานองเก็บจากทํานองหลัก ซึ่งมีความแตกตางของ
การใชทํานองเก็บสําหรับการประพันธเดี่ยวระนาดเอก โดยแบงประเภทของทํานองเก็บออกเปน 3 รูปแบบ คือ 
  รูปแบบท่ี 1 วิธีการประพันธทํานองเก็บในเท่ียวการสะบัด สะเดาะ และขยี้ ทํานองเก็บจะ
เปนทํานองเช่ือมประสานระหวางเทคนิคการบรรเลงตางๆ ดังน้ันลักษณะกลอนระนาดเอกท่ีใชในการประพันธ
ทํานองเก็บ ไมควรใชกลอนระนาดเอกท่ีสลับซับซอนจนเกินไป ตองคํานึงถึงกลุมเสยีงและทิศทางของทํานอง  
เปนหลักจึงจะทําใหเกิดการประสานเช่ือมตอกันอยางกลมกลืน 
ตัวอยางทํานองเก็บเท่ียวการบรรเลงสะบัดสะเดาะและขยีจ้ากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  รูปแบบท่ี 2 วิธีการประพันธทํานองเก็บในเท่ียวการประพันธทํานองคาบลูกคาบดอก ทํานอง
เก็บท่ีประพันธควรมีลักษณะทํานองท่ีเรียบงาย ไมควรใชกลอนระนาดเอกท่ีสลับซับซอนจนเกินไป เพราะ
ตองการใหทํานองเก็บเปนพ้ืนหลังของทํานองรัว เมื่อสิ้นสุดทํานองเก็บในแตละตอนหรือแตละวรรคจะเปน     
การเริม่ตนของทํานองรัวอีกท้ังทํานองเก็บยังชวยกําหนดทิศทางของทํานองรัวในวรรคตอไปดวย 
ตัวอยางทํานองเก็บเท่ียวการบรรเลงคาบลูกคาบดอก จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงอาเฮีย เถา 
 

 

รูปแบบท่ี 3 วิธีการประพันธทํานองเก็บในเท่ียวการบรรเลงทํานองเก็บ ลักษณะในการ 
ประพันธทํานองเก็บควรประพันธดวยลักษณะของกลอนฝากหรือการบรรเลงปดทาง เพ่ือปดรอยตอระหวาง
วรรคและระหวางประโยค แตผูประพันธตองไมประพันธกลอนฝากหรือปดทางจนมองไมเห็นโครงสรางและ     
ลูกตกของเพลง ใหตั้งอยูบนรากฐานของความพอดี เลือกชวงทํานองท่ีคิดวาเหมาะสม ท่ีจะสามารถบรรเลง  
กลอนฝากได ตัวอยางลักษณะทํานองเก็บในการประพันธดังน้ี 
 

ทํานองขยี้และสะบัด ทํานองหลังการขยี้และสะบัด 

ทํานองกอนการขยี้และสะบัด 

ทํานองรัว ทํานองเก็บ 
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ลักษณะทํานองเก็บท่ีมีการเคลื่อนท่ีของทํานองไปในแนวทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
ลักษณะทํานองท่ีสัมผัสและกลมกลืนกัน 
 
 
 
ลักษณะทํานองท่ีเกิดจากการตีเรียงเสียง 
 
 
 
ลักษณะการใชทิศทางของทํานองเก็บ 
 
 
 
  สิ่งท่ีควรยึดถือปฏิบัติในการประพันธทํานองเก็บ คือ ลักษณะของกลอนระนาดเอก ตองมี
ความสัมพันธมีท่ีมาท่ีไป ใชลักษณะของการถาม – ตอบ ระหวางทํานอง อีกท้ังตองคํานึงถึงสําเนียงของเพลง 
เสียงท่ีใชในการประพันธตองอยูในกลุมเสียงเดยีวกัน ทํานองเก็บท่ีประพันธข้ึนตองทดลองบรรเลงและปรับปรุง
แกไขจนเปนท่ีพอใจ เชน เมื่อบรรเลงแลวขัดมือ หรือพบทํานองท่ีมีความยากจนเกินไปจะทําใหเพลงเดี่ยวท่ี
ประพันธขาดอรรถรสไมนาฟง  

