
บทความ เร่ือง เคร่ืองสายป่ีชวา  โดยครูสุจติตรา  มินา 

ประวติัความเป็นมาของวงเคร่ืองสายป่ีชวา 

 วงเคร่ืองสายป่ีชวาเป็นวงดนตรีท่ีประกอบด้วยเคร่ืองสายผสมกับป่ีชวาและกลองแขก  ถ้าจะ

กล่าวถึงตน้กาํเนิดของวงเคร่ืองสายป่ีชวา  จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งกล่าวถึงท่ีมาของป่ีชวาและกลองแขกเป็นอนัดบั

แรก  จากคาํบรรยายของ  รองศาสตราจารยพ์ูนพิศ  อมาตยกุล  เม่ือ  พ.ศ. ๒๕๓๕ ณ  สถาบนัวิจยัภาษาและ

วฒันธรรม  ฯ  มหาวิทยาลยัมหิดล  ว่าวฒันธรรมป่ีชวาและกลองแขกเขา้มาสู่ประเทศไทยโดยเส้นทางแพร

ไหม  เคร่ืองดนตรีประเภทลม  ไม่ใช่เฉพาะป่ีชวาเท่านั้นแต่รวมไปถึงป่ีและขลุ่ยชนิดอ่ืนๆ  นิยมเล่นกนั

โดยทัว่ไป  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในหลายประเทศท่ีอยูบ่นเสน้ทางแพรไหม  เสน้ทางน้ีเป็นเสน้ทางเดินของผูท้าํ

มาคา้ขายซ่ึงมีทั้งเดินเทา้ผสมกบัเสน้ทางเดินเรือ  มีระยะทางจากประเทศกลุ่มตะวนัออกกลางผา่นมหาสมุทร

อินเดีย  ช่องแคบมะละกา  หมู่เกาะของประเทศอินโดนีเซีย  และบริเวณอ่าวไทยต่อไปจนถึงประเทศจีนตาม

แนวทะเลจีนใต ้

 เม่ือวฒันธรรมป่ีชวาเขา้มาสู่ประเทศไทยพร้อมกบักลองซ่ึงไทยเรียกว่ากลองแขก  ในรูปของวง

ดุริยางคท่ี์เรียกวา่วงป่ีกลอง  หรือ  วงกลองส่ีป่ีหน่ึง   

 วงเคร่ืองสายป่ีชวาเกิดจากการนาํเอาวงกลองแขกมารวมกบัวงเคร่ืองสาย  ซ่ึงหมายถึงว่าก่อนท่ีจะ

เกิดวงเคร่ืองสายป่ีชวา  ไทยไดมี้ทั้งวงกลองแขกและวงเคร่ืองสายอยูก่่อนแลว้หนา้น้ี ดงัท่ีปรากฏอยูใ่นเร่ือง

เคร่ืองสายไทยของอาจารยม์นตรี  ตราโมท  (๒๕๒๒ : ๗๓)  ดงัน้ี 

 “…ในสมยัรัชกาลท่ี ๔  น้ีไดมี้ผูติ้ดรวมกลองแขกดงักล่าวแลว้น้ี  กบัวงเคร่ืองสายไทย  โดยเอาขลุ่ย

เพียงออและโทนรํามะนาออกเสียเพราะเป็นเสียงท่ีพอ้งกนัและไร้ผลในการผสมวงน้ีเรียกว่า  กลองแขก

เคร่ืองใหญ่  แต่ในสมยัต่อมาจนถึงปัจจุบนัเรียกวา่  เคร่ืองสายป่ีชวา...” 

