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บทคัดย่อ

 บทเพลง “นาคาเริงวารี” เป็นผลงานสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางควิทยา ผู้ประพันธ์ได้ด�าเนินการ

วิจัยโดยการศึกษาภาคสนามเพ่ือเรียนรู ้เพลงพิณโบราณจากผู ้ให้ข้อมูลหลักคือครูทองใส ทับถนน  

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาบทเพลงพิณของครูทองใส ทับถนน 2) ประพันธ์เพลงร่วมสมัยส�าหรับ 

วงแซกโซโฟนควอร์เท็ต จากเอกลักษณ์ในเพลงพิณของครูทองใส ทับถนน เป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์  

โดยใช้วิธีวิจัยทางมานุษยดุริยางควิทยาและสร้างสรรค์งานตามหลักดุริยางควิทยาและการประพันธ์เพลง 

  เพลงนาคาเริงวารี มี 2 ตอน ประกอบด้วย ตอน 1 มีสองส่วน คือ “ถอนสะอื้น” และ “อุกอั่ง”  

ตอน 2 มีสองส่วนคือ “หลงส้น” และ “ม่วนหลาย” ใช้แนวคิดในการประพันธ์เพลง 3 แนวคิด คือ 1) การผสม

ผสานวัฒนธรรมดนตรี 2) การแสดงเอกลักษณ์ทางดนตรีในเพลงพิณโบราณของครูทองใส ทับถนน และ  

3) การประพันธ์เพลงร่วมสมัย

ค�าส�าคัญ : นาคาเริงวารี, ทองใส ทับถนน, การประพันธ์เพลง

ABSTRACT

 “Naga enjoys the river” was an ethnomusicological creative work. The researcher studied 

related document and did fieldwork to learned music from the key informant. The purposes for 

the research were: 1)Studying Thongsai Tabtanon’s phin music. 2)Composing the contemporary 

music for saxophone quartet based on the knowledge of Thongsai Tabtanon’s phin music. It was 

an ethnomusicological research method combined with composition knowledge.
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 The composition has 2 movements; the first movement has 2 sections thawn	 sa-uen 

(sadness) and Uk-ang (confusing). The second movement has 2 sections long-sun (out of mind) 

and muan-lai (joyful). The 3 compositing ideas were; 1) mixing of music culture, 2) Thongsai 

Tabtanon’s lute music identity, 3) contemporary composing style.

Keyword: Naga enjoys the river, Thongsai Tabtanon, Composing

บทน�า 

 มวลมนุษยชาติทุกหมู่เหล่าล้วนมีบริบท

แห่งการเดินทางเพ่ือส�ารวจความจริงอยู่เสมอ  

การเดินทางส่งผลให้เกิดการเคลื่อนท่ีและการแพร่

กระจายทางวฒันธรรม อกีทัง้เป็นชนวนท่ีก่อให้เกิด

การถ่ายโยงทางวัฒนธรรมจากผลของการปะทะ

ระหว่างการระลึกได้ของเรื่องราวในอดีตและการ

สัมผัสได้ของความจริงที่ปรากฏอยู่ จนก่อให้เกิด

สภาวะแห่งการรังสรรค์เป็นผลผลิตและความรู้สึก

ใหม่ ทัง้นีม้ปัีจจยัเกือ้หนุนคือปัจจยัจากภายในและ

ปัจจัยจากภายนอกท่ีอยู่รอบตัวของมนุษย์ ปัจจัย

ดังกล่าวคอยเป็นเครื่องก�ากับทิศทางของผลผลิต

และความรู ้สึกของมนุษย์ อย่างไรก็ตามในทุก

ผลผลติทางวฒันธรรมดนตรย่ีอมมคุีณค่าเฉพาะตัว 

มิอาจน�าสิ่งใดมาเปรียบเทียบได้ (ปัญญา รุ่งเรือง, 

2549) และวธีิการอย่างหน่ึงของการรงัสรรค์ผลผลติ

ใหม่เพ่ือแสดงให้เห็นถึงคุณค่าและตัวตน ก็คือ  

การประพันธ์เพลง

 การประพันธ์เพลงคือกระบวนการสะท้อน

ความรู้สึกของศิลปิน โดยใช้สัญลักษณ์และเสียง

ดนตรีส�าหรับการอธิบายความรู้สึกและบรรยาย

เรื่องราว ในอดีตประชาคมโลกแบ่งอารยธรรมของ

มนุษย์ออกเป็นสองส่วนคือ อารยธรรมตะวันตก 

และอารยธรรมตะวันออก ด้วยความก้าวหน้าด้าน

วิทยาการส่งผลให้ทัศนคตเิหล่าน้ันหมดไป จากการ

ได้ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างโลกตะวันตกและ

โลกตะวันออก จนเกิดแนวดนตรีและทฤษฎีการ

ประพันธ์รูปแบบใหม่ เช่น ดนตรีอเล็กทรอนิกส์ 

ดนตรีนิวเอจ การพัฒนาระบบไร้กุญแจเสียง  

(ณรงค์ฤทธ์ิ ธรรมบตุร, 2552) ในการประพันธ์เพลง

จากอิทธิพลและวัตถุดิบในวัฒนธรรมดนตรีอีสาน 

คอื เพลงพิณของครูทองใส ทับถนน โดยใช้หลกัการ

ทางดุริยางควิทยาผ่านการสร้างสรรค์ด้วยวิธีการ

ประพันธ์เพลงร่วมสมัย จึงเป็นการผสมผสาน

วัฒนธรรมดนตรี จากเหตุดังกล่าวผู้วิจัยได้ศึกษา

เอกสารเพ่ิมเตมิ คอื ดนตรลีขิติ : รวมบทความดนตรี

สร้างสรรค์เชิงวิชาการ (ณัชชา พันธ์เจริญ, 2559) 

ศิลปะการเป่าแคน (สนอง คลังพระศรี, 2549)  

จิตวิญญาณแห่งอาเซียน ส�าหรับเปียโนควินเท็ท 

(ณรงค์ฤทธ์ิ ธรรมบุตร, 2561) และการวิเคราะห์ 

เพ่ือค้นหาเอกลักษณ์เพลงพิณของครูทองใส  

ทับถนน เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับการประพันธ์

บทเพลง “นาคาเริงวารี” 

 ทองใส ทบัถนน ศลิปินพ้ืนบ้านอสีานท่ีรู้จกั

ในนาม “ทองใส หัวนาค”(พญานาค) คือ ศิลปิน 

พ้ืนบ้านอีสานได้การคัดเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญา
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ไทย รุ่น 2 ด้านศิลปกรรม ประเภทพิณอีสาน จาก

ความรูแ้ละความสามารถเก่ียวกับเพลงพิณโบราณ

ที่ได ้รับการถ่ายทอดจากครูพิณในอดีต และ

ประสบการณ์การบรรเลงพิณประกอบการล�าของ

หมอล�าในอดีต ส่งผลให้เพลงพิณของครูทองใสได้

รับการยอมรับจากสังคมและถูกน�ามาเป็นเพลง

ต้นแบบส�าหรบัการศึกษาและการเรยีนรู ้(ส�านักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545; วีรยุทธ  

สคีณุหลิว่, 2554) อกีท้ังยังมลีลีาและเทคนคิเฉพาะ

ในการบรรเลงพิณ คือ 1) เทคนิคการเปลี่ยนเสียง

แบบเชื่อมเสียง (Slur)  ด ้วยวิ ธีการตบสาย 

(Hammer-On : Ascending) 2) เทคนคิการเปลีย่น

เสียงแบบเชื่อมเสียง (Slur) ด้วยวิธีการเก่ียวสาย 

(Pull -Off : Descending) 3) เทคนิคการรูดสาย 

(Slide) ลลีาและเทคนิคดงักล่าวนบัว่าเป็นเอกลกัษณ์

ที่แสดงถึงส�าเนียงเพลงพิณของครูทองใส ทับถนน

 บทเพลง “นาคาเริงวารี” เกิดจากแรง

บันดาลใจ 2 ประการ คือ ความประทับใจจากผล

การรับรู ้ ถึงเอกลักษณ์ในเพลงพิณโบราณของ 

ครูทองใส และความประทับใจในเรื่องราวการ

ด�าเนินวิถีชีวิตของครูทองใส ทับถนน ซึ่งเป็น

ลักษณะการด�าเนินวิถีชีวิตตามสภาพทางสังคม

และวัฒนธรรมพ้ืนบ้านอีสาน โดยมีปัจจัยการ

เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมในภูมิภาคอีสานเป็น

ปัจจัยซ้อน ในภาพรวมของการเปลี่ยนแปลง 

ดังกล ่าวได ้ก ่อให ้เกิดทัศนะทางวัฒนธรรมที ่

หลากหลายและได้ส่งผลต่อวัฒนธรรมภายในของ

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน การประพันธ์จึงต้องอาศัยการ

