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บทคัดย่อภาษาไทย  

ชื่อเรื่อง การวิเคราะหผ์ลงานการประพนัธเ์พลงสมยันิยมของ ประภพ ชมถาวร 
ผูว้ิจยั กฤติน นกแกว้ 
ปรญิญา ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 
ปีการศกึษา 2563 
อาจารยท์ี่ปรกึษา ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร. รุจี ศรีสมบติั  

  
การวิเคราะหผ์ลงานการประพันธ์เพลงสมัยนิยมของ  ประภพ ชมถาวร ในครัง้นีเ้ป็น

การวิจยัโดยใชห้ลกัวิชามานุษยดุริยางควิทยาในการศึกษา  โดยมีวัตถุประสงคด์ังนี  ้1) เพื่อศึกษา
ชีวประวติั แนวคิดและวิธีการในการประพันธเ์พลงสมยันิยมของประภพ  ชมถาวร 2) เพื่อวิเคราะห์
ผลงานการประพนัธเ์พลงสมยันิยมของประภพ ชมถาวรในดา้นเนือ้รอ้ง ท านองและแนวคิดในการ
แต่งเพลง ผลการศึกษาประวติัและผลงานของประภพ ชมถาวรพบว่าประภพ ชมถาวร เกิดวนัที่ 2 
มกราคม พ.ศ. 2519 ชื่อในวงการเพลง กอลฟ์ Superbaker เป็นชาวจังหวดักรุงเทพมหานคร เริ่ม
ศึกษาดา้นการประพนัธเ์พลงในช่วงอดุมศึกษาควบคู่ไปกบัการเรียนนิเทศศาสตร์ ดว้ยความที่เป็น
นักคิด นักเขียน ท าใหง้านดา้นการประพันธ์เพลงโดดเด่น ประกอบกับความพยายามคน้ควา้หา
โอกาส จนประสบความส าเร็จในการเป็นศิลปินในชื่อวง Superbaker และเป็นนักประพนัธเ์พลงที่
สรา้งผลงานประสบความส าเรจ็มากมายใหก้บัหลากหลายศิลปิน ทัง้นีม้าจากวิธีการคิด การเรียนรู้
จากนักประพันธ์เพลงรุ่นพี่ น ามากลั่นกรองท าใหเ้กิดวิธีการประพันธ์ในแบบของตัวเอง  โดยการ
สรา้งหวัใจของเพลงในท่อนเพลงที่ส  าคญัที่สดุและใชว้ิธีการเล่าเรื่องใหเ้ห็นถึงสถานการณใ์นแต่ละ
ท่อนเพลงเพื่อสรา้งเนือ้หาใหใ้จความหลกัของเพลงแข็งแรงยิ่งขึน้ และในท่อนจบของเพลงตอ้งสรุป
คลี่คลายปัญหาทุกอย่างของบทเพลงไดเ้ป็นอย่างดี ประกอบกับการเรียนรูต้ัวตนของศิลปินที่น า
บทเพลงไปถ่ายทอด ท าใหง้านประพันธ์ของประภพ ชมถาวรทุกชิน้งานเต็มเป่ียมไปดว้ยคณุภาพ 
ไดร้บัการยอมรบัจากคนในวงการเพลงและเป็นที่นิยมจากผูฟั้งในวงกวา้ง  เพราะเหตุนีจ้ึงท าให้
ประภพ ชมถาวรเป็นหนึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลกับศิลปินนักประพันธ์รุ่นใหม่  อีกทั้งยังสรา้งผลงาน
ใหก้บัวงการเพลงไทยอย่างต่อเนื่องตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

 
ค าส าคญั : วิเคราะหเ์พลง, ประพนัธเ์พลง, เพลงของประภพ ชมถาวร 
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 The musical analysis of Prapop Chomthaworn was conducted using the 

Ethnomusicology method. This research investigated his biography and musical 
compositions (lyrics, tunes and concept). The result showed that Prapop Chomthaworn 
or Golf (Superbaker) was born on January 2, 1976 in Bangkok. He was interested in 
musical composition and graduated from Faculty of Communication Arts. Due to his 
creativity and active nature, his musical compositions have become outstanding and his 
band became known as Superbaker. He has been learning musical composition from 
senior artists and practicing it until he has been able to compose his own beautiful 
songs. He usually presents his songs in a narrative style by leading listeners to doubt, 
although everything is figured out at the end of each song. Every song presents his 
outstanding ability in terms of musical composition and is also considered popular 
among listeners. For these reasons, Prapop Chomthaworn has been regarded as a 
professional artist and his songs continue to be popular. 
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บทที ่1 
บทน า 

ภูมิหลัง 
ดนตรีเป็นศาสตรแ์ละศิลป์ที่มนุษยส์รา้งขึน้โดยอาศยัเสียงเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด

ความรูส้กึ เสียงดนตรีเป็นเสียงที่ถกูเรียบเรียงผสมกลมกลืนกนัทัง้จงัหวะ ท านอง การประสานเสียง
ใหเ้ป็นบทเพลง แสดงวตัถุประสงคแ์ละความรูส้ึกของผูแ้ต่ง ผูบ้รรเลงถ่ายทอดไปยงัผูฟั้ง โดยดนตรี
นั้น เป็นภาษาสากลที่มนุษย์ทุกเชื ้อชาติสามารถสัมผัสได้  ท าให้เกิดอารมณ์  ความรู้สึก  
ทัง้เศรา้หมอง มีความรกั ใหก้ าลงัใจ ปลุกใจ มีความกลา้หาญ ดนตรีจึงถูกน ามาใชป้ระโยชน์ใน
เวลาและกิจกรรมต่าง ๆ ของมนษุยต์ัง้แต่อดีตถึงปัจจบุนั 

ดนตรีสากลเป็นดนตรีที่ชาวตะวนัตกน ามาเผยแพร่และเป็นที่รูจ้ักไปทั่วโลก ผูค้นหลาย
ชนชาติหลายภาษาสามารถบรรเลงเครื่องดนตรีสากลไดโ้ดยใชม้าตรฐานเดียวกนั มีการจดบนัทึก
ท านองเพลงโดยใชส้ญัลกัษณห์รือที่เรียกว่าโนต้เพลง โดยมีความละเอียดและแม่นย าของเสียงสงู 
ตวัอย่างเช่น ความสัน้ยาวของเสียง ท านอง ความเร็ว จังหวะ ที่นักดนตรีสากลทั่วโลกเขา้ใจไปใน
ทิศทางเดียวกนั ดนตรีสากลเกิดการพฒันามาอย่างต่อเนื่องจนท าใหปั้จจุบนัเป็นที่นิยมอย่างมาก
ทั่วโลก มีทัง้น ามาใชเ้รียบเรียงและประพันธ์เนือ้เพลงของเพลงประจ าชาติ เพลงปลุกใจท าใหเ้กิด
ความฮึกเหิม เพลงกล่อมเกลาชีวิต เพลงรกั เพลงเศรา้ ซึ่งไดร้บัความนิยมแตกต่างกนัตามยุคสมยั
เรียกว่า ดนตรีสมัยนิยม (ณรงคฤ์ทธิ์ ธรรมบุตร, 2552, น. 194) กล่าวว่าในช่วงปลายศตวรรษที่
ยี่สิบ ต่อมาจนถึงปัจจุบนั ดนตรีลกูผสมไดเ้กิดขึน้มากมาย อิทธิพลดนตรีจากอารยธรรมอ่ืน ๆ ได้
หลั่งไหลเขา้มาอย่างนบัไม่ถว้น ก่อใหเ้กิดการผสมกลมกลืนของแนวดนตรีอย่างที่ไม่เคยเกิดขึน้มา
ก่อนในอารยธรรมของมนุษย ์ไม่ว่าจะเป็นดนตรีแจ๊ส ดนตรีคลาสสิก ดนตรีร๊อค ดนตรีพืน้บ้าน 
ดนตรีอิเล็กทรอนิกส ์ดนตรีป๊อป 

ดนตรีสมยันิยมนัน้เป็นกลุม่เพลงที่ไดร้บัความนิยมในวงกวา้ง หรือมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ดนตรีป๊อป ซึ่งย่อมาจาก Popular Music แนวดนตรีที่ไดร้บัความนิยมจะแตกต่างกันในแต่ละ
ยุคสมัย โดยอิทธิพลของแนวดนตรีที่ได้รบัความนิยมส่วนใหญ่จะมาจากดนตรีพื ้นเมืองของ
ประเทศ และดนตรีจากชาติตะวันตกซึ่งมีก าลงัในการกระจายสื่อไดใ้นวงกวา้ง ในประเทศไทยก็
ไดร้บัอิทธิพลเช่นเดียวกนั (อนงคส์ลุกัษณ ์ใยลออ, 2555, น. 28) ไดก้ล่าวว่า ดนตรีป๊อปหรือเพลง  
ป๊อปของไทยไดม้ีการผสมผสานกับดนตรีป๊อปฝ่ังตะวันตก โดยรูปแบบของดนตรีจะมีแนวสมัย  
ใหม่ ๆ ออกมาเสมอ เพื่อให้ทันกับยุคสมัยโดยกลุ่มวัยรุ่นไทยเกิดการยอมรับ จนกลายเป็น
วฒันธรรมดนตรีที่มีการสรา้งสรรค ์งานประเภทนีจ้ะเป็นส่วนผลกัดันวฒันธรรมดนตรีป๊อปในไทย
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ให้เดินหน้าต่อไป และเพื่อไม่ให้บทเพลงที่ไพเราะที่มีคุณค่าในชาติต้องสูญสลายไปพรอ้มกับ
กาลเวลา  

การเปลี่ยนแปลงของดนตรีสมัยนิยมในประเทศไทยประการหลักคือ กลุ่มผู้ฟั ง 
วัฒนธรรม สื่อ การเมือง การปกครอง สภาพสังคม และที่ขาดไม่ไดคื้อนักประพันธ์เพลงซึ่งเป็น
เหมือนฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนวงการเพลงใหเ้ปลี่ยนไปตามยุคสมัยของสังคม (ศุภเมธ 
เพชรอดุม, 2561, น. 2) กลา่วว่าบทเพลงมากมายถูกเรียงรอ้ยถอ้ยค า สรา้งสรรคท์ านอง ประดิษฐ์
เป็นค ารอ้งออกมาเป็นบทเพลงให้ไดร้บัฟังจากหลากหลายนักประพันธ์ของไทย ที่ใชท้ั้งความรู ้
ความคิด ความรูส้ึก บวกกับจิตนาการมากมาย จนไดอ้อกมาเป็นบทเพลงที่ไพเราะ นักประพันธ์
เหล่านีบ้อกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่แฝงไปดว้ยแง่คิด คติสอนใจ วิถีชีวิตของผูค้นแต่ละสมยั และอ่ืน ๆ 
อีกมากมายหลากหลายอารมณ ์ผ่านทางเสียงเพลง ตามแต่ความตอ้งการของผูป้ระพนัธท์ี่ตอ้งการ
จะสื่อสารใหผู้ฟั้งไดร้บัรูบ้ทเพลงที่เกิดจากผูป้ระพนัธแ์ต่ละคนนัน้จะมีเอกลกัษณเ์ฉพาะตวัที่โดเด่น 
แต่ละคนนั้นมีวิธีคิด วิธีเขียน วิธีการเรียบเรียงที่แตกต่างกันออกไป ท าใหเ้กิดเป็นสไตลเ์พลงใน
แบบต่างๆขึน้ 

การประพนัธ์เพลงสมยันิยมในแต่ละยุคสมยัของไทยมีนักแต่งเพลงที่โดดเด่นมาสานต่อ
วงการเพลงอย่างต่อเนื่อง ตวัอย่างเช่น เรวตั พทุธินนัทน ์นกัแต่งเพลงและผูก้่อตัง้บรษิัท จีเอ็มเอ็ม
แกรมมี่ จ ากัดมหาชน ในยุคเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมดนตรีในประเทศเขา้สู่ระบบดนตรีเชิง
พาณิชยเ์ต็มรูแ้บบ ซึ่งอตุสาหกรรมนีไ้ดส้รา้งนกัแต่งเพลงอย่าง นิติพงษ ์ห่อนาค , ชาตรี คงสวุรรณ 
, เสกสรรค์ ศุขพิมาย , ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม , ขจรเดช พรมรกัษา และอีกมากมาย ซึ่งรูปแบบการ
ประพันธข์องแต่ละคนนัน้แตกต่างกนัทัง้วิธีการ การใชค้ า แนวคิด ท านอง ที่ผูฟั้งสามารถแยกแยะ
ชิน้งานของผูป้ระพันธแ์ต่ละท่านได ้(ตรีมาศ ชิตพงษ์, 2561, น. 106) กล่าวว่านักแต่งเพลงแต่ละ
คน จะใชว้ิธีสรา้งแรงจูงใจ หรือหาแรงบนัดาลใจในการสรา้งสรรคผ์ลงานหลายรูปแบบ เช่น การหา
สถานที่คิดงาน เปลี่ยนกิจกรรม การนึกถึงเหตุการณ์ในอดีตหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึน้เฉพาะหน้า 
หรือการจินตนาการถึงฉากละครเมื่ออยู่ในหน้าจอโทรทัศน ์วิธีการเหล่านีเ้ป็นสิ่งที่เกิดขึน้บ่อยครัง้
กบันกัแต่งเพลงแต่ละคน แต่ไม่ไดย้ดึติด และสามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ลอด 

ในปัจจบุนัมีค่ายเพลงเกิดขึน้มากมาย โดยในแต่ละค่ายเพลงมีทิศทางของศิลปินและนกั
ประพนัธเ์พลงที่ต่างกนั ท าใหต้วัเลือกของผูบ้รโิภคเพิ่มมากขึน้ แนวเพลงที่หลากหลายขึน้ และการ
เปลี่ยนแปลงของสื่อที่อินเตอรเ์น็ต สมารท์โฟน เว็ปไซต ์เขา้มามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัอย่างเต็ม
รูปแบบ ต่างจากเดิมที่ค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ในประเทศอย่าง บริษัทจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ จ ากัดมหาชน 
และบริษัทอารเ์อส จ ากัดมหาชน ถือครองสื่อส่วนใหญ่ ในประเทศไทย โดยการเข้ามาของสื่อ
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ออนไลน์ท าให้ตลาดเพลงเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิน้เชิง ท าให้ค่ายเพลงใหม่ ๆ มีก าลังในการ
กระจายผลงานของศิลปินมากขึน้ ที่โดดเด่นและเห็นไดช้ดัเจนคือ ค่ายเพลงสมอลรูม (Smallroom) 
ซึ่งสรา้งปรากฏการณ์ดนตรีอินดีห้รือดนตรีทางเลือกขึน้มา ท าให้วยัรุ่นหนัมาฟังเพลงที่ไม่ใชเ้พลง
กระแสหลักเพิ่มมากขึน้อย่างรวดเร็ว มีศิลปินที่เป็นหัวเรือในการขับเคลื่อน อาทิ Tattoocolour, 
The Richmantoy,  Armchair, Polycat, Slur และ Superbaker โดยมีความโดดเด่นในแนวเพลง 
ทิศทางของตนเอง การดึงศกัยภาพของศิลปินออกมาใหไ้ดม้ากที่สดุเพื่อใหป้ระสบความส าเร็จนัน้
ค่ายเพลงกบัศิลปินตอ้งผ่านการพูดคยุ ท าความเขา้ใจทัง้เป้าหมาย ปัญหา จุดกึ่งกลางของศิลปิน 
และตลาดเพลงกลุ่มเป้าหมาย โดยหนา้ที่นีน้กัประพันธเ์พลงตอ้งเขา้มาเก่ียวขอ้งเป็นอย่างมากใน
การสรา้งงานของศิลปิน หลายวงดนตรีสามารถประพนัธเ์นื ้อรอ้งท านองดว้ยตนเอง แต่ขาดคนขัด
เกลาใหเ้หมาะสม ทัง้ดา้นการใชค้ าใหเ้หมาะกบับริบทของศิลปิน ประโยคท าพูดบางค าพูดศิลปิน
สามารถพดูออกไปแลว้คนฟังเขา้ใจและเชื่อหรือไม่ ค าที่ใชม้ีน า้หนกัพอหรือไม่ แต่ในกรณีที่ศิลปิน
ไม่สามารถประพันธ์เนือ้รอ้งท านองไดเ้อง นักประพันธ์จึงมีความจ าเป็นมากที่จะต้องเขา้ใจตัว
ศิลปินและกลุ่มเป้าหมาย โดยหนา้ที่นกัประพนัธเ์พลงประจ าค่ายเพลง Smallroom หนึ่งในนัน้คือ 
ประภพ ชมถาวร ผูท้ี่ท  าใหว้ง Superbaker มีเพลงฮิตอย่าง ออกซิเจน, ความรกั, รกัคือสิ่งสวยงาม, 
บา้นของหัวใจ, เขิน ท าใหว้ง The Richmantoy มีเพลงฮิตไปทั่วประเทศอย่าง “กระเป๋าแบนแฟน
ยิม้” ท าให ้Armchair มีเพลงรกัที่เป็นต านานอย่าง “รกัแท”้ ท าให ้Slur มีเพลงที่วยัรุ่นไทยตอ้งเตน้
ตามอย่าง “เซโรงัง” ท าใหเ้พลง “เขา้กันดี” เป็นเพลงที่ทุกคนต้องอยากมาดูวง Srcubb และอีก
มากมายหลายบทเพลงผ่านปลายปากกาของ ประภพ ชมถาวร 
 ประภพ ชมถาวร หรือ กอล์ฟ Superbaker ประพันธ์และร่วมประพันธ์เพลงที่ประสบ
ความส าเร็จให้กับเหล่าศิลปินมากมาย ซึ่งหลายบทเพลงเปลี่ยนชีวิตศิลปินให้เป็นที่ รูจ้ักไปทั่ว
ประเทศ ดว้ยเอกลกัษณ์และวิธีการประพันธ์เพลงรกัที่โดดเด่นจากปลายประกาของ ประภพ ชม
ถาวร ท าใหเ้ป็นที่ยอมรบัทัง้ในวงการนกัประพนัธเ์พลง ศิลปิน กลุม่ธุรกิจดนตรี ย่ิงไปกว่านัน้ยงัเป็น
ผูถ้่ายทอดการประพันธ์เพลงใหก้ับนักศึกษาดนตรี โดยเป็นอาจารยพ์ิเศษสาขาดนตรีสมัยนิยม 
คณะดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลยัมหิดล และอาจารยพ์ิเศษสาขาดนตรีเชิงพาณิชย ์คณะดุริยางค
ศาสตร ์มหาวิทยาลยัศิลปากร ดว้ยเหตุนีผู้ว้ิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษาวิเคราะหผ์ลงานการ
ประพันธ์เพลงของ ประภพ ชมถาวร เพื่อใหท้ราบถึงแนวคิด แรงบันดาลใจ องค์ความรูก้ารใน
ประพนัธเ์พลงของ ประภพ ชมถาวร 
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ความมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาชีวประวัติ แนวคิดและวิธีการในการประพันธ์เพลงสมัยนิยมของ ประภพ  

ชมถาวร  
2. เพื่อวิเคราะหผ์ลงานการประพนัธเ์พลงสมยันิยมของ ประภพ ชมถาวร 

ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาในครัง้นีท้  าให้ทราบถึงชีวประวัติและผลงานเพลงสมัยนิยมที่ประพันธ์โดย 

ประภพ ชมถาวร ทัง้ในดา้นแนวคิด วิธีการประพันธ ์ประวัติความเป็นมาของเพลง เทคนิคที่ใชใ้น
การประพนัธค์  ารอ้ง ท านอง และเพื่อที่จะช่วยเป็นแนวทางใหผู้ส้นใจในการประพนัธเ์พลงน าไปต่อ
ยอดสรา้งผลงานต่อไป 

ขอบเขตของการวิจัย 
การศึกษาครัง้นีผู้ว้ิจัยจะศึกษาวิเคราะหผ์ลงานการประพันธ์เพลงสมัยนิยมที่ประพันธ์

โดยประภพ ชมถาวร ทัง้เนือ้รอ้งและท านอง  ซึ่งมีเกณฑใ์นการเลือกเพลงจากเพลงที่ไดร้บัความ
นิยมสงูสดุของวง Superbaker มีทัง้หมด 4 เพลง และเพลงที่ประพนัธใ์หก้บัศิลปินที่มีชื่อเสียงโดย
เลือกจากความโดดเด่นของแนวเพลงที่แตกต่างกนั มีทัง้หมด 2 เพลง ดงันี ้

1. ผลงานการประพนัธเ์พลงใหก้บัวง Superbaker 
1.1 ออกซิเจน 
1.2 รกัคือสิ่งสวยงาม 
1.3 ความรกั 
1.4 เขิน 

2. ผลงานการประพนัธเ์พลงใหก้บัศิลปินที่มีชื่อเสียง 
2.1 ไปดว้ยกนัรเึปลา่  ศิลปิน Armchair 
2.2 หลบัตา   ศิลปิน เล็ก พงษธร 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
เพลงสมยันิยม หมายถึง เพลงที่ไดร้บัความสนใจอย่างกวา้งขวางตามยุตสมยัและมกัจะ

มีการกระจายใหก้บัผูช้มที่มีขนาดใหญ่ผ่านทางอตุสาหกรรมเพลง  
เพลงตลาด หมายถึง กลุม่เพลงทั่วไปที่เป็นที่นิยมของคนจ านวนมาก 
ดนตรีอินดี ้หมายถึง กลุม่เพลงทางเลือก 
ท่อน Verse หมายถึง ท่อนเพลงที่บอกรายละเอียดพื ้นฐานของเพลง ท านองเรียบ ๆ  