ชนิดของวงและศพัทส์งัคีตท่ีเก่ียวขอ้งกบัวงเคร่ืองสายป่ีชวา 

๑.๑วงป่ีชวากลองแขก  หมายถึง  วงดนตรีชนิดหน่ึงท่ีประสมวงดว้ยป่ีชวา  ๑  เลา  กลองแขก  ๑  คู่

และฉ่ิง  ใชบ้รรเลงประกอบการแสดงรํากระบ่ีกระบอง  ชกมวยและในพระราชพิธีทรงบาํเพญ็พระราชกุศล

ถวายผา้พระกฐินโดยขบวนพยหุยาตราทางชลมารค 



๑.๒ วงเคร่ืองสาย  หมายถึง  วงดนตรีชนิดหน่ึงท่ีประสมวงดว้ยซอดว้ง  ซออู ้ จะเข ้ ขลุ่ย  โทน  

รํามะนาและฉ่ิง  มี  ๒  ขนาด  คือ  วงเคร่ืองสายวงเลก็และวงเคร่ืองสายเคร่ืองคู่  ใชบ้รรเลงทั้งในงามมงคล

และงานอวมงคล 

๑.๓  วงเคร่ืองสายป่ีชวา  หมายถึง  วงดนตรีท่ีประสมวงดว้ย  ป่ีชวา  ซอดว้ง  ซออู ้ จะเข ้  

ขลุ่ยหลีบ  กลองแขกและฉ่ิง  เดิมเรียกวา่วงกลองแขกเคร่ืองใหญ่  ใชบ้รรเลงเฉพาะงานมงคล  สมยัต่อมาใช้

บรรเลงงานศพดว้ย 

๑.๔  สระหม่า  เป็นช่ือเพลงท่ีบรรเลงดว้ยวงป่ีชวากลองแขกเท่านั้น  ทั้งน้ีถือหนา้ทบักลองแขกเป็น

สาํคญั  ป่ีชวาทาํเพลงเพียงเพื่อประกอบหนา้ทบักลองแขก 

ระบบเสียงของวงเคร่ืองสายป่ีชวา 

ทางชวา   ทางชวาเป็นระดบัเสียงสูงตํ่าของกลุ่มเสียงกลุ่มหน่ึง  และกลุ่มเสียงกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มเสียงท่ีป่ีชวาเป่า

ไดส้ะดวกท่ีสุด  จึงเรียกระดบัเสียงสูงตํ่าท่ีเป็นทางเดินของกลุ่มเสียงน้ีวา่ทางชวา 

 ทางชวายดึเสียงลูกฆอ้งท่ี  ๑๖  เป็นเสียงแรกของกลุ่ม  ตวัโตนิกอยูท่ี่เสียง  “ มี”  ไดแ้ก่ 

“มี   ฟา   ซอล   ที   โด”    เน่ืองจากป่ีชวามีช่วงเสียงท่ีสูงไปกวา่เคร่ืองสาย เพลงท่ีบรรเลงดว้ยวงเคร่ืองสายป่ี

ชวาจะมีระดบัเสียงเฉพาะของตนเอง คือ สูงกวา่ระดบัเสียงเพลงของวงเคร่ืองสาย ๔ เสียง     

นอกจากระดบัเสียงท่ีเป็นเอกลกัษณ์แลว้ เพลงท่ีบรรเลงดว้ยวงเคร่ืองสายป่ีชวากเ็ป็นเพลงเฉพาะ

ของวงประเภทน้ีเท่านั้น เช่นเพลงโหมโรงราโค ซ่ึงตอนทา้ยเพลงออกเพลงสระหม่า นอกจากน้ีแต่ละเพลง

มกัมีจงัหวะท่ีรวดเร็วตามลกัษณะการบรรเลงของป่ีชวา นกัดนตรีคนอ่ืนๆ กต็อ้งสามารถบรรเลงเคร่ืองดนตรี

ของตนไดอ้ยา่งรวดเร็วหรือในวงการดนตรีไทยเรียกวา่ “ ไหว ” 

เคร่ืองดนตรีในวงเคร่ืองสายป่ีชวา 

 

 

 

 



 บทความน้ี จะนาํเสนอเก่ียวกบัวิธีการถ่ายทอดและบรรเลงเคร่ืองสายป่ีชวาทางครูจีรพล  เพชรสม 