เช่ือมโยงข้อมูลหลายประเด็น ผู้วิจัยจึงน�าผลพวง 

ดงักล่าวเป็นปัจจยัเพ่ือก่อให้เกิดการรงัสรรค์ผลงาน

เพลงร่วมสมยัทีช่ือ่ว่า นาคาเรงิวาร ีผ่านกระบวนการ

สร้างสรรค์ด้วยวิธีการประพันธ์เพลงร่วมสมัย โดย

แบ่งการน�าเสนอออกเป็น 2 ตอน ซึ่งประกอบด้วย 

4 ส่วน โดยใช้แนวคิดส�าหรับการประพันธ์เพลง 

จ�านวน 3แนวคิดคือ 1) แนวคิดการผสมผสาน

วัฒนธรรมดนตรี 2)แนวคิดการแสดงเอกลักษณ์

ทางดนตรีในเพลงพิณโบราณของครูทองใส  

ทับถนน 3) แนวคิดการประพันธ์เพลงร่วมสมัย  

ในแต่ละส่วนได้สอดแทรกเอกลักษณ์ทางดนตรีที่

พบในเพลงพิณของครูทองใสผสมผสานกับการใช้

หลักทฤษฎีดนตรีตะวันตกส�าหรับถ่ายทอดความ

รูส้กึและบรรยายเนือ้หาผ่านวงแซกโซโฟนควอร์เทต็ 

(Saxophone Quartet) ประกอบด้วยแซกโซโฟน 

จ�านวน 4 ชิน้ ได้แก่ โซปราโน แซกโซโฟน (Soprano 

Saxophone) อลัโต แซกโซโฟน (Alto Saxophone) 

เทเนอร์ แซกโซโฟน (Tenor Saxophone) และ 

บาริโทน แซกโซโฟน (Baritone Saxophone) 

อารมณ์และลีลาท่ีเกิดข้ึนในบทเพลงสอดรับกับ 

องค์ประกอบของเน้ือหาทางดนตรีและเป็นไปตาม

หลักการประพันธ์เพลงร่วมสมัย ควบคู่กับการ 

เลียนแบบเทคนิคปฏิบัติของเครื่องดนตรีส�าหรับ

สร้างความน่าสนใจในบทเพลง

วัตถุประสงค์ของการประพันธ์เพลง

 ประพันธ ์ เพลงส�าหรับวงแซกโซโฟน 

ควอร์เท็ต จากเอกลักษณ์ในเพลงพิณโบราณ 

ของครูทองใส ทับถนน 

ขอบเขตของการประพันธ์เพลง

 1. เป็นบทเพลง 2 ตอน ประกอบด้วย 

ส่วนย่อยทั้งหมด จ�านวน 4 ส่วน



ACADEMIC JOURNAL BANGKOKTHONBURI UNIVERSITY

Vol.8 No.1 January-June 2019
176

 2. ประพันธ์เพลงส�าหรับวงแซกโซโฟน 

ควอร์เท็ต ประกอบด้วย โซปราโนแซกโซโฟน  

อัลโตแซกโซโฟน เทเนอร์แซกโซโฟน และบาริโทน

แซกโซโฟน 

 3.  ผสมผสานวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรม

ดนตรีพ้ืนบ้านอีสานจากเพลงพิณโบราณของ 

ครูทองใส ทับถนน ร่วมกับแนวทางการประพันธ์

เพลงร่วมสมัย

 4.  ใช้ระบบอิงกุญแจเสียง (Tonality)  

โดยใช้ระบบเสียง 2 ลักษณะ คือ ระบบเสียงแบบ

ไดอาโทนิก (Diatonic) และระบบเสียงแบบ 

เพนทาโทนิก (Pentatonic)

 5.  ผวิพรรณของดนตร ี(Texture) มลีกัษณะ

หลากแนว (Polyphony) รวมทั้งใช้การประสาน

เสียงท่ีหลากหลาย คือ การประสานเสียงค้าง 

(Drone Harmony) การประสานแนวท�านอง 

(Homophony)

ประโยชน์ที่ได้รับ

 1. ได้ผลงานเพลงส�าหรับวงแซกโซโฟน 

ควอร์เท็ต

 2. ได้ผลงานเพลงร่วมสมัยท่ีส่งเสริม

สนุทรยีภาพในการรบัฟังดนตรตีะวันตกท่ีสอดแทรก

วัฒนธรรมดนตรีอีสาน

 3. ได้แนวทางส�าหรับการส่งเสริมและการ

เผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านสู่สากล

กระบวนการประพันธ์เพลง

 บทประพันธ์เพลงนาคาเริงวารี ผู้วิจัยได้

ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อค้นหาเอกลักษณ์เพลงพิณ

ของครูทองใส ทับถนน เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบส�าหรับ

ประพันธ์บทเพลงร่วมสมัย ส�าหรับถ่ายทอดความ

รูส้กึและบรรยายเนือ้หาผ่านวงแซกโซโฟนควอร์เทต็ 

โครงสร้างและรูปแบบของดนตรีมเีอกลกัษณ์เฉพาะ

ตามเนือ้หาทางดนตรแีละเรือ่งราวทีไ่ด้ก�าหนด ดงัน้ี

 กระบวนการที่ 1 ชื่อว่า ถอนสะอื้น อธิบาย

และสะท้อนภูมิหลังสภาพทางสังคมในภูมิภาค

อสีานช่วงก่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (ก่อน พ.ศ. 2500) ซึ่งใน 

ขณะน้ันภูมิภาคอีสานเป็นพ้ืนที่ที่มีการรวมตัวของ

กลุ่มวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย การด�าเนินชีวิตของ

กลุ่มวัฒนธรรมเหล่านั้นเป็นไปอย่างยากล�าบาก 

เป็นผลมาจากการไม่ได้รบัการดแูลจากภาครฐัเท่า

ที่ควร ส่งผลให้ประชาชนในภูมิภาคต้องอดทนต่อ

การด�าเนินชีวิต พบกับความยากล�าบากในการ

ประกอบอาชีพและเลี้ยงชีพ ท้ังยังต้องต่อสู ้กับ 

ภัยทางธรรมชาตแิละต้องเผชญิปัญหาความเหลือ่มล�า้

ทางเศรษฐกิจ ผู้วิจัยน�าเสนอเร่ืองราวผ่านแนว

ท�านองท่ีโหยหวนผสมกับลักษณะจังหวะที่แสดง

การรุกเร้าเพ่ืออธิบายแทนคราบน�้าตาและเสียง

สะอื้นของชาวอีสานผ่านกระบวนการที่ 1

 กระบวนการที่ 2 อุกอั่ง อธิบายถึงความ

กังวล พะว้าพะวัง กลุม้ใจในโชคชะตาทีไ่ม่สามารถ

ก�าหนดได้ อันเกิดจากความไม่แน่นอนและการถูก

ทอดทิง้จากกลุม่คนในสงัคมหลกั กอปรในขณะนัน้

ความมั่นคงด้านการเมืองภายในประเทศยังไม่มี

เสถียรภาพมากนัก ผลพวงดังกล่าวกลับส่งผลให้

วัฒนธรรมภายในของภูมภิาคอสีานด�าเนนิไปอย่าง

เรียบง่ายและมีความเข้มแข็ง จนก่อเกิดเป็นความ

งดงามจากภายใน ผู้วิจัยน�าเสนอเร่ืองราวโดยใช้

ดนตรีที่ซับซ้อนผ่านลักษณะจังหวะแบบปกติและ

ไม่ปกตร่ิวมกับการใช้โครมาตกิคอร์ดส�าหรบัอธิบาย
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เน้ือหาเก่ียวกับความกังวลและอาการพะว้าพะวง 

