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A study of Lanna’s fiddle music for creating the new piece for violin ensemble
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บทคัดย่อ
การศึกษาเพลงพื้นบ้านสะล้อล้านนาสู่การสร้างสรรค์บทเพลง violin ensemble เป็นการวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางควิทยา เก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ช�ำนาญการบรรเลงสะล้อล้านนา
ในจังหวัดเชียงราย และน่าน จุดมุ่งหมายเพื่อทราบคุณลักษณะทางดนตรี เทคนิคการบรรเลง และน�ำมา
เปรียบเทียบกับเทคนิคการบรรเลงไวโอลิน เพื่อการสร้างสรรค์สู่บทเพลงส�ำหรับการบรรเลงไวโอลิน
ผลการศึกษาพบว่า ในบทเพลงสะล้อล้านนามีการใช้บันไดเสียงแบบ 5 เสียง (Pentatonic Scale) และ
บันไดเสียงแบบ 6 เสียง (Hexatonic Scale) มีรูปลักษณ์ของท�ำนอง 3 รูปแบบ คือ แบบ Conjunctive,
Disjunctive และ Undulating สามารถเปรียบเทียบเทคนิคสะล้อกับไวโอลินได้ 9 เทคนิค ส่วนการสร้างสรรค์
เกิดการประพันธ์บทเพลง Lanna fiddle’s dance for violin ensemble ขึ้นโดยมีการน�ำบทเพลงสะล้อ
พื้นบ้านที่ได้จากการศึกษามาใช้
ค�ำส�ำคัญ: สะล้อ ล้านนา ดนตรีพื้นบ้าน บทเพลงไวโอลิน งานสร้างสรรค์
ABSTRACT
A study of Lanna’s fiddle music to create a new piece for violin ensemble is
an Ethnomusicology research and creative work. Gathering field data from Lanna’s fiddle
specialists in Chiang Rai and Nan province. This research aims to define, and compare, the
musical characteristics and techniques between Lanna’s fiddle and the violin to create the new
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piece for violin ensemble. The research results revealed that the Lanna’s fiddle songs had two
types of scales which were; the 5-note pentatonic scale, and the 6-note hexatonic scale. There
were three kinds of melodic contours - the conjunctive, the disjunctive, and the undulating - and
nine techniques of Lanna fiddle that can be compared to the violin. The new composition in the
creative part is entitled “Lanna fiddle’s dance for violin ensemble”.
Keywords: Thai Fiddle, Lanna Music, Thai Music, Violin piece, Creative music
บทน�ำ
ซอเป็ น เครื่ อ งดนตรี ป ระเภทเครื่ อ งสาย
ที่บรรเลงโดยการสีด้วยคันชัก จากการจัดประเภท
ของเครื่องดนตรี ระบบ Sachs and Hornbostel
ซึ่ ง เป็ น ระบบที่ ใ ช้ จ� ำ แนกประเภทเครื่ อ งดนตรี
ตามแหล่งก�ำเนิดเสียง ซอ (Bowed lute) จัดอยู่ใน
ประเภทหนึ่งของเครื่องดนตรีในตระกูลที่เสียงเกิด
จากการสัน่ สะเทือนของสาย (Chordophone) และ
เป็นชนิดหนึง่ ในสองจ�ำพวกของเครือ่ งสายประเภท
พิณ (Lute) ซึง่ แบ่งเป็น 1. ชนิดใช้ดดี (Plucked lute)
และ 2. ชนิดใช้สี (Bowed lute)
เครือ่ งสายตระกูลซอในประเทศไทยมีประวัติ
ความเป็นมาที่ยาวนาน ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร์
ก่อนสมัยสุโขทัย ในวัฒนธรรมดนตรีของล้านนาล้านช้าง ได้แก่ สะล้อของล้านนา (ปัญญา รุ่งเรือง.
2557) การศึกษาสะล้อล้านนา เป็นการมุ่งเน้น
ศึกษาทางด้านตัวดนตรีและบทเพลงเป็นส�ำคัญ
โดยมี จุ ด มุ ่ ง หมายเพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ บ ทเพลง
อันทรงคุณค่าของไทยและน�ำมาบูรณาการสู่การ
บรรเลงไวโอลิน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ท�ำให้เกิด
ทั้งการอนุรักษ์และพัฒนาบทเพลงของไทย อนึ่ง
ผู ้ วิ จั ย มี ป ระสบการณ์ ด ้ า นการบรรเลงไวโอลิ น
และมีความสนใจต่อดนตรีเครื่องสายตระกูลซอ
พืน้ บ้านไทย เห็นว่าสะล้อและไวโอลินเป็นเครือ่ งสาย

ตระกู ล ซอ (Bowed lute) เช่ น เดี ย วกั น น่ า จะ
สามารถน�ำองค์ความรู้ที่ศึกษาน�ำมาประยุกต์ใช้
ซึ่งกันและกันได้และสามารถต่อยอดการศึกษา
ด้านดนตรีต่อไปในอนาคตได้
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาและสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ในเรื่ อ งดนตรี ส ะล้ อ ล้ า นนา ทั้ ง ด้ า นระบบเสี ย ง
บทเพลง คุณลักษณะดนตรีและเทคนิคการบรรเลง
เป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์บทเพลงพื้นบ้าน
ไทย
2. เพื่อน�ำองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์
เป็นบทเพลงส�ำหรับการบรรเลง violin ensemble
เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านดนตรีพื้นบ้านไทยไปสู่ระดับนานาชาติ
กรอบแนวคิดการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง “การศึ ก ษาเพลงพื้ น บ้ า น
สะล้ อ ล้ า นนาสู ่ ก ารสร้ า งสรรค์ บ ทเพลง violin
ensemble” ประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส�ำคัญ คือ
1. การศึกษา สะล้อล้านนาและ 2. การพัฒนา
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา สู่การสร้างสรรค์
บทเพลงส�ำหรับการบรรเลงไวโอลิน สามารถแสดง
เป็นแผนภูมิกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้

นการ

การพัฒ นาองค์ ความรู้ ที่ ได้ จากการศึก ษา สู่
ท า ง ก า ร (Informal Interview) มี ทั ้ ง ก า ร
การสร้ างสรรค์ บ ทเพลงสํ า หรั บ การบรรเลง
สัมภาษณ์ ผ้ ชู ํานาญการบรรเลงสะล้ อล้ านนา
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และผู้เชี่ยวชาญด้ านการบรรเลงและประพันธ์
แนวคิดการวิจยั ดังนี ้
บทเพลงสํ า หรั บ ไวโอลิ น ใช้ ก ารบัน ทึ ก เสี ย ง
ส่วนที่ 1 การศึกษาสะล้อล้านนา
เสียงเพลงเป็นโน้ตสากลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์
บัน ทึ ก ภาพนิ่ ง บัน ทึ ก ภาพเคลื่ อ นไหว และ
ส่ วนที่ 1 การศึกษาสะล้ อล้ านนา
บทเพลง ซึง่ การวิจยั ในครัง้ นี้ มีเกณฑ์การเลือกกลุม่
า ยทอดเสี
ด ลงเป็ นลายลั
อัก ษร
ตั วถ่อย่
า ง โดยพิยจงพู
ารณาจากคุ
ณ สมบักตษณ์
ิ ที่ ต รงกั
บ
รวมถึที่กงถ่�ำหนดไว้
ายทอดเสี
เกณฑ์
ดังนีย้ งเพลงเป็ นโน้ ตสากลเพื่อ
เกณฑ์เคราะห์
การคัดเลืบอทเพลง
กกลุม่ ตัซึวอย่
าง การคั
เลือกง้
ใช้ ในการวิ
่งการวิ
จยั ดในครั
ผูเ้ นีชีย่ ้ วชาญใช้
ดงั ต่ออไปนี
้ (ผูท่้ มไี่ ด้ตัรวบั อย่
การคัาดงเลืโด
อกย
มี เกณ ฑ์เกณฑ์
การเลื
กกลุ
ต้อพิงผ่จ าารณาจากคุ
นเกณฑ์อย่างน้
ยข้อใดข้
่ง) บ เกณฑ์ ที่
ณอสมบั
ติ ทอี่ ตหนึ
รงกั
1. เป็นผู้ช�ำนาญการบรรเลงดนตรี (สะล้อ
กําหนดไว้ ดังนี ้
ล้านนาหรือไวโอลิน) โดยเป็นที่ยอมรับของสังคม
เกณฑ์ ก้ ารคั
เลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่ า ง
ๆ มีผดลงานและประสบการณ์
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 147 ดนตรีหรือในชุมชนนัน
การคัดเลือกผู
้ เชี่ ย วชาญใช้
ดังาต่20
อไปนี
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
การบรรเลงเครื
่องดนตรี
นั้นๆ ไม่เกณฑ์
น้อยกว่
ปี ้
ส่วนที่ 2 งานสร้างสรรค์