9. วิธีการประพันธเดีย่วระนาดเอกในลักษณะเพลงเถา ผูประพันธควรกําหนดและเลือกชวงทํานอง
เดี่ยวใหมีความสมัพันธกัน โดยใชวิธีการถอดหรือการลดทอนทํานองเดี่ยวในอัตราจังหวะสามช้ัน มาสูอัตรา
จังหวะสองช้ัน ช้ันเดียวและครึ่งช้ัน 

 
ตัวอยางถอดหรือการลดทอนทํานองเดี่ยว จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 
ทํานองเดี่ยว อัตราจังหวะสามช้ัน 
 
 

 
 
 

ทํานองเดี่ยว อัตราจังหวะสองช้ัน 
 
 

 

 

ทํานองเดี่ยว อัตราจังหวะ ช้ันเดียว 
 
 
 
ทํานองเดี่ยว อัตราจังหวะ ครึ่งช้ัน 
 
 
 

10. วิธีการประพันธทํานองพิเศษของเดี่ยวระนาดเอก ผูประพันธตองคิดและจินตนาการตาม
รายละเอียดขอมูลเบ้ืองตนของบทเพลงท่ีประพันธ เพ่ือสงเสรมิใหทํานองเดี่ยวมีความนาสนใจและดึงดดูผูฟงได 
อีกท้ังยังเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของผูประพันธ เชน การตีถางมือ การรัวฉีกอก การรัวไขวมือ เปนตน การวาง
ตําแหนงของการประพันธทํานองพิเศษ ผูประพันธตองเลือกชวงทํานองท่ีเหมาะสม ซึ่งสงผลใหเกิดลักษณะ
รูปแบบและตําแหนงของทํานองไปในแนวทางเดียวกันตลอดท้ังเพลง 
ตัวอยางทํานองพิเศษ การรัวไขวมือ จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 

  
 
 
 
 
  
 

11. วิธีการประพันธทํานองจบของเดี่ยวระนาดเอกเปนสิ่งสําคญัประการหน่ึงท่ีผูประพันธตองเลือก
ทํานองท่ีทําใหผูฟงเกิดความประทับใจ ทํานองท่ีนํามาประพันธเปนทํานองจบ ไมควรใชทํานองท่ียากหรือ
ซับซอนมากเกินไป พยายามใหสอดคลองและสอดรับกับทํานองเดี่ยวท่ีประพันธ เชน การสะบัด แลวจบดวย   
การกรอ เปนตน 
ตัวอยางทํานองจบของการประพันธเดี่ยวระนาดเอก จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงอาเฮีย เถา 

 
 
 

 
2. การศึกษาวิธีการบรรเลงเพลงเดี่ยวระนาดเอกท่ีประพันธโดยพันโทเสนาะ หลวงสุนทร 

  2.1 การเตรียมตัวและวิธีการฝกซอมกอนการบรรเลงเดี่ยว ผูบรรเลงตองฝกซอมการไล
ระนาดหรือไลมืออยางสม่ําเสมอ เพ่ือพัฒนาทักษะการบรรเลงใหเกิดความคลองมือ สามารถบรรเลงเทคนิคตางๆ 
ของการบรรเลงระนาดเอกตามวัตถุประสงคท่ีตองการไดอยางถูกตอง พันโทเสนาะ หลวงสุนทร มีวิธีการ         
ไลระนาด  2 ประเภท คือ การไลระนาดเพ่ือพัฒนาคุณภาพเสยีงและการไลระนาดเพ่ือพัฒนาความเรว็            
ผูท่ีบรรเลงเดี่ยวตองฝกไลระนาดใหเกิดทักษะท่ีพรอมสําหรบัการบรรเลงเดี่ยว ควรไลระนาดดวยผืนระนาดเอก

ทํานองจบ 

 

ซาย 

ขวา 

ซาย 

ขวา จากตัวอยางทํานองรัวไขวใหบรรเลงโดยใชวิธีการรัวเหมือนกับการใชมือ    

กํากับทํานองดังตัวอยางของกลุมทํานองแรกจนจบวรรคเพลง 
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ทํานองเดี่ยว อัตราจังหวะ ช้ันเดียว 
 
 
 
ทํานองเดี่ยว อัตราจังหวะ ครึ่งช้ัน 
 
 
 