ไม่หวือหวา  
ท่อน Pre hook หมายถึง ท่อนเพลงที่เชื่อมระหว่างท่อน Verse กบัท่อนที่ส  าคญัที่สดุของ

บทเพลง  
ท่อน Hook หมายถึง ท่อนเพลงที่บอกถึงไอเดียหลกัของเพลงและเป็นท่อนที่รอ้งซ า้ๆใน

เพลง  
ท่อน Bridge หมายถึง ท่อนแยกของเพลงที่เชื่อม 2 สว่นของเพลงเขา้ดว้ยกนัท าใหไ้อเดีย

ของเพลงชดัเจนขึน้ 
สมัผสัแท ้หมายถึง สมัผสัของค าสองค าที่ตรงสระและตวัสะกด 
สมัผสัเทียม หมายถึง สมัผสัของค าสองค าโดยไม่ใชส้ระและตวัสะกดโดยตรงแต่ใหเ้สียง

ที่คลา้ยกนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ชีวประวตัิของ 

ประภพ ชมถาวร 

2.วิเคราะหผ์ลงานการประพนัธเ์พลงสมยันิยมของ    

ประภพ ชมถาวร 

ประวตัิการศกึษา 

ประวตัิการท างาน 

ผลงาน 

3.แนวคิดและวิธีการใน

การประพนัธเ์พลง 

ความเป็นมา

ของเพลง 

ความรูท้ั่วไป

เกี่ยวกบัเพลง 
วิเคราะหค์ ารอ้ง 

ลกัษณะของ    

ค ารอ้ง 

ความหมายของ       

ค ารอ้ง 

วิเคราะหท์ านอง 

การเคลื่อนที ่
ของท านอง 

ประโยคเพลง 

ประวตัิสว่นตวั 

คีตลกัษณ ์

การวิเคราะหผ์ลงานการประพันธเ์พลงสมัยนิยมของ ประภพ ชมถาวร 

โครงสรา้ง

ของบทเพลง 

ช่วงเสียง 

องคค์วามรูใ้นการประพนัธเ์พลงสมยันยิมของ ประภพ ชมถาวร 

ผลงานการประพนัธเ์พลง

ใหก้บัวง Superbaker 
ผลงานการประพนัธเ์พลง

ใหก้บัศิลปินที่มีชื่อเสียง 
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บทที ่2  
ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะหผ์ลงานการประพันธ์เพลงของประภพ ชมถาวร นี ้ผูว้ิจัยได้
ศึกษาทฤษฎีการวิเคราะหด์นตรี เอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง เพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์
และขอ้ความสนบัสนนุตามหวัขอ้ต่อไปนี ้

1. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะหเ์พลง 
2. เอกสารที่เก่ียวของกบัการประพนัธเ์พลง 
3. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัเพลงไทยสากล 
4. เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัเพลงไทยสมยันิยม 
5. งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการวิเคราะหเ์พลง 
ณรุทธ์ สุทธจิตต ์(2549, น. 2) ไดก้ล่าวถึงองคป์ระกอบทางดนตรีสากลว่ามีทั้งหมด 9 

อย่าง ดงันี ้ 
1) เสียง (Tone) ประกอบดว้ย ระดบัเสียง ความยาวของเสียง ความเขม้ของเสียง และ

คณุภาพของเสียง 
2) เวลา (Time) ประกอบดว้ยความเรว็จงัหวะ อตัราจงัหวะและจงัหวะ 
3) ท านอง (Melody) ประกอบดว้ยจงัหวะของท านองมิติช่วงเสียงของท านอง 
4) เสียงประสานคอรด์ 
5) ระบบเสียง Tonal Music Polytionlity Multion Atonality Microtonality 
6) สีสนั (Tone Colour) ประกอบดว้ยเสียงรอ้งของมนษุย ์เสียงเครื่องดนตรี 
7) ลกัษณะของเสียง (Characteristics of Sound) 
8) รูปพรรณ (Texture) 
9) รูปแบบ (Forms) ประกอบด้วย องค์ประกอบพื ้นฐานของรูปแบบโครงสรา้งของ

ประโยคสว่นหลกัและสว่นประกอบเฉพาะของบทเพลง 
 ณัชชา โสคติยานุรกัษ์ (2544, น. 8) ไดก้ล่าวว่า ท านองเป็นส่วนประกอบของเพลงที่ทุก

ชาติทุกภาษาทุกวัฒนธรรมให้ความส าคัญมากที่สุด เนื่องจากท่วงท านองเป็นเสียงสูง เสียงต ่า 
เสียงขึน้ เสียงลง ซึ่งเสียงมนุษย์ร้องเลียนได้ สามารถสะท้อนอารมณ์ของเพลงได้โดยตรง
ความสามารถของนกัแต่งเพลงในการสรา้งท านองใหผู้ฟั้งประทบัใจเป็นเรื่องที่พดูกนัไม่รูจ้กัจบ ไม่
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มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งที่สามารถยดึถือในการแต่งท านองใหป้ระสบความส าเรจ็ไดเ้สมอไป นกัแต่ง
เพลงที่ไม่สามารถสรา้งท านองใหไ้พเราะไดก้็ไม่สามารถที่จะเป็นนกัแต่งเพลงที่ดีได ้และมีประเด็น
ส าคญัในการวิเคราะหท์ านองดงันี ้

1) ช่องเสียง (Range) คือ ระยะห่างระหว่างตัวโน้ตที่มีระดับเสียงสูงสุดและตัวโนต้ที่มี
ระดบัเสียงต ่าสดุ 

2) ขั้นคู่ (Interval) วิเคราะห์การด าเนินท านองว่าเป็นการเคลื่อนจากโน้ตตัวหนึ่งไปยัง
โนต้ตวัหนึ่งไดอ้ย่างไร มีการขยบัมากนอ้ยเพียงใดโดยวดัจากการนบัขัน้คู่ 

3) ทิศทาง การด าเนินท านองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังโน้ตตัวถัดไป มีอยู่ 3 ทิศทางคือ 
ทิศทางขึน้ ทิศทางลงและทิศทางคงที่ 

4) โนต้ประดบั ในการวิเคราะหท์ านองควรใหค้วามส าคญักบัโนต้ประดบัดว้ยเพราะเป็น
สิ่งที่เพิ่มชีวิตชีวาใหท้ านอง 

5) โครงหลกัของท านอง เป็นตัวก าหนดระดับความส าคัญของโนต้และก าหนดทิศทาง
ของท านองดว้ย 

6) จ านวนแนวเสียง การวิเคราะหโ์ครงหลกัของท านองในเบือ้งตน้จะช่วยใหท้ราบจ านวน
แนวเสียงที่แทจ้รงิ 

ลญัฉนะวัต นิมมานรตนกุล (2551, น. 66) โครงสรา้งรูปแบบการด าเนินจากคอรด์หนึ่ง
ไปอีกคอรด์หนึ่ง เป็นรูปแบบที่ไม่ตายตวัแต่มีแนวทางการน าไปใช ้การด าเนินคอรด์ในกุญแจเสียง
เมเจอรม์ีแนวทางเลือกใชโ้ดยการใหค้อรด์ I ไปหาคอรด์ใดก็ไดแ้ต่ถา้ไปหาคอรด์ iii ตอ้งด าเนินไป
หาคอรด์ vi ไปหาคอรด์ IV หรือ ii (ในกรณีที่ไปหาคอรด์ IV หรือ ii สามารถด าเนินไปหาคอรด์ I ได้
เลย แต่ถา้ไปหาคอรด์ IV สามารถไปหาคอรด์ ii ก่อนแลว้ค่อยด าเนินหาคอรด์ vii หรือ V (ในกรณีที่
ไปหาคอรด์ V สามารถด าเนินไปหาคอรด์ vi ได)้ แลว้ไปจบที่คอรด์ I การด าเนินคอรด์ในกุญแจ
เสียงไมเนอรม์ีแนวทางเลือกใหใ้ชโ้ดยการใหค้อรด์ i ไปหาคอรด์ใดก็ไดแ้ลว้ถา้ไปหาคอรด์ VII ตอ้ง
ด าเนินไปหาคอรด์ III (ในกรณีที่ไปหาคอรด์ III สามารถด าเนินไปหา คอรด์ iv หรือ ii ไดเ้ลย) ไปหา
คอรด์ VI หาคอรด์ iv หรือ ii (กรณีที่ไปหาคอรด์ iv หรือ ii สามารถด าเนินไปหาคอรด์ i ได้เลย  
แต่ถา้ไปหาคอรด์ iv สามารถไปหาคอรด์ ii  ก่อนแบว้ค่อยด าเนินไปหาคอรด์ vii หรือ V ก็ได)้ ไปหา
คอรด์ vii หรือ V (ในกรณีที่ไปหาคอรด์ V สามารถด าเนินไปหาคอรด์ VI ได)้ แลว้ไปจบที่คอรด์ i 
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ศรัณย์ นักรบ (2557 , น. 113) กล่าวว่ารูปลักษณ์ของท านอง (Melodic Texture) 
หมายถึง โครงรา่งของท านอง มีอยู่หลายรูปแบบดงันี ้

1) รูปลักษณ์ท านองเดียว (Monophonic Texture) หมายถึงดนตรีหรือบทเพลงนั้นมี
แนวท านองหลกัเพียงแนวท านองเดียว 

2) รูปลักษณ์สองท านอง (Homophonic Texture) หมายถึงดนตรีหรือบทเพลงนั้นมี
แนวท านองประสานเสียงแนวท านองหลกั 

3) รูปลักษณ์หลายท านอง (Polyphonic Texture) หมายถึงดนตรีหรือบทเพลงนั้นมี
แนวท านองหลกัมากกว่าสามแนวท านองขึน้ไป 

 พระมหานิรนัดร ์ปัญญาวฑุโฒ (2544, น. 2-3) วิเคราะหเ์พลง เสียงแคนจากแมนชั่นใน
ดา้นเพลงลูกรุงกับการใชภ้าษา แยกเป็นหัวขอ้หลัก ๆ คือการใชภ้าษา ในการแต่งเพลงนีผู้แ้ต่งมี
การใชภ้าษาถิ่นอีสานประสมกบัภาษาไทยภาคกลางโดยท านองการรอ้งมีการสลบัจงัหวะส าเนียง
รอ้งไทยบ้างอีสานบา้ง ดั่งบทเพลงที่เป็นภาษากลางรอ้งว่า “ไผน้อพักอยู่หม่องนั่น คนไกลบา้น
คือเฮาบ่น้อ” โดยมีจุดประสงคเ์พื่อให้ผูฟั้งไดอ้รรถรสในการขับขานบอกเล่าเรื่องราวเนือ้หาอัน
เก่ียวกับคนอีสานที่ร่อนแรมจากถิ่นเดิมเขา้สู่เมืองใหญ่ ดิน้รน้ต่อสูห้วังเพื่อใหห้ลุดพน้ความทุกข์
ยาก เมื่อไดฟั้งเพลงส าเนียงอีสาน ฟังแลว้เขา้ใจง่ายและรูส้กึอบอุ่นเหมือนดั่งอยู่บา้นตน 

1) การใชค้ า การเลือกใชค้ าในเพลงนีส้่วนใหญ่เป็นค าเรียบง่าย มักไม่ค่อยมีค าศัพท์
ยากนกั ทัง้นีใ้นเพลงนีท้ี่เป็นเพลงลูกทุ่งเฉพาะถิ่นมกัมีการสอดแทรกภาษาทอ้งถิ่นไวด้ว้ย ลกัษณะ
ดงักล่าวนีจ้ะช่วยใหผู้ฟั้งไดร้บัอรรถรสในการฟังอย่างเต็มที่ ดั่งท่อน Hook (ฮุค) ของเพลงนีร้อ้งว่า 
“แม่นผูใ้ด๋เป็นคนเป่าแคนกะส่างแต่คนหลอยฟัง มนัช่างมีแฮงใจหลาย คนอยู่แมนชั่นยงัเป่าแคน
หวานซ า้บ่ย่านอาย ยืนยนัว่าเจา้ของเป็นไผออนซอนน า้ใจเจา้ของเสียงแคน” เป็นการใชค้ าอีสาน
สื่ออารมณช์ื่นชมยกย่องและขอบคณุคนท่ีก าลงัเป่าแคน 

2) การใช้ส  านวน ค าว่า “เสียงแคนจากแมนชั่น” ชื่อเพลงนี ้เหมือนกวี เป็นการน า
สัญลักษณ์มาเป็นกลวิธีสื่อสารทางวรรณศิลป์ที่แสดงความรูส้ึกนึกคิดของผูฟั้ ง “เสียงแคนจาก
แมนชั่น”เพียงชื่อก็บอกเรื่องเล่าระหว่างแคนกับแมนชั่น (mansion) แคนคือชนบทคืออีสาน ส่วน
แมนชั่น(mansion) คือเมืองหลวง สองสิ่งนี ้เหมือนขัดแย้ง แต่กลับกลมกลืนกันโดยเฉพาะโลก
สมัยใหม่ที่เคลื่อนเปลี่ยนชนบทกับเมืองใหค้ละเคลา้กันส านวนเมื่อฟังแลว้จึงแปลกหู กระตุน้ให้
ผูร้บัค านึงถึงความหมายอีกชัน้หนึ่ง 
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3) การใชค้ าสื่ออารมณ ์ค าแต่ละค าที่ผูป้ระพันธร์อ้ยเรียงเป็นบทเพลงลูกทุ่ง เมื่อเปล่ง
ออกมาจะใหค้วามรูส้ึกถึงอารมณใ์หห้ว้งต่าง ๆ ไดอ้ย่างชดัเจนน า้เสียงทใหเ้กิดสนุทรียรสทางดา้น
ภาษาและความคิด ซึ่งเกิดจากการใชค้ าต่าง ๆ ไดอ้ย่างเหมาะสม อันจะก่อใหเ้กิดอารมณ์ต่าง ๆ 
แก่ผูฟั้ง  

เอกสารทีเ่กี่ยวของกับการประพันธเ์พลง 
ไพรชั มากกาญจนกุล (2531, น. 108-109) กล่าวว่า การแต่งเพลงนั้นมีอยู่หลายวิธี

ดว้ยกนั แต่โดยสรุปแลว้มีดงัต่อไปนี ้
1) แต่งท านองก่อน แลว้ค่อยแต่งเนือ้รอ้งขึน้ทีหลงั การแต่งเพลงโดยวิธีนี ้จะไดบ้ทเพลง

ที่ไพเราะรื่นหูทัง้ท านองและเนือ้รอ้งคือฟังดแูลว้เป็นเพลง ไม่ใช่ฟังยงัไงก็เหมือนกบัอ่านกลอนหรือ
สวดมนต ์

2) แต่งเนือ้รอ้งขึน้ก่อน แลว้ค่อยแต่งท านองขึน้ทีหลงั การแต่งเพลงโดยวิธีนีไ้ม่สูดี้นัก 
เพราะจะไดเ้พลงที่ไม่ค่อยจะถูกตามแบบฟอรม์ของบทเพลง นอกจากจะเป็นผูท้ี่มีความรูท้างดา้น
การประพนัธเ์ป็นอย่างดีอยู่แลว้ จึงจะท าใหไ้ดบ้ทเพลงที่ดี แต่อย่างไรก็ดีการแต่งเพลงวิธีนี ้ก็เป็นที่
นิยมมากท่ีสดุในบรรดานกัแต่งเพลงของไทยเพลงที่แต่งเนือ้รอ้งก่อนแลว้ จึงแต่งท านองเรียกว่า Art 
Song เพลงไทยที่ดีที่สดุและรูจ้กักนัมากที่สดุเพลงสยามานสุสติ 

3) แต่งท านองและเนือ้รอ้งไปพรอ้มๆกนัวิธีนีเ้ป็นที่นิยมกนัไม่นอ้ย อย่างไรก็ตามวิธีนีจ้ะ
ไดบ้ทเพลงที่ไพเราะกว่าวิธีที่ 2 แรก 

เขตต์อรัญ เลิศพิพัฒน์ (2545, น. 29-31) โครงสรา้งของเพลงไทยแบ่งประเภทดังนี ้
ประเภทที่ 1 A A B A ท่อน A มีท านองเหมือนกนั แตกต่างกนัที่เนือ้รอ้ง ท่อน B มีท านองแตกต่าง
กนัไปจากท่อน A เป็นท่อนที่นิยมเรียกว่า ท่อนแยก ท่อนนีเ้ป็นท่อนที่จ  าเป็นตอ้งมีเพื่อไม่ใหฟั้งแลว้
เบื่อ เนื่องจากไดย้ินท่อน A มากเกินไปโดยไม่มีท่อนอ่ืนมาสลบั เพลงไทยเก่า ๆ ลว้นแต่มีโครงสรา้ง
แบบนี ้เช่น เพลงทุ่งรวงทอง ท่าฉลอม รกัคณุเขา้แลว้ ขอใหเ้หมือนเดิม คิดถึง ประเภทที่ 2 A B A 
B ท่อน B ในเพลงประเภทนีไ้ม่ถือเป็นท่อนแยก แต่ถือเป็น ท่อนหลัก หรือ ท่อนส าคัญ เพราะมี
ท่วงท านองเด่นและจ าง่ายกว่าท่อน A อีกทัง้เป็นท่อนที่สรา้งความสนใจแก่ผูฟั้ง ดงันัน้ เนือ้รอ้งใน
ท่อน B จะประกอบดว้ยค า วลี หรือ ประโยคที่น่าฟังและจดจ าง่าย เราเรียกท่อน B นีว้่า ท่อนฮุค
(hook) หรือ ท่อนหลกั ชื่อเพลงมกัจะอยู่ในท่อนนีด้ว้ย เพลงประเภทนีไ้ดแ้ก่ บมูเมอแรง หยดุมนัไว  ้

 ณรงคฤ์ทธิ์ ธรรมบุตร (2552, น. 161) บทเพลงร่วมสมัยจ านวนมากนีย้ังคงเรียบเรียง
โดยใชเ้ทคนิคดนตรีของศตวรรษที่สิบเกา้ ส าหรบัการเรียบเรียงใหว้งมาตรฐาน โดยปกติแต่ละกลุ่ม
ของวง ไดแ้ก่ เครื่องสาย เครื่องลมไม ้เครื่องทองเหลือง และเครื่องตี มกัจะถูกใชไ้ปดว้ยกันเพื่อให้
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เกิดความเป็นเอกภาพและหนกัแน่นของการเลน่ สีสนัที่ไดจ้ากวงดนตรีมกัจะมาจากศิลปะของการ
ผสมเสียงดนตรีต่างกลุ่มกันมากกว่าจะแยกออกเป็นเอกเทศ การซ า้แนวโดยปกติจะท ากับแนว
ท านองส าคญัเพื่อใหแ้นวลอยเด่นออกมา ในขณะที่เครื่องดนตรีอ่ืน ๆ จะท าหนา้ที่เป็นแนวประสาน 
ดูตัวอย่าง ผลงานของฟรางค ์นักประพันธ์เพลงยุคโรแมนติกตอนปลาย แนวท านองเพลงถูกเล่น
ดว้ยเครื่องดนตรีแต่ละกลุ่ม ไดแ้ก่ ฟลตู โอโบ คอร ์องัเกล คลารเิน็ต ทรมัเป็ต ไวโอลิน 1 แลไวโอลิน 
2 สีสันที่ออกมาจากแนวจะคมชัดมาก เพราะอยู่ในช่วงที่สูง โดยเฉพาะกลุ่มเครื่องลมไม้ ส่วน
ทรมัเป็ตจะมีผลท าให้เสียงของแนวสว่างขึน้และมีพลังมากขึน้ เครื่องดนตรีที่เล่นแนวประสาน 
ไดแ้ก่ ฮอรน์ คอรเ์น็ต ทรอนโบน 1 และ 2 วิโอลาและเซลโล ในช่วงเสียงกลาง ส่วนแนวเบสจะเล่น
โดยดบัเบิลเบสและซ า้ดว้ยทรอมโบน 3 ทบูาและเบสคลารเิน็ตเพื่อความหนกัแน่น 

เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับเพลงไทยสากล 
วัลลภา เทพหัสดิน ณ อยุธยา (2527 , น. 8) ได้กล่าวถึงลักษณะของเพลงไทยสากล  

ที่ไดร้บัอิทธิพลจากดนตรีของสากลว่า 
1) เป็นไปตามลีลาของตัวโนต้ดนตรีสากล โดยมีทัง้เสียงธรรมดาและเสียงครึ่ง (ชารป์

และแฟลท) จึงท าใหฟั้งดคูลา้ยไปทางเพลงสากล 
2) มีการแบ่งท่อนเพลงตามลกัษณะมาตรฐานเพลงสากลตะวนัตก ซึ่งสว่นใหญ่จะแบ่ง

เพลงออกเป็นประเภทเพลง 2 ท่อน และประเภทเพลง 4 ท่อนซึ่งไดก้ าหนดมาตราฐานแต่ละเพลงมี
ความยาว 32 หอ้ง 

3) การใชจ้งัหวะของเพลงสากล ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทจังหวะบอลลรู์ม เช่น จังหวะ
วอลซ ์สโลว ์ควิกสเตป แทงโก ้เป็นตน้ จังหวะลาตินอเมริกา เช่น ชะชะช่า แซมบา คาลิปโต  เป็น
ตน้ หรือจงัหวะรอ็ค เช่น รอ็คแอนดโ์รล โซล บอสโนวา ดิสโก เป็นตน้ 