ส่ วนที่ 2 งานสร้ างสรรค์

ด้ ม า
รเลง
นการ
นไทย

พลง
เพลง
วน ที่
ละ 2.
ษา สู่
รเลง
รอบ

นา

การดํ
เนินนการวิ
การวิจจัยยั
การด�ำาเนิ
การวิจจัยั ยนี้ในีช้ใ้ ขช้้อข้มูอมู
ล ภาคสนามเป็
การวิ
ลภาคสนามเป็
นส�ำคันญ
มภาษณ์
แบบไม่
เป็นทางการ
(Informal
สํโดยใช้
า คั ญการสั
โดยใช้
การสั
ม ภาษณ์
แบบไม่
เ ป็ น
งั้ การสัมภาษณ์
ผชู้ ำ� นาญการบรรเลง
ทInterview)
า ง ก า รมีท(Informal
Interview)
มี ทั ้ ง ก า ร
สะล้อล้านนาและผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรเลงและ
สัมภาษณ์ ผ้ ชู ํานาญการบรรเลงสะล้ อล้ านนา
ประพันธ์บทเพลงส�ำหรับไวโอลิน ใช้การบันทึกเสียง
และผู
ชี่ยวชาญด้
นธ์
บันทึก้ เภาพนิ
ง่ บันทึากนการบรรเลงและประพั
ภาพเคลือ่ นไหว และถ่ายทอด
บทเพลงสํ
า หรั
บ ไวโอลิ
น ทึงถ่กาเสียทอด
ยง
เสียงพูดลงเป็
นลายลั
กษณ์นอใช้
ักษรก ารบั
รวมถึ
บัน ทึ ก ภาพนิ่ ง บัน ทึ ก ภาพเคลื่ อ นไหว และ
ถ่ า ยทอดเสี ย งพู ด ลงเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษร
รวมถึงถ่ายทอดเสียงเพลงเป็ นโน้ ตสากลเพื่อ

และมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ำกว่าปริญญาตรี
2. เป็นอาจารย์ผสู้ อนในระดับมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือมีต�ำแหน่งทาง
วิ ช าการไม่ น ้ อ ยกว่ า ระดั บ ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
และมีประสบการณ์การบรรเลงเครื่องดนตรีนั้นๆ
ไม่น้อยกว่า 20 ปี
3. เป็ น ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ด ้ า นศิ ล ปะการ
แสดงดนตรี ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตรง
ตามข้อใดข้อหนึ่งตามที่ก�ำหนดไว้นี้ ได้จ�ำนวน
4 ท่าน ดังนี้
ผูเ้ ชีย่ วชาญการบรรเลงสะล้อล้านนา ได้แก่
1. ดร.กิจชัย ส่องเนตร ครูช�ำนาญการ
กลุม่ สาระการเรียนรูศ้ ลิ ปะ (ดนตรี) โรงเรียนราชานุบาล
ต.ในเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน (ผ่านเกณฑ์
ข้อ 1,2)
2. ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ครูช�ำนาญการ
พิเศษโรงเรียนด�ำรงราษฎร์สงเคราะห์ต.เวียง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย (ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2)
ผู้เชี่ยวชาญการบรรเลงไวโอลินและการ
สร้ า งสรรค์ บ ทเพลงส� ำ หรั บ การบรรเลงไวโอลิ น
ได้แก่

(C) ห
ระดับ
Ab -2

เสี ย งที่ แ ตกต่ า งกัน ส่ ว นสะล้ อ ที่ ไม่ มี น มจะ
เรีวารสารวิ
ยกว่า สะล้
อกลม
แบ่ยงกรุประเภทได้
ชาการ
มหาวิซึท่งยาลั
งเทพธนบุรี 3 ชนิด
คือปีสะล้
อเล็บกที่ สะล้
อกลาง- มิและสะล้
อใหญ่ 123
ที่ 8 ฉบั
1 มกราคม
ถุนายน 2562
1. ผศ. พันเอก ชูชาติ พิทักษากร ศิลปิน
แห่ งชาติ ส าขาการแสดงด้านดนตรีส ากล พ.ศ.
2553 ( ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2,3 )
2. รศ.ดร. โกวิทย์ ขันธศิริ ศาสตรเมธี ดนตรี
(ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2)
ส่วนที่ 1 การศึกษาสะล้อล้านนา
ภูมิหลังเครื่องสายตระกูลซอล้านนา
ในยุ ค ประวั ติ ศ าสตร์ ก ่ อ นสมั ย สุ โ ขทั ย
มีแคว้นส�ำคัญทางภาคเหนือ ได้แก่ แว่นแคว้นใน
เขตล้ า นนา ซึ่ ง รวมตั ว กั น เป็ น เมื อ งในราวพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 11-12 ได้ แ ก่ เมื อ งโยนกเชี ย งแสน
เมืองเงินยวง เมืองหริภญ
ุ ชัย เมือ่ พิจารณาจากภาพ
รวมจะเห็นได้วา่ เครือ่ งดนตรีทเี่ ป็นหลักของภูมภิ าค
นี้ ในตระกูลเครื่องสาย ประเภทเครื่องสี (Bowed
lute) ได้แก่ สะล้อของของล้านนา ซึ่งมี 2 แบบ คือ
แบบทีไ่ ม่มนี มอย่างซอธรรมดาพบทัว่ ไปในภูมภิ าคนี้
่มีนมคล้
ใช้กสีษณะตั
(อาจจะเรี
ยกว่า
อิและแบบที
ส ระ เป็ นซอตั
ง้ สี กายพิ
ับ พืณน้ แต่
ในลั
ง้ ตรง
ณสีเป็
กไ็ ด้นซอตั
) พบเฉพาะที
ดน่ากนษณะตั
บางทีจะเรียกว่า
อิ(Spike
สพิระ
ับ จพื่ งั น้หวั
Fiddle) ง้มีสีพกบอยู
่ 2ในลั
ชนิ ด คื อ ชนิง้ ดตรง
ที่ มี
สะล้
อ
เมื
อ
งน่
า
น
(Spike
Fiddle)
มี พมบอยู
่ 2 ชนิ
ชนิอดช่ทีอ่ มงี
นม (Fret)
และไม่
ีนม สะล้
อมีดนคืมอ (หรื
ซอล้านนาหรือสะล้อ เป็นเครื่องสายชนิด
นม
และไม่มีน่ จมังหวั
สะล้
อช่อง
แบ่ที่ใง(Fret)
ด น่อและใช้
ามีนนมชื่ อ(หรื
ช้เสีคัยนง)
ชักจะพบที
สี (Bowed lute)
คพืันน้ ชัเมืกอิอสงระ
แบ่
เสีซอตั
จะพบทีอ บ”
่ จังกหวั
ด น่นง้ามทั
น ชื่สิอนพื้ น้ 11เมืFiddle)
อง
เรีเป็ยงนกว่
าย ง)“สะล้
จะมี
นม
ง้ สีกบั พือน้ ก๊ในลั
ษณะตั
ตรงง้ (Spike
เรีเพืมีย่ อพกว่
าในการวางนิ
“สะล้
ง้ สิ น้ และไม่
นม
บอยู
่ 2 ชนิอดคืก๊ออ บ”
ชนิ
ดจะมี
ที่มีนนมมทั
(Fret)
มงีนม
ใช้
ว้ และบรรเลงในตํ
า11แหน่
เพื
่ อยใช้
ว้ และบรรเลงในตํ
นตกต่
ม (หรืาองกั
ช่อนงแบ่
เสียง) จะพบที
หวัมจะ
ดน่งาน
เสีสะล้
งทีอใมี่ แนการวางนิ
ส่ วงนสะล้
อ ที่ ไม่ จ่มางั ี นแหน่
ชื่องที
พื้น่ แเมืตกต่
อง เรีงกั
ยกว่นาส่“สะล้
อก๊ออบ”ที่ ไจะมี
มทั้งสิ้น
เสี
นสะล้
ม่ มี น3นมจะ
เรี ยยกว่
า สะล้ อากลม
ซึ่งวแบ่
งประเภทได้
ชนิด
11
นม
เพื
อ
่
ใช้
ใ
นการวางนิ
ว
้
และบรรเลงในต�
ำแหน่
เรีคือยกว่
า อสะล้
อสะล้
กลมอซึกลาง
่งแบ่งและสะล้
ประเภทได้
3 ชนิ
ดง
สะล้
เล็
ก
อ
ใหญ่
ยงที่แตกต่างกัน ส่วนสะล้อที่ไม่มีนมจะเรียกว่า
คือเสีสะล้
อเล็ก สะล้ อกลาง และสะล้ อใหญ่
สะล้อกลม ซึ่งแบ่งประเภทได้ 3 ชนิด คือ สะล้อเล็ก
ส่วนประกอบของสะล้
สะล้อกลาง
และสะล้อใหญ่ อ