10. วิธีการประพันธทํานองพิเศษของเดี่ยวระนาดเอก ผูประพันธตองคิดและจินตนาการตาม
รายละเอียดขอมูลเบ้ืองตนของบทเพลงท่ีประพันธ เพ่ือสงเสรมิใหทํานองเดี่ยวมีความนาสนใจและดึงดดูผูฟงได 
อีกท้ังยังเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของผูประพันธ เชน การตีถางมือ การรัวฉีกอก การรัวไขวมือ เปนตน การวาง
ตําแหนงของการประพันธทํานองพิเศษ ผูประพันธตองเลือกชวงทํานองท่ีเหมาะสม ซึ่งสงผลใหเกิดลักษณะ
รูปแบบและตําแหนงของทํานองไปในแนวทางเดียวกันตลอดท้ังเพลง 
ตัวอยางทํานองพิเศษ การรัวไขวมือ จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 

  
 
 
 
 
  
 

11. วิธีการประพันธทํานองจบของเดี่ยวระนาดเอกเปนสิ่งสําคญัประการหน่ึงท่ีผูประพันธตองเลือก
ทํานองท่ีทําใหผูฟงเกิดความประทับใจ ทํานองท่ีนํามาประพันธเปนทํานองจบ ไมควรใชทํานองท่ียากหรือ
ซับซอนมากเกินไป พยายามใหสอดคลองและสอดรับกับทํานองเดี่ยวท่ีประพันธ เชน การสะบัด แลวจบดวย   
การกรอ เปนตน 
ตัวอยางทํานองจบของการประพันธเดี่ยวระนาดเอก จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงอาเฮีย เถา 

 
 
 

 
2. การศึกษาวิธีการบรรเลงเพลงเดี่ยวระนาดเอกท่ีประพันธโดยพันโทเสนาะ หลวงสุนทร 

  2.1 การเตรียมตัวและวิธีการฝกซอมกอนการบรรเลงเดี่ยว ผูบรรเลงตองฝกซอมการไล
ระนาดหรือไลมืออยางสม่ําเสมอ เพ่ือพัฒนาทักษะการบรรเลงใหเกิดความคลองมือ สามารถบรรเลงเทคนิคตางๆ 
ของการบรรเลงระนาดเอกตามวัตถุประสงคท่ีตองการไดอยางถูกตอง พันโทเสนาะ หลวงสุนทร มีวิธีการ         
ไลระนาด  2 ประเภท คือ การไลระนาดเพ่ือพัฒนาคุณภาพเสยีงและการไลระนาดเพ่ือพัฒนาความเรว็            
ผูท่ีบรรเลงเดี่ยวตองฝกไลระนาดใหเกิดทักษะท่ีพรอมสําหรบัการบรรเลงเดี่ยว ควรไลระนาดดวยผืนระนาดเอก

ทํานองจบ 

 

ซาย 

ขวา 

ซาย 

ขวา จากตัวอยางทํานองรัวไขวใหบรรเลงโดยใชวิธีการรัวเหมือนกับการใชมือ    

กํากับทํานองดังตัวอยางของกลุมทํานองแรกจนจบวรรคเพลง 
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ไมไผตง หรือท่ีเรียกวา “ไมไผบง” เลือกใชไมตรีะนาดเอกในการไลโดยใหเหมาะสมกับกําลังของแขนและนํ้าหนัก
ท่ีขอมือสามารถรองรับได ควรไลระนาดดวยไมระนาดเอกไมแข็งและไมนวมควบคูกันไป ผูบรรเลงสามารถ
กําหนดความเร็วของการไลไดตามวัตถุประสงคของการไลระนาด และพิจารณาคณุภาพเสียง ปรับปรุงขอเสียของ
ตนเองเพ่ือใหเกิดผลดีกับทักษะการบรรเลงของตนใหดีท่ีสดุ ทํานองท่ีใชในการไลมือของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร 
ไดแก 