ซึ่งได้ขยายวงกว้างในหลายพ้ืนที่ของภาคอีสาน

ผ่านกระบวนการที่ 2

 กระบวนการที่ 3 ชื่อว่า หลงส้น อธิบายถึง

ความหลงใหลจนลืมตัวตน จากร่องรอยทาง

วัฒนธรรมดนตรีอีสานช่วงปี พ.ศ. 2508-2518  

พบบทบาทวัฒนธรรมดนตรจีากภายนอกถูกน�าพา

เข้ามาในภูมิภาคอีสาน โดยมีผลจากความจ�ายอม

ในการรับกลุ่มบุคคลจากภายนอก จนเป็นเหตุให้

เกิดการผสมผสานและเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม 

อันเกิดจากการพบปะ การติดต่อสื่อสาร และการมี

ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของคนทั้งสองกลุ่มวัฒนธรรม 

(Miller, Terry E. and Shahriari, Andrew, 2012; 

Nanongkham, P, 2011) ด้วยเหตุดังกล่าวจงึส่งผล

ให้เกิดการรับและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

จนถกูค่านยิมจากภายนอกครอบง�าวัฒนธรรมจาก

ภายใน ผู ้วิจัยน�าเสนอเรื่องราวผ่านการด�าเนิน

ท�านองด้วยโมดโดเรียนและคอร์ดโดมินันท์ระดับ

สองส�าหรับอธิบายเนื้อหาเก่ียวกับการรับค่านิยม

จากภายนอกจนเข้าครอบง�าวัฒนธรรมจากภายใน

ผ่านกระบวนการที่ 3

 กระบวนการท่ี 4 ม่วนหลาย อธิบายถึง

วัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีหย่ังลึกฝั่งอยู่ภายในจิตใจของ

ชาวอีสาน แม้ได ้รับผลกระทบรอบด้านจาก

วัฒนธรรมภายนอกจนหลงใหลไปชัว่ขณะ แต่ก็ยาก

ที่จะลืมเลือนวัฒนธรรมดั้งเดิม ผู้วิจัยน�าเสนอเรื่อง

ราวผ่านการด�าเนินคอร์ดที่หลากหลายเพ่ือเป็น

สะพานเชือ่มสูก่ารประสานเสยีงในวฒันธรรมดนตรี

อสีาน ส�าหรบัอธิบายเนือ้หาเก่ียวกับเอกลกัษณ์ทาง

วัฒนธรรมดนตรีอีสานแบบฉบับ เนื้อหาทางดนตรี

แสดงถึงรากเหง้าของวัฒนธรรมดนตรีอีสานผ่าน

กระบวนการที่ 4 

การออกแบบและก�าหนดแนวทางการประพนัธ์เพลง

 1. สังคีตลักษณ์ (Form) ใช้รูปแบบตาม

ลกัษณะเพลงพ้ืนบ้าน ซึง่เป็นบทเพลงสัน้ไม่ซบัซ้อน 

และมักเล่นย้อนท�านอง 2 รอบ ผู้วิจัยออกแบบการ

ประพันธ์ลักษณะบทเพลง 2 ตอน ประกอบด้วย  

4 ส่วน

 2. ระบบเสียง(Tuning System)เพ่ือให้ 

ผลงานการประพันธ์เพลงเหมาะแก่ผู้ฟังทุกกลุ่ม

และเป็นไปตามสมัยนิยม ผู้วิจัยเลือกใช้ระบบอิง

กุญแจเสยีง (Tonality) โดยใช้ระบบเสยีง 2 ลกัษณะ 

คอื ระบบเสยีงแบบไดอาโทนกิ (Diatonic) ประเภท

บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ (Major and Minor 

Scale)รวมทั้งสอดแทรกการใช้โมด (Mode) และ

ระบบเสียงแบบเพนทาโทนิก (Pentatonic)

 3. เครื่องหมายประจ�าจังหวะ (Time 

Signature) ลักษณะอัตราจังหวะแบ่งออกเป็น  

3 ลักษณะ คือ อัตราจังหวะแบบหลากอัตรา 

(Po lymete r )  อัตราจั งหวะแบบมีสัดส ่ วน 

(Symmetrical) และอัตราจังหวะแบบไม่มีสัดส่วน 

(Asymmetrical) กล่าวคือ ดนตรีพ้ืนบ้านเป็นดนตรี

ทีไ่ม่ซบัซ้อนและฟังง่าย มกัใช้อตัราจงัหวะสองและ

สี่ (Second and Fourth Time) ผู้วิจัยจึงเลือกผสม

เครื่องหมายประจ�าจังหวะที่มีอัตราจังหวะสอง 

(Second-Simple Time Signature) อัตราจังหวะ

สาม (Triple-Simple Time Signature) และสี่ปกติ 

(Fourth-Simple Time Signature) และยังสอด

แทรกอตัราจงัหวะซ้อน (Complex Time) เพ่ือสร้าง

สีสันทางดนตรีให้เกิดความน่าสนใจและยากต่อ

การคาดเดา

 4.  อตัราความเรว็ (Tempo) พิจารณาอตัรา

ความเรว็จากการก�าหนดให้เกิดความสอดคล้องกับ

องค์ประกอบของดนตรี เช่น ความสอดคล้องกับ
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เน้ือหาทางดนตรี ความสอดคล้องกับเทคนิคการ

บรรเลง และความเหมาะสมกับลลีาและส�าเนยีงใน

เนื้อหาทางดนตรี โดยก�าหนดให้เพลงช้าด�าเนิน

ท�านองที่สวยงาม สง่างาม จึงก�าหนดใช้อัตรา

ความเร็ว 78 Bpm. และก�าหนดให้เพลงเร็วด�าเนิน

ท�านองที่มีความกระชับ มีชีวิตชีวา จึงก�าหนดใช้

อัตราความเร็ว 106 Bpm.

 5. เน้ือหาทางดนตรหีรอืผวิพรรณของดนตรี 

(Texture) มลีกัษณะการสร้างเนือ้หาทางดนตรแีบบ

หลากแนวหรือการประสมท�านอง (Polyphony) 

รวมทัง้มกีารผสมผสานเสยีงประสานทีห่ลากหลาย 

คือ การประสานเสียงค้าง (Drone Harmony)  

การประสานแนวท�านอง (Homophony) การสอด

ลีลาประสานแนวท�านอง (Counterpoint)

 ผู้วิจยัได้สรุปรายละเอยีดการออกแบบและ

การก�าหนดแนวทางการประพันธ์ ส�าหรับประพันธ์

บทเพลงนาคาเริงวารี ดังนี้

ตารางที่ 1  รายละเอยีดการออกแบบและการก�าหนดแนวทางการประพันธ์ ส�าหรับประพันธ์บทเพลงนาคา

เริงวารี ตอนที่ 1 (Movement 1)

กระบวนการ
สังคีตลักษณ์

ระบบเสียง เครื่องหมาย

ประจ�าจังหวะ

อัตรา

ความเร็ว

ผิวพรรณ

ของดนตรี

สว่น 1

ช่ือ ถอนสะอืน้

ห้องท่ี 1-16

Intro A D Minor 2/4

3/4

4/4

78 bpm. Polyphony

Homophony

Drone Harmony

สว่น 2

ช่ือ อกุอัง่

ห้องท่ี 17-70

B C D Transit

C D Coda

D Minor 2/4

4/4

4/4 (7/8 Pulse)

78 bpm. Polyphony

Homophony

Drone Harmony

ตารางที่ 2  รายละเอยีดการออกแบบและการก�าหนดแนวทางการประพันธ์ ส�าหรับประพันธ์บทเพลงนาคา

เริงวารี ตอนที่ 2 (Movement 2)