ส่วนประกอบของสะล้ อ

ส่วนประกอบของสะล้อ อ
ส่วนประกอบของสะล้

เสี ย ง
เสี ย ง
เสียง
เมื่อเท
40 ,
เขียน
ภาพที่ 1 ส่วนประกอบสะล้อกลม

1. สะล้อเล็ก มี 2 สาย โดยสายทุม้ ตัง้ เป็น
ภาพที
่ วารสารวิ
1 ส่วนประกอบสะล้
อยกลม
ชาการ้งเป็
มหาวิ
กรุง(G)
เทพธนบุ
เสียงโด (C) และสายเอกตั
นเสีทยยาลั
งซอล
หรือรี
วารสารวิ
ทยาลั– ยมิกรุ
เทพธนบุ
ปี ที่ 8 ฉบัชาการ
บที่ 1มหาวิ
มกราคม
ถนุ งายน
2562รี
เรียกว่า สะล้อลูกสาม (เมื่อเทียบกับระดับเสียง
ปี ที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2562
สากลสายทุ
ม
้
=
1.
สะล้
อ+20,
เล็ กเขีสายเอก=
มีย นเป็
2 สาย
สายเอก= EbAb
+30)
นโน้Ebโดยสายทุ
ต+30)
สากลเขียได้้ มน
เป็
สากล
ได้+30)
ด(C)
ังนี้ และสายเอกตั
สายเอก=
เขี ย นเป็ นโน้ ตง้ สากล
ตันง้ โน้
เป็ ตนเสี
ยEb
งโด
เป็ นเสีได้
ยง

ดังนี ้
ดัซอล
งนี ้ (G) หรื อ เรี ย กว่ า สะล้ อลู ก สาม (เมื่ อ

เทียบกับระดับเสียงสากลสายทุ้ม = Ab +20,
2.สะล้ อกลาง มี 2 สาย สายทุ้ม ตัง้
2.2.สะล้
สะล้ออกลาง
มีมี2 2สาย
้ม ตั้งเป็
กลาง
สายสายทุ
สายทุ
ตังน้
เป็ นเสียงซอล (G)
และสายเอกตั
งเป็
้ นสี้ มยงโด
เสีเป็ยนเสี
งซอล
(G) และสายเอกตั
้งเป็นสียงเป็
งโดนสี
(C)ยงโด
หรือ
ย
งซอล
(G)
และสายเอกตั
้
อ เรี ยอลูกว่กสีา่ (เมื
สะล้
ก สีบ่ ระดั
(เมืบ่ อเสีเทียยงสากล
บกั บ
เรี(C)
ยกว่หรื
า สะล้
่อเทีอยลูบกั
(C)
ย กว่ า สะล้้ มอ ลู=กEb
สี่ (เมื
่ อ เที ย บกั บ
ระดัหรื
บ้มเสีอ=ยเรีงสากลสายทุ
สายทุ
Eb -35, สายเอก=
Ab-35,
-20)สายเอก=
เขียนเป็น
ระดั
บ
เสี
ย
งสากลสายทุ
้
ม
=
Eb
-35,
สายเอก=
โน้Abตสากล
ังนี้ นโน้ ตสากล ได้ ดงั นี ้
-20) เขีได้ยดนเป็
Ab -20) เขียนเป็ นโน้ ตสากล ได้ ดงั นี ้
3.สะล้ อใหญ่ มี 3 สาย สายทุ้ มตัง้
อใหญ่ มี 3 สาย
สายทุ้ มตัง้ง้
เสี ย งโด3.สะล้
(C) และสายสองหรื
อ สายกลางตั
เสี
เสียยงโด
งซอล(C)(G)และสายสองหรื
เป็ นคู่ 5 และตัอง้ สายกลางตั
สายเอกเป็ นง้
เสี
ง้ สายเอกเป็
น
เสียยงซอล
งโด (C)(G)(สูงเป็กว่นคู
าเสี่ 5ยและตั
งโดสายทุ
้ มเป็ นคู่ 8)
เสี
(C)บ(สูระดั
งกว่
าเสียงสากลสายทุ
ยงโดสายทุ้ม้ มเป็=นคูAb่ 8)เมืย่องโด
เทียบกั
บเสี
เมื
ยบกับระดับEb
เสีย20,
งสากลสายทุ
= Ab-3040่อ,เทีสายกลาง=
สายเอก =้ ม Ab

การเ
149
149

ของด
เสียง

(สาย
เสียง

Ab -20) เขียนเป็ นโน้ ตสากล ได้ ดงั นี ้

หญ่

ม

สายทุ้ม
ปนเสียง
ม (เมื่ อ
b +20,
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3.สะล้ อใหญ่ มี 3 สาย สายทุ้ มตัง้
เสี ย งโด3. (C)
สะล้และสายสองหรื
อใหญ่ มี 3 สายอ สายกลางตั
สายทุ้มตั้งเสียง้ ง
บทเพลง ซอปั่นฝ้าย เป็นเพลงที่อยู่ใน
ย งซอล
(G) เป็ นคูอ่ สายกลางตั
5 และตัง้ สายเอกเป็
น
โดเสี(C)
และสายสองหรื
ง้ เสียงซอล (G)
บันไดเสียง C Major Pentatonic Scale รูปลักษณ์
เป็เสีนยคู่งโด
5 และตั
นเสียงโด ้ (C)
(สูง่ กว่
(C) (สู้งสายเอกเป็
งกว่าเสียงโดสายทุ
มเป็ นคู
8)า ของท�ำนอง (Melodic Contour) ในการบรรเลง
เสีเมืยงโดสายทุ
เป็นบคูเสี
่ 8)ยงสากลสายทุ
เมื่อเทียบกับ้ มระดั= บAb
เสีย- ง
ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น รู ป แบบ เชื่ อ มโยงติ ด ต่ อ กั น
่อเทียบกับ้มระดั
สากลสายทุ
้ม = AbEb-40
สายกลาง=
20,
(Conjunctive )เชื่อมต่อกันไม่มีสะดุด และในช่วง
40 , สายกลาง=
20,, สายเอก
= AbEb-30
สายเอก = Ab -30 เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดังนี้
ต้ น ของบทเพลงจะเป็ น แบบเคลื่ อ นที่ ขึ้ น -ลง
เขียนเป็ นโน้ ตสากล ได้ ดงั นี ้
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150
150

สายทุ้ม = Bb +10 , สายเอก= F -10 ) เขียน
การเทียบเสี
ยงสะล้
อก๊ อบ
การเที
ยงสะล้
เป็ นโน้ยตบเสี
สากลได้
ดงั อนีก๊้ อบ
จากการศึ
กษาการบรรเลงสะล้
บ
จากการศึ
กษาการบรรเลงสะล้
อก๊ออบก๊ อของ
ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY
ของดร.กิ
ชัย ส่อจ.น่
งเนตร
า นยมีบเสี
ก ารเที
ดร.กิ
จชัย ส่อจงเนตร
าน มีจ.น่
การเที
ยง ดัยงบนี้
Vol.8 No.1 January - June 2019
ACADEMIC
BANGKOKTHONBURI
UNIVERSITY
ง้ สาย โดยมีสายทุ
ม้ (สายโท)
เสียง ดัสะล้
งนีJOURNAL
้ อก๊อบจะตั
บทเพลงสะล้
อ
ล้
า
นนาที
่
ไ
ด้
จ
าก
Vol.8 No.1 January - June 2019
ตัสายทุ
ง้ เป็นเสี้ มยสะล้
สายเอกตั
นFเสี-10
ยสงซอล
=งโดBb(C)
, สายเอก=
) เขีย(G)
อ ก๊+10
อกับบจะตั
ง้ สายง้ เป็โดยมี
ายทุ
้ มน
การศึ
ก
ษาภาคสนาม
ประกอบด้
ว
ย
4
บท
(เมื
่อนเทีโน้้ยมตบกั
บงเป็
บดเสียงั งโด
ยนี, งสากลสายทุ
= Bb
สายทุ
=สากลได้
Bb
+10
สายเอก=
F้ม-10
) งเป็
เขี้ +10
ยนน ,
เป็(สายโท)ตั
้ (C) กับสายเอกตั
้ ระดันเสี
เพลงคือ F -10 ) เขียนเป็นโน้ตสากลได้ดังนี้
สายเอก=
เป็เสีนยโน้งซอล
ตสากลได้
(G) (เมืดงั ่อนีเที้ ยบกับระดับเสียงสากล
1. เพลงซอปั่ นฝ้ าย บรรเลงสะล้ อก็อบ
โดย ดร.กิบทเพลงสะล้
จ ชัย ส่ อ งเนตร
ตัว อย่่ไาด้งการถอด
อล้ านนาที
จาก
เสีการศึ
ยงทีก่ได้ษาภาคสนาม
จากการศึกษาเป็
โน้ ตสากล
บทเพลงสะล้
อประกอบด้
ล้ านนนาที
่ไวด้ยจาก
4 บท
บทเพลงสะล้อล้านนาที่ได้จากการศึกษา
การศึ
วย อ4 บท
เพลงคืกษาภาคสนาม
อ ประกอบด้วยประกอบด้
ภาคสนาม
4 บทเพลงคื
เพลงคือ1.1.เพลงซอปั
เพลงซอปั่น่ นฝ้ฝ้าาย
บรรเลงสะล้ อก็ก็ออบบ
ย บรรเลงสะล้
โดย
ยชัยส่อส่งเนตร
ตัวบรรเลงสะล้
งการถอดเสี
1.จชัจเพลงซอปั
่ นฝ้าย
อก็อบยง
โดยดร.กิ
ดร.กิ
อ งเนตร
ตัอย่วาอย่
า งการถอด
ทีโดย
่ได้ยจงที
ากการศึ
โน้
ตสากล
ดร.กิ
ชักยษาเป็
ส่ อนกงเนตร
า งการถอด
เสี
่ได้ จจากการศึ
ษาเป็
นตัโน้ว อย่
ตสากล