- เพลงท่ีใชในการไลระนาดเพ่ือพัฒนาคุณภาพเสียง ไดแก เพลงทะแย 7 ทอน 
และเพลงทะแย 3 ทอน 
   - เพลงท่ีใชในการไลระนาดเพ่ือพัฒนาความเร็ว ไดแก เพลงฉ่ิงมลุง ช้ันเดียว 
   - ทํานองท่ีใชในการไลระนาดโดยอาศัยหลักการไลมือของเปยโนเพ่ือมุงเนน      
การแกปญหาการบรรเลงระนาดเอกท่ีมีเสียงลักษณะเปนคลื่น เสียงไมน่ิง หรือท่ีเรยีกวา “โขยก” 
ตัวอยางทํานองการไลระนาดโดยอาศัยหลักการไลมือของเปยโน 
 
 
 
 
 2.2 การสรางกําลังใจและการรวมรวมสมาธิในการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก ผูบรรเลงจะไดจาก        
การเตรียมตัวฝกซอมซึ่งนับวาเปนสิ่งสําคญัท่ีสุด ถาเราฝกซอมจนแมนยําและมีความพรอมจะทําใหความกังวล
ของเราหายไป เกิดความพรอมสามารถถายทอดเพลงเดี่ยวออกมาไดอยางสมบูรณ 

2.3 วิธีการข้ึนเพลงเดี่ยวระนาดเอกท่ีประพันธโดยพันโทเสนาะ หลวงสุนทร ผูบรรเลงตองฝก
ปฏิบัติการบรรเลงสะบัด สะเดาะ ขยี้ และเก็บ ใหถูกตองชัดเจน พรอมท้ังเขาใจการเวนชองไฟของทํานองให
พอดีกับจังหวะ การแบงชวงกําลังของผูบรรเลงใหพอดีกับแนวการบรรเลงข้ึนตนเพลง ซึ่งเริ่มจากชาไปหาเร็ว 
เก็บรายละเอียดของทํานองเดี่ยวใหครบถวน 

2.4 วิธีการบรรเลงสะบัด สะเดาะ และขยี ้ผูบรรเลงตองฝกฝนเทคนิคตางๆ ของการบรรเลงสะบัด 
สะเดาะ และขยี้ ไดอยางถูกตอง เมื่อนํามาใชบรรเลงเดีย่ว ตองบรรเลงใหตรงจังหวะ ไมเร็วหรือชากวาจังหวะ 
ชองไฟของการบรรเลงถูกตอง นํ้าหนักของเสียงท่ีบรรเลงชัดเจน มือท้ัง 2 ขางลงคูแปดพรอมกัน ใชกําลังสวน
แขนในการปฏิบัตดิวยความเร็วตามแนวการบรรเลง และบรรเลงใหเกิดการเช่ือมตอกันของทํานองอยางสนิท
สนมลงตัวพอดีกับจังหวะ 
ตัวอยางการบรรเลงสะบัด สะเดาะ ขยี ้จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงอาเฮีย เถา 

  
2.5 วิธีการบรรเลงคาบลูกคาบดอก แบงวิธีการบรรเลงออกเปน 2 สวน ตามลักษณะรูปแบบใน      

การประพันธ คือ การบรรเลงทํานองรัวและการบรรเลงทํานองเก็บ มีวิธีการบรรเลงคาบลูกคาบดอกดงัน้ี 
 
 

สะเดาะ 

 

ขยี้ 

 

สะบัด 
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วิธีการบรรเลงทํานองรัวคาบลูกคาบดอก  
 การบรรเลงทํานองรัว ผูบรรเลงตองบรรเลงใหครบทุกเสยีงของทํานองเดี่ยว เก็บรายละเอียดในแตละ
เสียงของการรัวใหถูกตอง คุณภาพของเสียงท่ีบรรเลงในแตละเสยีงดังชัดเจน โดยแบงรูปแบบของทํานองรัว ดังน้ี 
  รูปแบบท่ี 1 วิธีการบรรเลงรัวเปนทํานองปกติ คือ การตีสลับมือโดยเริ่มจากมือซายแลวจบ
ดวยมือขวาตามทํานองรัวท่ีประพันธข้ึน ตีสลับมือซึ่งเริ่มจากมือซายแลวจบดวยมือขวาไดพอด ี
ตัวอยางทํานองรัวปกติ จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 

 
 