 4) การใชท้ านองเพลงสากลมาประพนัธค์  ารอ้งเป็นภาษาไทย เช่น การตดัท านองของ
เพลงคลาสสิคบางเพลง หรือ น าท านองเพลงยอดนิยมของประเทศต่างๆ มาใส่ค าร้องเป็น
ภาษาไทย ตลอดถึงการใสค่ ารอ้งหรือถอดความโดยตรงซึ่งไดป้รากฏอยู่มากมายในปัจจุบนั 

ภาคภูมิ  สุขเจริญ  (2562 , น. 19) การสร้างสรรค์เพลงไทยสากลที่มี เนื ้อหาจาก
วรรณกรรมไทยช่วงปี พ.ศ. 2556-2560 แสดงใหเ้ห็นถึงการปรากฏใหม่ของวรรณกรรมไทยยคุอดีต
ผ่านเนือ้เพลงซึ่งแต่งขึน้ใหม่โดยไดร้บัแนวคิดหรือแรงบนัดาลใจมาจากวรรณกรรมไทยยุคอดีตซึ่ง
เพลงไทยสากลยุคใหม่นีแ้ตกต่างจากเพลงไทยในอดีตที่มีการน าเนือ้หามาจากวรรณกรรมไทย
โดยตรงแลว้น ามาแต่งขยายเพิ่มเติมหรือ ดดัแปลงเนือ้หาในบางตอนแต่บทเพลงที่น ามาศึกษาจะ
พบการแต่งเนือ้หาขึน้มาใหม่โดยอาศัยเคา้โครงจากวรรณกรรมไทยและใส่ท านองแบบเพลงไทย
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สากลสมัยใหม่เข้าไปอย่างลงตัวนับว่าเป็นการสรา้งสรรค์วรรณกรรมเพลงแบบสื่อผสมอย่าง
น่าสนใจ 

สุพลธัช เตชะบูรณะ (2559, น. 141) ไดก้ล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเพลงไทย
สากลไว้ว่า ธุรกิจเพลงไทยสากลเข้าสู่จุดการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวเป็นอย่างมากใน
ทศวรรษที่ 2520 โดย “การเปลี่ยนแปลง” ที่เกิดขึน้นั้นเกิดจากปัจจัยส าคัญคือ การเปลี่ยนแปลง
ทางดา้นเทคโนโลยีการบนัทึกเสียงจากแผ่นเสียงมาสู่เทปคาสเสต จนส่งผลกระทบต่อธุรกิจในแง่
ของการเกิด “เทปผี” จนตอ้งมีการปรบัปรุงกฎหมายทางดา้นลิขสิทธิ์ในเวลาต่อมา นั่นคือ การออก
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2521 เพื่อแก้ไขปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์และการแบ่งส่วนรายได้
ให้แก่ศิลปินหรือนักแต่งเพลงให้มีความเป็นธรรมมากยิ่งขึน้  ส่วนผลกระทบของการออก
พระราชบญัญัติฉบบันีน้ัน้ ท าใหผู้ป้ระกอบการธุรกิจเพลงไทยสากลหนัมาด าเนินธุรกิจใหถู้กตอ้ง
ตามกฎหมายมากขึน้ และเป็นการส่งเสรมิการประกอบธุรกิจในรูปของค่ายเพลงเพื่อลดตน้ทนุดา้น
การซือ้ลิขสิทธิ์เพลงอีกดว้ย ในขณะท่ี “การขยายตวั” ของธุรกิจเพลงไทยสากลในทศวรรษท่ี 2520 
นัน้ มาจากปัจจัยส าคัญคือ ปัจจัยทางดา้นเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบไปดว้ยรายละเอียดปลีกย่อย 3 
ประเด็น ไดแ้ก่ รายไดต่้อหวัโดยเฉลี่ยในครวัเรือนและการถือครองวิทยุและโทรทศันท์ี่มีเพิ่มมากขึน้ 
ตลอดจนการท าการตลาดของค่ายเพลงที่มีความเขม้ขน้โดยใชส้ื่อต่าง ๆ ทัง้นีเ้พื่อเป้าหมายส าคญั
นั่นคือ การจ าหน่ายเทปคาสเสตเพลงใหไ้ดม้ากที่สดุนั่นเอง 

เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับเพลงไทยสมัยนิยม 
สกุรี เจรญิสขุ (2538, น. 121) กล่าวถึงเพลงดนตรีสมยันิยมในแนวเพลงไทยสากลไวว้่า 

สากลในที่นีห้มายถึง เพลงที่มีเนือ้รอ้งเป็นไทยแต่มีลีลาการขบัรอ้ง การบรรเลงดนตรีประกอบเป็น
สากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงสมัยนิยมที่เป็นเพลงของอเมริกัน ทัง้รูปแบบที่ใส่เนือ้รอ้งไทยแทน
ภาษาองักฤษใชด้นตรีดัง้เดิมทัง้หมด หรือเพลงที่น ามาปรุงแต่งใหม่ก็ตาม เป็นเพลงที่อยู่ในรูปแบบ
เพลงสากลทัง้สิน้ เพลงไทยสากลที่เขา้ในเมืองไทยครัง้แรก ในกรณีเพลงสมยันิยม “ดนตรีเพื่อการ
ฟัง” น่าจะเป็นเพลง “วอลซป์ลืม้จิต” ซึ่งเป็นผลงานของสมเด็จเจา้ฟ้าฯ กรมพระนครสวรรคว์รพินิต 
ผลงานของนกัประพันธเ์พลงต่อ ๆ มา อาทิ จวงจันทร ์จนัทรค์ณา , เรือโทมาณิต เสณะวณิน , ครู
นารถ ถาวรบุตร , หลวงวิจิตร วาทการ หรือครูเอือ้ สนุทรสนาน เป็นตน้ ศิลปินที่กล่าวมานี ้เป็นผูท้ี่
สรา้งผลงานดา้นเพลงไทยสากลไวม้ากมายและมีคณุค่าแก่การศึกษาทัง้สิน้ อย่างไรก็ตาม เพลง
สมัยนิยมในปัจจุบันก้าวไปสู้ดนตรีเพื่อมอลชนมากขึน้ มีส่วนที่ เก่ียวข้องกับธุรกิจ มีผู ้จ้าง  
ผูจ้  าหน่าย ผูคิ้ดสินคา้ ผูข้ายสินคา้ ผูส้  ารวจตลาด เป็นตน้  
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ณรงคฤ์ทธิ์ ธรรมบุตร (2552, น. 197) กล่าวว่า นักประพันธ์เพลงร่วมสมัยของไทย ได้
พยายามเสนอแนวดนตรีในกระแสดนตรีโลก โดยการผสมผสานเครื่องดนตรีไทยใหเ้ขา้กับวงออร์
เคสตรา ของตะวนัตก นกัประพนัธร์ว่มสมยัของไทยที่ควรกลา่วถึงคือ บรูซ แกสตนั ผูซ้ึ่งไดป้ระพนัธ์
เจา้พระยาคอนแชรโ์ตใน พ.ศ. 2525 เนื่องในโอกาสฉลองกรุงรตันโกสินทรค์รบรอบ 200 ปี โดย
คอนแชรโ์ตบทนีป้ระพนัธข์ึน้โดยอาศยัลกัษณะภูมิศาสตรแ์ละประวติัศาสตรข์องแม่น า้เจา้พระยา
มาเป็นแนวความคิดหลักของบทเพลง กล่าวคือแม่น า้ทั้ง 4 สายแห่งภาคเหนือไดแ้ก่ ปิง วัง ยม 
น่าน ไดไ้หลมาบรรจบกนัเกิดเป็นแม่น า้เจา้พระยาขึน้ ในการแสดงจริงผูป้ระพนัธไ์ดก้ าหนดใหม้ีวง
เจา้พระยาบรรเลงอยู่ที่เวทีของหอ้งแสดงและรายลอ้มผูฟั้งทั้ง 4 ทิศ ดว้ยวงปิง วงวงั วงยม วงน่าน
โดยจะบรรเลงพรอ้มกนับา้ง บรรเลงทีละวงบา้ง บางครัง้ก็หมนุวนกนัเปรียบเสมือนกระแสน า้ที่ไหล
รวมกนัเป็นแม่น า้สายใหญ่  

วีรชาติ เปรมานนท ์(2537, น. 4) ไดก้ล่าวว่า ดนตรีร่วมสมัย หมายถึงดนตรีที่ใชท้ านอง
ลีลา ส าเนียง สีสัน และความรูส้ึกแบบไทยในแบบใดแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสาน ไม่จ ากัด
ประเภทของเครื่องดนตรีที่ใช ้คีตลกัษณ ์ทฤษฎี หลกัการ และวิธีการประพนัธ ์โดยสามารถจ าแนก
ตามลกัษณะวิธีของการประพนัธไ์ดด้งันี ้

1) การน าท านองไทยมาเรียบเรียงเสียงประสานและแนวบรรเลงใหม่ โดยใชห้ลกัการ
และเครื่องดนตรีสากลส่วนใหญ่มักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขท านองและจังหวะโดยเฉพาะ
อตัราสัน้ยาวของบทเพลงที่ก าหนดไวโ้ดยจงัหวะหนา้ทบั 

2) การน าท านองเพลงไทยมาเรียบเรียงและประสานเสียงดว้ยหลกัของดนตรีตะวนัออก
โดยหลักการของดนตรีไทยและดนตรีตะวันออกทั่วไป จากการวิจัยพบว่าโครงสรา้งของท านอง
เพลงส่วนใหญ่จะประกอบดว้ยโนต้ส าคญัที่เป็นหลกัประมาณ 5 เสียง เรียกว่าบนัไดเสียงแบบเพน
ทาโทนิก 

3) การน าหลกัและส าเนียงพืน้ฐานของเพลงไทยมาเป็นโครงสรา้งหลกัในการประพนัธ ์

งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
กาญจนา กลิ่นอ าพร (2561, น. 98) จากการวิเคราะหก์ารใชถ้้อยค าในการประพันธ์

เพลงของ นิติพงษ์ ห่อนาค สรุปไดว้่า ผูป้ระพันธ์นิยมถ่ายทอดเนือ้หาเก่ียวกับความรกัที่มีความ
ทุกขจ์ากการผิดหวังแพราะถูกทอดทิง้ เนื่องจากเป็นเรื่องราวที่เขา้ถึงกลุ่มผูฟั้งไดดี้ และสามารถ
ถ่ายทอดอารมณ์ความรูส้ึกได้สะเทือนใจคนฟังที่สุด ด้วยเทคนิคการเลือกใช้ถ้อยค าในการสื่อ
ความหมาย ซึ่งนิยมใชก้ารเล่นดว้ยวิธีการซ า้ค า เพื่อใหเ้ห็นว่าบทเพลงนัน้เปรียบเสมือนกระจกงาน
ที่สะทอ้นการด าเนินชีวิตประจ าวันไดอ้ย่างชัดเจน อีกทัง้ยังมีความโดดเด่นทางดา้นศิลปะการใช้
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ถอ้ยค าของการเล่นเสียงสมัผสัใน โดยเฉพาะการเล่นพยญัชนะค าคู่และการเล่นเสียงสมัผัสสระที่
จะพบในทุกบทเพลง นบัว่าเป็นการประพันธเ์พลงที่มีความลงตัว ทัง้การถ่ายทอดเนือ้หาและการ
สื่ออารมณค์วามรูส้กึของบทเพลงไดป้ระทบัใจและก่อใหเ้กิดอรรถรสในการฟังมากท่ีสดุ 

พงศธร รุจิวิวฒันกุล (2549, น. 36) จากการวิเคราะหเ์พลงของวงบอยไทยชดุสยามแซม
บา้ และอนัดามนัซนั มีจ านวนเพลงทัง้หมด 17 เพลง ไดผ้ลการวิเคราะหด์งันี ้

รูปแบบเพลง 
1) วงบอยไทยเป็นวงดนตรีรว่มสมยัที่เกิดจากการน าเครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรี

สากลมาบรรเลงเขา้ดว้ยกนั 
2) เป็นวงที่ มี รูปแบบของดนตรีอยู่ หลายประเภท ได้แก่  Jazz , Pop , Funk , 

Bossanova เป็นตน้ 
3) รูปแบบการประพนัธเ์พลงของวงบอยไทย จะเป็นเพลงบรรเลงเป็นส่วนใหญ่ โดยให้

โอกาสเครื่องดนตรีทกุชิน้ไดม้ีสว่นร่วมในการด าเนินท านอง 
4) การประพันธ์เพลงของวงเป็นเพลงที่ร่วมสมัยมีท่วงท านองไพเราะ และรักษา

เอกลกัษณข์องเพลงไทยไดเ้ป็นอย่างดี 
5) เป็นเพลงบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะใช้แนวดนตรีอ่ืนเข้ามาใช้

โดยเฉพาะแนวแจ๊ส โดยใชเ้ครื่องดนตรีไทยผสมผสานกบัเครื่องดนตรีสากล และอตัราจังหวะที่ใช้
จะไม่ซบัซอ้นโดยใชอ้ัตราจังหวะ 4/4 ตลอดทั้งเพลง และใชคี้ย ์C เป็นส่วนมาก ดว้ยเหตุผลที่ว่า
เพื่อใหเ้ครื่องดนตรีมาบรรเลงดว้ยกนัได ้แต่ในท านองเพลงที่บรรเลงแลว้ส่วนใหญ่แลว้จะใชบ้นัได
เสียง Pentatonic ซึ่งเป็นส าเนียงที่บอกถึงเอกลกัษณค์วามเป็นไทยไดอ้ย่างดี 

ศุภเมธ เพชรอุดม (2561, น. 214) จากการศึกษาวิเคราะห์เนื ้อเพลงของบทเพลงที่
ประพันธ์โดยประภาส ชลศรานนท์ ซึ่งมีประเด็นการวิเคราะห์คือ ลักษณะของค าร้อ งและ
ความหมายของค ารอ้งพบว่า ในดา้นลักษณะค ารอ้งนัน้ บทเพลงส่วนใหญ่ของประภาส ชลศรา
นนท ์มีลกัษณะค าพยางคเ์ป็นส่วนใหญ่ 1 ค ารอ้งต่อ 1 ตวัโนต้เป็นส่วนใหญ่ และมีลกัษณะคลา้ย
กลอนตลาด เนื่องจากไม่มีความตายตัวในเรื่อง จ านวนค า จ านวนวรรค สัมผัสค า ทัง้นี ้เกิดจาก
จ านวนของค า จงัหวะ ท านอง และความหมายที่ตอ้งการสื่อออกมา  

 
 
อภิวัฒน์ สุธรรมดี (2550, น. 327) บทเพลงลูกทุ่งที่  จินตหรา พูนลาภ ขับรอ้งมีกล

วิธีการใชถ้อ้ยค าหลากหลายวิธี ดงันี ้
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1) การใชค้ าซ า้ ไดแ้ก่ การซ า้ค าเพื่อถ่วงเสียง การเล่นซ า้ค า การสมัผัสอักษร โดยพบ
การซ า้ค าเพื่อถ่วงเสียง และการเลน่ซ า้ จ านวนมาก เช่น หนงัสือหนงัหา โบกไม ้โบกมือ ฯลฯ ค าซ า้
เหลา่นีเ้ป็นค าง่าย ๆ และใชก้นัอยู่ทั่วไป สว่นการสมัผสัอกัษรพบว่ามีจ านวนนอ้ยเท่านัน้ 

2) การใชค้ าซอ้น พบการใชค้ าซอ้นจ านวนมากเพื่อเน้นความหมายค าใหช้ัดเจนขึน้ 
เช่น สรุาเมา ท ามาหากิน ฯลฯ ค าซอ้นสว่นมากเป็นค าซอ้นง่าย ๆ และเป็นภาษาพดู 

3) การใชภ้าษาต่างประเทศ พบว่ามีการใชค้  าภาษาอังกฤษจ านวนมาก ค าศัพทท์ี่พบ
มกัเป็นค าที่คนไทยใชแ้ละรูจ้กักนัดีอยู่แลว้ เช่น ทีวี เสิรฟ์ คอนเสิรต์ ฯลฯ ส่วนค าจากภาษาเขมรจะ
พบในเพลงที่เป็นท านองแบบกนัตรมึ 

4) การใชภ้าษาถิ่นอีสาน พบว่า ภาษาอีสานในบทเพลงลกูทุ่งนิยมใชค้ าง่าย ๆ ซึ่งเป็นที่
รูจ้กักนักวา้งขวางในหมู่คนไทยอยู่แลว้ เช่น อีหลี คิดฮอด แซบ ฯลฯ ส่วนภาษาอีสานในเพลงลกูทุ่ง
หมอล า นิยมใชค้ ายากและมีความหมายลุ่มลึก ใหจ้ิตนาการ เช่น ชิน้สอ่งต่อน หมายความว่า เนือ้
คู่ สะหวีวีวี หมายความว่า เย็นสบาย ฯลฯ 

5) การตัง้ชื่อเพลง พบว่า มีการใชเ้ทคนิคต่างๆเพื่อใหส้ะดดุใจและน่าสนใจไดแ้ก่ การ
ตัง้ชื่อตามความส าคญัของเนือ้เรื่อง การตัง้ชื่อแบบตรงตวัทัง้ตัง้ตามชื่อตวัละครและตามชื่อสถานที่ 
การตัง้ชื่อเป็นรูปค าถาม การตัง้ชื่อแบบเปรียบเทียบ 

ณฐัธัญ อินทรค์ง (2551, น. 212) จากการศึกษาพบว่าบทเพลงของวงดนตรีแกรนดเ์อ็กซ์
พบว่าการประพนัธค์  ารอ้งมีลกัษณะตามฉันทลกัษณข์องการประพนัธบ์ทกลอนของไทย แต่อาจมี
ขอ้แตกต่างในเรื่องของจ านวนค าในแต่ละวรรค และต าแหน่งของค าที่สัมผัสกัน สอดคลอ้งกับ
แนวคิดโครงสรา้งเพลงสมยันิยมคือ เพลงสมยันิยมมีรูปแบบของฉันทล์กัษณ ์หรือค ารอ้งที่มีความ
สอดคล้องกัน แต่ไม่ประณีตเท่ากับกวีนิพนธ์ และค าอาจมีสัมผัสหรือไม่ก็ได้ ค ารอ้งส่วนใหญ่
สามารถสื่ออารมณ ์ใหค้วามหมายไดอ้ย่างชดัเจน เป็นสญัลกัษณแ์ทนการเคลื่อนไหวของรา่งกาย
หรือความรูส้กึที่เกิดขึน้ สามารถสื่อสารใหใหเ้กิดความเขา้ใจระหว่างกลุม่วฒันธรรมย่อย เพลงไทย
สากลใหค้วามส าคญักบัค ารอ้ง ท านองรอ้ง ลกัษณะการรอ้ง มากกว่าการประสานเสียงดนตรี 
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บทที ่3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์ โดยผู้วิจัยได้ศึกษา
ต าราวิชาการ งานวิจัย เอกสาร วีดีทัศน์ สื่อออนไลน์ และผู้มีประสบการณ์โดยตรง เพื่อให้
การศกึษาวิจยับรรลตุามวตัถุประสงค ์ผูว้ิจยัไดก้ าหนดแนวทางการศกึษาวิจยัเป็นขัน้ตอน ดงันี  ้

1. ขัน้รวบรวมขอ้มลู 
2. ขัน้ศกึษาขอ้มลู 
3. เครื่องมือและอปุกรณท์ี่ใชใ้นการวิจยั 
4. ขัน้วิเคราะหข์อ้มลู 
5. สรุปอภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

ขั้นรวบรวมข้อมูล 
1. รวบรวมขอ้มลูจากเอกสาร บทความ ต าราวิชาการ และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง ดงันี ้
1.1 ต าราวิชาการ เอกสาร บทความ ที่เก่ียวขอ้งกบัการประพนัธเ์พลง 
1.2 วิทยานิพนธแ์ละงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการวิเคราะหเ์พลง 
1.3 โนต้เพลงที่ประพนัธเ์นือ้รอ้งและท านองโดย ประภพ ชมถาวร 

2. รวบรวมข้อมูลจากแผ่นบันทึกเสียง (CD),(DVD) สื่อออนไลน์ส าหรับฟังเพลง 
โน้ตเพลงในอัลบั้มของวง Superbaker อัลบั้มของ Armchair และซิงเกิ ้ลของเล็ก พงษธร รวม
ทัง้หมด 6 เพลง ซึ่งมีเกณฑใ์นการเลือกเพลงจากเพลงที่ไดร้บัความนิยมสงูสดุของวง Superbaker 
และเพลงที่ประพนัธใ์หก้บัศิลปินที่มีชื่อเสียงโดยเลือกจากความโดดเด่นของแนวเพลงที่แตกต่างกนั 
ดงันี ้

2.1 ออกซิเจน  ศิลปิน Superbaker 
2.2 รกัคือสิ่งสวยงาม  ศิลปิน Superbaker 
2.3 ความรกั   ศิลปิน Superbaker 
2.4 เขิน   ศิลปิน Superbaker 
2.5 ไปดว้ยกนัรเึปลา่  ศิลปิน Armchair 
2.6 หลบัตา   ศิลปิน เล็ก พงษธร 
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ขั้นศึกษาข้อมูล 
1. น าขอ้มลูที่รวบรวมไดม้าจดัหมวดหมู่ 
2. การสัมภาษณ์บุคคลข้อมูลซึ่งผู้วิจัยแบ่งรูปแบบการสัมภาษณ์เป็น 2 รูปแบบ คือ

สัมภาษณ์แบบมีโครงสรา้ง โดยผู้วิจัยได้เตรียมประเด็นค าถามไว้ และสัมภาษณ์แบบไม่มี
โครงสรา้งผ่านบทสนทนาทั่วไป โดยเลือกบคุคลขอ้มลู ดงันี ้