เสียงที่ได้ จากการศึกษาเป็ นโน้ ตสากล

บทเพลง ซอปั่ นฝ้าย เป็ นเพลงที่อยู่
ในบั น ไดเสี ย ง C Major Pentatonic Scale
รู ปลักษณ์ ของทํานอง (Melodic Contour) ใน
การบรรเลงส่วนใหญ่จะเป็ นรู ปแบบ เชื่อมโยง
ติ ด ต่ อ กั นบทเพลง
(Conjunctive
)เชื้ าย
่ อ มต่
อ กั น ไม่่อมยูี ่
ซอปั่ นฝ
เป็ นเพลงที
สะดุด และในช่วงต้ นของบทเพลงจะเป็ นแบบ

(Undulation) เสียงสูงต�ำ่ สลับกันไปมารูปร่างคล้าย
ฟันปลา รูปแบบของบทเพลง (Form) เป็นบทเพลง
บรรเลงท� ำ นองเดี ย วสั้ น ๆ (Iterative)ช่ ว งเสี ย ง
(Range)
่ำสุ่าดสุคืดอคืโน้อตโน้C4
(Range)ในบทเพลง
ในบทเพลงมีมีช่วชงเสี
่วงเสียงต�
ยงตํ
ต
ไปถึ
โน้ตงสูโน้
งสุตดสูคืงอสุโน้
C4งไปถึ
ดคืตอD5
โน้ ต D5
2.2.เพลงพม่
า
ต๊
ะ
โต่
ง บรรเลงสะล้
อก็ออบ
เพลงพม่าต๊ ะโต่งเต๋งเต๋
ง บรรเลงสะล้
โดย ดร.กิจชัย ส่องเนตร ตัวอย่างการถอดเสียงทีไ่ ด้
ก็ อ บโดย ดร.กิ จ ชัย ส่ อ งเนตร ตัว อย่ า งการ
จากการศึกษาเป็นโน้ตสากล

ถอดเสี
ยงที่ไในบทเพลง
ด้ จากการศึกมีษาเป็
(Range)
ช่วงเสีนยโน้งตํต่าสากล
สุดคือโน้ ต
(Range)
C4 ไปถึงในบทเพลง
โน้ ตสูงสุดคือมีชโน้่วตงเสีD5ยงตํ่าสุดคือโน้ ต
C4 ไปถึง2.โน้ ตเพลงพม่
สูงสุดคืาอต๊โน้ะโต่
ต งD5
เต๋ง บรรเลงสะล้ อ
เพลงพม่
งเต๋ง บรรเลงสะล้
อ
ก็ อ บโดย2. ดร.กิ
จ ชัยาต๊ส่ะอโต่งเนตร
ตัว อย่ า งการ
ก็ถอดเสี
อ บโดย
จ ชัย ส่ อกงเนตร
า งการ
ยงทีดร.กิ
่ได้ จากการศึ
ษาเป็ นตัโน้วตอย่สากล
ถอดเสียงที่ได้ จากการศึกษาเป็ นโน้ ตสากล

เพลงพม่
พม่าต๊าะต๊โต่
ะ โต่
น ไดยง
เพลง
งเต๋ง เต๋
งอยูง อยู
่ในบั่ ในบั
นไดเสี
FเสีMajor
Scale เป็นScale
เพลงทีใ่ เป็ช้คนเพลงที
วามเร็ว ช้่า
ย ง FHexatonic
Major Hexatonic
(Larghetto)
ค่ งทีต่ ายตัวมี(Tempo
ใช้ ค วามเร็มีวจช้งั หวะที
า (Larghetto)
จังหวะทีGuisto)
่ ค งที่
อยู ่ ใ นอั ต ราจั ง หวะ 2/4 รู ป ลั ก ษณ์ ข องท� ำ นอง
ตายตัว (Tempo Guisto) อยู่ในอัต ราจังหวะ
(Melodic Contour) มีรูปลักษณ์ของท�ำนองแบบ
รู ป ลัสลั
ก บษกัณ์นพม่
ข อาายฟั
งต๊ทํะนโต่
าปลา
นง เต๋
อ (Undulating)
งงอยู
(Melodic
เพลง
่ ในบัน ได
ขึ2/4
้นๆ ลงๆ
คล้
มี รู ป ลัพม่
ก(Form)
ษณ์า ต๊ขะเป็องทํ
นองแบบขึ
รูปContour)
แบบของบทเพลง
น เพลงสั
ท�ำ่ ในองเดี
โต่
งาเต๋
งน้อยู
นบัน้นๆยไดว ่
เสี ย ง F เพลง
Major
Hexatonic
Scale
เป็
นเพลงที
ลงๆ
นปลา
(Iterative)
ช่วกังเสี
(Range)
ทีScale
่เกิด(Undulating)
เสีใช้ยคงสลั
F บMajor
นเพลงที
วามเร็
วน คล้
ช้ยHexatonic
าง ายฟั
(Larghetto)
มีขึจ้นังเป็ในบทเพลง
หวะที
่ ค งที่ ่
โน้รู ปตต�แบบของบทเพลง
่ำสุด คือ F4 ไปถึงโน้(Form)
ตสูงสุด เป็F5น เพลงสัน้
ใช้ตายตั
ค วามเร็
ว ช้ า (Larghetto)
จังหวะที
งที่
ว (Tempo
Guisto) อยูมี่ในอั
ต ราจัง่ คหวะ
ทํตายตั
านองเดี
ยลัวก(Iterative)
งอ(Range)
ที่
อยู
งหวะ
2/4
รูวป(Tempo
ษ ณ์Guisto)
ข อ ช่ง วทํงเสี
า น่ยในอั
งต ราจั
(Melodic
เกิ2/4
ด ขึรูน้ ปในบทเพลง
โน้อตงขตํทํองทํ
่ าาสุดนาคือนองแบบขึ
อง F4
ไปถึ งน้ ๆ
ลั กมี รษู ปณ์
(Melodic
Contour)
ลักขษณ์
โน้Contour)
ตสูงสุสลั
ด F5
องทํ า นองแบบขึ
น้ ๆ
ลงๆ
บมีกัรู ปนลัคล้ก ษณ์
ายฟัขนปลา
(Undulating)
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เพลงสาวไหม
บรรเลงสะล้
อกลางโดย
และใช้ ป3.ระกอบการฟ้
อนสาวไหม
ตัวอย่
างการ
ครู
พรหมเมศวร์
สรรพศรี กเพลงสาวไหมนี
้เป็นเพลง
ถอดเสี
ยงที่ได้ จากการศึ
ษาเป็ นโน้ ตสากล

พื้นบ้านสั้นๆง่ายๆ มีโครงสร้างไม่สลับซับซ้อนมาก
แต่มีท�ำนองที่ไพเราะ น่าฟัง และใช้ประกอบการ
ฟ้และใช้
อนสาวไหม
ตัวอย่างการถอดเสี
ด้จาากการ
ประกอบการฟ้
อนสาวไหมยงที
ตัว่ไอย่
งการ
ศึกษาเป็นโน้ตสากล