กระบวนการ
สังคีตลักษณ์

ระบบเสียง เครื่องหมาย

ประจ�าจังหวะ

อัตรา

ความเร็ว

ผิวพรรณ

ของดนตรี

ส่วน 3 

ชื่อ หลงส้น

ห้องที่ 1-39

Intro A B D Minor

Mode

2/4

4/4

5/4

106 bpm. Polyphony

Homophony

ส่วน 4 

ชื่อ ม่วนหลาย

ห้องที่ 40-67

C D D Minor

Mode

4/4

5/4

106 bpm. Polyphony

Homophony

Drone Harmony



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
179

ขั้นตอนการประพันธ์เพลง

 ผู ้วิจัยใช ้หลักการทางดุริยางควิทยา 

(Musicology) ในการวิเคราะห์ข้อมลูภาคสนามเพ่ือ

ใช้เป็นวัตถุดบิใน การประพันธ์เพลง (Composition) 

และใช้วิธีการประพันธ์เพลงร่วมสมัยส�าหรับการ

อธิบายเน้ือหาและสะท้อนความรูส้กึ โดยมขีัน้ตอน

การด�าเนินงาน ดังนี้

 1.  การศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมท้ังการ

ศึกษาเอกสารที่ไม่ใช่สิ่งพิมพ์และสื่อต่างๆ เพ่ือน�า

ข้อมูลที่ได ้มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทาง

ส�าหรับการสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการประพันธ์

เพลง

 2.  การก�าหนดขอบเขตส�าหรบัการประพันธ์

เพลง เพื่อให้การด�าเนินงานมีความสอดคล้องและ

เป็นไปตามขอบเขตที่ผู้วิจัยได้ก�าหนดไว้

 3.  การก�าหนดเครื่องดนตรีและเลือก

เครื่องดนตรีที่เหมาะสมในกระบวนการประพันธ์ 

โดยค�านึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างเทคนิคการ

บรรเลงและเทคนิคการประพันธ์ 

 4.  ก�าหนดแนวคิดและสังคีตลักษณ์ 

ในกระบวนการประพันธ์ให้เกิดเป็นความสอดคล้อง

ตามเนื้อหาและเรื่องราวที่ต ้องการถ ่ายทอด 

ประกอบด้วย 3 แนวคิด และ 4 กระบวนการ  

รวมทั้งการปรึกษาคณะกรรมการ

 5.  ก�าหนดท�านองและโครงสร้างของ

ท�านองเพ่ือเป็นต้นแบบส�าหรับการสร้างท�านอง

และการพัฒนาท�านองในล�าดับต่อไป 

 6.  การเรยีบเรยีงเสยีงประสานและก�าหนด

พ้ืนผิวของดนตรี ท้ังน้ีต้องอาศัยการใช้เทคนิคการ

เรียบเรียงเสียงประสานตามวิธีการประพันธ์เพลง

ร่วมสมัยควบคู่กับการผสมผสานด้วยวัฒนธรรม

ดนตรพ้ืีนบ้านอสีาน รวมทัง้การปรกึษาคณะกรรมการ

 7.  ก า ร พิ จ า ร ณ า บ ท เ พ ล ง ใ น ฐ า น ะ 

นกัประพันธ์ นกัดนตร ีและผู้ฟัง เพ่ือน�าผลพิจารณา

มาปรับปรงุให้บทเพลงก่อเกิดคณุภาพครบทกุด้าน 

พร้อมทัง้การตรวจสอบรายละเอยีดเก่ียวกับสัญลักษณ์

ทางดนตรีและการพิสูจน์อักษร

 8.  การเสนอบทเพลงต่อคณะกรรมการและ

ผู้เชี่ยวชาญ

 9.  การปรับปรุงและแก้ไขตามค�าแนะน�า

ของคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ

อรรถาธิบายบทเพลงนาคาเริงวารี

 บทประพันธ์เพลงนาคาเริงวารีเป็นผลงาน

สร้างสรรค์ด้วยวิธีการประพันธ์เพลงร่วมสมัยภาย

ใต้แนวคิดการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี โดยใช้

วัตถุดบิหลกัส�าหรับการสร้างสรรค์ คือ คณุลกัษณะ

ทางดนตรีท่ีมีความโดดเด่นและคุณลักษณะทาง

ดนตรีที่ ถึงเอกลักษณ์ทางดนตรีของครูทองใส  

ทับถนนได้ บทประพันธ์น�าเสนอเอกลักษณ์ทาง

ดนตรีของครูทองใสผ่านเทคนิคการประพันธ ์

รูปแบบต่างๆ โดยคงเงื่อนไขคุณค่าทางวัฒนธรรม

และการสร้างสรรค์ลักษณะดนตรีร่วมสมัย ร่วมกับ 

มุมมองและทัศนะทางดนตรีที่หลากหลายของ 

ผู้ประพันธ์ ท้ังน้ีการสะท้อนเนื้อหาและเรื่องราวได้

ด�าเนินตามขอบเขตท่ีได้ก�าหนดไว้ โดยอาศัยการ

ประพันธ์ท�านองและการเรียบเรียงเสยีงประสานให้

เกิดเป็นความสอดคล้อง เหมาะส�าหรบัการสะท้อน

เน้ือหาได้อย่างชดัเจน กอปรการค�านงึถึงหลกัความ
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จ�านวน 3 แนวคิด คือ 1) แนวคิดการผสมผสาน

วัฒนธรรมดนตรี 2) แนวคิดการแสดงเอกลักษณ์

ทางดนตรีในเพลงพิณโบราณของครูทองใส  
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ทับถนน 3) แนวคิดการประพันธ์เพลงร่วมสมัย  

มีรายละเอียดดังนี้

 1.  แนวคดิการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี

  แนวคดิการผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี 

เป็นผลจากค่านิยมทางวฒันธรรมในสงัคมปัจจบุนั

มีความอ่อนไหวและอ่อนแอตามสภาพสังคมท่ี 

ปรับตัวตามความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี  
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วัฒนธรรมของมนุษย์ทั้งด้านบวกและด้านลบ  

ในบางพื้นท่ีเกิดผลกระทบด้านลบต่อวัฒนธรรม

อย่างชัดเจน คือ วัฒนธรรมภายในโดนครอบง�า 

ด้วยวัฒนธรรมจากภายนอกผ่านช่องทางของความ

เจริญก้าวหน้าและเป็นไปอย่างรวดเร็ว ในบท

ประพันธ์ได้น�าเสนอแนวคิดดังกล่าวส�าหรับการ

อธิบายเก่ียวกับการผสมผสานและการเชื่อมโยง

วัฒนธรรมดนตรีผ่านแง่มุมของดนตรีตะวันตก 

จ�านวน 2 ลักษณะ คือ การประสานเสียงค้าง และ

การใช้ท�านองเพลงในวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้าน

อีสานมีรายละเอียดดังนี้

   1.1  การประสานเสยีงค้าง (Drone 

Harmony) คอื การประสานในลกัษณะการใช้เสยีง

เดิมตลอดเวลาโดยไม่เปลี่ยนระดับเสียง (สนอง 

คลังพระศรี, 2549; ปัญญา รุ่งเรือง, 2549) ในบท

ประพันธ์สอดแทรกการประสานในลักษณะเสียง
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จ�านวน 2 ตัวอย่าง ดังนี้
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ในลักษณะเสียงค้างที่สอดแทรกในบทประพันธ์

เพลงนาคาเริงวารี ตอนที่ 1 ห้องที่ 52-55
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โดนครอบงําด้วยวฒันธรรมจากภายนอกผ่าน
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ภาพที่ 1 ตวัอยา่งการสอดแทรกการประสานเสียงค้าง ตอนท่ี 1 ห้องท่ี 52-55 

 

 ตวัอย่างท่ี 2 แสดงเสียงประสานในลกัษณะเสียงค้างท่ีสอดแทรกในบทประพันธ์เพลง

นาคาเริงวารี ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 59-62 
 

 
 

ภาพที่ 2 ตวัอยา่งการสอดแทรกการประสานเสียงค้าง ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 59-62 
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  1.2  การใช้ท�านองเพลงในวัฒนธรรม