ผูเ้ช่ียวชาญดนตรีไทย(เคร่ืองสายไทย) วิทยาลยันาฏศิลปร้อยเอด็  ซ่ึงไดจ้ดัอบรมเม่ือวนัท่ี 20-22 สิงหาคม 

2555 ใหก้บัครู นกัเรียน นกัศึกษา ศิษยเ์ก่าและบุคคลท่ีสนใจทัว่ไป ท่ีภาควิชาดุริยางคไ์ทยวิทยาลยันาฏศิลป

นครศรีธรรมราช  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการถ่ายทอดเคร่ืองสายป่ีชวาของครูจีรพล  เพชรสม มีวิธีการท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามแบบของครูท่ีน่าสนใจ

และเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน โดยครูไดแ้นะนาํวิธีการฝึกไล่เสียงซ่ึงครูโบราณท่ีเก่งๆก็ทาํแบบน้ีการฝึกฝน

ลกัษณะน้ีสามารถทาํให้น้ิวออกกาํลงักายไดทุ้กส่วนเพราะในทุกระดบัเสียงจะมีการฝึกน้ิวไม่เหมือนกนั 

สามารถเพ่ิมความคล่องน้ิวและกาํลงัน้ิวไดม้ากข้ึนโดยไล่จากชา้แลว้เร็วข้ึนเร่ือยๆตามกาํลงัของตวัเอง การ

ไล่มือใน 1 เดือนตอ้งไม่ตํ่ากว่า 100 ชัว่โมง อยา่งนอ้ยใน 1 วนัจะตอ้งไล่มือ 3 ชัว่โมง และตอ้งไล่ทุกวนั ครู

บอกวา่การฝึกไล่มือเป็นการฝึกเพื่อเรียกกลา้มเน้ือ เหมือนนกักีฬาท่ีตอ้งมีการวอร์มร่างกายและออกกาํลงักาย

เพื่อให้มีกลา้มเน้ือท่ีแข็งแรง เช่นเดียวกนันักดนตรีเราก็ตอ้งมีกลา้มเน้ือท่ีแข็งแรงเพราะตอ้งใชก้าํลงัแขน 

กําลังน้ิวในการบรรเลงดนตรี ฉะนั้ นครูจึงมีวิธีฝึกท่ีสามารถใช้เรียกกล้ามเน้ือตามแบบฉบับของครู              

ดงัตวัอยา่งแบบฝึกต่อไปน้ี  

 



ตวัอยา่งแบบฝึกการไล่น้ิว  โดยครูจีรพล  เพชรสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การไล่น้ิวเรียงเสียง 
เสียงท่ี 1  - ดรมฟซฟมร 
เสียงท่ี 2  - รมฟซลซฟม 
เสียงท่ี 3  - มฟซลทลซฟ 
เสียงท่ี 4  - ฟซลทดทํลซ 
เสียงท่ี 5  - ซลทดรํํดทํล 
เสียงท่ี 6  - ลทดรํํมรํํดทํ 
เสียงท่ี 7  - ทดรํํมฟํํมรํํด ํ

การไล่น้ิวขา้มเสียง 

เสียงท่ี  1 - ดรมฟลฟมร 

เสียงท่ี 2  - รมซลดลํซม 

เสียงท่ี 3  - มฟลทรํทลฟ 

เสียงท่ี 4  - ฟซทดมํดํทํซ 

เสียงท่ี 5  - ซลดรํํฟํรํดลํ 

เสียงท่ี 6  - ลทรํมซํมํรํํท 

การฝึกขยี้ 
เสียงท่ี 1  - ซฟมรด ซ 
เสียงท่ี 2  - ลซฟมร ล 
เสียงท่ี 3  - ทลซฟม ท 
เสียงท่ี 4  - ดทํลซฟ ด ํ
เสียงท่ี 5  - รํดทํลซ รํ 
เสียงท่ี 6  - มรํํดทํล ม ํ
เสียงท่ี 7  - ฟํมรํํดทํ ฟํ 
เสียงท่ี 8  - ซฟํํมรํํด ํซ ํ
 