ถอดเสียงที่ได้ จากการศึกษาเป็ นโน้ ตสากล

บทเพลง สาวไหม อยู่ในบันไดเสียง
Eb Major Pentatonic Scale เป็ นเพลงที่ ใ ช้
ความเร็ ว ตัวดํา เท่ากับ 72 BPM ซึ่งถือว่าอยู่
ในจั ง หวะช้ า และค่ อ นข้ างช้ าแบบสบาย
บทเพลง
สาวไหม
อยู่่ใในบั
นนไดเสี
(Adagio)บทเพลง
มี จั ง หวะที
่ ค งที่ ต ายตั
ว (Tempo
สาวไหม
อยู
นบั
ไดเสียยงง
EbMajor
Major
Pentatonic
เป็เป็นเพลงที
Eb
Scale2/4
Guisto
) อยูPentatonic
่ ใ นอัต ราจังScale
หวะ
รูนปเพลงที
ลัก ษณ์่ ใ่ ใช้ช้
BPMซึ่งซึถื่งใน
าาอยู
ความเร็
เท่เท่
ากัาบกับ7272
BPM
อถืว่อากว่อยู
ขความเร็
อ ง ทํ วา วนตัวตัอด�วงำดํา(Melodic
Contour)
ร่ใน่
จังในจั
หวะช้
า และค่
นข้างช้อานข้
แบบสบาย
(Adagio)
ง หวะช้
า อและค่
บรรเลงส่
ว นใหญ่
จ ะเป็ นรู ปางช้
แบบาแบบสบาย
เชื่ อ มโยง
มีจ(Adagio)
ังหวะที่คงที
ว (Tempo
Guisto
) อยู่ใน
มี(Conjunctive
จ่ตั งายตั
หวะที
่ ค งที
่ ต่ อายตั
วกั(Tempo
ติ
ด
ต่
อ
กั
น
)เชื
มต่
อ
น
ไม่ มี
อัตราจังหวะ 2/4 รูปลักษณ์ของท�ำนอง (Melodic
Guisto
) อยู่ ใ นอัวตงเสี
ราจั
หวะ 2/4 โน้รู ปตลัตํก่าสุษณ์
สะดุ
ด ระยะของช่
ยงงว(Range)
ด
Contour)
ในการบรรเลงส่
นใหญ่จะเป็นรูปแบบ
อEb4
ง ทํ ไปถึ
าดนต่อองกัโน้งนต(Melodic
Contour)
า รมี
สูงสุดคือ F5
เชืคืขอ่ มโยงติ
(Conjunctive
)เชื่อมต่ใน
อกันกไม่
บรรเลงส่
ว นใหญ่
นรู ป แบบโน้อเชื
สะดุ
ด ระยะของช่
วงเสีจ่อยะเป็
งบรรเลงสะล้
(Range)
ตเล็ต�่ อก่ำมโยง
สุโดย
ดคือ
4. เพลงซออื
ต่ อ งกัโน้น ต(Conjunctive
)เชื่ อ มต่่อเป็อ กันเพลง
น ไม่ มี
Eb4
สูงสรรพศรี
สุดคือ F5เพลงซออื
ครูติพดไปถึ
รหมเมศวร์
4.ระยะของช่
เพลงซออื
่ อ ยบรรเลงสะล้
วงเสี
ง (Range)
โน้อ เล็
ตตํก่าโดย
สุบด
พืสะดุ
้นบ้ าดนโบราณของล้
านนา
ใช้ ประกอบการขั
ครูคืพอรหมเมศวร์
่อ เป็นเพลง
Eb4ป รากฏนามผู
ไปถึงโน้สรรพศรี
ตสูงสุ้ แต่
ดคืเพลงซออื
อง F5
ซอ
ไม่
สั
น
นิ
ษ
ฐานว่บาซอ
พื้นบ้านโบราณของล้านนา ใช้ประกอบการขั
4. เพลงซออื่อ บรรเลงสะล้
กโดย
วิวปฒ
ั รากฏนามผู
นาการมาจากเพลงกล่
อมเด็ากวิตัวอัฒ
วเล็อย่
าง
ไม่
้แต่ง สันนิษฐานว่
นาการ
ครูพรหมเมศวร์
่อเป็นโน้
นเพลง
การถอดเสี
ย งที
่ ไสรรพศรี
ด้กจากการศึ
ก ษาเป็
มาจากเพลงกล่
อมเด็
ตัวอย่เพลงซออื
างการถอดเสี
ยงทีต่ได้
พื ้นบ้ านโบราณของล้
านนา ใช้ ประกอบการขับ
จากการศึ
กษาเป็นโน้ตสากล
สากล
ซอ ไม่ ป รากฏนามผู้ แต่ ง สั น นิ ษ ฐานว่ า
วิวฒ
ั นาการมาจากเพลงกล่อมเด็ก ตัวอย่าง
การถอดเสี ย งที่ ไ ด้ จากการศึ ก ษาเป็ นโน้ ต
สากล
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บทเพลง
่อ ่ อเป็นเป็เพลงที
่อยู่ใ่ อนบัยู่นในได
บทเพลงซออื
ซออื
นเพลงที
เสียง Eb Major Pentatonic Scale เป็นเพลงที่ใช้
บันไดเสียง Eb Major Pentatonic Scale เป็ น
อัตราความเร็ว ตัวด�ำ เท่ากับ 72 BPM มีอัตรา
เพลงที่ ใ ช้ อัต ราความเร็ ว ตัว ดํ า เท่ า กั บ 72
จังหวะที่คงที่ตายตัว (Tempo guisto) ซึ่งถือว่าอยู่
BPM
มี อัตา ราจั
่ ค งที
่ ต ายตัว (Tempo
ในจั
งหวะช้
และค่ง หวะที
อนข้างช้
าแบบสบาย
(Adagio)
บทเพลง
ซออื
่
อ
เป็
นเพลงที
่ อ ยูา่ ใงน
guisto)่ในอั
ซึง่ ตถืราจั
อว่างอยู
งหวะช้
า และค่อนข้
และอยู
หวะ่ในจั2/4
รูปแบบของบทเพลง
นไดเสียนงแบบ
Eb Major
(Form)จะเป็
เพลงสัPentatonic
น้ ท�ำและอยู
นองเดียว่Scale
ช้บัาแบบสบาย
(Adagio)
ใ(Iterative)
นอั ตเป็ราน
่ ใขช้องท�
อรูัตปำราความเร็
ว ตัว ดํ า (Form)จะ
เท่Contour)
า กั บ 72
รูจัปเพลงที
กษณ์2/4
นองเพลง(Melodic
งลัหวะ
แบบของบทเพลง
จะเป็
นรูปมีแบบ
เชื่องมโยงติ
ด่ คต่งที
อกั่ ตนายตั
อัตเพลงสั
ราจั
หวะที
ว (Tempo
เป็BPM
นแบบ
น้ ทํ า นองเดี
ย (Conjunctive)
ว (Iterative)
ไม่guisto)
มีการหยุซึดง่ ถืสะดุ
หรือ่ในจั
เสียงงกระโดดข้
ามกัอนนข้
กว้าางง
อว่อาดงอยู
หวะช้
าล และค่
รู
ป
ลั
ก
ษ
ณ์
ข
ทํ
า
น
อ
ง
เพ
ง
(Melodic
เกินไปช่วงเสียง (Range) ในเพลง โน้ตที่ต�่ำสุดคือ
ช้ าแบบสบาย
(Adagio)เชื่ อและอยู
่ ใ นอั ต รา
Contour)
Ab4
ไปถึงโน้จะเป็
ตสูงสุนรูดปคือแบบ
F#5 มโยงติดต่อกัน
จัง หวะการประดั
2/4 รู ปไม่บแบบของบทเพลง
(Form)จะ
(Conjunctive)
มีการหยุ
ด สะดุ
ดหรื
อเสียง
ตกแต่
งท�ำนอง
(Ornamentation)
เป็ นแบบ
น้นเทคนิ
ทํนาไปช่
นองเดี
จากการวิ
เาคราะห์
ควการบรรเลงสะล้
กระโดดข้
มกัเพลงสั
นกว้ดา้างเกิ
งเสียยวง (Iterative)
(Range)อ
ป ลั กมีโน้
ษก ารใช้
นAb4
อ ง ไปถึ
เพ ลงวงโน้
ล้ในเพลง
ารูนนา
ย(Melodic
ตณ์ที่ขต่ําอคสุั นงดชัทํคืกาอประกอบด้
ตมีสูกงารใช้
สุด
คั นContour)
ชั ก หนึ่ ง จะเป็
เป็ นนรู
การบรรเลงหนึ
่
ง
โน้
ต
ต่
อ
หนึ
ปแบบ เชื่ อมโยงติดต่อกัน่ ง
คือ F#5
คัน(Conjunctive)
ชัก มีการใช้คันไม่
ชักสอง หรือดการเล่
นโน้ตอเสี
2 ตัว
ก า ร ป ร ะมดัีกบารหยุ
ต ก แสะดุ
ต่ ง ทํดหรื
า น อ ยงง
ในหนึ่งคันชัก มีการใช้คันชักสี่ (มีปรากฏเล็กน้อย)
กระโดดข้ ามกันกว้จากการวิ
างเกินไปช่วงเสียง (Range)
เป็(Ornamentation)
นการเล่นโน้ต 4 ตัวในหนึ่งคันชัเกคราะห์ ด้ าน
ในเพลง
โน้ ตที่ต่ําสุดคืออล้Ab4
ตสูคงสุนั คด
เทคนิ
คมีการบรรเลงสะล้
านนาไปถึมีวงกยโน้ารใช้
เทคนิคนิว้ มือซ้ายประกอบด้
มีเทคนิ
ชัคืกตอประกอบด้
วย มีเป็การใช้
คันคชัการเลื
กหนึ่ง่ อเป็นนินการ
โน้
รูF#5
ด (Slide)
น เทคนิ
้ ว จาก
รตปต่กอรต�หนึ
ะำแหน่
ดั่งคับนงตชัหนึ
ต่ารใช้
ง ทํคาันนดชัอนิก้วง
ต�บรรเลงหนึ
ำแหน่งหนึก่ง่งาโน้ไปอี
กก ่งมีแกการสะบั
(Ornamentation)
คราะห์
(Mordent)
คือการเล่
โน้
บเแบบสามเสี
สอง
หรื อ การเล่
น โน้นจากการวิ
ต 2ตประดั
ตัว ในหนึ
่ ง คัน ชักด้ าน
มียง
ต่อเทคนิ
กันอย่คาการบรรเลงสะล้
งรวดเร็ว เทคนิคการพรมนิ
อล้ านนา ้วมีก(Trill)
ารใช้เป็คนัน