2.1 ประภพ ชมถาวร  
2.2 กลุม่นกัประพนัธเ์พลงที่เคยรว่มงานกบัประภพ ชมถาวร  
2.3 กลุม่ศิลปิน นกัรอ้ง นกัดนตรีที่เคยรว่มงานกบัประภพ ชมถาวร  

เคร่ืองมือและอุปกรณท์ี่ใช้ในการวิจัย 
1. เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ ์ 
2. อุปกรณ์ที่ใชใ้นการวิจัยไดแ้ก่ เครื่องบันทึกเสียง โทรศัพท ์กลอ้งถ่ายภาพและวีดีโอ 

คอมพิวเตอร ์

ขั้นวิเคราะหข์้อมูล 
1. ชีวประวติั แนวคิดและวิธีการกระพนัธเ์พลงสมยันิยมของ ประภพ ชมถาวร 
1.1 ชีวประวติั 

1.1.1 ประวติัสว่นตวั 
1.1.2 ประวติัการศกึษา 
1.1.3 ประวติัการท างาน 
1.1.4 ผลงาน 

2. วิเคราะหผ์ลงานการประพันธ์เพลงสมัยนิยมของ ประภพ ชมถาวร ที่ประพันธ์ใหก้ับ 
วง Superbaker และศิลปินที่มีชื่อเสียง 

2.1 ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบับทเพลง 
2.1.1 ความเป็นมาของเพลง 
2.1.2 โครงสรา้งของบทเพลง 
2.1.3 คีตลกัษณ ์

2.2 วิเคราะหค์ ารอ้ง 
2.2.1 ลกัษณะของค ารอ้ง 
2.2.2 ความหมายของค ารอ้ง 
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2.3 วิเคราะหท์ านอง 
2.3.1 ช่วงเสียง 
2.3.2 ประโยคเพลง 
2.3.3 การเคลื่อนที่ของท านอง 

3. แนวคิดและวิธีการในการประพนัธเ์พลง 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจัยจะน าผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาเรียบเรียง และจัดท าบทสรุปผล พร้อมให้

ขอ้เสนอแนะล าดบัถดัไป 
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บทที ่4 
วิเคราะหข์้อมูล 

ชีวประวัติ 
 

ประวัติส่วนตัว 
ประภพ ชมถาวร ชื่อเล่น กอล์ฟ  เกิดวันที่  2 มกราคม พ .ศ. 2519 ชื่อในวงการเพลง 

กอลฟ์ Superbaker ปัจจุบันอาศัยอยู่จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบอาชีพนักประพันธ์เพลง 
นกัรอ้ง ศิลปิน นักอ่านโฆษณา อาจารยพ์ิเศษคณะดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลยัมหิดลและดรุิยางค
ศาสตรม์หาวิทยาลยัศิลปากร ในปัจจุบนัประภพ ชมถาวรเปิดหอ้งเรียนสอนบุคคลทั่วไปที่สนใจ
ด้านประพันธ์เพลงโดยใช้ชื่อว่า Lyric Clinic By Golf Superbaker โดยมีจุดประสงค์ในการ
ช่วยเหลือศิลปิน นกัประพนัธท์ี่ติดขดัใหก้ารประพันธเ์พลงและสอนการประพนัธเ์พลงใหก้บับุคคล
ทั่วไป 

 
ประวัติการศึกษา 

ประภพ ชมถาวร เข้ารับการศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่ โรงเรียนสุนันท์ศึกษา ระดับ
ประถมศึกษาปีที่ 1-2 ที่โรงเรียนสโุรจนว์ิทยา ระดบัประถมศึกษาปีที่ 3-6 โรงเรียนวดัอมัรนิทราราม 
ระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-6 โรงเรียนทวีธาภิเศก และระดับอุดมศึกษาในคณะนิเทศศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ในปี พ.ศ. 2535-2539 โดยประภพ ชมถาวรเริ่มมีความ
สนใจในการประพันธ์เพลงตัง้แต่เรียนอยู่ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 2 จากรายการโทรทัศนเ์ก่ียวกับนัก
ประพนัธเ์พลงทางช่องจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ที่ใหค้วามรูเ้ก่ียวกบัการประพนัธ ์แนวคิดและวิธีการจากนกั
ประพนัธเ์พลงในสงักดัของค่ายจีเอ็มเอ็มแกรมมี่ 

 
ประวัติการท างาน 

ประภพ ชมถาวรเริ่มท างานในดา้นนิเทศศาสตรก์บันิตยสารบนัเทิงคดีร่วมกบัคณุมาโนช 
พุฒตาล ต าแหน่ง Copy writer (ผูส้รา้งเนือ้หาหลากหลายรูปแบบ, การตลาด, สื่อและโฆษณา) 
ภายหลงัไดอ้อกมาท างานกับค่ายเพลง Ursa Major แผนกต่างประเทศเก่ียวกับการน าเขา้เพลง
จากต่างประเทศ และในระยะเวลาการท างานทางค่ายเพลงได้เห็นถึ งความสามารถด้านการ
ประพันธเ์พลงของประภพ ชมถาวร หลงัจากนัน้ประภพ ชมถาวรไดเ้ริ่มฝึกฝนประพันธ์ค ารอ้งจน
เริ่มมีผลงาน และงานชิน้แรกในฐานะนักประพันธ์เพลงโดยเริ่มเขียนใหก้ับคุณซาร่า ผุงประเสริฐ 
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สงักัดค่ายเพลง Sony Music ถือเป็นจุดเริ่มตน้ในการเป็นนักประพันธ์เพลง แต่ในขณะเดียวกับ
ประภพ ชมถาวรยังมีความฝันด้านงานนิเทศศาสตรค์วบคู่กันโดยยังคงท างานด้านโฆษณา 
รายการโทรทศันจ์นเติบโตเป็นถึงครีเอทีฟโฆษณา 

งานดา้นการประพันธ์เพลงเริ่มท าเป็นอาชีพในช่วงที่ก าลงัเสนอเพลงของตัวเองกับทาง
ค่ายเพลง Smallroom แต่ยังไม่ไดร้บัการคดัเลือก ทางค่ายใหค้วามสนใจกับเสียงรอ้งและเทคนิค
การประพันธ์เพลง จนกระทั่งทางค่าย Smallroom ไดม้ีการท าเพลงใหก้ับศิลปิน Armchair ชุดที่
สอง อัลบัม้ Design จึงไดเ้รียกประภพ ชมถาวรมาร่วมประพันธ์เพลงในอัลบัม้ และไดเ้ป็นผูดู้แล
ดา้นค ารอ้งใหก้บัค่าย Smallroom ถือเป็นจดุเริ่มตน้อย่างเป็นทางการในอาชีพนกัประพนัธเ์พลง 

หลังจากไดท้ างานร่วมกับค่ายเพลง Smallroom มาสักระยะหนึ่ง ประภพ ชมถาวร ได้
เริ่มสรา้งผลงานใหก้บัตวัเองในฐานะศิลปิน โดยใชช้ื่อว่า Superbaker ออกอลับัม้ ชื่อว่า "Beautiful 
Day" ประภพชมถาวรไดช้กัชวนเพื่อนๆที่เคยเล่นดนตรีตอนสมยัเรียนมาร่วมวงดว้ยกนั โดยมีเพลง
ดังฮิตติดหูชื่อเพลงว่า "กอด" ในอัลบัม้ชุดนีป้ระภพชม ถาวรไดพ้ิสูจนฝี์มือการประพันธ์เพลงของ
เขาดว้ยโดยการประพนัธ์เองทัง้หมด หลงัจากนัน้ไดม้ีการปรบัเปลี่ยนสมาชิกโดยประภพ ชมถาวร 
ยงัเป็นหวัเรือใหญ่และมี วรางคณา ชวาลเวชกุล (ฝน) มือเบส, วิษณุ ภูมิถาวร (ปิง) มือกีตาร ์เขา้
มาเป็นสมาชิกใหม่และไดอิ้ทธิพร สปุรีชากร (กัง้) มือกลอง เขา้มาในภายหลงั 

วง Superbaker มีเพลงดังมากมายตัวอย่างเช่น ออกซิเจน, รกัคือสิ่งสวยงาม, เขิน, แค่
ผ่านมาเจอ, บา้นของหัวใจ, ความรกั และอีกมากมาย ประภพ ชมถาวรหรือ กอลฟ์ Superbaker 
ยังประพันธ์และร่วมประพันธ์ให้กับศิลปิน อาทิ  Armchair, Srcubb, The Richmantoy, โดม 
ปกรณ ์ลมั, เบล สพุล, เก่ง ธชย, เล็ก พงษธร และยงัมีงานดา้นโฆษณา อาจารยส์อนประพนัธเ์พลง
ใหก้บัหลายมหาวิทยาลยั และยังมี Lyric Clinic By Golf Superbaker ที่ใหค้  าแนะน าในเรื่องเนือ้
เพลงใหผู้ส้นใจ ท าใหม้ั่นใจไดเ้ลยว่า ประภพ ชมถาวรเป็นผูอ้ยู่เบือ้งหนา้และเบือ้งหลงัศิลปินที่มี
ชื่อเสียงในอดีตและปัจจบุนัการนัตีดว้ยความส าเรจ็ของผลงานเพลงมากมาย 

 
ผลงาน 

ผูว้ิจัยไดร้วบรวมผลงานการประพันธ์เพลงของประภพ ชมถาวร โดยไดเ้รียบเรียงจาก
อลับัม้ของวง Superbaker, ศิลปินที่ประภพ ชมถาวร ประพนัธแ์ละร่วมประพนัธ ์ โดยแบ่งเป็นชื่อ
เพลง ศิลปินที่ขบัรอ้งและชื่ออลับัม้ ดงันี ้

 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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ตาราง 1 ผลงานการประพนัธข์องประภพ ชมถาวร 

ล าดับที ่ ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม 
1 Interlude Superbaker Beautiful Day 
2 กอด Superbaker Beautiful Day 

3 
ความรูส้กึของฉนัที่มีเธออยู่
ดว้ยกนัอีกหนึ่งคนบนโลกใบนี ้

Superbaker Beautiful Day 

4 ความหมาย Superbaker Beautiful Day 
5 กอด Superbaker Beautiful Day 
6 วนัหนึ่ง Superbaker Beautiful Day 
7 Outro Superbaker Beautiful Day 
8 ถาม Superbaker Joy 
9 คนอบอุ่น Superbaker Joy 
10 บา้นของหวัใจ Superbaker Joy 
11 Sensitive Superbaker Joy 
12 เพราะฉะนัน้ Superbaker Joy 
13 เรื่องดีดีที่ผ่านไปแลว้ Superbaker Joy 
14 พรหมลิขิต Superbaker Joy 
15 นนัทนาการ Superbaker Joy 
16 เดี๋ยวก่อน Superbaker Joy 
17 ม ี Superbaker Joy 
18 ใครมีรกั Superbaker My Lovely Pop Band 
19 เปิดเพลงแลว้รอ้งตาม Superbaker My Lovely Pop Band 
20 เขิน Superbaker My Lovely Pop Band 
21 แมว Superbaker My Lovely Pop Band 
22 สาวนอ้ยมหศัจรรย ์ Superbaker My Lovely Pop Band 
23 จดหมายรกั Superbaker My Lovely Pop Band 
24 สตรอเบอรร์ี่เคก้ Superbaker My Lovely Pop Band 
25 โลกรอ้น Superbaker My Lovely Pop Band 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม 
26 ก่อนจะหลบัตา Superbaker My Lovely Pop Band 
27 กวี Superbaker My Lovely Pop Band 
28 แมว-เหมียว คาบาเรต ์version Superbaker My Lovely Pop Band 
29 คลิก Superbaker Popover 
30 ออกซิเจน Superbaker Popover 
31 รกัคือสิ่งสวยงาม Superbaker Popover 
32 มนษุยล์อ่งหน Superbaker Popover 
33 ครกึครืน้ Superbaker Popover 
34 รกักนัหน่อย Superbaker Popover 
35 คนดีของฉนั Superbaker Popover 
36 วนัวาน Superbaker Popover 
37 ขาหกั Superbaker Popover 
38 คู่ชีวิต Superbaker Popover 
39 เพียงเธอยิม้ Superbaker Easy Listening 

40 
อยากใหเ้ธอไดรู้ว้่าฉนัคิดถึง

เพียงแต่เธอรูไ้หม 
Superbaker Easy Listening 

41 แค่ผ่านมาเจอ Superbaker Easy Listening 
42 ตวัตลก Superbaker Easy Listening 
43 ลองรกั Superbaker Easy Listening 
44 ทะเลช่วยได ้ Superbaker Easy Listening 
45 Memory Superbaker Easy Listening 
46 ค าไหนค านัน้ Superbaker Easy Listening 
47 บรรยากาศดี ๆ Superbaker Easy Listening 
48 รเึปลา่ Armchair Design 
49 อาจเพราะเธอ Armchair Design 
50 วนัที่ฉนัป่วย Armchair Design 
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ตาราง 1 (ต่อ) 

ล าดับที ่ ชื่อเพลง ศิลปิน อัลบั้ม 
51 ผูช้ายที่โชคดี Armchair Design 
52 รกัแท ้ Armchair Spring 
53 ไปดว้ยกนัหรือเปลา่ Armchair Spring 
54 พรุง่นี ้ Armchair Spring 
55 เขา้กนัดี Scrubb Mood 
56 สะดดุรกั The Richman Toy แดนสวรรคค์อยอยู่ 
57 คิดถึง โดม ปกรณ ์ลมั Single 
58 ทศกณัฐ์ มานะ เก่ง ธชย Single 
59 ตวัละครลบั เบล สพุล Single 

60 ฉนัยอม Superbaker 
เพลงประกอบละครกหุลาบ

รา้ยของนายตะวนั 

61 30 ก าลงัแจ๋ว Superbaker 
เพลงประกอบภาพยนตร ์30 

ก าลงัยงัแจ๋ว 

62 ความลบัของความรกั ลิเดีย 
เพลงประกอบภาพยนตร ์
ความลบัของนางมารรา้ย 

63 ขอ Lomosonic Single 
64 เสพติดความเจ็บปวด The Yers You 
65 เพียงหนึ่งครัง้ The Yers You 
66 หลบัตา เล็ก พงษธร Single 
67 ตกึตกั Daisy Daisy Single 
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ภาพประกอบ 1 ประภพ ชมถาวร 

ที่มา : Chavit Mayot. (2017). Fungjai 

วิเคราะหผ์ลงานการประพันธเ์พลงสมัยนิยมของประภพ ชมถาวร 
การวิเคราะหผ์ลงานการประพันธเ์พลงสมัยนิยมของประภพ ชมถาวร ผูว้ิจยัไดแ้บ่งการ

วิเคราะห์เป็นบทเพลง มีทั้งหมด 6 เพลง โดยเป็นเพลงของวง Superbaker 4 เพลงและเพลงที่
ประพันธ์ให้ศิลปินที่มีชื่อเสียง 2 เพลง โดยเลือกจากเพลงที่ได้รบัความนิยม และแนวเพลงที่
แตกต่างกนัของศิลปินที่ประภพ ชมถาวรประพนัธใ์ห ้ดงันี ้ 
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เพลงออกซิเจน 

 

ภาพประกอบ 2 โนต้เพลงออกซิเจน 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564).  
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ภาพประกอบ 3 โนต้เพลงออกซิเจน (ต่อ) 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564) 
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ค าร้องเพลงออกซิเจน 
 
 เหมือนอะไรที่มีความหมาย  คลา้ยว่าเราจะขาดไม่ได ้  

แลว้ฉนัจ าเป็นมากมาย    กบัชีวิตและขึน้ตรงกบัหวัใจ 

ฉนัจ าเป็นตอ้งมีเธอนะ    เพราะว่าเธอคือลมหายใจ 

ท าใหท้กุวนัช่างสดใส     ต่อชีวิตคน ๆ หนึ่งใหก้า้วไป 

 

 *ขอใหเ้ธอเขา้ใจ    ถา้ฉนัตอ้งขาดเธอไป 
แลว้ฉนัจะอยู่ยงัไง     มนัคงล าบากรูไ้หม  
เธอเป็นเหมือนออกซิเจน    ถา้เธอเดินห่างกนัไป   
มนัคงจะอนัตราย    เมื่อว่าอากาศขาดหาย    
เธอเป็นเหมือนออกซิเจน 
 
 รกัตอ้งมีใหก้นัเสมอ    นอ้ยเกินไปไม่ดีนะเธอ 
บอกรกัทกุวนัที่ไดเ้จอ    ก็คงพอที่จะมาหล่อเลีย้งกนั 
และความรกัของเธอจ าเป็นกบัตวัฉัน 
 
(ซ า้ *) 
 
 อยู่ตรงนีก้่อน     ใหฉ้นัหายใจ 
ขาดเธอฉันคงตาย     อยู่ตรงนีน้านๆ ไดไ้หม 
ถา้ฉนัตอ้งขาดเธอไป    แลว้ฉนัจะอยู่ยงัไง 
ถา้เธอเดินห่างกนัไป    มนัคงจะอนัตราย 
ถา้ฉนัตอ้งขาดเธอไป    แลว้ฉนัจะอยู่ยงัไง 
ถา้เธอเดินห่างกนัไป    มนัคงจะอนัตราย 
 
(ซ า้ *, *) 
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ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับบทเพลง 
 
ความเป็นมาของเพลง 

เพลงออกซิเจนเกิดขึน้หลงัจากที่ประภพ ชมถาวร วางจ าหน่ายอัลบั้มมาแลว้ 2 อัลบั้ม
พบว่าในการแสดงสด วงยงัขาดเพลงเร็วที่คนสามารถเตน้ได ้แต่ยงัคงความเป็นเพลงรกัสดใสตาม
แบบฉบบัของวง โดยมีแนวคิดจากเพลง “ลมหายใจ” ของ บอย โกสิยพงษ์ น ามาประยุกตใ์หม่จน
ได้ค าว่า “ออกซิเจน” ซึ่งเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนขาดไม่ได้น ามาเปรียบเทียบกับความรกั ค าว่า
ออกซิเจนถือเป็นหวัใจส าคญัของเพลง 
 
โครงสร้างของบทเพลง 

จากการวิเคราะหเ์พลงออกซิเจน ผูว้ิเคราะหพ์บว่าบทเพลงนีเ้ป็นเพลงที่มีความยาว  97 
ห้องเพลง ประกอบดว้ย A1 : A2 : B1 : A3 : B2 : C1 : B3 : B4 โดยแต่ละท่อน A1 A2 และ A3 
ความยาวทั้งหมด 9 หอ้งเพลง ส่วนท่อน B1 B2 ที่เป็นท่อนใจความหลักของเพลงมีความยาว 9 
หอ้ง และ 10 หอ้งเพลงในท่อน B4 เพลงส่วนในท่อน B3 มีการใชค้ าที่ลดลงท าใหม้ีความยาว 8 
และ 9 ห้องเพลงในรอบที่วนซ า้ และถัดมาในท่อน C มีความยาวทั้งหมด 9 ห้องเพลง ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากตารางจะเห็นรูปแบบของเพลงที่ชดัเจนยิ่งขึน้ดงัตวัอย่าง 

ตาราง 2 โครงสรา้งเพลงออกซิเจน 

ท่อน ห้องที ่ จ านวนห้อง 
Intro1 1-8 8 

A1 9-17 9 
A2 17-25 9 
B1 25-33 9 

Intro2 34-37 4 
A3 37-47 11 
B2 47-55 9 
C1 56-64 9 

Solo 65-71 7 
B3 72-80 9 
B4 81-90 10 

Outro 90-97 8 
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คีตลักษณ ์
เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า รูปแบบของเพลงออกซิเจนนี ้ อยู่ในรูปแบบ รอนโด (Rondo 

Form) ซึ่งเป็นลกัษณะของเพลงที่มีบทสรอ้ยเป็นท านองหลกัเพื่อใหผู้ฟั้งจดจ าท านองไดง้่าย โดยใช้
การวางท านองและเนื ้อรอ้งของท่อน  A1 A2 ให้ส่งเข้าหาท านองท่อน B อย่างเป็นระบบ ตาม
รูปแบบเพลงไทยสมยันิยม โดยสรุปรูปแบบการประพนัธคื์อ A : A : B : A : B : C : B : B 
 
วิเคราะหค์ าร้อง 

ลกัษณะค ารอ้ง 
ลักษณะค ารอ้งของเพลงออกซิเจน มีลักษณะการใช้ค า 1 ค าต่อ 1 ตัวโน้ตเป็นส่วน

ใหญ่ มีการใช้โน้ตซ า้เล่นกับสัดส่วนจังหวะในท่อน B หรือท่อน Hook ท าให้จดจ าได้ง่าย ยังมี
ลกัษณะการใชส้มัผสัสระ เทคนิคสมัผสัเทียมที่พอ้งดว้ยเสียงตรงค าว่า ไดก้บัมาย, นะกบัว่า, ไปกบั
ราย, ใจกับตาย , ตายกับไหม และไม่ได้ก าหนดจ านวนค าท่อนจนเกินไปท าให้มี อิสระของ
ความหมายในประโยคนัน้ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 4 สมัผสัค า เพลงออกซิเจน 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564) 



  31 

ความหมายของค าร้อง 
ในท่อน A1 หรือท่อน Verse กล่าวถึงเหตุผลที่ จ  าเป็นต้องมี เธออยู่ข้างๆ ว่าเธอมี

ความหมายมากเพียงใด มีความจ าเป็นกบัฉันเพียงใด ชีวิตขึน้ตรงกบัหวัใจท าใหฉ้นัไม่สามารถขาด
เธอไดเ้ลย  
 