 
  รูปแบบท่ี 2 วิธีการบรรเลงรัวเปนทํานองท่ีเวนวรรคจังหวะ ซึ่งใน 1 กลุมทํานองจะมี 3 เสียง 
โดยเสียงท่ีหน่ึงจะเริ่มจากมือซาย เสียงท่ี 2 และ เสียงท่ี 3 ใชมือขวาบรรเลง เน่ืองจากมือซายจะตองบรรเลงลงคู
ในทํานองตอไป ถาใชมือขวาเริ่มกอนหรือตีสลับมือจะไมสามารถบรรเลงทํานองตอไปไดทันและเสียงสดุทายของ
ทํานองรัวตีดวยมือขวา 
ตัวอยางการบรรเลงรัวเปนทํานองท่ีเวนวรรคจังหวะ จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 

 
 
 
 
 
 
วิธีการบรรเลงรัวคูเสียง 

การบรรเลงรัวคูเสยีง คือ การรัวเปนคูตางๆ ลักษณะในการตีคลายการเหว่ียงเปนคูเสยีง  เชน คู 2 คู 3 
คู 4 คู 5 คู 6 คู 7 คู 8 เปนตน วิธีการรัวคูเสียง ของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร น้ันใชการตสีลับมือโดยเริ่มจากมือ
ซายแลวจบดวยมือขวา ตองบรรเลงใหถูกตอง รัวไมผิดลูก ผิดเสียง จังหวะในการบรรเลงตองเช่ือมตอและ
สัมพันธกับทํานองเก็บกอนหนาและหลังทํานองรัว ดําเนินทํานองไปอยางสม่ําเสมอ ระดับความดังของเสียง
ระหวางมือซายและมือขวาตองเทากัน  
ตัวอยางการบรรเลงรัวคูเสียง จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 

 
 
  

พันโทเสนาะ  หลวงสุนทรไดเพ่ิมเทคนิคการบรรเลงรัวควงเสียงลงไปกับการรัวคูเสียง โดยเปลี่ยนเสียง
แรกลงมาใหเสียงมรีะยะหางกันเปนคู 4 หรือคู 8 กับเสยีงท่ี 2 ของกลุมทํานองรัว เมื่อบรรเลงจะมลีักษณะ     
การบรรเลงไปควงกับเสยีงแรกของกลุมทํานองรัว โดยมีวิธีการรัวดังน้ี 

 
 
 
 

ซาย ขวา ขวา ขวา 
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รัวคูเสียงปกติ จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงอาเฮีย เถา 

 
 
 

รัวควงเสียง จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงอาเฮีย เถา 

 
 
 
 
 

วิธีการบรรเลงทํานองเก็บในเท่ียวการบรรเลงคาบลูกคาบดอก 
ผูบรรเลงตองบรรเลงทํานองเก็บ โดยใหชองไฟของจังหวะเช่ือมรอยตอระหวางทํานองเก็บและทํานอง

รัวมีจังหวะตอเน่ือง 
2.6 วิธีการบรรเลงรัวพ้ืน มีลักษณะการบรรเลงเชนเดียวกับการบรรเลงทํานองรัวของเท่ียว              

คาบลูกคาบดอกจะบรรเลงรัวโดยตลอดท้ังเท่ียว ผูบรรเลงตองบรรเลงใหครบทุกเสยีงของทํานองเดี่ยว          
เก็บรายละเอียดในแตละเสียงของการรัวใหถูกตอง คุณภาพของเสียงท่ีบรรเลงในแตละเสียงดังชัดเจน การใชมือ
ในการรัวตองสัมพันธกัน  
ตัวอยางการบรรเลงรัวพ้ืน จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 
 

 

 
พันโทเสนาะ  หลวงสุนทรไดเพ่ิมเทคนิคการบรรเลงใหกับทํานองรัว เรียกวา การรัวกระทบเสียง หรือ 

การกล้ําเสียง มีวิธีการบรรเลง คือ การเปลีย่นเสยีงแรกของกลุมทํานองลงมาใหเสียงมรีะยะหางกันเปนคู 4     
กับเสียงท่ี 2 ของ  กลุมทํานองรัว เมื่อบรรเลงจะมีลักษณะการบรรเลงไปกระทบกับเสยีงแรกของกลุมทํานองรัว 
เพ่ือใหเกิดความไพเราะเพ่ิมข้ึน โดยวิธีการรัวดังน้ี 
รัวพ้ืนปกติ จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 
 