การใช้ คันชักสี่ (มีปรากฏเล็กน้ อย) เป็ นการ
ประกอบด้
วย มีง่ กคัารใช้
เล่ชันกโน้
ต 4 ตัวในหนึ
นชักคันชักหนึ่ง เป็ นการ
บรรเลงหนึ่งโน้ ตต่อหนึ่งคันชัก มีการใช้ คันชัก
สอง หรื อ การเล่ น โน้ ต 2 ตัว ในหนึ่ ง คัน ชัก มี
การใช้ คันชักสี่ (มีปรากฏเล็กน้ อย) เป็ นการ
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เทคนิคที่เล่นโน้ต 2 ตัวในระดับเสียงใกล้เคียงกัน
สลั บ กั น อย่ า งรวดเร็ ว มี เ ทคนิ ค การรู ด เสี ย ง
(Glissando) เป็นการเล่นโน้ตเสียงหนึ่งไปยังอีก
เสียงหนึ่งอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว โดยระยะขั้นคู่

เสียงของโน้ตทั้ง 2 ตัว ค่อนข้างกว้าง มีการใช้โน้ต
สะบัด (Grace note)เกิดขึ้นเช่นกัน
สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกับ
ไวโอลินได้ดังนี้

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเทคนิคสะล้อล้านนากับไวโอลิน

สะล้อ
1. คันชักหนึง่
2. คันชักสอง/คันชักสี่
3. โน้ตสะบัด
4. การใช้ โน้ ตรูด (ระดับโน้ ตใกล้ เคียงกัน)
5. การรัวคันชัก
6. สะบัดนิ ้ว
7. การพรม
8. การเลื่อนต�ำแหน่งนิ ้ว (มักใช้ ในสะล้ อก๊ อบ)
9. การรูดเสียง (ขันคู
้ โ่ น้ ตค่อนข้ างห่างกัน)

ไวโอลิน
Detaché Bowing
Slur/Legato Bowing
Grace note
Slide
Tremolo
Mordent
Trill
Shifting
Glissando

ส่วนที่ 2 งานสร้างสรรค์
เมื่อได้การสรุปผลข้อมูลในส่วนแรกแล้ว
จึงด�ำเนินสร้างสรรค์ผลงานเพลงโดยการสัมภาษณ์
ผู ้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นการบรรเลงไวโอลิ น และการ
ประพันธ์และเรียบเรียงบทเพลง จากผู้เชี่ยวชาญ
ที่ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนด
หลังจากนั้นได้ด�ำเนินการประพันธ์เพลง
โดยใช้หลักการในการประพันธ์เพลงและการเรียบ
เรียงเพลงไทยที่ได้ท�ำการศึกษาแล้ว มาสร้างสรรค์
สู่บทเพลงส�ำหรับการบรรเลงไวโอลิน น�ำข้อมูล
ทั้งด้านเทคนิคการบรรเลงของสะล้อ คุณลักษณะ

ทางดนตรี มาเรี ย บเรี ย งท� ำ นองและการแปร
ส่ ว นจั ง หวะ โดยมี แ นวคิ ด ของการประยุ ก ต์ ใ ช้
ด้านท�ำนองและเทคนิคการบรรเลงทีส่ ามารถน�ำมา
ประยุกต์ใช้ซึ่งกันและกันได้
โดยการสร้างสรรค์บทเพลงส�ำหรับการ
บรรเลงไวโอลินนี้ จะมีการน�ำเอาท�ำนองส่วนหนึ่ง
ที่ ไ ด้ จ ากการศึ ก ษามาผสมผสานกั บ การสร้ า ง
แนวท�ำนองขึ้นมาใหม่ เป็นการน�ำหลักการและ
ส�ำเนียงพืน้ ฐานของเพลงไทยมาเป็นโครงสร้างหลัก
ในการประพันธ์ โดยการน�ำเพียงวรรคตอนสั้นๆ
มาเป็นหลักแล้วเรียบเรียง ตกแต่ง ดัดแปลงให้เป็น

ะ โดย
งและ
ยุกต์ใช้

าหรั บ
านอง
านกับ
ารนํ า
ทยมา
การนํา
บเรี ยง
หม่ แต่
ละนํ า
กต์ ใ ช้

หลักการและสําเนียงพื ้นฐานของเพลงไทยมา
เป็ นโครงสร้ างหลักในการประพันธ์ โดยการนํา
เพียงวรรคตอนสันๆมาเป็
้
นหลักแล้ วเรี ยบเรี ยง
ตกแต่ง ดัดแปลงให้ เป็ นบทประพันธ์ ใหม่ แต่
ยัง คงสํ านเนีธ์ใยหม่
งและสี
ัน แบบไทยไว้
บทประพั
แต่ยังสคงส�
ำเนียงและสีและนํ
สันแบบา
ไทยไว้
ำ เทคนิ ค การบรรเลงไวโอลิ
เทคนิ คและน�
การบรรเลงไวโอลิ
น มาประยุ ก ต์นใมาช้
ประยุ
ช้รว่ มกัคบการบรรเลงสะล้
เทคนิคการบรรเลงสะล้
อล้านนา
ร่ วมกักบต์ใเทคนิ
อล้ านนาที
่ ได้
ทีจากการศึ
่ได้จากการศึ
ก
ษา
กษา
การประพันธ์ บทเพลง Lanna Fiddle’s
การประพั นธ์ บทเพ ลง Lanna
Dance for violin ensemble
Fiddle’s Dance for violin ensemble
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บทเพลง Lanna fiddle’s dance for violin
บทเพลง Lanna fiddle’s dance for
ensemble เป็นการประพันธ์เพลงที่ได้จากการ
violin ensemble เป็ นการประพันธ์ เพลงที่ ได้
ศึกษาบทเพลงของสะล้อล้านนา โดยเป็นเพลงทีอ่ ยู่
กษาบทเพลงของสะล้
อล้ ายนนา
โดย
ในอัจากการศึ
ต ราจั ง หวะ
4/4 มี ก ารใช้ บั น ไดเสี
งแบบ
เป็ นเพลงที
นอัต ราจั
ง หวะ 4/4
มี กและ
ารใช้
G Major
Scale่ อ, ยูG่ ใMajor
Hexatonic
scale
G Pentatonic
Scale G Major Scale , G Major
บั น ไดเสี ย งแบบ
โดยบันscale
ไดเสียงแบบ
Major Hexatonic
Hexatonic
และ GGPentatonic
Scale
Scale เป็นโด
บันไดเสี
ย
งหลั
ก
ในบทเพลง
มี
ก
ย บั น ไ ด เสี ย ง แ บ บ G ารใช้
Major
G Major scale ในช่ ว งท่ อ น B และมี ก ารใช้
Hexatonic Scale เป็ นบัน ไดเสีย งหลักในบท
G Pentatonic Scale ในท่อน C
เพลงใช้มีอกตั ารใช้
G Major
scale ในช่
วงท่อน) B
ราความเร็
ว ช้าปานกลาง
(Andante
G Pentatonic
Scale่คงทีในท่
อน วC
ตัวและมี
ด�ำ เท่กาารใช้
กับ 80
BPM มีจังหวะที
่ตายตั
154 (Tempo
ACADEMICGuisto
JOURNAL
BANGKOKTHONBURI
UNIVERSITY
อน C เร็มีกวารเปลี
่ยาน
นจังกลาง
หวะ
ใช้ อั )ตโดยท่
ราความ
ช้ าป
Vol.8 No.1 January - June 2019
เป็น(Andante
ช้ามาก (Largo)
) ตัวดํา เท่ากับ 80 BPM มีจงั หวะ
ของบทเพลงมี
ำกท�ารนํ
ำนอง
ในตอนต้
นของบทเพลงมี
ที่ ค งทีในตอนต้
่ ต ายตัวน(Tempo
Guistoการน�
) โดยท่
อ นา C
บางส่ ว นมาจากบทเพลงสาวไหมที่ ไ ด้ จ ากการ
ทํามีนองบางส่
วนมาจากบทเพลงสาวไหมที
การเปลี่ยนจั
งหวะเป็ นช้ ามาก (Largo) ่ได้
ศึ
ก
ษา
โดยได้
ใ
ช้
เ
ทคนิ
ค การย้ายคีย์ (Transposition)
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ก
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โดยได้
ช้ เทคนิ คเ ข้การย้
ายคีวยง์
มาใช้ และมี ก ารแต่ ง ท� ำในองใหม่
า ไปในช่
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มาใช้ และมีการแต่งทํานอง
ท่(Transposition)
อน A

ใหม่เข้ าไปในช่วงท่อน A

หน่ ว
พม่าต

ทํ า นอ
ย้ ายร

ล่องแ
ตัวอย

บทเพลง Lanna fiddle’s dance for
violin ensemble เป็ นการประพันธ์ เพลงที่ ได้

ตัว อย่ า งทํ า นองเพลงสาวไหมที่ ไ ด้
ตัวกอย่ษาและนํ
างท�ำนองเพลงสาวไหมที
จากการศึ
ามาใช้ ประพันธ์ ไ่ ด้จากการ
ศึกษาและน�ำมาใช้ประพันธ์
ในท่ อ น B มี ก ารเปลี่ ย นบัน ไดเสี ย ง
เป็ น G Major scale เนื่ องด้ วยมีการเพิ่มโน้ ต
F# เข้ ามาทําให้ เกิดบันไดเสียงครบทัง้ 7 เสียง
ขึ ้นและในท่อน B นี ้มีการทํานองบางส่วนของ