ดนตรีพื้นบ้านอีสาน

 บทประพันธ์สอดแทรกท�านองที่แสดงถึง

ส�าเนียงและลีลาในวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน 

โดยน�าท�านองท่ีได้รับการยอมรับและใช้กันอย่าง

กว้างขวาง ส�าหรบัการน�ามาถ่ายทอดถึงเอกลกัษณ์

วัฒนธรรมดนตรีอีสาน ตัวอย่างการสอดแทรก

ท�านองในวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบ้านอีสาน จ�านวน  

2 ตัวอย่าง ดังนี้

 ตัวอย่างท่ี 1 แสดงท�านองพิณข้ันสูงลาย 

ปู่ป๋าหลาน คือ ลายพิณที่ประดิษฐ์จากภูมิปัญญา

ของครูทองใส โดยมีเนื้อหาสะท้อนความรู้สึกและ

ความสัมพันธ์ระหว่างปู่กับหลาน เป็นลายท่ีได้รับ

การยอมรับในกลุ่มวัฒนธรรมอีสานว่าเป็นลายครู 

สอดแทรกในตอนที่ 2 ห้องที่ 13-15
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 1.2 ก า ร ใ ช้ ทํ า น อ ง เพ ล ง ใ น

วฒันธรรมดนตรีพืน้บ้านอีสาน 

 บทประพนัธ์สอดแทรกทํานอง

ท่ีแสดงถึงสําเนียงและลีลาในวฒันธรรมดนตรี

พื น้ บ้านอีสาน โดยนําทํานองท่ีได้ รับการ

ยอมรับและใช้กนัอย่างกว้างขวาง สําหรับการ

นํามาถ่ายทอดถึงเอกลกัษณ์วฒันธรรมดนตรี

อีสาน ตัวอย่างการสอดแทรกทํานองใน

วัฒนธรรมดนตรีพืน้บ้านอีสาน จํานวน 2 

ตวัอยา่ง ดงันี ้

 ตวัอย่างท่ี 1 แสดงทํานองพิณ

ขัน้สงูลายปู่ ป๋าหลาน คือ ลายพิณท่ีประดิษฐ์

จากภูมิปัญญาของครูทองใส โดยมีเนือ้หา

สะท้อนความรู้สกึและความสมัพนัธ์ระหว่างปู่

กับหลาน เป็นลายท่ีได้รับการยอมรับในกลุ่ม

วฒันธรรมอีสานว่าเป็นลายครู สอดแทรกใน

ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 13-15 

 

 
 

ภาพที่ 3 ตวัอยา่งการสอดแทรกทํานองพณิขัน้สงูลายปู่ ป๋าหลาน ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 13-15 

 

 ตวัอย่างท่ี 2 แสดงทํานองเต้ย 

คือ ทํานองท่ีแสดงถึงความสนกุสนาน เหมาะ

กับการลําเกีย้วและการอวดลีลาฟ้อนรําของ

กลุม่หมอลํา (สนอง คลงัพระศรี, 2549; เจริญ

ชัย ชนไพโรจน์, 2526)  ทัง้ยังแทรกลักษณะ

การประสานเสียงตามลักษณะเสียงแคนใน

วฒันธรรมดนตรีอีสาน สอดแทรกในตอนท่ี 2 

ห้องท่ี 52-54 

 

 
 

ภาพที่ 4 ตวัอยา่งการสอดแทรกทํานองเต้ย ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 52-54 
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 2. แนวคิดการแสดงเอกลักษณ์ดนตรีใน

เพลงพิณโบราณของครูทองใส ทับถนน 

  ผู ้ประพันธ์ใช้เนื้อหาจากเอกลักษณ ์

ทางดนตรีในเพลงพิณโบราณของครูทองใส  

ทบัถนน ส�าหรบัการน�าเสนอด้วยการประพันธ์เพลง

ตามหลกัทฤษฏดีนตรตีะวนัตกส�าหรบัวงแซกโซโฟน 

ควอร์เท็ต เพ่ือแสดงถึงเอกลกัษณ์ทางดนตรใีนเพลง

พิณโบราณของครูทองใส ทับถนนผ่านแง่มุมของ

ดนตรีตะวันตก จ�านวน 2 ลักษณะ คือ การพัฒนา

ท�านอง และการเลียนแบบเทคนิคการบรรเลง  

มีรายละเอียดดังนี้

  2.1  การพัฒนาท�านองเพลงพิณโบราณ

ของครูทองใส ทับถนน

   บทประพันธ์สอดแทรกการพัฒนา

ท�านองจากเพลงพิณโบราณของครทูองใส ทบัถนน 

ผ่านการน�าเสนอท�านองใหม่ในลักษณะดนตรีร่วม

สมัยด้วยวงแซกโซโฟนควอร์เท็ต ส�าหรับอธิบาย

ส�าเนียงและลีลาดนตรีพ้ืนบ้านผ่านแง่มุมดนตรี

ตะวันตก แนวทางการพัฒนาท�านองท่ีน�ามาใช้คือ

การแปรท�านอง (Melodic Variation) ประกอบด้วย 

วิธีการขยายส่วนจงัหวะและวิธีการเปลีย่นลกัษณะ

จังหวะ ดังนี้

   ตัวอย่างที่ 1 แสดงการพัฒนา

ท�านองโดยการแปรท�านองจากลายปู่ป๋าหลาน  

ด้วยวิธีการขยายส่วนจงัหวะ (Augmentation) โดย

ยังคงระดบัเสยีงและลกัษณะจงัหวะเดมิ สอดแทรก

ในตอนที่ 1 ห้องที่ 1-4
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2. แนวคิดการแสดงเอกลกัษณ์ดนตรี

ในเพลงพิณโบราณของครูทองใส ทบัถนน  

 ผู้ ป ร ะ พั น ธ์ ใ ช้ เ นื ้ อ ห า จ า ก

เอกลกัษณ์ทางดนตรีในเพลงพิณโบราณของ

ครูทองใส ทับถนน สําหรับการนําเสนอด้วย

การประพันธ์เพลงตามหลักทฤษฏีดนตรี

ตะวนัตกสําหรับวงแซกโซโฟนควอร์เท็ต เพ่ือ

แสดงถึงเอกลักษณ์ทางดนตรีในเพลงพิณ

โบราณของครูทองใส ทับถนนผ่านแง่มุมของ

ดนตรีตะวันตก จํานวน 2 ลักษณะ คือ การ

พฒันาทํานอง และการเลียนแบบเทคนิคการ

บรรเลง มีรายละเอียดดงันี ้

 2.1 การพัฒนาทํานองเพลงพิณ

โบราณของครูทองใส ทบัถนน 

 บทประพันธ์สอดแทรกการ

พัฒนาทํานองจากเพลงพิณโบราณของครู

ทองใส ทบัถนน ผ่านการนําเสนอทํานองใหม่

ในลกัษณะดนตรีร่วมสมยัด้วยวงแซกโซโฟนค

วอร์เท็ต สําหรับอธิบายสําเนียงและลีลาดนตรี

พื น้ บ้ าน ผ่ าน แง่มุมดน ต รีตะวัน ตก  แน ว

ทางการพัฒนาทํานองท่ีนํามาใช้คือการแปร

ทํานอง (Melodic Variation) ประกอบด้วย 

วิธีการขยายส่วนจังหวะและวิธีการเปล่ียน

ลกัษณะจงัหวะ ดงันี ้

 ตวัอย่างท่ี 1 แสดงการพฒันา

ทํานองโดยการแปรทํานองจากลายปู่ ป๋า

ห ล า น  ด้ ว ย วิ ธี ก า ร ข ย า ย ส่ ว น จั ง ห ว ะ 

(Augmentation) โดยยังคงระดับเสียงและ

ลักษณะจังหวะเดิม สอดแทรกในตอนท่ี 1 

ห้องท่ี 1-4 

 

 
 

ภาพที่ 5 ตวัอยา่งการพฒันาทํานองด้วยวธีิการแปรทํานอง ตอนท่ี 1 ห้องท่ี 1-4 

 