 
 
รัวกระทบเสียง จากทํานองเดี่ยวระนาดเอกเพลงนารายณแปลงรูป เถา 

 
 
 

2.7 วิธีการบรรเลงเก็บ ผูบรรเลงตองฝกการไลมืออยางสม่ําเสมอ หรอืนําทํานองเดี่ยวในเท่ียว        
การบรรเลงเก็บของเพลงเดี่ยวตางๆ มาบรรเลงหลังจากการไลมือจนสามารถบรรเลงทํานองเก็บไดอยางถูกตอง 
จังหวะและแนวในการบรรเลงเก็บจะเร็วข้ึน ผูบรรเลงตองมีความแมนยํา มีพละกําลังในการบรรเลงเก็บ        
และรักษาระดบัของแนวการบรรเลงใหคงท่ี 

เสียงท่ีมากระทบจะเปลี่ยนจากเสยีงเดิมลงมา 4 เสียง ซึ่งเปนการกระทบเสียงคู 4 
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2.8 การวางแนวการบรรเลง ผูบรรเลงสามารถวางแนวการบรรเลงได 2 วิธี ไดแก การบรรเลงเดี่ยว
ระนาดเอกเฉพาะอัตราจังหวะสามช้ัน แนวในการบรรเลงตองมีจังหวะกระชับไมชาหรือเร็วมากจนเกินไปเพ่ิม
ความเร็วของแนวข้ึนไปเรื่อยๆ จนถึงเท่ียวสุดทาย และการบรรเลงเดี่ยวในลักษณะเพลงเถา ผูบรรเลงตองวาง
แนวการบรรเลง ตั้งแตอัตราจังหวะสามช้ันจนถึงครึ่งช้ัน บรรเลงจากชาไปหาเร็ว โดยเพ่ิมความเร็วของแนว    
การบรรเลงไปเรื่อยๆ แนวการบรรเลงตองเหมาะสมกับพละกําลังของตนเองเมื่อถึงอัตราจังหวะสุดทาย        
ตองบรรเลงอยางเต็มท่ี ท้ังน้ีข้ึนอยูกับการฝกซอม และควรฝกซอมรวมกับเครื่องประกอบจังหวะ เพ่ือทํา      
ความเขาใจแนวการบรรเลง รูและเขาใจการบรรเลงซึ่งกันและกัน  

2.9 วิธีการจบเพลง ผูบรรเลงตองบรรเลงใหเรียบรอย ควรบรรเลงจบดวยทํานองธรรมดาปกตติาม
เทคนิคการบรรเลงท่ีผูประพันธไดกําหนดไว ไมควรบรรเลงขยี้หรือเทคนิคอ่ืนๆ เพ่ิมข้ึนมา บรรเลงใหเกิด     
ความเรยีบรอยถูกตองชัดเจน ซึ่งสงผลจบการบรรเลงเพลงเดี่ยวระนาดเอกไดอยางสงางาม 

จากการศึกษาวิธีการประพันธและวิธีการบรรเลงเพลงเดี่ยวระนาดเอกของพันโทเสนาะ  หลวงสุนทร 
ทําใหทราบหลักการประพันธและหลักการบรรเลงเพลงเดี่ยว รูปแบบโครงสรางของเพลงเดี่ยว ลักษณะทํานอง 
เทคนิคพิเศษ และรูปแบบท่ีแสดงความเปนเอกลักษณในการเดี่ยวระนาดเอกของพันโทเสนาะ หลวงสนุทร       
ซึ่งวิธีการประพันธและวิธีการบรรเลงเดี่ยวเหลาน้ีสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการสรางสรรคผลงานดาน  
ดนตรไีทยใหเกิดองคความรูมากยิง่ข้ึน และการวิจัยครั้งน้ีเปนการสรางองคความรูทางดานทฤษฎีดนตรีไทยให
ชัดเจนและมีความหนักแนนทางวิชาการ โดยนําภูมิรูของครดูนตรีไทยท่ีถูกเก็บในตัวบุคคลและการปฏิบัติ        
มาศึกษา จึงทําใหความรูดังกลาวกลายเปนนามธรรม ดังน้ันความสาํคัญท่ีสุดของงานวิจัยน้ี คือ การจดั
กระบวนการเรียนรูทางดนตรีไทยใหชัดเจนมากข้ึน ผานมิติของครดูนตรีไทยท่ีมีความโดดเดนในการประพันธและ
บรรเลงเดี่ยวระนาดเอก 
 