การฝึกสบดัข้ึน 
เสียงท่ี 1  - มรด 
เสียงท่ี 2  - ฟมร  
เสียงท่ี 3  - ซฟม  
เสียงท่ี 4  - ลซฟ  
เสียงท่ี 5  - ทลซ 
เสียงท่ี 6  - ดทํล  
เสียงท่ี 7  - รํดทํ  
เสียงท่ี 8  - มรํํด ํ
เสียงท่ี 9  - ฟํมรํํ 
เสียงท่ี 10 - ซฟํํม ํ

การฝึกสบดัลง 
เสียงท่ี 1  - ดรม 
เสียงท่ี 2  - รมฟ  
เสียงท่ี 3  - มฟซ  
เสียงท่ี 4  - ฟซล  
เสียงท่ี 5  - ซลท 
เสียงท่ี 6  - ลทด ํ 
เสียงท่ี 7  - ทดรํํ  
เสียงท่ี 8  - ดรํํม ํ
เสียงท่ี 9  - รํมฟํํ 
เสียงท่ี 10 - มฟํํซ ํ



 

ผูเ้ขียนมัน่ใจว่าถา้ไดฝึ้กไล่มือตามแบบฉบบัของครูแลว้ จะทาํให้มีกาํลงัแขนและกาํลงัน้ิวท่ีแขง็แรงซ่ึงเป็น

ผลดีสาํหรับนกัดนตรีท่ีเวลาตอ้งบรรเลงเพลงท่ีใชค้วามเร็วและบรรเลงเป็นเวลานานๆ ครูไดบ้อก 6 วิธีแห่ง

ความสําเร็จ ดังน้ี คือ 1. ตอ้งรู้จักแสวงหา มีการคน้ควา้หาความรู้ใส่ตัวเองหรือใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วยตนเอง

นอกเหนือจากท่ีครูสอนในห้องอยูต่ลอดเวลา มีขอ้สงสัยอะไรให้ถาม 2. มีความอดทน ตอ้งมีความอดทน มี

ความขยนัไม่ข้ีเกียจท่ีจะฝึกฝนตนเอง รู้จกัการควบคุมสติใหมี้สมาธิในการซอ้มหรือในการเรียนไม่วอกแวก

หรือคิดเร่ืองอ่ืนในขณะท่ีตนฝึกซ้อมอยู่จะทาํให้เสียสมาธิได้ 3. การฝึกฝนตนเอง ตอ้งฝึกฝนตนเองอยู่

ตลอดเวลาเพื่อพร้อมท่ีจะนาํไปใชห้รือแสดงในทุกๆคร้ัง ไม่ว่าจะเป็นเพลงในหลกัสูตรหรือนอกหลกัสูตร  

4. มีความตั้งใจคือถา้เราตั้งใจท่ีจะเรียนทางดา้นน้ีแลว้เราก็ควรท่ีจะอดทนและพยายามเพ่ือท่ีจะไปให้ถึง

จุดมุ่งหมายท่ีตั้งใจไว ้5. มีความพยายาม คือ ในการบรรเลงเพลงท่ีเราไม่ไดก้็ตอ้งเกิดความพยายามท่ีเรา

จะตอ้งทาํให้ได้แมว้่าจะยากแค่ไหนก็ตาม 6. การเอาจริงเอาจงั คือ ทาํทุกขอ้อย่างสมํ่าเสมอและทาํอย่าง

ถูกตอ้ง ถูกวิธี กจ็ะทาํใหเ้ราประสบความสาํเร็จตามท่ีตั้งใจไว ้และน้ีคือ 6 วิธีแห่งความสาํเร็จท่ีครูไดฝ้ากไว ้ 

หลงัจากนั้น  ครูเร่ิมต่อเพลงโดยต่อทาํนองหลกัของเพลงนั้นก่อนและจากนั้นก็จะเร่ิมต่อทางของแต่