(Imita
ไวโอล

ตัว อย่ า งทํ า นองเพลงสาวไหมที่ ไ ด้
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จากการศึ
ามาใช้ ประพั
นธ์
Vol.8กษาและนํ
No.1 January-June
2019
(Imitation)ขึ ้นระหว่างแนวไวโอลิน1 และแนว

ในท่ อ น B มี ก ารเปลี่ ย นบัน ไดเสี ย ง
อนscale
B มีการเปลี
ยงเป็
เป็ น G ในท่
Major
เนื่ องด้่ยนบั
วยมีนไดเสี
การเพิ
่มโน้น ตG
Major
เนื่อเกิงด้ดวบัยมี
การเพิ
่มโน้ต F#
F# เข้ าscale
มาทําให้
นไดเสี
ยงครบทั
ง้ 7 เข้เสีายมาง
ท�ำให้เกิดบันไดเสียงครบทั้ง 7 เสียงขึ้นและในท่อน
ขึ ้นและในท่อน B นี ้มีการทํานองบางส่วนของ
B นี้มีการท�ำนองบางส่วนของท�ำนองเพลงพม่าต๊ะ
ทํางนองเพลงพม่
าต๊ ะกโต่ษามาใช้
งเต๋งที่ไดัด้งจตัากการศึ
โต่
เต๋งที่ได้จากการศึ
วอย่าง กษา
มาใช้ ดังตัวอย่าง

RSITY

ารนํ า
มที่ได้
ายคีย์
านอง

มที่ ไ ด้

เสี ย ง
มโน้ ต
เสียง
นของ
ศึกษา

ตัวอย่างในบทเพลงที่ ป รากฏการใช้
หน่ ว ยย่ อ ยเอก (Motif) ของทํ า นองเพลง
ตัวงอย่
พม่าต๊ ะโต่
เต๋างงในบทเพลงที่ปรากฏการใช้หน่วย
ย่อยเอก (Motif) ของท�ำนองเพลงพม่าต๊ะโต่งเต๋ง
และมี การใช้ เท คนิ คการซํ า้ แน ว
และมีการใช้เทคนิคการซ�ำ้ แนวท�ำนองเดิม
ทํ า นองเดิ ม (Repetition) เกิ ด ขึ น้ โดยใช้ ก าร
(Repetition) เกิดขึ้นโดยใช้การย้ายระดับโน้ตให้
ตให้ สงู ขึ ้นเป็ นคูแ่ ปด
สูย้งาขึยระดั
้นเป็นบคูโน้
่แปด
ารใช้ ทํา� ำนองพื
มีมีกการใช้
นองพื้นบ้
้ น บ้าานล้นล้านนาเพลง
า นนาเพลง
ล่ล่อองแม่
มาใช้ในบทเพลงในห้
องทีองที
่ 32่ 32
ดังตัดัวงอย่าง
งแม่ปปงิ ิ งมาใช้
ในบทเพลงในห้
ทีตั่ปวอย่
รากฏ
างที่ปรากฏ

มี ก ารใช้ ก ารเลี ย นแบบแนวทํ า นอง

มีการใช้การเลียนแบบแนวท�ำนอง(Imitation)
(Imitation)ขึ
้นระหว่างแนวไวโอลิ
น1 และแนว
ขึ้ น ระหว่ า งแนวไวโอลิ
น 1 และแนวไวโอลิ
น2
ตัว่ อย่
างห้ องที่ 36-38
ดัไวโอลิ
งตัวอย่นา2งห้ดัองงที
36-38