สรุปและอภิปรายผล 
การประพันธเพลงเดี่ยวระนาดเอกเพลงทางพ้ืน ผูประพันธตองวางโครงสรางและกําหนดจุดมุงหมาย

ของการประพันธไวตั้งแตตนจนจบเพลง จากน้ันคอยๆ คดิประดิษฐทํานองเดี่ยวไปทีละวรรคทีละตอน คิดไป
ทดลองบรรเลงไป จนกระท่ังประพันธจบเพลงตองทดลองบรรเลงตลอดท้ังเพลงถาพบวามสีิ่งใดบกพรองให
ปรับปรุงแกไขจนเกิดความไพเราะและดีท่ีสุด และการบรรเลงเดีย่วระนาดเอกเปนการบรรเลงเครื่องดนตรีไทยท่ี
ตองอาศัยทักษะการบรรเลงในระดับสูง ผูบรรเลงตองมีความรูความสามารถในการบรรเลงระนาดเอกเปนอยางดี 
ตองเตรียมตัวและเตรียมพรอมฝกซอมอยูเปนนิจ  บรรเลงเทคนิคของเดี่ยวระนาดเอกใหถูกตองท้ังจังหวะและ
ทํานอง มีคุณภาพเสียงและแนวในการบรรเลงท่ีไพเราะนาฟง ท้ังน้ีเกิดจากการฝกซอม การพัฒนาปรับปรุง
ตนเองอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังการใชสติ สมาธิ และอารมณในการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอก  
 ผลงานทางดนตรีเปนงานประพันธท่ีไดจากการสั่งสมสรรพวิชาความรูและประสบการณทางดนตรีเปน 
อัตลักษณเฉพาะบุคคล ไมสามารถลอกเลียนแบบกันได แตสามารถนํามาเปนแนวทางการเรียนรูและขยายผลให
เกิดแนวคิดใหม เปนการขับเคลื่อนองคความรูดานดนตรี ผลงานทางดนตรีของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร เกิดจาก
กระบวนการเรียนรู ประสบการณทางดนตรี ประกอบกับการใฝเรียนรู มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร และสบืสาย
ทางดนตรี จึงสงผลใหพันโทเสนาะ หลวงสุนทร เปนผูถึงพรอมท้ังดานการปฏิบัติและทฤษฎดีนตรีไทย อีกท้ังยัง
เปนผูเก็บรักษาและสรางสรรคผลงานดานดนตรีไทยเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกท่ี
ไดรับการถายทอดจากครูหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศลิปบรรเลง) และผลงานการประพันธเดี่ยวระนาดเอกท่ี   
สรางเอกลักษณการประพันธของตนจนเปนท่ียอมรับในวงการดนตรีไทย ซึ่งสอดคลองกับ นันทวัน ตอบงาม  
(2557, หนา 233) ไดกลาววา แนวคิดในการสรางสรรคผลงานตางๆ เปนศาสตรสมัพันธเก่ียวของ                
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ในดานกระบวนการเรยีนรูจากทางตรงและการเรยีนรูจากประสบการณ ตกผลึกเปนความรูใหมในการสรางสรรค
ผลงานดนตรีหรือจะเรียกไดวาหลอหลอมมาเปนรูปแบบแหงการคิด (Cognitive Style) 

จากผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาวิธีการประพันธและวิธีการบรรเลงเพลงเดี่ยวระนาดเอกของ            
พันโทเสนาะ  หลวงสุนทร พบวา เดี่ยวระนาดเอกเปนบทเพลงท่ีผูประพันธตองคิดสรางสรรคประดิษฐทํานอง
เดี่ยวใหเกิดความไพเราะ ความถูกตองครบถวนสมบูรณแบบตามวิธีการและรูปแบบของงานประพันธทางดนตรี 
ผูประพันธเดี่ยวระนาดเอกตองคิดประดิษฐทํานองของตนเองใหเกิดความแตกตางจากผูอ่ืน หรือนําทํานองเดี่ยวท่ี
ไดรับการถายทอดไว มาพัฒนาปรบัปรุงใหเปนทํานองเดี่ยวท่ีสรางสรรคข้ึนใหมดวยรูปแบบและลักษณะ        
การประพันธของตนเอง ลักษณะของผูท่ีจะประพันธเดี่ยวระนาดเอกน้ัน ตองเปนผูมีความรูความสามารถใน   
การบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกไดเปนอยางดี อีกท้ังศึกษาและเขาใจองคความรูดานการประพันธเพลง หลกัการ
ประพันธเพลงและมีประสบการณในการประพันธเพลงไทย จึงจะสามารถประพันธเพลงเดีย่วระนาดเอกใหเปนท่ี
นิยมและมีผูนําไปบรรเลงถายทอดสูผูฟง โดยมีโครงสราง รูปแบบ และลักษณะทํานองในการประพันธตาม
กระบวนการเดี่ยวระนาดเอก ท่ีไดรับการถายทอดจากครดูนตรตีางๆ และใชหลักจินตนาการในการสรางสรรค
ลักษณะทํานองเดี่ยวท่ีเปนเอกลักษณเฉพาะตนข้ึนมา ซึ่งสอดคลองกับ สงัด ภูเขาทอง (2532, หนา 77)           
ไดกลาววา ผูประพันธเพลงท่ีมีช่ือเสียง นอกจากจะอาศัยความสามารถท่ีมีอยูในตัวเอง ประสบการณและ      
การฝกฝน เพ่ือใหเกิดความชํานาญ และการคนควาอยูเสมอแลว ยงัตองอาศัยจินตนาการท่ีสูงสงอีกดวย ท้ังน้ี
ความรูความสามารถในการบรรเลงเดี่ยวระนาดเอกจึงเปนสิ่งสําคญัและเปนฐานคิดใหกับผูประพันธเพลงเดี่ยว
ระนาดเอกดวย การบรรเลงเดีย่วไดถูกตองตามลักษณะวิธีการบรรเลงเดี่ยวน้ัน ผูบรรเลงจะเขาใจในลกัษณะของ
ทํานองเพลง และสามารถประพันธเดี่ยวระนาดเอกไดอยางเขาใจเกิดความสมัพันธท้ังดานทํานอง จังหวะ วิธีการ
บรรเลงซึ่งลวนเปนองคประกอบท่ีทําใหเกิดงานดนตรีท่ีสมบูรณ 
 

ขอเสนอแนะ 
จากการศึกษาวิธีการประพันธและวิธีการบรรเลงเพลงเดี่ยวระนาดเอกของพันโทเสนาะ  หลวงสุนทร 

ผูวิจัยมีขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใชในการศึกษาและขอเสนอแนะในการทําวิจัยเปน 2 ประเด็น 
ดังน้ี 
         ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 

 พันโทเสนาะ หลวงสุนทร ยังมีองคความรูของพันโทเสนาะ  หลวงสนุทร หลายดานท่ียังรอผูทํา
การศึกษา หรือหากมีผูรวบรวมขอมูลครดูนตรีท่ีมีความรูความสามารถทานอ่ืนๆ ไวจักเปนประโยชน            
ตอวงการศึกษาดนตรีไทยอยางยิ่ง 
          ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

การศึกษาของผูวิจัยขางตน เปนการศึกษาวิธีการประพันธและวิธีการบรรเลงเดี่ยวในเบ้ืองตน ยังมี
รายละเอียดในข้ันการวิเคราะหขอมูลอีกหลายดานท่ีควรจะทําการศกึษาวิจัยตอไป เชน 

   1. การศึกษาวิธีการประพันธเพลงเดี่ยวปในของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร 
   2. การศึกษาวิธีการประพันธเพลงเดี่ยวฆองวงใหญของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร 
   3. การศึกษาองคความรูดานการประพันธเพลงไทยโดยใชหลักการประพันธเพลงทางสากลของ         

พันโทเสนาะ หลวงสุนทร 
   4. การศึกษาการบันทึกโนตและการรวบรวมผลงานเพลงไทยของพันโทเสนาะ หลวงสุนทร 
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