 ตวัอย่างท่ี 2 แสดงการพฒันา

ทํานองโดยวิธีการแปรทํานองจากลายปู่ ป๋า

หลาน ด้วยวิธีการเปล่ียนลักษณะจังหวะแต่

ยงัคงระดบัเสียงและค่าโน้ตเดิม ทัง้ยงัพฒันา 

ต่ อ ด้ ว ย วิ ธี ส ร้าง เป็ น ห้ ว ง ลํ าดับ ทํ าน อ ง 

(Sequence) โดยบรรเลงซํา้ทํานองเดิมโดย

ทนัที สอดแทรกในตอนท่ี 1 ห้องท่ี 20-22 

ภาพที่ 5 ตัวอย่างการพัฒนาท�านองด้วยวิธีการแปรท�านอง ตอนที่ 1 ห้องที่ 1-4

 ตัวอย่างที่ 2 แสดงการพัฒนาท�านอง 

โดยวิธีการแปรท�านองจากลายปู่ป๋าหลาน ด้วยวิธี

การเปลีย่นลกัษณะจงัหวะแต่ยังคงระดับเสยีงและ

ค่าโน้ตเดิม ทั้งยังพัฒนาต่อด้วยวิธีสร ้างเป็น 

ห้วงล�าดับท�านอง (Sequence) โดยบรรเลงซ�้า

ท�านองเดิมโดยทันที สอดแทรกในตอนที่ 1 ห้องที่ 
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ภาพที่ 6 ตวัอยา่งการพฒันาทํานองด้วยวธีิการแปรทํานอง ตอนท่ี 1 ห้องท่ี 20-22 

 

 2.2 ก า รเลี ย น แ บ บ  ( Imitation) 

เทคนิคการบรรเลงเพลงพิณโบราณของครู

ทองใส ทบัถนน 

 บทประพนัธ์สอดแทรกเทคนิค

การบรรเลงพิณอีสานของครูทองใส ทับถนน 

ผ่านการนําเสนอด้วยเทคนิคการบรรเลงแบบ

ดนตรีตะวนัตกโดยแซกโซโฟน สําหรับอธิบาย

สําเนียงและลีลาดนตรีพืน้บ้านผ่านแง่มุม

ดนตรีตะวันตก การเลียนแบบเท คนิค ท่ี

นํามาใช้มีจํานวน 3 เทคนิค คือ 1) เทคนิคการ

เปล่ียนเสียงแบบเช่ือมเสียง (Slur) ด้วยวิธีการ

ต บ ส า ย  ( Hammer-On : Ascending) 

เลียนแบบโดยการใช้โน้ตสะบดัจากเสียงต่ําไป

สูง (Grace Note) 2) เทคนิคการเปล่ียนเสียง

แบบเช่ือมเสียง (Slur) ด้วยวิธีการเก่ียวสาย 

(Pull-Off : Descending) เลียนแบบโดยการ

ใช้โน้ตสะบดัจากเสียงสงูไปต่ํา (Grace Note) 

3) เทคนิคการรูดสาย (Slide) เลียนแบบโดย

การบรรเลงเสียงติดต่อกัน อย่างรวดเร็ว 

(Glissando) ดงันี ้ 

 ตั ว อ ย่ า ง ท่ี  1 แ ส ด ง ก า ร

เลียนแบบเทคนิคการเปล่ียนเสียงแบบเช่ือม

เสียงด้วยวิ ธีการตบสาย โดยการใช้ โน้ต

ประดับ(Ornamentation) ด้วยวิธีการใช้โน้ต

สะบดัจากแนวเสียงต่ําไปสงู ในตอนท่ี 2 ห้อง

ท่ี 17 
 

 
 

ภาพที่ 7 ตวัอยา่งการเลียนแบบเทคนิคด้วยวธีิการใช้โน้ตสะบดัแนวเสียงต่ําไปสงู ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 17 

ภาพที่ 6 ตัวอย่างการพัฒนาท�านองด้วยวิธีการแปรท�านอง ตอนที่ 1 ห้องที่ 20-22
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  2.2  การเลยีนแบบ (Imitation) เทคนคิ

การบรรเลงเพลงพิณโบราณของครทูองใส ทบัถนน

   บทประพันธ์สอดแทรกเทคนิคการ

บรรเลงพิณอีสานของครูทองใส ทับถนน ผ่าน

การน�าเสนอด้วยเทคนิคการบรรเลงแบบดนตรี

ตะวันตกโดยแซกโซโฟน ส�าหรับอธิบายส�าเนียง

และลีลาดนตรีพ้ืนบ้านผ่านแง่มุมดนตรีตะวันตก 

การเลียนแบบเทคนคิที่น�ามาใช้มีจ�านวน 3 เทคนิค 

คอื 1) เทคนิคการเปลีย่นเสยีงแบบเชือ่มเสยีง (Slur) 

ด้วยวิธีการตบสาย (Hammer-On : Ascending) 

เลียนแบบโดยการใช้โน้ตสะบัดจากเสียงต�่าไปสูง 

(Grace Note) 2) เทคนคิการเปลีย่นเสยีงแบบเชือ่ม

เสียง (Slur) ด้วยวิธีการเก่ียวสาย (Pull-Off : 

Descending) เลยีนแบบโดยการใช้โน้ตสะบดัจาก

เสียงสูงไปต�่า (Grace Note) 3) เทคนิคการรูดสาย 

(Slide) เลียนแบบโดยการบรรเลงเสียงติดต่อกัน

อย่างรวดเร็ว (Glissando) ดังนี้

   ตัวอย่างที่ 1 แสดงการเลียนแบบ

เทคนิคการเปลี่ยนเสียงแบบเชื่อมเสียงด้วยวิธีการ

ตบสาย โดยการใช้โน้ตประดับ(Ornamentation) 

ด้วยวิธีการใช้โน้ตสะบัดจากแนวเสียงต�่าไปสูง ใน

ตอนที่ 2 ห้องที่ 17

ภาพที่ 7 ตัวอย่างการเลียนแบบเทคนิคด้วยวิธีการใช้โน้ตสะบัดแนวเสียงต�่าไปสูง ตอนที่ 2 ห้องที่ 17
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ภาพที่ 6 ตวัอยา่งการพฒันาทํานองด้วยวธีิการแปรทํานอง ตอนท่ี 1 ห้องท่ี 20-22 

 

 2.2 ก า รเลี ย น แ บ บ  ( Imitation) 

เทคนิคการบรรเลงเพลงพิณโบราณของครู

ทองใส ทบัถนน 

 บทประพนัธ์สอดแทรกเทคนิค

การบรรเลงพิณอีสานของครูทองใส ทับถนน 

ผ่านการนําเสนอด้วยเทคนิคการบรรเลงแบบ

ดนตรีตะวนัตกโดยแซกโซโฟน สําหรับอธิบาย

สําเนียงและลีลาดนตรีพืน้บ้านผ่านแง่มุม

ดนตรีตะวันตก การเลียนแบบเท คนิค ท่ี

นํามาใช้มีจํานวน 3 เทคนิค คือ 1) เทคนิคการ

เปล่ียนเสียงแบบเช่ือมเสียง (Slur) ด้วยวิธีการ

ต บ ส า ย  ( Hammer-On : Ascending) 

เลียนแบบโดยการใช้โน้ตสะบดัจากเสียงต่ําไป

สูง (Grace Note) 2) เทคนิคการเปล่ียนเสียง

แบบเช่ือมเสียง (Slur) ด้วยวิธีการเก่ียวสาย 

(Pull-Off : Descending) เลียนแบบโดยการ

ใช้โน้ตสะบดัจากเสียงสงูไปต่ํา (Grace Note) 

3) เทคนิคการรูดสาย (Slide) เลียนแบบโดย

การบรรเลงเสียงติดต่อกัน อย่างรวดเร็ว 

(Glissando) ดงันี ้ 

 ตั ว อ ย่ า ง ท่ี  1 แ ส ด ง ก า ร

เลียนแบบเทคนิคการเปล่ียนเสียงแบบเช่ือม

เสียงด้วยวิ ธีการตบสาย โดยการใช้ โน้ต

ประดับ(Ornamentation) ด้วยวิธีการใช้โน้ต

สะบดัจากแนวเสียงต่ําไปสงู ในตอนท่ี 2 ห้อง

ท่ี 17 
 

 
 

ภาพที่ 7 ตวัอยา่งการเลียนแบบเทคนิคด้วยวธีิการใช้โน้ตสะบดัแนวเสียงต่ําไปสงู ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 17 