ละเคร่ืองมือ ซ่ึงเป็นทางของครูท่ีทาํไว ้แต่ครูก็ให้อิสระกบัผูเ้รียนโดยให้ผูเ้รียนฝึกสร้างสรรคท์าํนองเพลง

ของตนเอง ซ่ึงครูแนะนําว่าการท่ีจะสร้างสรรค์บทกลอนของเพลงออกมาได้นั้ นตอ้งฟังบทเพลงหลาย

ประเภท เช่น เพลงเถา  เพลงตบั  เพลงเร่ือง เพลงเกร็ด เพลงเด่ียว และวงดนตรีไทยทุกประเภท  เช่น วง

เคร่ืองสาย  วงป่ีพาทย ์ วงมโหรี  เม่ือไดฟั้งบ่อยๆก็จะเกิดจินตนาการบทกลอนออกมาไดอ้ย่างหลากหลาย 

ในการอบรมคร้ังน้ีครูไดต่้อเพลงโหมโรงราโค ออกภาษา และเพลงถอนสมอ เถา ดงัโนต้ต่อไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 



ทาํนองหลกัเพลงโหมโรงราโค 
ท่อน ๑  
---ด ----ล ---ซ --ฟ ---ด -ด-ฟ -ลซฟ -ม-ร 
--มซร มรดท ลซลท ลทดร ---ด ---ล ---ซ --ฟ 
-ดรม รมฟซ -ลดซ ลซฟม ซมรด ซดรม ฟซฟม รมฟซ 
-รดล ดลซฟ ฟฟ-ซ ซซ-ล -ด-ร -ด-ล ลล-ซ ซซ-ฟ 
---ซ -ซซซ -ลซม -ร-ด -รดล ซ-ด ดด-ร รร-ม 
-ลซม ซมรด ดด-ร รร-ม -ฟ-ซ ลซฟม รดรม ฟซ-ซ* 
-รดล ดลซฟ ฟฟ-ซ ซซ-ล -ด-ร -ด-ล ลล-ซ ซซ-ฟ 
---- ---- -ม-ม ---ฟ ---ซ ---ท -รดท -ซ-ฟ 
----ท ---ซ --ฟ --ม --ร --ด ทดรด รท-ด 
--- ----ร ----- ---ด ---ท --ล ซฟซล ทด-ด 
--ท ดร-ร ---ด รม-ม --รฟ มร-ร --ดม รด-ด 
--- ---ด -ดดด -ด-ด -ฟ-ท -ด-ํรํ -ด-ร -ม-ฟ 
-ด-ฟ --ซล -ด-ํล -ซ-ฟ --ฟล ซฟมซ ฟมรฟ มรดร 
-ฟ-ล ซฟ-ร รร-ด ดด-ท -ร-ซ ฟซ-ท ทท-ด ทด-ร 
---- -ร-ม รดรม -ฟ-ซ -ล-- -รดล-ซ -ฟ-ซ ----- 
-ด-ํด ํ -ล-ล ซ-ซ -ฟ-ฟ -ด-ด -ฟ-ฟ -ม-ม -ร-ร(จบ) 
        
-ด-ด -ซ-ซ -ด-ด -ฟ-ฟ -ด-ด -ฟ-ฟ -ม-ม -ร-ร 
      กลบัตน้บรรทดัท่ี๒ 
 
ท่อน ๒ 
--รด ทลซร --รซ ลทดร --ซด รมฟซ --ฟล ซฟมร 
--ซซ ฟซฟซ --ฟฟ มฟมฟ --มม มรมร --รร ดรดร 
--ซซ -ลทด --รม รดทด --ซซ -ลทด รดทด -ร-ม 
รรรร -ซ-ซ รรรร -ด-ด รรรร -ม-ม รดรม ฟซ-ซ 
มรดร มฟซล ดดรด ทลซล มรดร มฟซล ดรดล ดลซฟ 
ฟรดล ซฟรด ลซฟร ดลซฟ -ดรม -รมฟ -มฟซ -ฟซล 
มมมม -ซ-ซ ดดดด -ร-ร ลลลล -ด-ด ซซซซ -ล-ล 
--รร ฟรฟร --ลล ดลดล --ซซ ลซลซ --ฟฟ ซฟซฟ 
ซลดร -ร-ร มซมร -ร-ร ซลดร มรดร -ม-ซ ----- 