“เหมือนอะไรที่มีความหมาย  คลา้ยว่าเราจะขาดไม่ได ้
  แลว้ฉนัจ าเป็นมากมาย  กบัชีวิตและขึน้ตรงกบัหวัใจ” 

 
ในท่อน  A2 กล่าวถึงความจ าเป็นต้องมี เธออยู่  คล้ายกับท่อน A1 แต่เริ่มมีการ

เปรียบเทียบเพิ่มเข้ามา เช่น เธอคือลมหายใจ หรือบรรยากาศในตอนที่มีเธออยู่เธอเป็นแรง
ขบัเคลื่อนของชีวิต ท าใหเ้ธอมีความส าคญัยิ่งขึน้ไปจากเดิมอีก 

 
“ฉนัจ าเป็นตอ้งมีเธอนะ  เพราะว่าเธอคือลมหายใจ 
 ท าใหท้กุวนัช่างสดใส   ต่อชีวิตคนๆ หนึ่งใหก้า้วไป” 

 
ท่อน B หรือท่อน Hook ของเพลงยิ่งตอกย า้ความส าคัญยิ่งขึน้เพราะมีการเขียนค า

ใจความหลกัของเพลงคือ ออกซิเจน ที่มีความส าคญัต่อการใชช้ีวิตมาก ท าใหเ้ห็นคณุค่าของการมี
เธออยู่ และออ้นไม่ใหเ้ธอจากไปไหน ใจความคือตอ้งการมีเธออยู่ขา้งๆอย่าจากไปไหนเลยเธอ
ส าคญักบัฉนัมากเหมือนกบั ออกซิเจนที่ส  าคญัต่อการด ารงชีวิต 

 
“ขอใหเ้ธอเขา้ใจ   ถา้ฉนัตอ้งขาดเธอไป    
แลว้ฉนัจะอยู่ยงัไง    มนัคงล าบากรูไ้หม 
เธอเป็นเหมือนออกซิเจน  ถา้เธอเดินห่างกนัไป   
มนัคงจะอนัตราย   เมื่อว่าอากาศขาดหาย   
เธอเป็นเหมือนออกซิเจน” 
 

ท่อน A3 เป็นการย า้เตือนถึงการเติมเต็มความรกัใหก้นัและกนั เป็นกิจวตัรประจ าวนัเพื่อ
เติมความสขุ โดยประโยคในท่อนนีค้วามหมายคลา้ยคลึงกับท่อน A1 A2 ท าหนา้ที่ขยายใหค้ าว่า 
ออกซิเจน ในท่อนฮคุมีความส าคญัที่สดุ และเป็นใจความของเพลงที่แข็งแรงมากขึน้ 
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“รกัตอ้งมีใหก้นัเสมอ   นอ้ยเกินไปไม่ดีนะเธอ  
บอกรกัทกุวนัที่ไดเ้จอ  ก็คงพอที่จะมาหลอ่เลีย้งกนั  
และความรกัของเธอจ าเป็นกบัตวัฉนั” 
 

ท่อน C เหมือนเป็นท่อนแยก หรือท่อน Bridge ของเพลง โดยเนือ้เพลงเป็นการขอรอ้งให้
เธออยู่ดว้ยกนั ค าที่น่าสนใจก็คือ “ใหฉ้นัหายใจ” เป็นค าที่ขยายความส าคญัของค าว่า “ออกซิเจน” 
ใจความหลกัใหช้ดัเจนขึน้ไปอีก 

 
“อยู่ตรงนีก้่อน    ใหฉ้นัหายใจ  
ขาดเธอฉนัคงตาย    อยู่ตรงนีน้านๆ ไดไ้หม” 
 

วิเคราะหท์ านอง 
เพลงออกซิเจนนัน้ จากการน ามาวิเคราะหอ์ยู่ในบนัไดเสียง B เมเจอร ์โดยมีการด าเนิน

ท านองอยู่ในรูปแบบของ B Major Scale กลา่วคือมีโนต้ที่ใชอ้ยู่ 7 เสียง คือ B C# D# E F# G# A# 
การวิเคราะหเ์พลงนีไ้ดย้ดึหลกัทางวิชาการโดยอา้งไวใ้นบทที่ 2 ดงัต่อไปนี ้

1. ช่วงเสียงของเพลงออกซิเจน 
ระยะห่างของช่วงเสียง (Range) ในเพลงออกซิเจนนัน้ โนต้ที่ต  ่าที่สดุคือ E4 ปรากฏใน

หอ้งที่ 10,18,38 ของเพลง และโน้ตที่สูงที่สุดคือโน้ต G#5 ปรากฏในหอ้งที่ 93 ของเพลง ดังนั้น
เพลงออกซิเจนจะมีระยะห่างของช่วงเสียงเป็นขัน้คู่ 10 เมเจอร ์คือ E4 ถึง G#5  

2.ประโยคเพลง 
ผูว้ิจยัวิเคราะหป์ระโยคเพลงโดยแบ่งเป็นวรรคเพลงตามความหมายในแต่ละท่อนและ

มีความจบสมบรูณใ์นตวัเอง แบ่งย่อยเป็นวลีเพื่อสามารถเห็นไปชดัเจนขึน้ดงัต่อไปนี ้ 
2.1 วรรคเพลง 

2.1.1 วรรคเพลงที่ 1 ของท่อน A1 หรือท่อน Verse เป็นวรรคเพลงแรกของ
บทเพลงมี 5 หอ้งเพลง มี 2 วลี โดยใชก้าร Pick up จงัหวะ 4 ยก ของหอ้งที่ 9 เขา้หอ้งที่ 10 
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2.1.2 วรรคที่  2 ของท่อน A1 มีทั้งหมด 5 ห้องเพลง หรือ 2 วลี โดยมีการ 

Pick up โนต้จงัหวะ 4 ยก ของหอ้งที่ 13 เขา้หอ้งที่ 14        

 

 

2.1.3 วรรคที่ 1 ของท่อน  A2  มีทัง้หมด 5 หอ้งเพลง หรือ 2 วลี มีการ Pick 
up โนต้จากจงัหวะ 4 ยก ของหอ้งที่ 17 เขา้หอ้งที่ 18 โดยใชท้ านองเดียวกนักบัท่อน A1 

 

 
2.1.4 วรรคที่ 2 ของท่อน  A2 มีทั้งหมด 5 ห้องเพลง หรือ 2 วลี โดยมีการ 

Pick up โนต้จากจงัหวะ 4 ยก ของหอ้งที่ 21 เขา้หอ้งที่ 22 โดยใชท้ านองเดียวกนักบัท่อน A1 

 

 
2.1.5 วรรคที่ 1 ของท่อน B หรือท่อน Hook ของเพลง มีความยาวทัง้หมด 5 

หอ้งเพลง 5 วลี โดยจะเริ่ม Pick up เขา้ตัง้แต่ จงัหวะ 1 ยก ของหอ้งที่ 25 เขา้หอ้งที่ 2    

 

 
2.1.6 วรรคที่ 2 ของท่อน B มีความยาวทั้งหมด 5 หอ้งเพลง 4 วลี ท่อนจบ

โนต้จะลากจากหอ้งที่ 33 ถึงหอ้งที่ 34 ใชเ้ทคนิคการถามตอบของท านองจากท่อน B วรรคที่ 1  
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2.1.7 วรรคที่ 1 ของท่อน A3 มีความยาวทัง้หมด 5 หอ้งเพลง 2 วลี โดยมีการ 
Pick up จงัหวะ 4 ยก มาจากหอ้งที่ 37 เขา้หอ้งที่ 38 

 
 

2.1.8 วรรคที่ 2 ของท่อน A3 มีความทัง้หมด 7 หอ้งเพลง 3 วลี ซึ่งเป็นท่อน A 
ที่ยาวที่สดุ โดยยงัมีการ Pick up ในจงัหวะ 4 ยก ของหอ้งที่ 41 เขา้หอ้งที่ 42  

 

 

 
2.1.9  วรรคที่  1 ของท่อน C หรือท่อน Bridge มีความยาวทั้งหมด 4 ห้อง

เพลง 2 วลี โดยเริ่มที่จงัหวะที่ 3 ของหอ้งที่ 56  

 

 
2.1.10 วรรคที่ 2 ของท่อน C มีความยาวทัง้หมด 4 หอ้งเพลง 2 วลี โดยเริ่มที่

จงัหวะ 3 ของหอ้งที่ 60 

 

สรุปประโยคเพลง 
จากการวิเคราะหป์ระโยคและวลีของเพลงออกซิเจนจะเห็นไดช้ดัว่าลกัษณะของท านอง

เป็นเขบ็ต 1 ชัน้เป็นส่วนใหญ่ของเพลง ในแต่ละวรรคของท่อนเพลงมีการเชื่อมต่อกันดว้ยการใช้
หอ้งเพลงร่วมกันระหว่างท่อน ท าใหรู้ ้สึกต่อเนื่องกระทัดรดั มีการใชเ้ทคนิค Pick up เพื่อใหผู้ฟั้ง
รูส้ึกพุ่งไปขา้งหนา้ มีการวนซ า้ในท่อน B หรือท่อน Hook ถึง 4 ครัง้และมีการใชก้ารถามตอบของ
ท านองในวรรคที่ 1 กบั 2 ของท่อน Hook อีกดว้ย 
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ภาพประกอบ 5 การเคลื่อนที่ของท านองเพลงออกซิเจน 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ภาพประกอบ 6 การเคลื่อนที่ของท านองเพลงออกซิเจน (ต่อ) 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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การเคล่ือนทีข่องท านอง 
จากการเคลื่อนที่ของท านองพบว่าเพลงออกซิเจนมีการเคลื่อนที่ของท านองแบบตามขัน้ 

(Conjunct motion) และการเคลื่อนที่ของท านองแบบขา้มขั้น (Disjunct motion) โดยพบโน้ตที่
กระโดดเกินคู่ 3 อยู่ในหอ้งที่ 10,12,18,20,38,40,57,61 และยังมีท านองซ า้ (Repetition) โดยรวม
ยงัถือว่าเพลงออกซิเจนเป็นการเคลื่อนที่ของท านองแบบตามขัน้(Conjunct motion) 
 
แนวคิดและวิธีการประพันธเ์พลง 

เนื่องจากเพลงในอัลบั้มก่อนหน้าของ Superbaker(My Lovely Pop Band) มีเพลงชา้
เป็นสว่นใหญ่ ประภพ ชมถาวรจึงคิดว่าควรมีเพลงเรว็สนกุๆใหค้นเตน้ได ้จึงคิดว่า Superbaker  

จะท าเพลงเรว็แบบไหนไดบ้า้งใหเ้ขา้กบัเพลงรกัหวาน ๆ ตามแบบฉบบัของวง  
การเริ่มเขียนเพลงออกซิเจนประภพ ชมถาวรเริ่มจากการสรา้งท านองก่อน โดยการรอ้ง

ท านองแบบสุ่มแต่เกิดปัญหาการซ า้ของท านองเดิม ๆ จึงหาวิธีแก้ปัญหานีโ้ดยการฟังเพลงจาก
ศิลปินท่านอ่ืนที่มีแนวเพลงใกลเ้คียงกัน โดยพยายามเนน้ไปในเพลงสากลที่จงัหวะสนุกแต่เนือ้หา
เพลงน่ารกัสดใส จนสามารถขึน้ท านองในท่อน A ไดแ้ลว้จึงคิดท่อนต่อไดโ้ดยใชว้ิธีการเดียวกนัคือ
รอ้งหาท านองไปจนกว่าจะเจอที่เหมาะสมและบนัทึกเสียงไว ้โดยการนึกท านองประภพ ชมถาวร
มกัจะรอ้งเป็นภาษาอะไรก็ไดโ้ดยไม่ตอ้งนึกถึงความหมายก่อน ท าแบบนีจ้นไดท้ านองครบทัง้เพลง  

ในส่วนของค ารอ้ง เริ่มคิดจากการจะน าเรื่องราวอะไรมาเล่าใหเ้ขา้กับวง Superbaker 
ประภพ ชมถาวรใช้เทคนิคการเก็บคลังค า คลังเนือ้หาไวจ้ านวนมากจนไปสะดุดกับค าว่า “ลม
หายใจ” ที่ไดม้ากจากเพลงของบอย โกสิยพงษ์ จึงน ามาคิดต่อว่าจะสามารถเล่าเรื่องลมหายใจใน
แบบ Superbaker อย่างไรไดบ้า้งโดยการเขียนเป็นแผนที่ความคิดโยงค าที่เก่ียวขอ้งกบัลมหายใจ 
เช่น โอโซน ตน้ไม ้อากาศ จนมาไดค้ าว่าออกซิเจนที่คนสามารถรบัรูไ้ดเ้ลยถึงความหมาย หลงัจาก
นัน้ก็น าชื่อเพลงมาตรวจสอบว่าซ า้ของศิลปินท่านไหมบา้ง พบว่ามีศิลปินต่างชาติใชไ้ปบา้งแลว้แต่
ก็ไม่มีผลอะไร เนื่องจากใชเ้ป็นภาษาไทยทบัศพัท ์หลงัจากนัน้จึงน าค าว่าออกซิเจนมาหาต าแหน่ง
จดัวางในเพลง โดยในตอนแรกทดลองวางในพยางคแ์รกของท่อนฮุคแต่ก็ไม่สามารถจดัวางได ้จึง
ขยบัค ามาไวห้ลงัประโยคแรกในท่อนฮุค พบว่าค าสามารถลงไดพ้อดีจึงใส่ค านีก้่อน และในส่วนที่
เหลือของเพลงใชแ้นวคิดเขียนเขา้หาท่อน Hook เพื่อใหน้ า้หนักของค าว่าออกซิเจน เช่น เหมือน
อะไรที่มีความหมาย คลา้ยว่าเราจะขาดไม่ได ้หรือเพราะว่าเธอคือลมหายใจ ใช้เทคนิคนีใ้นทุกๆ
ท่อนเพลงเพื่อเพิ่มน าหนกั “ออกซิเจน” ใหม้ากขึน้ 
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เพลงรักคือส่ิงสวยงาม 

 

ภาพประกอบ 7 โนต้เพลงรกัคือสิ่งสวยงาม 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ภาพประกอบ 8 โนต้เพลงรกัคือสิ่งสวยงาม (ต่อ) 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 



  40 

ค าร้องเพลงรักคือส่ิงสวยงาม 
*หากเธอพบว่ารกัครัง้นีส้  าคญักว่าสิ่งไหน  
แต่เธอเองยงัคงลงัเลที่จะทุ่มเทลงไป 
หากว่าเธอยงัมีความกลวัว่าอาจตอ้งเสียใจ  
ปลอ่ยมนัไปเพราะถึงอย่างไรรกันัน้ก็สวยงาม 
 
แค่ไดล้องรกัใครอย่างสดุหวัใจสกัที   
เกิดอะไรพรุง่นีก้็ไม่ส  าคญั 
อาจจะมีน า้ตาสขุทกุขป์ะปนเคลา้กนั   
แต่ก็คุม้ที่พบและผ่านสิ่งนี ้
เหมือนว่าดอกไมท้ี่งามสดใสมารุมลอ้มหวัใจ  
 เปลี่ยนแปลงโลกไปทัง้ใบและต่อจากนี ้
 
( ซ า้ * ) 
 
หากว่าเธอมั่นใจว่าเจอสิ่งที่หายไป 
และเป็นใครคนนีท้ี่รอมานาน 
อาจจะมีน า้ตาสขุทกุขป์ะปนเคลา้กนั   
แต่ก็คุม้ที่พบและผ่านสิ่งนี ้
 
เหมือนว่าดอกไมท้ี่งามสดใสมารุมลอ้มหวัใจ  
เปลี่ยนแปลงโลกไปทัง้ใบและต่อจากนี ้
 
( ซ า้ * ) 
 
หากเธอพบว่ารกัครัง้นีท้  าใจใหส้ั่นไหว   
อย่าลงัเลเลยเธอคนดีขอจงทุ่มเทลงไป 
หากว่าเธอยงัมีความกลวัว่าอาจเสียใจ   
ปลอ่ยมนัไปเพราะถึงอย่างไรรกันัน้ก็สวยงาม 
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ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเพลง 
 
ความเป็นมาของเพลง 

เพลงรกัคือสิ่งสวยงาม เกิดจากในการท าอัลบั้มมา 2 ชุด ประภพ ชมถาวรพบว่ากลุ่ม
แฟนเพลงใหค้ าจ ากัดความวง Superbaker ว่าเป็นวงเพลงรกัที่มีความเป็นพลังบวกและมีกลุ่ม
แฟนเพลงชื่นชอบ จากจุดนีจ้ึงไดม้ีแนวคิดที่จะพฒันาต่อโดยการเล่าเนือ้หาความรกัใหท้ี่เติบโตขึน้
จากเดิมแต่ยังคงเป็นเพลงรกัที่มองโลกในแง่ดี โดยใหเ้นือ้หาหลกัของเพลงไวว้่า “ต่อใหต้อ้งเจอ
เรื่องรา้ย ๆ กบัความรกัแค่ไหน เมื่อเวลาผ่านไปแลว้ลองมองกลบัมาความรกันัน้ยงัสวยงามเสมอ”  

 
โครงสร้างของบทเพลง 

จากการวิเคราะหเ์พลงรกัคือสิ่งสวยงาม ผูว้ิเคราะหพ์บว่าบทเพลงนีม้ีความยาว 58 หอ้ง
เพลง ประกอบดว้ย 10 ท่อน คือ A1 : B1 : B2 : C1 : A2 : B3 : B4 : C2 : A3 : A4 โดยแต่ละท่อน
มีความยาวไม่เท่ากนั ในท่อน A1 A2 A3 และ A4 มีความยาวท่อนละ 9 หอ้งเพลง ท่อน B1 B2 B3 
และ B4 มีความยาวท่อนละ 5 หอ้งเพลง ในท่อน C1 C2 มีความยาวท่อนละ 4 หอ้งเพลง  ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจากตารางจะเห็นรูปแบบของเพลงไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ ดงัตวัอย่าง 

ตาราง 3 โครงสรา้งของเพลงรกัคือสิ่งสวยงาม 

ท่อน ห้องที ่ จ านวนห้อง 
Intro 1-6 6 
A1 6-14 9 
B1 15-19 5 
B2 19-23 5 
C1 24-27 4 
A2 27-35 9 
B3 37-41 5 
B4 41-45 5 
C2 24-27 4 
A3 27-35 9 

Solo 46-49 4 
A4 49-57 9 

Outro 57-59 3 
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คีตลักษณ ์
เมื่อพิจารณาแลว้พบว่า เพลงรกัคือสิ่งสวยงามอยู่ในรูปแบบ รอนโด (Rondo Form) ซึ่ง

เป็นลกัษณะของเพลงที่มีบทสรอ้ยเป็นท านองหลกัเป็นท านองแรก และวนกลบัมาถึง 3 ครัง้ ท าให้
ผูฟั้งสามารถจดจ าท านองและรอ้งตามไดง้่ายขึน้ ดังนัน้รูปแบบการประพนัธข์องประภพ ชมถาวร
คือ A : B : B : C : A : B : B : C : A : A 
 
วิเคราะหค์ าร้อง 

ลกัษณะค ารอ้ง 
ลกัษณะค ารอ้งของเพลงรกัคือสิ่งสวยงาม มีลกัษณะเป็นค าพยางคส์่วนใหญ่ใช ้1 ค า

รอ้ง ต่อ 1 ตัวโน้ต และมี 5 ค า ต่อ 1 ตัวโน้ตในท่อน A หรือท่อน Hook เพื่อให้ติดหูได้ง่าย มี
ลกัษณะคลา้ยกลอนตลาด เนื่องจากไม่มีความตายตวัในเรื่อง จ านวนค า จ านวนวรรค หรือสมัผัส 
มีการใชส้ัมผัสเทียมตรงค าว่า นานกับกัน โดยปรากฎการใชส้ัมผัสค าในเพลงรกัคือสิ่งสวยงาม 
ดงันี ้
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ภาพประกอบ 9 สมัผสัค า เพลงรกัคือสิ่งสวยงาม 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ความหมายของค าร้อง 
จากความหมายของเพลงรกัคือสิ่งสวยงามนัน้ เป็นค าแนะน าจากบุกคนที่ 3 เช่น พี่ชาย

พูดกับน้องชาย , ศิลปินพูดกับแฟนคลับ โดยเรื่องหลักไม่ได้เกิดจากผู้เล่าโดยตรง แต่เป็นการ
แนะน าใหก้ าลงัใจ และใหค้วามเชื่อมั่นเรื่องความรกัที่ก าลงัจะเกิดขึน้ 

โดยในท่อน A หรือท่อน Hook ของเพลง ผูป้ระพันธ์ไดก้ล่าวว่าหากยังมีความลงัเล ไม่
แน่ใจเรื่องความรกั และยงักลวัการทุ่มเท ใหคิ้ดเสียว่าถึงอย่างไรการไดล้องรกัมันก็คือสิ่งสวยงาม  
ดงัเนือ้เพลงที่กลา่วว่า 

 
“หากเธอพบว่ารกัครัง้นีส้  าคญักว่าสิ่งไหน แต่เธอเองยังคงลังเลที่จะทุ่มเทลงไป  

หากว่าเธอยงัมีความกลวัว่าอาจตอ้งเสียใจ ปลอ่ยมนัไปเพราะถึงอย่างไรรกันัน้ก็สวยงาม” 
 

ท่อน B1 B2 หรือท่อน Verse เป็นท่อนที่ผู ้ประพันธ์กล่าวถึง การได้ลองรักสุดหัวใจ 
หลงัจากนัน้จะเกิดอะไรก็ไม่ส  าคญัแลว้ เพราะในความรกัอาจจะตอ้งเจอความเสียใจ แค่ก็คุม้แลว้
ที่ไดพ้บเจอความรกัดงัเนือ้เพลงที่กลา่วว่า 