 ตัวอย่างที่ 2 แสดงการเลียนแบบเทคนิค

การเปลี่ยนเสียงแบบเชื่อมเสียงด ้วยวิ ธีการ 

เกี่ ยวสาย  โดยใช ้ เทค นิคการประ ดับโน ้ต 

(Ornamentation) ด้วยวิธีการใช้โน้ตสะบัดจาก 

แนวเสียงสูงไปต�่า ในตอนที่ 2 ห้องที่ 48
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 ตั ว อ ย่ า ง ท่ี  2 แ ส ด ง ก า ร

เลียนแบบเทคนิคการเปล่ียนเสียงแบบเช่ือม

เสียงด้วยวิธีการเก่ียวสาย โดยใช้เทคนิคการ

ประดบัโน้ต (Ornamentation) ด้วยวิธีการใช้

โน้ตสะบดัจากแนวเสียงสูงไปต่ํา ในตอนท่ี 2 

ห้องท่ี 48 

 

 
 

ภาพที่ 8 ตวัอยา่งการเลียนแบบเทคนิคด้วยวธีิการใช้โน้ตสะบดัแนวเสียงสงูไปต่ํา ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 48 

 

 ตั ว อ ย่ า ง ท่ี  3 แ ส ด ง ก า ร

เลียนแบบเทคนิคการูดสาย โดยใช้เทคนิคการ

บรรเลงเสียงติดตอ่กนัอย่างรวดเร็ว สอดแทรก

ในตอนท่ี 2 ห้องท่ี 40-42 

 

 
 

ภาพที่ 9 ตวัอยา่งการเลียนแบบเทคนิคโดยใช้การบรรเลงเสียงตดิตอ่กนั ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 40-42 

 

3. แนวคดิการประพนัธ์เพลงร่วมสมยั 

 บทประพนัธ์สอดแทรกแนวคิดการ

ประพันธ์เพลงร่วมสมัย เพ่ือสร้างสีสนัให้บท

เพลงมีความน่าสนใจ รวมทัง้ส่งผลให้เป็นบท

เพลงท่ียากตอ่การคาดเดา โดยใช้แนวทางการ

ประพนัธ์เพลงร่วมสมยั คือ อตัราจงัหวะแบบ

หลากอัตรา (Polymeter) อัตราจงัหวะแบบมี

สดัสว่น (Symmetrical) และอตัราจงัหวะแบบ

ไมมี่สดัสว่น (Asymmetrical) ดงันี ้

 ตัวอย่างท่ี  1 แสดงการใช้อัตรา

จังหวะแบบไม่มีสัดส่วนลักษณะผสมกลุ่ม

จงัหวะ คือ การใช้โน้ตห้าพยางค์ผสมกบัโน้ตส่ี

ภาพที่ 8 ตัวอย่างการเลียนแบบเทคนิคด้วยวิธีการใช้โน้ตสะบัดแนวเสียงสูงไปต�่า ตอนที่ 2 ห้องที่ 48
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 ตั ว อ ย่ า ง ท่ี  2 แ ส ด ง ก า ร

เลียนแบบเทคนิคการเปล่ียนเสียงแบบเช่ือม

เสียงด้วยวิธีการเก่ียวสาย โดยใช้เทคนิคการ

ประดบัโน้ต (Ornamentation) ด้วยวิธีการใช้

โน้ตสะบดัจากแนวเสียงสูงไปต่ํา ในตอนท่ี 2 

ห้องท่ี 48 

 

 
 

ภาพที่ 8 ตวัอยา่งการเลียนแบบเทคนิคด้วยวธีิการใช้โน้ตสะบดัแนวเสียงสงูไปต่ํา ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 48 

 

 ตั ว อ ย่ า ง ท่ี  3 แ ส ด ง ก า ร

เลียนแบบเทคนิคการูดสาย โดยใช้เทคนิคการ

บรรเลงเสียงติดตอ่กนัอยา่งรวดเร็ว สอดแทรก

ในตอนท่ี 2 ห้องท่ี 40-42 

 

 
 

ภาพที่ 9 ตวัอยา่งการเลียนแบบเทคนิคโดยใช้การบรรเลงเสียงตดิตอ่กนั ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 40-42 

 

3. แนวคดิการประพนัธ์เพลงร่วมสมยั 

 บทประพนัธ์สอดแทรกแนวคิดการ

ประพันธ์เพลงร่วมสมัย เพ่ือสร้างสีสนัให้บท

เพลงมีความน่าสนใจ รวมทัง้ส่งผลให้เป็นบท

เพลงท่ียากตอ่การคาดเดา โดยใช้แนวทางการ

ประพนัธ์เพลงร่วมสมยั คือ อตัราจงัหวะแบบ

หลากอัตรา (Polymeter) อัตราจงัหวะแบบมี

สดัสว่น (Symmetrical) และอตัราจงัหวะแบบ

ไมมี่สดัสว่น (Asymmetrical) ดงันี ้

 ตัวอย่างท่ี  1 แสดงการใช้อัตรา

จังหวะแบบไม่มีสัดส่วนลักษณะผสมกลุ่ม

จงัหวะ คือ การใช้โน้ตห้าพยางค์ผสมกบัโน้ตส่ี

 ตัวอย่างท่ี 3 แสดงการเลียนแบบเทคนิคการูดสาย โดยใช้เทคนิคการบรรเลงเสียงติดต่อกันอย่าง

รวดเร็ว สอดแทรกในตอนที่ 2 ห้องที่ 40-42

ภาพที่ 9 ตัวอย่างการเลียนแบบเทคนิคโดยใช้การบรรเลงเสียงติดต่อกัน ตอนที่ 2 ห้องที่ 40-42

 3.  แนวคิดการประพันธ์เพลงร่วมสมัย

  บทประพันธ์สอดแทรกแนวคิดการ

ประพนัธ์เพลงร่วมสมยั เพ่ือสร้างสสีนัให้บทเพลงมี

ความน่าสนใจ รวมท้ังส่งผลให้เป็นบทเพลงที่ยาก

ต่อการคาดเดา โดยใช้แนวทางการประพันธ์เพลง

ร ่วมสมัย คือ อัตราจังหวะแบบหลากอัตรา 

(Po lymete r )  อัตราจั งหวะแบบมีสัดส ่ วน 

(Symmetrical) และอัตราจังหวะแบบไม่มีสัดส่วน 

(Asymmetrical) ดังนี้

  ตัวอย่างที่ 1 แสดงการใช้อัตราจังหวะ

แบบไม่มีสัดส่วนลักษณะผสมกลุ่มจังหวะ คือ การ

ใช้โน้ตห้าพยางค์ผสมกับโน้ตสี่พยางค์และสอง

พยางค์ ท�าให้เกิดจังหวะไม่ปกติระหว่างแนว ทั้งนี้

โน้ตห้าพยางค์เป็นตัวแทนวัฒนธรรมภายนอกที่

เคลื่อนไหวแสดงการรุกรานเข้าครอบง�าโน้ตสี่

พยางค์และสองพยางค์ตัวแทนวัฒนธรรมภายใน 

เทคนิคดงักล่าวสะท้อนให้เหน็ถึงความอ่อนแอและ

การเส่ือมลงจากภายใน เป็นผลจากการยอมรับและ

ปรับใช้ค่านิยมจากภายนอก จนละเลยมองข้าม

วัฒนธรรมจากภายใน สอดแทรกในตอนที่ 1 ห้อง

ที่ 40-41
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พยางค์และสองพยางค์ ทําให้เกิดจังหวะไม่

ปกติระหว่างแนว ทัง้นี โ้น้ตห้าพยางค์เป็น

ตวัแทนวฒันธรรมภายนอกท่ีเคล่ือนไหวแสดง

การรุกรานเข้าครอบงําโน้ตส่ีพยางค์และสอง

พยางค์ตัวแทนวัฒนธรรมภายใน เทคนิค

ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอและ

การเส่ือมลงจากภายใน เป็นผลจากการ

ยอมรับและปรับใช้ค่านิยมจากภายนอก จน

ล ะเล ย ม อ งข้าม วัฒ น ธรรม จ าก ภ าย ใน 

สอดแทรกในตอนท่ี 1 ห้องท่ี 40-41 
 

 
 