-ด-ํด ํ -ล-ล ซ-ซ -ม-ม -ซ-ซ -ม-ม -ร-ร -ด-ด 
--ซ -ซซซ --ด -ดดด ---ร -รรร ----ม -มมม 
-ซ-ซ -ฟ-ฟ -ซ-ซ -ล-ล -ซ-ซ -ฟ-ฟ -ม-ม -ร-ร 
มรดซ -ซ-ซ ดรมฟ -ฟ-ฟ ดรมฟ --ซล ซฟมร ------(จบ) 
มรดซ -ด-ฟ -ลซฟ -ม-ร มรดซ ลทดร มรดร -ดทด 
        
----ด ---ด --ดซ ลทดร --ซด รมฟซ --ฟล ซฟมร 
      กลบัตน้บรรทดัท่ี๑ 
-ลซม -ร-ซ. ---ม ---ร ---ด ---ท ---ล ---ซ 
 
หางเพลงสาํเนียงแขก 
เพลงท่ี ๑เพลงแขกกล่อมเจา้   
ท่อน ๑ 
---- ---- ---- ---- ---ซ ---ด ---ร ---ม 
---- ---- -ร-ม -ฟ-ซ ฟฟฟฟ -ม-ฟ -ลดซ ลซฟม 
---- รดรม ซลซม -ร-ด -ซ-ด -ร-ม รมซม รด-ร 
 ท่อน ๒ 
ซมรด มรซม ---- ---- ซมรด มรซม ---- ---- 
---- รมฟซ ลฟลซ -ฟ-ม รรรร -ด-ร มรซม -ร-ด 
 
เพลงท่ี ๒ 
--- -ซ-ด -ร-ม --ฟซ ---- -ซ-ด -ร-ม --ฟซ 
---- -ซ-ด -ร-ม ---- รด-ร มรซม -ร-ด ---- 
 
เพลงท่ี ๓ 
-ซ-ด -ร-ม --รม รม-- ลดซล มซรม --รม รม-- 
ลดซล มซรม ---- รด-ร มรซม -ร-ด ---- ---- 
 
เพลงท่ี ๔ 
---- ---- -ซ-ด -ร-ม --ซด --- ซดรม รมดร 
---- ซดรม -ลซม ซมรด ---- ---- -มซล ซลดร 
---- ---- -มซล ซลดร -ด-ล -ซ-ล -ดรม -ร-ด 
 



หางเพลงสาํเนียงลาว 
ท่อน๑ 
---ซ -ซ-ด -ซ-ด -ร-ม --ซม รดรม -ม-ซ -ล-ด 
---- ซลดร -มซร มรดล ---- รมซล ดซดล -ซ-ม 
--- รดรม ซลซม -ร-ด ลลลล -ซ-ล -ดรม -ร-ด 
ท่อน๒ 
ซลซม ซรมซ ---- ---- ซลซม รด-ร ---- ---- 
ซลซม ซรมซ ---- ---- ซลซม รด-ร ---- ---- 
-ม-ร -ด-ม --ดร มรดล -ด-ล ซมซล -ดรม -ร-ด 
-ม-ร -ด-ม --ดร มรดล -ด-ล ซมซล -ดรม -ร-ด 
 