 
“แค่ไดล้องรกัใครอย่างสดุหวัใจสกัที  เกิดอะไรพรุง่นีก้็ไม่ส  าคญั 
อาจจะมีน า้ตาสขุทกุขป์ะปนเคลา้กนั  แต่ก็คุม้ที่พบและผ่านสิ่งนี”้ 
 

ท่อน C1 หรือท่อน Pre Hook เป็นท่อนที่ผูป้ระพันธ์กล่าวถึงคนที่มีความรกัไวว้่า เมื่อมี
ความรกัเปรียบเหมือนดอกไม้ที่บานสดใส ท าใหโ้ลกของเราเปลี่ยนไปจากเดิม ดังในเนือ้รอ้งที่
กลา่วว่า 

 
“เหมือนว่าดอกไมท้ี่งามสดใส  มารุมลอ้มหวัใจ  
เปลี่ยนแปลงโลกไปทัง้ใบ  และต่อจากนี”้ 
 

ท่อน B3 B4 เป็นท่อนที่ผูป้ระพันธ์กล่าวถึง การคุณไดพ้บเจอสิ่งที่ขาดหายไปจากชีวิต 
และเป็นสิ่งที่เฝ้ารอมานาน แมจ้ะตอ้งพบเจอกับความเสียใจ ก็คุม้แลว้ที่ไดล้องรกั ดังเนือ้รอ้งที่
กลา่วว่า 
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“หากว่าเธอมั่นใจว่าเจอสิ่งที่หายไป  และเป็นใครคนนีท้ี่รอมานาน 
 อาจจะมีน า้ตาสขุทกุขป์ะปนเคลา้กนั  แต่ก็คุม้ที่พบและผ่านสิ่งนี”้ 
 

ท่อน A4 เป็นท่อนที่ใช้ท านองเดียวกับท่อน A1 แต่ปรบัเปลี่ยนเนื ้อรอ้ง ผู้ประพันธ์ได้
กล่าวถึง การแนะน าว่าใหเ้ชื่อในสญัชาตญาณ จงอย่าลงัเลใหทุ้มเทกบัความรกัครัง้นีอ้ย่างเต็มที่ 
ถึงแมป้ลายทางจะสมหวงัหรือผิดหวงัก็คุม้ที่ไดล้อง เพราะความรกัเมื่อเกินขึน้มนัสวยงามเสมอ 

 
“หากเธอพบว่ารกัครัง้นีท้  าใจใหส้ั่นไหว อย่าลงัเลเลยเธอคนดีขอจงทุ่มเทลงไป 
หากว่าเธอยงัมีความกลวัว่าอาจเสียใจ ปลอ่ยมนัไปเพราะถึงอย่างไรรกันัน้ก็สวยงาม” 
 

วิเคราะหท์ านอง 
เพลงรกัคือสิ่งสวยงาม จากการที่น ามาวิเคราะห ์อยู่ในบันไดเสียง G Major โดยมีการ

ด าเนินท านองอยู่ในรูปแบบของ G Major Scale กล่าวคือ มีโนต้หลกัที่ใชอ้ยู่ 7 เสียง คือ G A B C 
D E F# และการวิเคราะหเ์พลงนีไ้ดย้ดึหลกัวิชาการที่ไดอ้า้งไวใ้นบทท่ี 2 ดงัต่อไปนี ้

1.ช่วงเสียงเพลงรกัคือสิ่งสวยงาม 
ระยะห่างของช่วงเสียง (Range) ในเพลงรกัคือสิ่งสวยงามนัน้ มีโนต้ที่ต  ่าที่สดุคือโนต้ B3 

ซึ่งปรากฏในหอ้งที่ 12, 16, 17, 19, 20, 21, 37, 38, 39, 41, 42, และ 43 ของเพลง และโนต้ที่สูง
ที่สุดคือโนต้ D5 ซึ่งปรากฏในหอ้งที่ 11, 12, 26, 32, 33, และ 54 โดยส่วนใหญ่จะเป็นท่อน Hook 
ของเพลง ดงันัน้เพลงรกัคือสิ่งสวยงามจะมีระยะห่างของเสียงเป็นขัน้คู่ 10 ไมเนอร ์

2.ประโยคของเพลง 
ผูว้ิจัยวิเคราะหป์ระโยคเพลงโดยแบ่งเป็นวรรคเพลงตามหน่วยของเพลงที่มีประโยคจบ

สมบรูณใ์นตวัเอง และแบ่งย่อยเป็นวลีเพื่อใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องแต่ละวลีมากขึน้ ดงัต่อไปนี ้
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2.1 วรรคเพลง 
2.1.1 วรรคที่ 1 ในท่อน A1 หรือท่อน Hook เป็นวรรคเพลงแรกของบทเพลงมี 

5 หอ้งเพลง 2 วลี และมีการซ า้ทัง้หมด 4 ครัง้ในบทเพลง 

 

 
2.1.2 วรรคที่ 2 ในท่อน A1 เป็นวรรคเพลงแรกของบทเพลงมี 5 หอ้งเพลง 2 

วลี และมีการซ า้ทัง้หมด 4 ครัง้ในบทเพลงเช่นกนั 

 

 
2.1.3 ท่อน B1 มีทัง้หมด 5 หอ้งเพลง 3 วลี โดยมีการ Pick up โนต้จังหวะที่ 

4 ของหอ้งที่ 15 เขา้หอ้งที่ 16 และทา้ยประโยคมีการลากเสียงถึงหอ้งที่ 19 

 

   

2.1.4 ท่อน B2 มีทัง้หมด 5 หอ้งเพลง 3 วลี วลี มีการ Pick up โนต้จงัหวะที่ 4 
ของหอ้งที่ 19 เขา้หอ้งที่ 20 และทา้ยประโยคมีการลากเสียงถึงหอ้งที่ 23 โดยมีลกัษณะการถาม
ตอบของท านองกบัท่อน B1  

 

 
2.1.5 ท่อน C หรือท่อน Pre Hook มีทัง้หมด 4 หอ้งเพลง 3 วลี โดยมีการเล่น

ซ า้ 2 รอบ โนต้สดุทา้ยลากยาวจากหอ้งงที่ 26 ไปถึงหอ้งที่ 27 
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2.1.6 ท่อน B3 มีทั้งหมด 5 ห้องเพลง 3 วลี วลี  โดยมีการ Pick up โน้ต
จงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 37 เขา้หอ้งที่ 38 และทา้ยประโยคมีการลากเสียงถึงหอ้งที่ 41   

 

 

2.1.7 ท่อน B4 มีทั้งหมด 5 ห้องเพลง 3 วลี วลี  โดยมีการ Pick up โน้ต
จงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 41 เขา้หอ้งที่ 44 และทา้ยประโยคมีการลากเสียงถึงหอ้งที่ 45 

 

 
สรุปประโยคเพลง 

จากการวิเคราะหป์ระโยคเพลงรกัคือสิ่งสวยงาม จะเห็นไดว้่ามีการใชใ้จความหลกัของ
เพลงเป็นท่อนเริ่มเพลงหรือใช้ท่อน Hook ในการเริ่มเพลง และมีการซ า้ยกทีม (Repeat) ท าให้
เขา้ใจไดว้่าผูป้ระพนัธเ์จตนาใหผู้ฟั้งจ าท านองไดง้่าย ภายในการฟังรอบเดียว  

ในด้านวลีเพลงในท่อน A และ B มีการขึ ้นของท านองที่ ไม่ครบจังหวะห้องเพลง
(Anacrusis) โดยใชเ้ทคนิค Pick up โน้ตเขา้มาในช่วงเริ่มตน้ของท านองเพื่อส่งเขา้หาจังหวะ 1 
ของหอ้งถัดไปตามรูปแบบเพลงฮิตหลายเพลง เพื่อใหผู้ฟั้งเกิดความรูส้ึกพุ่งไปขา้งหนา้อยากรอ้ง
ตาม 

 
 
การเคล่ือนทีข่องท านอง 

จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของท านอง พบว่ามีการใชก้ารเคลื่อนที่ของท านองอยู่ 2 แบบ 
คือ การเคลื่อนที่ของท านองแบบตามขัน้(Conjunct motion) และการเคลื่อนที่ของท านองแบบขา้ม
ขัน้ (Disjunct motion) โดยแบ่งการแบ่งการวิเคราะหท์ านองเป็นวลีเพื่อใหเ้ห็นการเคลื่อนที่ของ
ท านองไดช้ดัเจนขึน้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 10 การเคลื่อนที่ของท านองเพลงรกัคือสิ่งสวยงาม 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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จากการวิเคราะห์จะเห็นไดว้่า การเคลื่อนที่ของท านองในเพลงรกัคือสิ่งสวยงาม มีทั้ง 
การเคลื่อนที่แบบตามขั้น (Conjunct motion) และการเคลื่อนที่แบบขา้มขั้น (Disjunct motion) 
แต่จะปรากฏอยู่ในเพลงนอ้ยกว่า และมีการกระโดดของท านองเกินขัน้คู่ 3 อยู่บา้ง เมื่อพิจารณา
โดยรวมแลว้ยงัถือเป็นท านองแบบตามขัน้อยู่ โดยที่หอ้งเพลงที่ปรากฎการกระโดดของท านองเกิน
ขัน้คู่ 3 ไดแ้ก่หอ้งเพลงที่ 7, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 42, 43, 44 และ 50 

เนื่องจากเพลงรกัคือสิ่งสวยงามมีการรอ้งท านองซ า้ในท่อน A ถึง 4 ครั้ง และมีการ
เคลื่อนที่ของท านองแบบตามขัน้(Conjunct motion) เป็นส่วนใหญ่ ท าใหก้ารรอ้งและความเลื่อน
ไหลของโนต้ท าไดส้ะดวก และง่ายต่อการรอ้งตามของผูฟั้งอีกดว้ย 

 
แนวคิดและวิธีการประพันธเ์พลง 

จากการท าอัลบัม้มา 2 ชุด ประภพ ชมถาวรไดพ้บว่ามีกลุ่มแฟนเพลงใหค้ าจ ากดัความ
ว่า วง Superbaker ว่าเป็นวงเพลงรกัที่มีความเป็นพลงับวกและมีแฟนเพลงชื่นชอบจากจดุนี ้จึงได้
มีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อโดยการเล่าเนือ้หาความรกัใหท้ี่เติบโตขึน้จากเดิม และตอ้งเป็นเพลงมอง
โลกในแง่ดี โดยมีเนือ้หาที่คิดไวว้่า “ต่อใหต้อ้งเจอเรื่องรา้ยๆกบัความรกัแค่ไหน พอเวลาผ่านไปแลว้
ลองมองกลบัไปความรกันัน้ยงัสวยงามเสมอ”  

โดยวิธีการประพันธ์ประภพ ชมถาวรไดต้ั้งโจทยว์่าอยากไดค้วามไพเราะในแบบฉบับ
เพลงยคุ 70 จึงใชเ้วลาฟังเพลงของยุค 70 เป็นสปัดาหเ์พื่อใหซ้ึมซบัท านองการประพนัธข์องศิลปิน
ยุคนัน้ จนมาสะดุดกับค าว่า “Love Is a Wonderful Thing” จึงน ามาตั้งตน้เป็นชื่อเพลงรกัคือสิ่ง
สวยงาม โดยในเพลงนีป้ระพนัธเ์นือ้รอ้งและท านองพรอ้มๆกนัโดยใชกี้ตารโ์ปรง่เป็นเครื่องดนตรี ใช้
เทคนิคการสรา้งสัมผัสที่คล้องจองเป็นระบบเหมือนบทกลอนและสรา้งท านองซ า้ๆในท่อนฮุค
เพื่อใหผู้ฟั้งจดจ าไดง้่าย สรา้งท่อนฮคุจนสมบูรณแ์ลว้จึงขยายไปท่อน A และ B โดยวิธีการคือสรา้ง
ค าคมเรื่องความรกัเหมือนโคช้เรื่องความรกั ปทูางในแต่ละท่อนเพลงโดยเลี่ยงการใชค้ าซ า้กบัท่อน
ฮุคแต่ยังคงความหมายเดิมและเหตุผลสอดคลอ้งหัวใจหลักของเพลง ตัวอย่างเช่น เหมือนหมู่
ดอกไมท้ี่บานสดใส เปลี่ยนแปลงโลกไดท้ัง้ใบ ก็คือดา้นดีเวลามีความรกั หรือ อาจจะมีน า้ตา สุข
ทุกขป์ะปน แต่คุม้ที่จะไดล้องรกัดูสักครัง้ โดยภาพรวมของเพลงหากอ่านโดยไม่ฟังท านองก็จะ
คลา้ยกบัค าคมความรกั 
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เพลงความรัก 

 

ภาพประกอบ 11 โนต้เพลงความรกั 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ภาพประกอบ 12 โนต้เพลงความรกั (ต่อ) 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ค าร้องเพลงความรัก 
 
เคยไหมบางทีดกึก็ยงัตื่นนอน   คิดถึงบางคนจนไม่ยอมพกัผ่อน 
เคยไหมทุ่มเทและเฝา้รอ   แค่ไดข้อเห็นหนา้สกัครัง้  
คิดถึงใครจรงิจงัจนฝังใจ 
 
เคยไหมบางทีเหนื่อยก็ยอมอดทน  เดินทางมาไกลแค่พบใครสกัคน  
เคยไหมบางเพลงไม่ชอบฟัง   แต่อยากจะรอ้งใหดี้สกัหน  
เพราะรูว้่ามีบางคนที่ชอบเพลงนัน้ 
 
นั่นแหละความรกัที่พบและเจอในใจ   สั่งใหห้วั่นไหวเปลี่ยนโลกใบเดิมทัง้ใบ 
เกิดจากความรกัขบัเคลื่อนใหค้นเราท าอะไรก็ได ้  และครัง้หนึ่งชีวิตนีไ้ดพ้บความรูส้ึกนีก้็

       ดีมากมาย 
 
เคยไหมบางทีเจ็บก็ยงัฝ่าฟัน   เคยไหมบางทีสขุและทรมาน 
เคยไหมใครท าใหเ้สียใจ    แต่เรามองขา้มไปก่ีครัง้   
เหตผุลที่ยอมทกุอย่างมาจากไหน 
( ซ  า้ *, * ) 
เท่านีก้็ดีมากมาย 
 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเพลง 
 
ความเป็นมาของเพลง 

เพลงความรกัเกิดจากที่วง Superbaker จุดเด่นคือเพลงรกัแต่ยงัไม่มีเพลงชื่อว่าความรกั  
ซึ่งในตอนนัน้มีเพลงชื่อความรกัในตลาดเพลงไทยมากมาย มีทัง้ Bodyslam , บอย โกสิยพงษ ์และ
อ่ืนๆ ประภพ ชมถาวรจึงคิดต่อว่าจะเล่าเรื่องความรักให้เป็นแบบฉบับวง Superbaker และ
แตกต่างจากเรื่องความรกัของศิลปินท่านอ่ืนไดอ้ย่างไร จนไดข้อ้สรุปว่าจะเล่าเรื่องแบบตัง้ค าถาม
เรียงล าดับจากเนือ้หาความรกัแบบเด็กๆไปจนถึงเนือ้หาหนักๆในความรกัแบบผูใ้หญ่ที่ไดข้อ้มูล
จากคนรอบตวั จึงไดเ้พลงความรกัแบบ Superbaker คือ สิ่งที่สามารถเปลี่ยนแปลงคนๆหนึ่งได ้

 



  53 

โครงสร้างของเนือ้เพลง 
จากการวิเคราะหเ์พลงความรกั ผูว้ิเคราะหพ์บว่าบทเพลงนีม้ีความยาวทัง้หมด 65 หอ้ง

เพลง ประกอบด้วย 6 ท่อน คือ A1 : A2 : B1 : A3 : B2 : B3  โดยแต่ละท่อนนี ้มีความยาวไม่
เท่ากนั โดยในท่อน A มีความยาว 9 หอ้งเพลง ท่อน B มีความยาว 11 หอ้งเพลง ซึ่งเมื่อพิจารณา
จากตาราง จะเห็นรูปแบบของเพลงไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ ดงันี ้

ตาราง 4 โครงสรา้งเพลงความรกั 

ท่อน ห้องที ่ จ านวนห้อง 
Intro1 1-3 3 

A1 3-11 9 
A2 11-19 9 
B1 19-29 11 

Intro2 29-32 4 
A3 32-40 9 
B2 40-50 11 

Solo 50-53 4 
B3 53-63 11 

Outro 63-65 3 

 
คีตลักษณ ์

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า เพลงความรักอยู่ในรูปแบบ ไบนารี (Binary Form) ซึ่งเป็น
ลักษณะของเพลงที่มี 2 ท่อน มีท านองแตกต่างกัน ดังนั้นรูปแบบการประพันธ์เพลงความรกัที่
ประภพ ชมถาวรประพนัธข์ึน้คือ A : A : B : A : B : B 
 
วิเคราะหค์ าร้อง 

ลกัษณะค ารอ้ง 
 ลกัษณะค ารอ้งของเพลงความรกั มีลกัษณะการใช ้1 ค ารอ้งต่อ 1 โน้ตเป็นส่วน

ใหญ่ และมีลกัษณะคลา้ยกลอนตลาด เนื่องจากไม่มีความตายตวัของค า พยางค ์สมัผสั และยงัมี
การใชส้มัผสัเทียมเขา้มาช่วยตรงค าว่า ฝ่าฟันกบัทรมาน , ครัง้กบัอย่าง โดยปรากฏการใชส้มัผสัค า
ในเพลงความรกั ดงันี ้
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ภาพประกอบ 13 สมัผสัค า เพลงความรกั 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ความหมายของค าร้อง 
เพลงความรกัจดุประสงคห์ลกัคือไดเ้ขา้ใจถึงความรกัที่แทจ้ริง โดยผูป้ระพนัธย์งักล่าวว่า 

เพลงนีคื้อตวัแทนความรกัของคนทุกวยั เพราะเมื่อไหร่ที่ความรกัเกิดขึน้ คนเราจะยอมท าทุกอย่าง 
ยอมเหนื่อย ยอมเสี่ยง ยอมท าสิ่งที่ไม่ชอบ เพื่อใหไ้ดม้าหรือเพื่อรกัษาความรกันีไ้วใ้หน้านที่สดุ 

โดยในท่อน Verse1 จะเลา่ถึงการทุ่มเทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการอดนอน การรอคนที่รกัโดย
ขอแค่ไดเ้ห็นหนา้สกัครัง้ก็เพียงพอแลว้ ท าใหส้รุปไดว้่าความรกัไม่ตอ้งมีความสมเหตสุมผลใดๆมา
เป็นตวัวดัไดเ้ลย การเขียนในท่อนนีใ้ชว้ิธีถามตวัเองโดยใชค้ าว่า เคยไหม เป็นวลีเริ่มตน้ 

 
“เคยไหมบางทีดกึก็ยงัตื่นนอน  คิดถึงบางคนจนไม่อยากพกัผ่อน  
เคยไหมทุ่มเทและเฝา้รอ  แค่ไดข้อเห็นหนา้สกัครัง้ 
คิดถึงใครจรงิจงัจนฝังใจ” 
 
ท่อน Verse 2 นัน้กล่าวถึง ความทุ่มเทกับความรกัคลา้ยกับ Verse 1 แต่ใชก้ารเปลี่ยน

สถานการณ ์ไม่ว่าจะเป็นการยอมเหนื่อยเดินทางไกลเพื่อไปพบคนที่รกั หรือสิ่งที่ไม่ยอมก็ยอมท า
ใหเ้พราะความรกั 

 
“เคยไหมบางทีเหนื่อยก็ยอมอดทน  เดินทางมาไกลแ ค่พบใครสักคน 

 เคยไหมบางเพลงไม่ชอบฟังแต่อยากจะรอ้งใหดี้สกัหน เพราะรูว้่ามีบางคนที่ชอบเพลงนัน้” 
 

ท่อน Hook เป็นการตอบค าถามทั้งหมดสรุปทุกอย่างที่พูดมา กล่าวว่า  นั้นแหละสิ่งที่
เรียกว่าความรกั มันสามารถเปลี่ยนทุกอย่างได้ และสามารถท าให้คนๆหนึ่งสามารถท าอะไร
พิเศษๆที่ไม่คิดว่าจะท าได ้และยังสรุปให้ผูฟั้งว่า ครัง้หนึ่งในชีวิตหากคุณได้พบกับความรกัก็ดี
มากมายแลว้ 

 
“นั่นแหละความรกัที่พบและเจอในใจ  สั่งใหห้วั่นไหวเปลี่ยนโลกใบเดิมทัง้ใบ  
เกิดจากความรกัขบัเคลื่อนใหค้นเราท าอะไรก็ได ้ และครั้งหนึ่ งชี วิตนี ้ ได้พ บ

ความรูส้กึนีก้็ดีมากมาย” 
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ท่อน Verse 3 นัน้กล่าวถึง การยอมเสียสละในความรกั ถึงแมจ้ะโดนท ารา้ย โดนท าให้
เสียใจ แต่ก็เลือกที่จะมองขา้มโดยไม่มีเงื่อนไข เพราะค าว่าความรกั โดยยังใชว้ิธีการถามตัวเอง
เหมือนใน Verse 1 และ Verse 2  

 
“เคยไหมบางทีเจ็บก็ยงัฝ่าฟัน  เคยไหมบางทีสขุและทรมาน  

 เคยไหมใครท าใหเ้สียใจ    แต่เรามองขา้มไปก่ีครัง้   
เหตผุลที่ยอมทกุอย่างมาจากไหน” 