ภาพที่ 10 ตวัอยา่งการใช้อตัราจงัหวะแบบมีสดัสว่นลกัษณะผสมกลุม่จงัหวะ ตอนท่ี 1 ห้องท่ี 40-41 

 

 วอย่าง ท่ี  2 แสดงการใช้อัตรา

จังหวะแบบหลากอัตรา โดยใช้อัตราจังหวะ

แบบไม่มีสดัส่วนกลุม่ห้า ผสมกบัอตัราจงัหวะ

แบบมีสัดส่วนกลุ่ม ส่ี  ภายใต้เคร่ืองหมาย

กํากบัจงัหวะ 5/4 ผสมกบั 4/4 ตามลําดบั เพ่ือ

แสดงถึ งความสับสนวุ่นวายจากการรับ

วัฒ น ธ ร ร ม ภ า ย น อ ก แ ล ะ ผ ล ข อ ง ก า ร

เปล่ียนแปลงสภาพทางสังคม ทัง้นีย้ังแทรก

การใช้ลักษณ ะจังหวะไม่ปกติ  (Irregular 

Rhythm) คือ โน้ตสามพยางค์ผสมกับแนว

จังหวะปกติ คือ โน้ตสองพยางค์ (เขบ็ตหนึ่ง

ชัน้) ทําให้เกิดจงัหวะไม่ปกติระหวา่งแนว เพ่ือ

แสดงความชัดเจนจากความสับสนวุ่นวาย

ดงักลา่ว สอดแทรกในตอนท่ี 2 ห้องท่ี 46-47 
 

 
 

ภาพที่ 11 ตวัอยา่งการใช้อตัราจงัหวะแบบหลากอตัรา ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 46-47 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างการใช้อัตราจังหวะแบบมีสัดส่วนลักษณะผสมกลุ่มจังหวะ ตอนที่ 1 ห้องที่ 40-41



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
185

 ตวัอย่างที ่2 แสดงการใช้อัตราจงัหวะแบบ

หลากอัตรา โดยใช้อัตราจังหวะแบบไม่มีสัดส่วน

กลุ่มห้า ผสมกับอัตราจังหวะแบบมีสัดส่วนกลุ่มสี่ 

ภายใต้เครื่องหมายก�ากับจังหวะ 5/4 ผสมกับ 4/4 

ตามล�าดบั เพ่ือแสดงถึงความสบัสนวุ่นวายจากการ

รบัวัฒนธรรมภายนอกและผลของการเปลีย่นแปลง

สภาพทางสังคม ท้ังนี้ยังแทรกการใช้ลักษณะ

จังหวะไม่ปกติ (Irregular Rhythm) คือ โน้ตสาม

พยางค์ผสมกับแนวจังหวะปกต ิคอื โน้ตสองพยางค์ 

(เขบต็หนึง่ชัน้) ท�าให้เกดิจงัหวะไม่ปกตริะหว่างแนว 

เพ่ือแสดงความชัดเจนจากความสับสนวุ่นวายดัง

กล่าว สอดแทรกในตอนที่ 2 ห้องที่ 46-47

ภาพที่ 11 ตัวอย่างการใช้อัตราจังหวะแบบหลากอัตรา ตอนที่ 2 ห้องที่ 46-47
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พยางค์และสองพยางค์ ทําให้เกิดจังหวะไม่

ปกติระหว่างแนว ทัง้นี โ้น้ตห้าพยางค์เป็น

ตวัแทนวฒันธรรมภายนอกท่ีเคล่ือนไหวแสดง

การรุกรานเข้าครอบงําโน้ตส่ีพยางค์และสอง

พยางค์ตัวแทนวัฒนธรรมภายใน เทคนิค

ดงักล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อนแอและ

การเส่ือมลงจากภายใน เป็นผลจากการ

ยอมรับและปรับใช้ค่านิยมจากภายนอก จน

ล ะเล ย ม อ งข้าม วัฒ น ธรรม จ าก ภ าย ใน 

สอดแทรกในตอนท่ี 1 ห้องท่ี 40-41 
 

 
 

ภาพที่ 10 ตวัอยา่งการใช้อตัราจงัหวะแบบมีสดัสว่นลกัษณะผสมกลุม่จงัหวะ ตอนท่ี 1 ห้องท่ี 40-41 

 

 วอย่าง ท่ี  2 แสดงการใช้อัตรา

จังหวะแบบหลากอัตรา โดยใช้อัตราจังหวะ

แบบไม่มีสดัส่วนกลุม่ห้า ผสมกบัอตัราจงัหวะ

แบบมีสัดส่วนกลุ่ม ส่ี  ภายใต้เคร่ืองหมาย

กํากบัจงัหวะ 5/4 ผสมกบั 4/4 ตามลําดบั เพ่ือ

แสดงถึ งความสับสนวุ่นวายจากการรับ

วัฒ น ธ ร ร ม ภ า ย น อ ก แ ล ะ ผ ล ข อ ง ก า ร

เปล่ียนแปลงสภาพทางสังคม ทัง้นีย้ังแทรก

การใช้ลักษณ ะจังหวะไม่ปกติ  (Irregular 

Rhythm) คือ โน้ตสามพยางค์ผสมกับแนว

จังหวะปกติ คือ โน้ตสองพยางค์ (เขบ็ตหนึ่ง

ชัน้) ทําให้เกิดจงัหวะไม่ปกติระหวา่งแนว เพ่ือ

แสดงความชัดเจนจากความสับสนวุ่นวาย

ดงักลา่ว สอดแทรกในตอนท่ี 2 ห้องท่ี 46-47 
 

 
 

ภาพที่ 11 ตวัอยา่งการใช้อตัราจงัหวะแบบหลากอตัรา ตอนท่ี 2 ห้องท่ี 46-47 

สรุป

 บทประพันธ์เพลงนาคาเริงวารี ส�าหรับ 

วงแซกโซโฟนควอร์เท็ต มีส่วนโครงสร้างเป็นเพลง 

2 ตอน ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ตอนท่ี 1 ถอนสะอืน้

และอุกอั่ง ตอนที่ 2 หลงส้นและม่วนหลาย โดยใช้

แนวคดิส�าหรบัการประพันธ์เพลง จ�านวน 3 แนวคิด 

คอื แนวคดิการผสมผสานวัฒนธรรมดนตร ีแนวคดิ

การแสดงเอกลกัษณ์ทางดนตรใีนเพลงพิณโบราณ

ของครูทองใส ทับถนน และแนวคิดการประพันธ์

เพลงร่วมสมัย บทประพันธ์บรรลุตามวัตถุประสงค์

และตรงตามขอบเขตของผู้ประพันธ์ในด้านการ

สร้างสรรค์บทเพลงร่วมสมัย ด้วยการสร้างแนว

ความคิดการประพันธ์เพลงและการใช้วัตถุดิบจาก

เพลงพิณของครูทองใส ทับถนน ควบคู่กับการใช้

แนวทางการประพันธ์เพลงร่วมสมยั โดยได้สะท้อน

อารมณ์และบรรยายเร่ืองราวตรงตามข้ันตอนที่ 

ผูป้ระพันธ์ก�าหนดไว้ รวมทัง้การแสดงถึงเอกลกัษณ์

ด้านดนตรีของครูทองใสผ่านเทคนิคการประพันธ์

เพลงร่วมสมัยที่ส่งเสริมให้เกิดสุนทรียภาพในการ

รับฟังดนตรีตะวันตกที่สอดแทรกเนื้อหาวัฒนธรรม

ดนตรีอีสาน

ข้อเสนอแนะ

 การท�างานวิจยัสร้างสรรค์ เป็นการให้อสิรภาพ

ทางความคิดและการแสดงออก นักวิจัยและ 

นักสร้างสรรค์ควรตระหนักถึงคุณค่าและเกียรติยศ

ทางวัฒนธรรมทั้งของตนเองและผู้อื่น ด้วยการ 

ไม่บดิเบอืนความจรงิทีป่รากฏ รวมทัง้การสร้างสรรค์

ผลงานเพ่ือก่อให้เป็นผลบวกและเป็นประโยชน์ 

ต่อการต่อยอดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในอนาคต
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