ในท่ อ น D มี ก ารนํ า ทํ า นองหลัก ใน

ไวโอลิน 2 ดังตัวอย่างห้ องที่ 36-38

ในท่อน D มีการน�ำท�ำนองหลักในตอนต้น
กลั บ มาใช้ ใ หม่ และเพิ่ ม ท่ อ นจบ (Coda) การ
ประดั บ ตกแต่ ง ท� ำ นอง (Ornamentation) ใน
บทเพลงนี้มีการใช้เทคนิค ซเลอ (Slur) เป็นการ
ในท่ อ น D มี ก ารนํ า ทํ า นองหลัก ใน
สีคันชักครั้งเดียวต่อการเล่นโน้ตเสียงต่างระดับกัน
ตอนต้
มาใช้ ใหม่
่ ม ท่ อซนจบ
โดยไม่
เปลีนกลั
่ยนทิศบทางของคั
นชัก และเพิ
โดยมีการใช้
เลอ
(Coda)
ทํ า น อ ง
แบบ
2 และก 4า รโน้ปตรเช่ะนดัเดีบยตวกักบแคันต่ชังกสองและ
ใน บ ท เพ ล งนี ้มี ก า รใช้
คัน(Ornamentation)
ชักสี่ของไทย
ารใช้เทคนิ
เป็นง้ การ
เทคนิมีคกซเลอ
(Slur)คการพรมนิ
เป็ นการสี้วค(Trill)
นั ชักครั
เดียว
เล่นต่โน้อ ตการเล่
2 ตัวสลั
บกัตเสี
นไปมาอย่
งรวดเร็บวกั น โดยไม่
น โน้
ย งต่ าางระดั
มีการใช้เทคนิคการรูดเสียง(Glissando)
เปลี่ ย นทิ ศ ทางของคัน ชัก โดยมี ก ารใช้ ซเลอ
เป็นการเล่นโน้ตเสียงหนึ่งไปยังอีกเสียงหนึ่งอย่าง
2 และ 4วโน้โดยโน้
ต เช่ตนจะมี
เดี ยระยะห่
วกับ าคังระหว่
น ชัก สอง
ต่อแบบ
เนือ่ งและรวดเร็
าง
กสี่ขางองไทย
โน้ตและคั
ค่อนข้นาชังกว้
มีเทคนิคโน้ตรูด (Slide) เป็นเทคนิคการ
เลื่ อ นนิ้ ว จากต� ำ แหน่ ง หนึ่ ง ไปอี ก ต� ำ แหน่ ง หนึ่ ง
โดยไม่ มี ก ารยกนิ้ ว ขึ้ น ออกจากสาย และใช้ ใ น
จังหวะค่อนข้างเร็ว โดยโน้ตจะมีระยะห่างระหว่าง
โน้ตแคบ
มีเทคนิคสะบัดนิ้ว คือการเล่นโน้ตประดับ
โน้ต 3 ตัวสลับกันอย่างรวดเร็วระหว่างโน้ตหลัก
ตามด้วยโน้ตที่อยู่เหนือขึ้นไป 1 เสียง และกลับมา
โน้ตหลักอีกครัง้ หนึง่ เรียกว่า มอร์เดนต์บน (Upper
mordent)
มี เ ทคนิ ค การดี ด สายด้ ว ยมื อ ขวาแทน
การใช้คันชักสีเรียกว่า เทคนิค Pizzicato (Pizz.)
โดยท�ำการดีดสายไปตลอดจนกว่าจะกลับมาสี
อีกครั้งเมื่อปรากฏค�ำว่า arco สามารถดีดได้ตั้งแต่
สายเดียว ไปจนถึงทั้ง 4 สายพร้อมกันก็ได้
มีการใช้เทคนิคสีสายคู่ เรียกว่า Double
Stops เป็นการสีสายพร้อมกัน 2 สาย ท�ำให้เกิด
เสียงที่ดังกังวานมากขึ้น
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ขัน้ ตอนต่อมาเมือ่ ท�ำการประพันธ์แล้วเสร็จ
ได้เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา เมื่อพิจารณาแล้ว
จึงด�ำเนินการแก้ไข ปรับปรุง(ถ้ามี) จนผลงานผ่าน
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ โดยเกณฑ์การประเมิน
ผลงานสร้างสรรค์บทเพลงส�ำหรับบรรเลงไวโอลิน
จะประกอบด้วย 10 ด้าน ดังนี้
1. มีการน�ำหลักทฤษฎีดนตรีและหลักการ
ประพันธ์เพลงร่วมสมัยไทยมาใช้อย่างเหมาะสม
2. มีความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี
3. มีความน่าสนใจในบทเพลง
4. บทประพันธ์แสดงถึงความเชี่ยวชาญ
ทางด้านเทคนิคการบรรเลงไวโอลิน
5. บทเพลงมีความเหมาะสมในการบรรเลง
ไวโอลิน
6. มี ค วามเชื่ อ มโยงด้ า นดนตรี ที่ ศึ ก ษา
กับการประพันธ์บทเพลง
7. มีการน�ำองค์ความรูด้ า้ นดนตรีโดยรวม
ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในบทประพันธ์
8. บทเพลงทีป่ ระพันธ์แสดงถึงความเหมาะ
สมกับงานสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางควิทยา
(Ethnomusicology)
9. มีการใช้เทคนิคการบรรเลง ลีลา ส�ำเนียง
ทางดนตรีที่แสดงถึงการน�ำดนตรีไทยมาประยุกต์
ใช้อย่างเหมาะสม
10. บทประพันธ์แสดงถึงศักยภาพด้าน
การบรรเลงไวโอลินในระดับกลาง (Intermediate)
ถึงระดับสูง (Advance) อย่างเหมาะสม
ในการน�ำเสนอผลงาน ผู้วิจัยได้น�ำเสนอ
ผลงานทั้งด้านเอกสารงานวิจัยเชิงคุณภาพด้าน
มานุษยดุริยางควิทยา และด้านการแสดงผลงาน
ด้านบทเพลงทีป่ ระพันธ์ โดยการน�ำเสนอในรูปแบบ
ของการแสดง Violin Ensemble
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สรุปผลการวิจัย
สรุปการวิจัยด้านคุณลักษณะทางดนตรี
ได้ดังนี้
ด้านบันไดเสียงที่ใช้ (Scale / Mode)
ในบทเพลงสะล้อล้านนา มีทั้งการใช้ที่คล้ายกัน
คือบันไดเสียงแบบ 5 เสียง เรียกว่า Pentatonic
Scaleและบั น ไดเสี ย งแบบ 6 เสี ย ง เรี ย กว่ า
Hexatonic Scale
จังหวะและความเร็ว (Rhythm &Tempo)
คล้ายคลึงกัน เพลงทุกเพลงอยู่ในอัตราจังหวะ 2/4
มีจงั หวะทีค่ งทีต่ ายตัว (Tempo Guisto ) มีความเร็ว
ตั้ ง แต่ ช ้ า (Larghetto) จนถึ ง ช้ า ปานกลาง
(Andante)
รูปลักษณ์ของท�ำนอง (Melodic Contour)
คล้ายคลึงกัน คือมีรูปลักษณ์ของท�ำนอง 3 รูปแบบ
คือ แบบเชื่อมโยงติดต่อกัน (Conjunctive), แบบ
ไม่เชื่อมโยงต่อกัน(Disjunctive) และแบบแนวท�ำ
นองขึน้ ๆ ลงๆ สลับกันคล้ายฟันปลา (Undulating )
รูปแบบของบทเพลง (Form) คล้ายคลึง
กัน คือเป็นเพลงสั้นท�ำนองเดียว (Iterative)
สรุปการวิเคราะห์และเทคนิคการบรรเลง
ที่ใช้ในบทเพลง Lanna Fiddle’s Dance for
violin ensemble
มีการใช้บันไดเสียงแบบ G Major Scale ,
G Major Hexatonic scale และ G Pentatonic
Scaleใช้อัตราความเร็ว ช้าปานกลาง ( Andante )
ตัวด�ำ เท่ากับ 80 BPM มีจังหวะที่คงที่ตายตัว
(Tempo Guisto )
การน�ำท�ำนองพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้
มีการน�ำท�ำนองสั้นๆจากบทเพลงสะล้อ
ล้านนาทีไ่ ด้จากการศึกษามาใช้ ได้แก่ เพลงซอปัน่ ฝ้าย
พม่าต๊ะโต่งเต๋ง เพลงสาวไหม ล่องแม่ปิง มีเทคนิค
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การพัฒนาแนวท�ำนอง เช่นมีการใช้เทคนิคการ
เปลี่ ย นจั ง หวะแต่ ค งโน้ ต เดิ ม (Modifying the
length of the notes)
-  มีการใช้ห้วงล�ำดับท�ำนอง (Melodic
sequence)
-  มีการย้ายช่วงคู่แปด (Octave transfer)
เป็นการย้ายระดับเสียงทีก่ ำ� ลังด�ำเนินอยู่ ขึน้ หรือลง
1 ช่วงคูแ่ ปดเป็นอย่างน้อย ท�ำให้ทำ� นองกระโดดไป
อยู่ช่วงคู่แปดอื่น
-  ใช้วิธี Modified repetitions วิธีนี้น�ำมา
ใช้ในการแปรท�ำนองต่างๆ (Variations) ซึง่ การแปร
ท�ำนอง
-  มี ก ารใช้ เ ทคนิ ค การเลี ย นแบบแนว
ท�ำนองระหว่างกัน (Imitation)
- มี ก ารใช้ เ ทคนิ ค การขยายค่ า โน้ ต
(Augmentations)
-  มกี ารใช้เทคนิคลดค่าโน้ต (Diminutions)
เทคนิคไวโอลินที่ใช้ในการประพันธ์
เทคนิคคันชัก (Bowing Techniques)
1. Detaché Bowing (การเล่นหนึ่งโน้ต
ต่อการลากคันชักหนึ่งครั้ง หรือคันชักหนึ่ง)
2. Slur/Legato Bowing (การเล่นโน้ต
ตัง้ แต่สองโน้ตขึน้ ไปต่อการลากคันชักหนึง่ ครัง้ หรือ
คันชักสอง คันชักสาม คันชักสี่ของสะล้อ)
3. Fast Detaché Bowing with Repeated
Notes (การเล่นโน้ตระดับเสียงเดิมซ�้ำกันในจังหวะ
เร็วและใช้คันชักแบบสลับ หรือการสะบัดคันชัก)
4. Tremolo (การรัวคันชักใช้ปลายคันชัก)
5. Staccato, Slur Staccato Bowing
(การเล่นโน้ตเสียงสั้น

6. Fast Detaché Bowing with Different
Notes (การเล่นโน้ตระดับเสียงต่างกันในจังหวะเร็ว
และใช้คันชักแบบสลับ หรือการขยี้คันชัก)
7. Slur Crossing Strings (การเล่นสลับ
สายไปมาโดยใช้การรวบคันชัก)
8. Double Stops (การสีสายคู่ เป็นการ
บรรเลงสองสายพร้อมกันในการสีหนึ่งครั้ง)
9. Multiple Stops (การสีพร้อมกันหลาย
สาย หรือเป็นการเล่นในรูปแบบคอร์ด)
10. Portato (เล่นให้เสียงยืดยาวต่อเนื่อง
ขึ้น)
11. Spiccato, Staccatissimo (การเด้ง
คันชักออกจากสาย ให้เสียงโน้ตที่สั้นมาก)
เทคนิคมือซ้าย (Left hand Techniques)
1. Slide (การใช้โน้ตรูด ระดับโน้ตใกล้
เคียงกัน)
2. Grace note (การใช้โน้ตสะบัด)
3. Mordent (การสะบัดนิ้ว)
4. Trill (การพรมนิ้ว)
5. Shifting (การเลื่อนต�ำแหน่งนิ้วไปยัง
เสียงที่สูงขึ้นหรือต�่ำลงก็ได้)
6. Glissando (การรูดเสียง โดยมีระยะขัน้
คู่เสียงระหว่างโน้ตค่อนข้างกว้าง
อภิปรายผล
การศึกษาเพลงพืน้ บ้านสะล้อล้านนาสูก่ าร
สร้างสรรค์บทเพลง violin ensemble เป็นการวิจัย
เชิงสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางค-วิทยาที่ได้น�ำ
องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดนตรีสะล้อล้านนา
น�ำมาบูรณาการองค์ความรู้ใหม่เกิดเป็นผลงาน

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562

บทประพันธ์ร่วมสมัยไทย ที่ใช้พื้นฐานของดนตรี
พื้นบ้านสะล้อล้านนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์
ของการบรรเลงไวโอลิน ท�ำให้เกิดทั้งการอนุรักษ์
และพัฒนาดนตรีพื้นบ้านของไทยขึ้น สามารถน�ำ
องค์ความรูท้ ไี่ ด้ไปใช้เผยแพร่ได้ในระดับสากล และ
ต่ อ ยอดการเรี ย นรู ้ เ พื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะการบรรเลง
ไวโอลินในระดับสูงต่อไปได้
ข้อเสนอแนะ
ในการท�ำการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านมา
นุษยดุรยิ างควิทยา ผูว้ จิ ยั ควรค�ำนึงถึงศักยภาพของ
ตัวผู้วิจัยเป็นส�ำคัญว่ามีความถนัดด้านใด เพื่อ
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สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรีได้ดที สี่ ดุ และ
สามารถท�ำการวิจัยในเครื่องดนตรีพื้นบ้านชนิด
อื่นๆของไทย บทเพลงพื้นบ้านในพื้นที่หรือชุมชน
อื่นๆตามความเหมาะสมเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจที่มากขึ้น
ซึง่ สามารถน�ำเสนอผลงานออกมาได้หลาย
รูป อาทิ การสร้างสรรค์บทเพลงส�ำหรับวงดนตรี
รูปแบบต่างๆ วงเครื่องสาย วงเครื่องเป่า วงเครื่อง
กระทบ วงดุ ริ ย างค์ ข นาดเล็ ก ขนาดใหญ่ หรื อ
วงดนตรีรว่ มสมัยอืน่ ๆ ก็ได้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั การพิจารณา
ตามความเหมาะสมของผู้วิจัยเอง
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