 
วิเคราะหท์ านอง 

เพลงความรกั จากการน ามาวิเคราะห ์อยู่ในบนัใดเสียง G เมเจอร ์มีโนต้หลกัที่ใชอ้ยู่ 7 
เสียง คือ G A B C D E F# และการวิเคราะหเ์พลงนีไ้ดใ้ชห้ลักการวิชาการที่อ้างอิงไวใ้นบทที่ 2 
ดงัต่อไปนี ้

1.ช่วงเสียงเพลงความรกั 
ระยะห่างของช่วงเสียง(Range) ในเพลงความรกันัน้ มีโนต้ที่ต  ่าที่สดุคือ D4 ปรากฏอยู่ใน

หอ้งที่ 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 38, 47, 48, และ 60 ของเพลง และมี
โนต้ที่สงูที่สดุคือโนต้ G5 ปรากฏอยู่ในหอ้งที่ 59 และ 60 ของเพลง ดงันั้นเพลงความรกัมีระยะห่าง
ของช่วงเสียงเป็นขัน้คู่ 11 เพอรเ์ฟค 

2.ประโยคเพลง 
ผูว้ิจัยไดว้ิเคราะหป์ระโยคเพลงโดยแบ่งเป็นวรรคเพลงตามความสมบูรณ์ของประโยค

เพลง และแบ่งย่อยเป็นวลีเพื่อใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องแต่ละวลีไดม้ากขึน้ ดงัต่อไปนี ้
2.1วรรคเพลง 

2.1.1 วรรคที่ 1 ของท่อน A1 เป็นวรรคแรกของเพลง มีทัง้หมด 3 หอ้งเพลง
และมี 2 วลี โดยมีการ Pick up โน้ตจังหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 3 เขา้หอ้งที่ 4 และมีการลากโนต้ขา้ม
หอ้งทา้ยประโยค 
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2.1.2 วรรคที่ 2 ของท่อน A1 มีทัง้หมด 3 หอ้งเพลงและมี 2 วลีโดย โดยมีการ 
Pick up โนต้จงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 5 เขา้หอ้งที่ 6 และมีการลากโนต้ขา้มหอ้งทา้ยประโยค 

 

 

2.1.3 วรรคที่ 3 ของท่อน A1 มีทัง้หมด 5 หอ้งเพลงและมี 4 วลีโดย โดยมีการ 
Pick up โนต้จงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 7 เขา้หอ้งที่ 8 และมีการลากโนต้ขา้มหอ้งทา้ยประโยค 

 

 

 
2.1.4 วรรคที่ 1 ของท่อน A2 มีทั้งหมด 3 ห้องเพลงและมี 2 วลี โดยมีการ 

Pick up โนต้จงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 11 เขา้หอ้งที่ 12 และมีการลากโนต้ขา้มหอ้งทา้ยประโยค 

 

 
2.1.5 วรรคที่ 2 ของท่อน A2 มีทั้งหมด 3 ห้องเพลงและมี 2 วลี โดยมีการ 

Pick up โนต้จงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 13 เขา้หอ้งที่ 14 และมีการลากโนต้ขา้มหอ้งทา้ยประโยค           

 

 
2.1.6 วรรคที่ 3 ของท่อน A2 มีทัง้หมด 5 หอ้งเพลงและมี 2 วลีโดย โดยมีการ 

Pick up โนต้ในจงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 15 เขา้หอ้งที่ 16 
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2.1.7 วรรคที่ 4 ของท่อน A2 มีทัง้หมด 3 หอ้งเพลงและมี 1 วลีโดย โดยมีการ 
Pick up โนต้ในจงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 17 เขา้หอ้งที่ 18 และมีการลากโนต้ขา้มหอ้งทา้ยประโยค  

 

 
2.1.8 วรรคที่ 1 ของท่อน B1 หรือท่อน Hook มีทั้งหมด 3 ห้องเพลง 2 วลี 

โดยมีการ Pick up โนต้ในจงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 19 เขา้หอ้งที่ 20 

 

 
2.1.9 วรรคที่ 2 ของท่อน B1 มีทัง้หมด 3 หอ้งเพลง 2 วลี โดยมีการ Pick up 

โนต้ในจงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 21 เขา้หอ้งที่ 22 

 

 
2.1.10 วรรคที่ 3 ของท่อน B1 มีทั้งหมด 4 หอ้งเพลง 2 วลี โดยมีการ Pick 

up โนต้ในจงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 23 เขา้หอ้งที่ 24                
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2.1.11 วรรคที่ 4 ของท่อน B1 มีทั้งหมด 4 หอ้งเพลง 2 วลี โดยมีการ Pick 
up โนต้ในจงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 27 เขา้หอ้งที่ 28       

 
 

2.1.12 วรรคที่ 1 ของท่อน A3 มีทั้งหมด 3 หอ้งเพลง 2 วลี โดยมีการ Pick 
up โนต้จงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 32 เขา้หอ้งที่ 33 และมีการลากโนต้ขา้มหอ้งทา้ยประโยค 

 
 

2.1.13 วรรคที่ 2 ของท่อน A3 มีทั้งหมด 3 หอ้งเพลง 2 วลี โดยมีการ Pick 
up โนต้จงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 34 เขา้หอ้งที่ 35 และมีการลากโนต้ขา้มหอ้งทา้ยประโยค 

 
 

2.1.14 วรรคที่ 3 ของท่อน A3 มีทั้งหมด 3 หอ้งเพลง 2 วลี โดยมีการ Pick 
up โนต้จงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 36 เขา้หอ้งที่ 37   

 
 

2.1.15 วรรคที่ 4 ของท่อน A3 มีทั้งหมด 3 หอ้งเพลง 2 วลี โดยมีการ Pick 
up โนต้จงัหวะที่ 4 ของหอ้งที่ 38 เขา้หอ้งที่ 39 และมีการลากโนต้ขา้มหอ้งในทา้ยประโยค 
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สรุปประโยคเพลง 
จากการวิเคราะห์ประโยคของเพลงความรัก จะเห็นได้ชัดว่าวรรคเพลงในท่อน A มี

ลกัษณะการถามค าถาม โดยค าตอบและขอ้สรุปของเพลงจะอยู่ในท่อนฮุค โดยเนือ้หาในท่อน A 
จะแตกต่างกนัออกไปแต่ยงัคงท านองเดิม  

ในดา้นวลีเพลงนัน้จะเห็นไดช้ดัเจนว่าทัง้เพลงเป็นการขึน้ท านองแบบเริ่มท านองไม่ครบ
จังหวะห้องเพลง (Anacrusis) โดยใช้วิธี Pick up เข้ามาในวลีต่างๆเพื่อให้ผู ้ฟังรูส้ึกเดินทางไป
ขา้งหนา้ตลอด โดยช่วงทา้ยของวลีมกัใชก้ารลากเสียงโนต้สดุทา้ยขา้มหอ้งเพลงในทา้ยวลี 

 
การเคล่ือนทีข่องท านอง 

จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของท านองพบว่า มีการใชก้ารเคลื่อนที่อยู่ 2 แบบ คือ การ
เคลื่อนที่ของท านองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) และการเคลื่อนของท านองขา้มขัน้ (Disjunct 
motion) โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งการวิเคราะหก์ารเคลื่อนที่ของท านองเป็นวลีเพื่อใหเ้ห็นไดช้ดัเจนขึน้ ดงันี  ้
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ภาพประกอบ 14 การเคลื่อนที่ของท านองเพลงความรกั 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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จากการวิเคราะห์ จะเห็นได้ชัดว่าการเคลื่อนที่ของท านองเพลงความรัก มีทั้งการ
เคลื่อนที่แบบตามขัน้ (Conjunct motion) และการเคลื่อนที่แบบขา้มขัน้ (Disjunct motion) โดยมี
การเคลื่อนที่ของท านองแบบขา้มขัน้มากกว่า และมีการกระโดดของโนต้เกินคู่ 3 ปรากฎอยู่ถึง 27 
จุด ท าใหก้ารเคลื่อนของท านองแบบตามขัน้โดดเด่นนอ้ยกว่า จึงสรุปไดว้่าเพลงความรกัโดดเด่น
ดา้นการเคลื่อนที่ของท านองแบบขา้มขัน้ (Disjunct motion) 

 
แนวคิดและวิธีการประพันธ ์

เพลงความรกัเกิดจากแนวคิดที่ว่าเป็นวง Superbaker มีจุดเด่นคือเพลงรกัแต่วงยงัไม่มี
เพลงชื่อความรัก ซึ่ งในตอนนั้นมีเพลงในตลาดเพลงไทยมีชื่อเพลงความรักมากมาย มีทั้ง 
Bodyslam, บอย โกสิยพงษ์ และอ่ืนๆ ประภพ ชมถาวรจึงคิดต่อว่าจะเล่าเรื่องความรกัใหเ้ป็นแบบ
ฉบบัวง Superbaker และแตกต่างจากเรื่องความรกัของศิลปินท่านอ่ืนไดอ้ย่างไร จนไดข้อ้สรุปว่า
จะเลา่เรื่องแบบตัง้ค าถามเรียงล าดบัจากเนือ้หาความรกัแบบเด็ก ไปจนถึงเนือ้หาหนกัๆแบบความ
รกัของผูใ้หญ่ที่ไดจ้ากคนรอบตัว พรอ้มสรุปตรงท่อน Hook เป็นค าตอบของค าถามทัง้หมด จึงได้
เพลงความรกัแบบ Superbaker คือ สิ่งที่มนัเปลี่ยนแปลงคนๆหนึ่งได ้

วิธีการประพันธ์ของเพลงความรกัเริ่มจากการรวบรวมสารเรื่องความรกัจากคนรอบตัว 
อาศัยการจดบันทึกจากเหตุการณ์ ตัวอย่างเช่น ความรกัของเด็กมัธยมการไดไ้ปเจอคนรกัถึงแม้
ระยะทางจะไกลแค่ไหนก็ยอม ทัง้การไปรบัไปสง่ ถึงแมบ้างครัง้จะเป็นแค่คนที่แอบชอบก็ยอมและ
ยังรูส้ึกดีที่ได้ท า ส่วนในวัยท างานความรักก็ยังคงคล้ายกัน ผู้ชายคนหนึ่งยอมนั่ งรถทัวรจ์าก
กรุงเทพไปเชียงใหม่ทุกวนัศุกรเ์พื่อไปเจอผูห้ญิงที่ชอบแลว้กลบัมาท างานในวนัจนัทร ์หรือบางคน
ยอมรอ้งเพลงที่ตวัเองไม่ไดช้อบเพื่อใหค้นรกัที่ชอบเพลงนีฟั้ง หรือจะเป็นเหตกุารณก์ารโดนท ารา้ย
ร่างกายจากคนรกัแต่ยงัยอมอดทนเพราะความรกั ประภพ ชมถาวรเก็บอาศยัการขอ้มลูแบบนีม้า
เรื่อยๆจนเริ่มเห็นเป็นจิ๊กซอเนือ้เพลง และไดล้  าดบัเหตกุารณ์จากเด็กไปสู่ผูใ้หญ่ จากเนือ้หาเบาๆ
ไปสู่เนือ้หาที่หนักขึน้  โดยใชเ้ทคนิคถามตอบ เช่น เคยไหมบางทีดึกก็ยังต่ืนนอน , เคยไหมบาง
เพลงไม่ชอบฟังแต่อยากจะรอ้งใหดี้สกัหน และตอบค าถามของทุกอย่างในท่อน Hook ที่กล่าวว่า 
“นัน้แหละความรกั ที่พบและเจอในใจ” และใชค้ าคลอ้งจองเป็นตวัเชื่อมแต่ละประโยคใหส้วยงาม 
ในเพลงนีจ้ะเริ่มจากค ารอ้งก่อนท านอง โดยประภพ ชมถาวรคิดจากประโยคที่สวยงามเพียงแค่
อ่านก็สามารถรูส้กึได ้แลว้จึงมาใสท่ านองของแต่ละท่อนในภายหลงั 
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เพลงเขิน 

 

ภาพประกอบ 15 โนต้เพลงเขิน 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ภาพประกอบ 16 โนต้เพลงเขิน (ต่อ) 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 



  65 

ค าร้องเพลงเขิน 
 
ในเวลาที่มองตากนัรูม้ัย้ว่าฉนัก็ชอบใจ 
แต่ขอเถอะอย่านานไดม้ัย้ก็ท าอะไรไม่ถกู 
 
ในบางทีที่กมุมือกนัเหงื่อมนัก็ไหลไม่ยอมหยดุ 
หลายอย่างอาจดพูิรุธจนเธอตอ้งเอ่ยถามกนั 
  
*ไม่ใช่ไม่รกันะเธอที่อายเมื่อควงแขนกนั 
แต่ใจฉนัมนัตา้นทานไม่ไหว 
  
**อย่าแปลกใจที่ยงัเขินทกุครัง้ที่เดินดว้ยกนั 
ก็หวัใจยงัไหวหวั่นทัง้ๆที่คบมานานแต่กบัฉนัก็เหมือนวนัแรกเจอ 
ไม่ผิดหรอกที่ยงัเขินเพราะมนัแสดงออกว่าฉนัรกัเธอ 
อนัดบัหน่ึงในหวัใจตอ้งเป็นเธอของฉนัเท่านัน้เลย 
 
( ซ า้ *, **, ** ) 
 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเพลง 
 
ความเป็นมาของเพลง 

เพลงเขินเริ่มจากประภพ ชมถาวร มีแนวคิดในการเขียนเพลงที่มีชื่อเพลงพยางคเ์ดียว จึง
เริ่มศึกษาเพลงไทยที่ชื่อพยางคเ์ดียวจนมาเจอเพลง “เผลอ” นภ พรช านิ จึงลองใชโ้น้ตของค าว่า 
เผลอ นึกชื่อเพลงพยางค์เดียวจนได้ค าว่า “เขิน” ซึ่งประภพ ชมถาวรรูส้ึกว่าชื่อนี ้เหมาะกับวง 
Superbaker ดว้ย แต่มีเพลงไทยที่เคยใชช้ื่อเขินแลว้ จึงหาวิธีประพนัธเ์พลงเขินใหแ้ตกต่าง ซึ่งโดย
ปกติแลว้ค าว่าเขินมักจะถูกใชก้บัคนที่แอบชอบ แต่ในกรณีนีป้ระภพ ชมถาวรเลือกเล่าในมุมของ
คนที่รกักนัมานานแลว้แต่บางเวลาก็ยงัเขินกนัอยู่ เหมือนเป็นการแสดงออกว่าไม่ว่าจะนานแค่ไหน
ความรกัของเราก็ยงัเป็นเหมือนเดิม  
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โครงสร้างของบทเพลง 
จากการวิเคราะหเ์พลงเขิน ผูว้ิเคราะหพ์บว่าเพลงนีเ้ป็นเพลงที่มีความยาว 79 หอ้งเพลง 

ประกอบดว้ย 7 ท่อน คือ A1 : A2 : B1 : C1 : B2 : C2 : C3 โดยแต่ละท่อนมีความยาวไม่เท่ากัน 
โดยในท่อน A หรือท่อน Verse มีความยาว 8 หอ้งเพลง ท่อน B หรือท่อน Pre Hook มีความยาว 7 
หอ้งเพลง และท่อน C หรือท่อน Hook มีความยาว 16 หอ้งเพลงจะมีเพียง C3 ที่แตกต่างออกไป มี
ความยาว 15 หอ้งเพลง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตารางจะสามารถเห็นไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ดงันี ้

ตาราง 5 โครงสรา้งเพลงเขิน 

ท่อน ห้องที ่ จ านวนห้อง 
Intro1 1-10 10 

A1 11-18 8 
A2 19-26 8 
B1 27-33 7 
C1 34-49 16 

Intro2 48-55 8 
B2 27-33 7 
C2 34-49 16 
C3 57-71 15 

Outro 71-79 9 

 
คีตลักษณ ์

เมื่อพิจารณนาแล้วพบว่า รูปแบบของเพลงเขินที่ประภพ ชมถาวรประพันธ์ขึน้มามี
ลกัษณะเป็นเพลง 3 ท่อน คือ  A : A : B : C : B : C : C  ซึ่งเป็นรูปแบบ รอนโด (Rondo form) 
 
วิเคราะหค์ าร้อง 

ลกัษณะค ารอ้ง 
ลกัษณะค ารอ้งของเพลงเขิน มีลกัษณะการใชค้ าพยางคเ์ป็น 1 ค ารอ้งต่อ 1 โน้ตเป็น

ส่วนใหญ่ และมีลกัษณะคลา้ยกลอนตลาด  เนื่องจากไม่มีความตายตวัในเรื่องของสมัผสั จ านวน
ค า จ านวนวรรค มีการใชส้มัผัสเทียมเขา้มาตรงค าว่า ถูกกบัหยุด  โดยปรากฏการใชส้มัผัสค าใน
เพลงเขิน ดงันี ้
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ภาพประกอบ 17 สมัผสัค า เพลงเขิน 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ความหมายของค าร้อง 
จากความเป็นมาของเพลงในขา้งตน้ เพลงเขินเป็นเพลงที่แต่งขึน้เพื่อแสดงถึงความรกัที่

ไม่ว่าจะนานเพียงใดก็ยงัคงเหมือนเดิม และยงัเขินอยู่เหมือนตอนจีบกนัใหม่ๆ โดยในท่อน A1 หรือ
ท่อน Verse กล่าวถึงความชอบเวลามองตาใครสักคน แต่มีการประหม่าเกิดขึน้โดยเล่าได้เห็น
เหตกุารณว์่า ขอเถอะอย่ามองตากนันานๆ เราท าอะไรไม่ถกู ใหผู้ฟั้งอมยิม้เล็กๆแสดงถึงอาการเขิน
ไดอ้ย่างชดัเจน 

 
“ในเวลาที่มองตากนั   รูไ้หมว่าฉนัก็ชอบใจ 
แต่ขอเถอะอย่านานไดไ้หม  ก็ท าอะไรไม่ถกู” 
 
ในท่อน A2 หรือ Verse 2 เป็นการกล่าวในเหตกุารณถ์ดัไป โดยกล่าวถึง อาการของคนที่

มคีวามเขินว่า ในเวลาที่จบัมือกนัก็ยงัมีอาการต่ืนเตน้จนเหงื่อไหล ท าตวัไม่ถกู จนเธอตอ้งคอยถาม
ว่าเป็นอะไรหรือเปลา่ อาจตีความไดว้่าหรือเธอรกักนันอ้ยลง 

 
“ในบางทีที่กมุมือกนั   เหงื่อมนัก็ไหลไม่ยอมหยดุ 
หลายอย่างอาจดพูิรุธ   จนเธอตอ้งเอ่ยถามกนั” 
 
ในท่อน B1 หรือ Pre Hook เป็นการด าเนินเรื่องในฉากต่อไปหลงัจากท่อนก่อนหนา้ไดม้ี

การถามและในท่อนนีจ้ะเป็นค าตอบ กล่าวแบบปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่รกันะ ที่เขินอายเวลาควงแขน
หรือจบัมือ แต่เพราะใจเราสั่นไหวหรือยงัตื่นเตน้นัน้เอง 

 
“ไม่ใช่ไม่รกันะเธอที่หายเมื่อควงแขนกนั    แต่ใจฉนัมนัตา้นทานไม่ไหว” 
 
ในท่อน C1 หรือท่อน Hook วรรคที่ 1 เป็นค าตอบของท่อน A และ B กล่าวว่า ถ้าเธอ

แปลกใจที่ฉันยังเขิน ทุกครัง้ที่เดินดว้ยกันหรือการกระท าที่กล่าวมาในช่วงตน้ ก็เพราะยังต่ืนเตน้ 
เหมือนช่วงแรกที่เราเจอกนั 

  
อย่าแปลกใจที่ยงัเขิน  ทกุครัง้ที่เดินดว้ยกนั 
ก็หวัใจยงัไหวหวั่น  ทัง้ทัง้ที่คบมานานแต่กบัฉนัก็เหมือนวนัแรกเจอ 
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ในท่อน C วรรคที่ 2 เป็นบทสรุปของเรื่องราวทัง้หมด กล่าวว่า อาการเขินที่เกิดขึน้เพราะ
มันแสดงถึงความรกัที่มีใหเ้ธอ เธอยังเป็นที่หนึ่งในใจเสมอ เป็นการคลี่คลายเหตุการณ์ทัง้หมดที่
กลา่วมา ท าใหรู้ส้กึถึงความสมบรูณข์องเรื่องราว 

 
“ไม่ผิดหรอกที่ยงัเขิน   เพราะมนัแสดงออกว่าฉนัรกัเธอ 
อนัดบัหน่ึงในหวัใจ   ตอ้งเป็นเธอของฉนัเท่านัน้เลย” 
 

วิเคราะหท์ านอง 
เพลงเขินนัน้ จากการน ามาวิเคราะหอ์ยู่ในบนัไดเสียง G เมเจอร ์โดยมีโนต้หลกัทัง้หมด 7 

เสียง คือ G A B C D E F# มีโน้ตนอกบนัไดเ้สียงคือ D# ปรากฏในหอ้งที่ 44 , 66 และ F ปรากฏ
อยู่ในหอ้งที่ 60 การวิเคราะหเ์พลงนีไ้ดย้ดึหลกัทางวิชาการที่ไดอ้า้งอิงไวใ้นบทที่ 2 ดงัต่อไปนี  ้

1.ช่วงเสียงเพลงเขิน 
ระยะห่างของช่วงเสียง(Range) โนต้ที่ต  ่าที่สุดคือโนต้ B3 ปรากฏอยู่ในหอ้งที่ 11 และ 