หางเพลงสาํเนียงเขมร 
---ด ---- มดรม -ร-ด ---- ดลดซ ลซมซ -ล-ด 
---ด ---- มดรม -ร-ด ---- ดลดซ ลซมซ -ล-ด 
---ซ ---- -มซล ดลซม ซซซซ -ม-ซ -มรม ซล-ซ 
---ซ ---- -มซล ดลซม ซซซซ -ม-ซ -มรม ซล-ซ 
-มซล ดลซม ซรมซ ลซมร มดรม ซมรด -ลซล ดร-ด 
-มซล ดลซม ซรมซ ลซมร มดรม ซมรด -ลซล ดร-ด 
 
 
ทาํนองหลกัเพลงถอนสมอ เถา 
 
๓ ชั้น ท่อน ๑ 

-ดรม -ฟ-ซ -ล-ซ -ฟ-ด -ซ-ด --รม -ร-ม -ฟ-ซ 
-ล-ร -ด-ล ลล-ซ ซซ-ฟ -ฟ-- ซล-ด -ร-ด -ล-ซ 
-ลดซ ลซฟม รดรม รมฟซ -ด-ฟ --ซล -ซ-ล -ท-ด 
---ฟ -ซซซ ---ล -ซซซ -ล-ร -ด-ล ลล-ซ ซซ-ฟ 
ซฟมร ดรมฟ ฟฟ-ซ ซซ-ล -ท-ด รดทล ซฟซล ซลทด 
-ซฟร ฟรดท ทท-ด ดด-ร -ฟ-ซ -ฟ-ร รร-ด ดด-ท 
ลซฟด ฟดฟซ ลซฟซ ลทดท -ซฟร -ด-ท ทท-ล ลล-ซ 
-ซ-- -มรด-ซ -ดรม ฟซ-ซ -ฟ-ซ -ล-ท -รดท -ล-ซ 

      กลบัตน้ 
 



๓ชั้น ท่อน ๒ 
---ฟ ซล-ล ---- ---ซ ---ด ---ล -ซ-ม -ร-ด 
--ซด ทลทด --รด ทลทด -มซล -ด-ร -ด-ร รร-ด 
-ทลซ -ล-ซ -ม-ซ -ล-ด -ลซม ซมรด ดด-ร รร-ม 
--ดฟ มรมฟ มรซฟ มรมฟ -ท-- -รดท-ฟ -ทฟท ดรมฟ 
---ม -มมม -ด-ม -ฟ-ซ -ท-ด -ท-ซ ซซ-ฟ ฟฟ-ม 
-ท-ท -ฟ-ฟ -ท-ท -ม-ม -ฟ-ฟ -ม-ม -ร-ร -ด-ด 
-ซ-ซ -ล-ล -ท-ท -ด-ด -ซ-ซ -ด-ด -ร-ร -ม-ม 
-ดรม -ซ-ล -ด-ล -ซ-ม -ร-ร -ม-ม -ซ-ซ -ล-ล 
-มซล -ด-ร -ม-ร -ด-ล -มรด มรดล รดลซ ดลซม 
-ร-ร -ม-ม -ซ-ซ -ล-ล -ท-ร -ท-ล ลล-ซ ซซ-ม 

-ลซม ซมรด ดด-ร รร-ม -ซ-ล -ซ-ม มม-ร รร-ด 
---- ---ด -ดดด -ด-ด -มซล -ด-ร -ด-ร รร-ด 

      กลบัตน้ 
 
 
 
๒ ชั้น ท่อน๑ 

---ฟ -ซซซ ---ล -ซซซ -ล-ซ -ฟ-ด --รม -ฟ-ซ 
----ล -ล-ล -ซ-ล -ด-ซ -ด-ฟ --ซล -ซ-ล -ท-ด 
---ฟ -ซซซ -รดล ดลซฟ -ฟซล ซลทด -ท-ด -ด-ด 
-ฟ-ท --ดร -ฟ-ร -ด-ท -ฟ-ซ -ล-ท -รดท -ล-ซ 

ท่อน๒     กลบัตน้ 
---ล -ดดด --ร -ดดด     
---ฟ -ซซซ ---ล -ซซซ -ล-ล ---ซ -ม-ซ -ล-ด 
---ด -ทลซ -ซ-- -ทลซ-ด -ทลซ -ซ-ด ํ -ซ-ด -ร-ม 
----ฟ -ฟฟฟ --ม --ฟ -ด-ม --ฟซ -ท-ซ -ฟ-ม 
-มฟซ ทซฟม มม-ร รร-ด -ม-ซ -ล-ด ดด-ร รร-ม 
---ซ -ซซซ -ด-ล -ลลล -ด-ร -ด-ล ลล-ซ ซซ-ม 

-ลซม ซมรด ดด-ร รร-ม -ซ-ล -ซ-ม มม-ร รร-ด 
        

 
 



 
ชั้นเดียว ท่อน๑ 

--ดด -ด-- ลซลด รมฟซ -ด-ซ -ล-ซ -ฟซล ซลทด ํ
-ด-ด -ซ-ซ -ฟซล ซลทด -ท-ร -ด-ท ทท-ล ลล-ซ 

      กลบัตน้ 
ท่อน ๒       

--ซซ -ซ-- -ล-ซ -ล-ด -ม-ซ -ล-ด ดด-ร รร-ม 
--ฟฟ -ฟ-- -ม-ซ -ฟ-ม -ซฟม ฟมรด ดด-ร รร-ม 
---ซ -ล-ด ดด-ซ ซซ-ม --ซร มรดล -ลซม -ร-ด 

 
ลูกหมด 

--ดด -ด-- ลซลด รมฟซ ซลดร ฟด-ร ดรฟซ ลฟ-ซ 
--ลซ ฟรฟด --ฟร ดลดซ -ซลด -ลดร -ดรฟ -รฟซ 

 

 
เม่ือต่อจบเพลงแลว้ครูจะทาํการประเมินผูเ้รียนแบบเชิงประจกัษ์ โดยการบูรณาการกบันักร้อง และป่ีชวา 
โดยใหบ้รรเลงเป็นวงเคร่ืองสายป่ีชวาเตม็รูปแบบ โดยเร่ิมจากบรรเลงเพลงโหมโรงราโค ออกภาษา และต่อ
ดว้ยเพลงรับร้องเพลงถอนสมอ เถา ซ่ึงผูเ้ขา้รับการอบรมสามารถบรรเลงไดถู้กตอ้งตามแบบฉบบัของครูท่ี
ต่อไว ้ จึงเป็นท่ีพอใจของครูผูส้อน และไดรั้บการช่ืนชมให้กาํลงัใจในการเรียนดนตรี ครูบอกว่าเราเปรียบ
เหมือนทหารซ่ึงทหารเป็นนกัรบคอยปกป้องรักษาบา้นเมืองไม่ให้ตกเป็นเมืองข้ึนของใคร ส่วนพวกเราเป็น
นกัรบทางดา้นวฒันธรรมตอ้งคอยอนุรักษ ์สืบสานไวไ้ม่ใหว้ฒันธรรมสูญหายไปจากประเทศ จนทาํใหผู้เ้ขา้
รับการอบรมรู้สึกซาบซ้ึง เกิดความรักและหวงแหน ในศิลปวฒันธรรมไทย มากยิ่งข้ึนพวกเราสัญญาว่าจะ
ช่วยกนัอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรมของชาติตลอดไป   
 จะเห็นไดว้่ากว่าจะได ้วงเคร่ืองสายป่ีชวาท่ีบรรเลงไดถู้กตอ้งตามหลกั และบรรเลงไดไ้พเราะ นั้น  
มีกระบวนการท่ีไดรั้บการถ่ายทอดท่ียากลาํบาก แต่ดว้ยวนั เวลาท่ีจาํกดัผูเ้ขา้รับการอบรมก็สามารถทาํได้
เป็นอยา่งดี และน้ีกคื็อวิธีการถ่ายทอดวงเคร่ืองสายป่ีชวา ของครูจีรพล  เพชรสม  