19 ของเพลง และโนต้ที่สงูที่สดุคือโนต้ E5 ปรากฏอยู่ในหอ้งที่ 35,39,43,45,58,60,61,65 และ 67 
ของเพลง ดงันัน้เพลงเขินนีม้ีระยะห่างของช่วงเสียงเป็นขัน้คู่ 11 เพอรเ์ฟค 

2.ประโยคเพลง 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหป์ระโยคเพลงโดยแบ่งเป็นวรรคเพลงตามความสมบูรณข์องประโยค 

และแบ่งย่อยเป็นวลีเพื่อใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องแต่ละวลีไดม้ากขึน้ ดงัต่อไปนี ้
2.1 วรรคเพลง 

2.1.1 วรรคเพลงที่ 1 ในท่อน A1 หรือท่อน Verse เป็นวรรคแรกของเพลงมี
ทัง้หมด 8 หอ้ง 4 วลี โดยโนต้ตวัแรกเริ่มที่จงัหวะที่ 3 ของหอ้งที่ 11  
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 2.1.2 วรรคเพลงที่  1 ในท่อน A2 มีทั้งหมด 8 ห้อง 4 วลี โดยโน้ตตัว
แรกเริ่มที่จงัหวะที่ 3 ของหอ้งที่ 19 และมีลกัษณะถามตอบกบัวรรคเพลงที่ 1 ในท่อน A1 

 

 

 
2.1.3 วรรคเพลงที่ 1 ในท่อน B1 หรือท่อน Pre Hook มีทัง้หมด 7 หอ้ง 3 วลี 

โดยโนต้ตวัแรกเริ่มที่จงัหวะที่ 3 ของหอ้งที่ 27 และมีการวนซ า้ในบทเพลงอีก 2 ครัง้ 

 

 

 
2.1.4 วรรคเพลงที่ 1 ในท่อน C1 หรือท่อน Hook มีทัง้หมด 8 หอ้ง 4 วลี โดย

มีการ Pick up  ในจงัหวะที่ 1 ของหอ้งที่ 34 เขา้หอ้งที่ 35 และมีการวนซ า้ในบทเพลงอีก 3 ครัง้ 

 

 

 
2.1.5 วรรคเพลงที่ 2 ในท่อน C1 มีทั้งหมด 8 หอ้ง 4 วลี โดยมีการ Pick up  

ในจงัหวะที่ 1 ของหอ้งที่ 42 เขา้หอ้งที่ 43 และมีการวนซ า้ในบทเพลงอีก 3 ครัง้  
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สรุปประโยคเพลง 
จากการวิเคราะหป์ระโยคและวลีของเพลงเขินจะเห็นไดว้่า ท่อน A1 A2 หรือท่อน Verse 

ในวลีมีการเล่าเหตุการณ์ที่แสดงถึงอาการเขิน ไม่ว่าจะเป็น เหงื่อไหล ท าอะไรไม่ถูก ท าตัวมีพิรุธ 
เพื่อส่งเสริมค าว่าเขินซึ่งเป็นหัวใจหลกัของเพลง ใชก้ารวนซ า้ถึง 4 รอบในท่อน C หรือท่อน Hook 
และในดา้นวลีเพลงมีการใชเ้ทคนิค Pick up เขา้มาบา้งและมีการใชโ้นต้นอกบนัไดเสียงเกิดขึน้ใน
ท่อนนีอี้กดว้ย 

 
การเคล่ือนทีข่องท านอง 

จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของท านอง พบว่า เพลงเขินมีการใช้วิธีการเคลื่อนที่ของ
ท านองอยู่ 2 แบบ คือ การเคลื่อนที่ของท านองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) และการเคลื่อนที่
ของท านองแบบขา้มขัน้ (Disjunct motion) โดยจะแบ่งการวิเคราะหก์ารเคลื่อนที่ของท านองเป็น
วลีเพื่อใหเ้ห็นการเคลื่อนที่ของท านองไดช้ดัเจนมาขึน้ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 18 การเคลื่อนที่ของท านองเพลงเขิน 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ภาพประกอบ 19 การเคลื่อนที่ของท านองเพลงเขิน (ต่อ) 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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จากการวิเคราะหจ์ะเห็นไดว้่า การเคลื่อนที่ของท านองเพลงเขิน มีทัง้การเคลื่อนที่แบบ
ตามขั้น (Conjunct motion) และการเคลื่อนที่แบบขา้มขั้น (Disjunct motion) โดยปรากฎอยู่ใน
สดัส่วนเพลงเท่าๆ กัน มีการกระโดดของท านองเกินคู่ 3 อยู่บา้ง ซึ่งปรากฏในหอ้งที่ 11, 12, 15, 
17, 19, 20, 23, 29, 31, 33, 34, 42, 43, 46, 47, และ 48 แต่โดยรวมทัง้วลีแลว้ยังถือว่าเป็นการ
เคลื่อนที่ของท านองแบบตามขัน้อยู่  

  
แนวคิดและวิธีการประพันธเ์พลง 

เพลงเขินเริ่มจากประภพ ชมถาวรไดม้ีแนวคิดในการสรา้งเพลงที่มีชื่อเพลงพยางคเ์ดียว 
โดยเริ่มศึกษาเพลงไทยที่ชื่อพยางคเ์ดียวจนมาเจอเพลง “เผลอ” นภ พรช านิ จึงลองใชโ้นต้ของค า
ว่า เผลอ นึกชื่อเพลงพยางคเ์ดียวจนไดค้ าว่า “เขิน” ซึ่งประภพ ชมถาวรรูส้ึกว่าชื่อนีเ้หมาะกับวง 
Superbaker ดว้ย แต่มีเพลงไทยที่เคยใชช้ื่อ เขิน แลว้จึงหาวิธีเขียนเพลงเขินใหแ้ตกต่าง ซึ่งโดย
ปกติแลว้ค าว่าเขินมักจะถูกใชก้บัคนที่แอบชอบ แต่ในกรณีนีป้ระภพ ชมถาวรเลือกเล่าในมุมของ
คนที่รกักันมานานแลว้แต่บางเวลาก็ยังเขินกันอยู่ แสดงใหเ้ห็นว่า ไม่ว่าจะนานเพียงใดความรกัก็
ยงัคงเหมือนเดิม 

วิธีการประพันธ์เริ่มจากการหาค าที่เป็นหัวใจหลกัของเพลงก็คือ “การไดเ้จอกันในทุกๆ
ครัง้ก็ยังเหมือนวันแรกเจอ” โดยตั้งเป้าหมายแต่ละท่อนของเพลงว่าจะเล่าใหเ้ห็นสถานการณ์ให้
เห็นภาพในแต่ละท่อนเพลง เช่น ในเวลาที่มองตากนั รูไ้หมว่าฉันก็ชอบใจ ขอเถอะอย่านานไดไ้หม 
ก็ท าอะไรไม่ถูก โดยพยายามนึกอาการจากคนที่เคยเจอสถานการณน์ัน้ๆจริงๆ และท าใหป้ระโยค
นัน้ดนู่ารกัและอมยิม้เหมือนคนที่รูส้ึกเขิน เพิ่มเทคนิคการใชส้มัผสัเทียมช่วยเช่นค าว่า ถกู กบั หยุด 
เป็นสมัผสับางๆเพิ่มมิติของเพลง และตรวจสอบการเล่าเรื่องในแต่ละท่อนเพลงว่าเนือ้เรื่องเดินทาง
ไปขา้งหนา้หรือเปล่าเพื่อใหผู้ฟั้งไม่เบื่อและยงัสามารถนึกตามไดทุ้กท่อนเพลง ท่อนที่ยากที่สดุคือ
ท่อน B ซึ่งท าหน้าที่เชื่อมเรื่องราว กล่าวว่า ไม่ใช่ไม่รกันะเธอ ที่อายเมื่อควงแขนกัน แต่ใจฉันมัน
ตา้นทานไม่ไหว โดยใชเ้ทคนิคการตอบค าถามเขา้มาเชื่อมเพื่อส่งเขา้หาประโยคหลกัของเพลงใน
ท่อน Hook ที่กล่าวว่า “หวัใจยงัไหวหวั่น ทัง้ที่คบมานานแต่กับฉันก็เหมือนวนัแรกเจอ” ท่อนจบมี
วิธีคิดที่อยากใหผู้ฟั้งฟังจบเพลงแลว้ยิม้ตาม จึงตอ้งคน้หาประโยคที่เหมาะสมจนไดป้ระโยคสรุปว่า 
อนัดับหนึ่งในหัวใจ ตอ้งเป็นเธอของฉันเท่านัน้เลย โดยประภพ ชมถาวรเรียกวิธีการจบท่อนฮุค นี ้
ว่าการ Landing 

 
 



  75 

เพลงไปด้วยกันหรือเปล่า 

 
 

ภาพประกอบ 20 โนต้เพลงไปดว้ยกนัหรือเปล่า 

ที่มา : กฤจิน นกแกว้. (2564). 
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ภาพประกอบ 21 โนต้เพลงไปดว้ยกนัหรือเปล่า (ต่อ) 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ค าร้องเพลงไปด้วยกันรึเปล่า 
 
*บอกบอกไวเ้ลยก็อยากจะบอกไวเ้ลย  
ตวัตนที่จรงิเธออาจจะไม่เคยไดพ้บมนั  
 
**สิ่งที่สายตาบอกเธออยู่ทกุวนั  
อาจจะสวนทางกบัสิ่งที่เธอตอ้งการจากตวัฉนั  
 
***ไดย้ินแลว้เธอจะมั่นใจกนัอีกไหม  
หากเธอพรอ้มจะยอมรบัมมุที่หลากหลาย  
จากผูช้ายคนนึงที่มีความลกึซึง้ฉนัก็พรอ้มเปิดใจ  
 
****เธอจะไปกบัฉนั ก็ไปดว้ยกนัหรือเปล่า 
หากเธออยู่กบัฉนัจะมั่นใจหรือเปลา่ 
ที่จะรกักนันานเท่านานและจะรกัไปตลอดกาล 
และไม่มีสกัวนัที่ฉนัจะไม่รกัเธอ 
 
( ซ  า้ *, **, ***, **** ) 
 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับบทเพลง 
 
ความเป็นมาของเพลง 

เพลงไปดว้ยกนัรเึปล่า เป็นเพลงที่ประภพ ชมถาวรไดร้บัโจทยเ์พลงจากรุง่โรจน ์อปุถมัภ์
โพธิวัฒน ์ผูบ้ริหารค่ายเพลง Smallroom มอบหมายใหเ้ขียนเพลงใหก้ับวง Armchair โดยตอ้งให้
เป็นเพลงเร็วที่สนุก เตน้ได ้มีความเป็น Bossanova แบบเร็ว และมีกลิ่นอายของเพลง You & Me 
Song ของวง The Wannadies เขา้มาผสม ในดา้นค ารอ้งของเพลงประภพ ชมถาวรใชก้ารพดูคุย
เรียนรูศิ้ลปินและตัวตนของนักรอ้งน า เพื่อให้ประพันธ์ได้เข้าถึงตัววงและนักรอ้งน าที่สุด โดย
ใจความส าคญัของเพลงคือ ถา้หากเธอเขา้มาว่ารูจ้กัตวัตนของฉัน หากไม่ไดเ้ป็นดงัภาพที่เธอเห็น
ภายนอกเธอจะยอมรบัมนัไดไ้หม และหากเธอพรอ้มจะเปิดใจ ฉนัก็พรอ้มที่จะเต็มที่กบัเธอ 
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โครงสร้างของบทเพลง 
จากการคิดวิเคราะหเ์พลงไปดว้ยกนัรเึปลา่ ผูว้ิเคราะหพ์บว่าบทเพลงมีความยาวทัง้หมด 

135 หอ้งเพลง ประกอบดว้ย 9 ท่อน คือท่อน A1 : A2 : B1 : C1 : A3 : A4 : B2 : C2 : C3 โดยแต่
ละท่อนมีความยาวที่แตกต่างกัน โดยในท่อน A มีความยาว 6 ห้องเพลง ท่อน B มีความยาว 9 
หอ้งเพลง และท่อน C มีความยาว 16 หอ้งเพลง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตารางจะเห็นรูปแบบเพลงได้
ชดัเจนยิ่งขึน้ 

ตาราง 6 โครงสรา้งเพลงไปดว้ยกนัหรือเปล่า 

ท่อน ห้องที่ จ านวนห้อง 
Intro 1-12 12 
A1 13-18 6 
A2 19-24 6 
B1 24-32 9 
C1 32-47 16 

Intro2 49-54 6 
A3 55-60 6 
A4 61-66 6 
B2 66-74 9 
C3 74-89 16 

Solo 91-95 5 
C4 96-111 16 

Outro 113-135 22 

 
คีตลักษณ ์

เมื่อพิจารณาแลว้พบว่า เพลงไปดว้ยกนัรเึปล่าที่ประภพ ชมถาวรประพนัธข์ึน้นีม้ีทัง้หมด 
9 ท่อน คือ A : A : B : C : A : A : B : C : C และแบ่งเป็น 3 ท่อนที่มีท านองแตกต่างกัน ซึ่งอยู่ใน
รูปแบบของ รอนโด (Rondo form)  
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วิเคราะหค์ าร้อง 
ลกัษณะค ารอ้ง 
ลกัษณะค ารอ้งของเพลงไปดว้ยกันรเึปล่านี ้ค าส่วนใหญ่มีลกัษณะ 1 ค ารอ้งต่อ 1 ตัว

โน้ต แต่มีการใชห้ลายค ารอ้งต่อ 1 ตัวในท่อน Verse โดยใชเ้ทคนิคการเล่นค ากับจังหวะแทน มี
ลกัษณะคลา้ยกลอนตลาด เนื่องจากไม่มีการตายตัวของการใชส้มัผัส จ านวนค า จ านวนวรรค มี
การใชส้มัผัสเทียมตรงค าว่า ไหมกับหลาย โดยปรากฏการใชส้ัมผัสค าในเพลงไปดว้ยกันรึเปล่า 
ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 22 สมัผสัค า เพลงไปดว้ยกนัหรือเปลา่ 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ความหมายของค าร้อง 
จากความเป็นมาของเพลงไปด้วยกันรึเปล่าในข้างต้น ประภพ ชมถาวรแต่งขึน้จาก

การศึกษาเรื่องราวจากอนุสรณ ์มณีเทศ หรือโย่ง นกัรอ้งน าของวง ที่อยากจะสื่อสารดว้ยบทเพลง
ว่า สิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็น แต่ถา้เธอพรอ้มจะเปิดรบัฉันก็พรอ้มจะเต็มที่กบัเธอ โดยในท่อน 
Verse 1 นัน้ไดก้ล่าวถึงอยากบอกเธอไวว้่าสิ่งที่เห็นภายนอก อาจจะไม่ใชต้ัวตนที่แทจ้ริงของฉันก็
ได ้ดงัในเนือ้เพลง 

 
“บอกบอกไวเ้ลยก็อยากจะบอกไวเ้ลย ตวัตนที่จรงิเธออาจจะไม่เคยไดพ้บมนั” 

 
ในท่อน Verse 2 นั้นยังคงกล่าวถึงประเด็นเดิมว่า สิ่งที่ เธอเห็นภายนอกฉัน ภายใน

อาจจะเป็นไปในทางตรงกนัขา้มก็ได ้ดงัในเนือ้เพลง 
 
“สิ่งที่สายตาบอกเธออยู่ทกุวนั  อาจจะสวนทางกบัสิ่งที่เธอตอ้งการจากตวัฉนั” 
 
ท่อน Pre Hook นัน้กล่าวถึง ถา้ไดเ้รียนรู ้ไดรู้จ้ักตัวตนกันแลว้เธอจะยอมรบัมันไดไ้หม 

หากเธอพรอ้มจะเปิดใจรบัในหลายมมุที่ฉันเป็น ฉันก็พรอ้มจะเปิดใจและทุ่มเทใหก้บัเธอ ดงัในเนือ้
เพลง 

“ไดย้ินแลว้เธอจะมั่นใจอีกไหม  หากเธอพรอ้มจะรบัมมุที่หลากหลาย 
จากผูช้ายคนนึงที่มีความลกึซึง้ฉนัก็พรอ้มเปิดใจ” 

 
ท่อน Hook นัน้กล่าวถึง ถา้เธออยากมาเรียนรู ้มาลองคบกัน อยู่ดว้ยกัน เธอมั่นใจหรือ

เปล่าว่าจะยอมรบัสิ่งที่ฉันเป็นจริงๆ แต่หากเธอยอมรบัมัน ฉันก็จะเรียนรู ้และทุม้เทกับรกัครัง้นี ้
อย่างเต็มที่ และไดไ้ม่มีวนัทิง้เธอไปไหน ดงัในเนือ้เพลง 

 
“เธอจะไปกบัฉนั ไปดว้ยกนัหรือเปลา่  หากจะอยู่กบัฉนัเธอมั่นใจรเึปลา่ 
ที่จะรกักนันานเท่านานและจะรกัไปตลอดกาล และไม่มีสกัวนั ที่ฉนัจะไม่รกัเธอ” 
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วิเคราะหท์ านอง 

เพลงไปดว้ยกนัรเึปล่า จากการวิเคราะหพ์บว่า อยู่ในบนัไดเสียง G เมเจอร ์ซึ่งมีโนต้หลกั
ทั้งหมด 7 เสียง คือ G A B C D E F# โดยในเพลงนี ้มีการใช้โน้ตนอกบันไดเสียงอยู่หลายจุด
ดว้ยกนั และการวิเคราะหใ์นครัง้นีอ้า้งอิงจากหลกัการวิชาการในบทที่ 2 ดงัต่อไปนี ้

1. ช่วงเสียงเพลงไปดว้ยกนัหรือเปลา่ 
ระยะห่างของเสียง (Range) ในเพลงไปดว้ยกนัรเึปล่านัน้ โนต้ที่ต  ่าที่สดุคือ C4 ปรากฏ

ในหอ้งที่ 13, 14, 16, 19, 20,21, 22, 55, 56, 57, 58, 61, 62, 63, และ 64 ของเพลง โนต้สงูที่สุด
คือโนต้ E5 ปรากฏในหอ้งที่ 30, 31, 72 และ 73 ของเพลง ดงันัน้เพลงไปดว้ยกนัรเึปล่ามีระยะห่าง
ของช่วงเสียงเป็นขัน้คู่ 10 เมเจอร ์

2.ประโยคเพลง 
ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะหป์ระโยคเพลงโดยแบ่งเป็นวรรคเพลงตามความสมบูรณข์องประโยค

เพลง และแบ่งย่อยเป็นวลีเพื่อใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องแต่ละวลีไดม้ากขึน้ ดงัต่อไปนี ้
2.1 วรรคเพลง 

2.1.1 วรรคที่ 1 ในท่อน A1 หรือท่อน Verse เป็นวรรคแรกของเพลงมี 6 หอ้ง
หรือ 4 วลี 

 

 
2.1.2 วรรคที่ 1 ในท่อน A2 มีทัง้หมด 6 หอ้งเพลงหรือ 4 วลี และมีลกัษณะ

ถามตอบกบัวรรคที่ 1 ในท่อน A1 

 

 
2.1.3 วรรคที่ 1 ในท่อน B1 มีทัง้หมด 5 หอ้งเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ Pick 

up โนต้ในจงัหวะที่ 3 หอ้งที่ 24 เขา้หอ้งที่ 25  
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2.1.4 วรรคที่ 2 ในท่อน B1 มีทัง้หมด 5 หอ้งเพลงหรือ 3 วลี โดยมีการ Pick 
up โนต้ในจงัหวะที่ 3 หอ้งที่ 28 เขา้หอ้งที่ 29 และมีโนต้นอกบนัไดเสียงคือ Eb  

 

 
2.1.5 วรรคที่ 1 ในท่อน C หรือท่อน Hook มีทัง้หมด 5 หอ้งเพลง 2 วลี โดยมี

การ Pick up โนต้ในจงัหวะที่ 3 หอ้งที่ 32 เขา้หอ้งที่ 33  

 

 

2.1.6 วรรคที่ 2 ในท่อน C มีทั้งหมด 5 ห้องเพลง 2 วลี โดยมีการ Pick up 
โนต้ในจงัหวะที่ 3 หอ้งที่ 36 เขา้หอ้งที่ 37 

 

 
2.1.7 วรรคที่ 3 ในท่อน C มีทั้งหมด 5 ห้องเพลง 2 วลี โดยมีการ Pick up 

โนต้ในจงัหวะที่ 3 หอ้งที่ 40 เขา้หอ้งที่ 41 

 

 

2.1.8 วรรคที่ 4 ในท่อน C มีทั้งหมด 4 ห้องเพลง 2 วลี โดยมีการ Pick up 
โนต้ในจงัหวะที่ 3 หอ้งที่ 44 เขา้หอ้งที่ 45  
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สรุปประโยคเพลง 
จากการวิเคราะห์ประโยคเพลงไปด้วยกันรึเปล่า จะเห็นได้ว่า  ในท่อน A1 หรือท่อน 

Verse มีการใช ้1 โนต้กบัต่อค า 11 ค าโดยอาศยัเล่นสดัสว่นของจงัหวะ พบการการใชเ้ทคนิค Pick 
up ในท่อน B1 และท่อน C1 โดยประโยคเพลงจะกลบัมาเริ่มท่อน A3 A4 B2 C2 เป็นการซ า้ยกทีม 
(Repeat) และพบโนต้นอกบนัไดเสียง 1 โนต้คือ Eb  

 
การเคล่ือนทีข่องท านอง 

จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของท านองพบว่า เพลงไปด้วยกันรึเปล่า มีการใช้วิธีการ
เคลื่อนของท านองอยู่ 2 แบบ คือ การเคลื่อนที่ของท านองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) และ
การเคลื่อนที่ของท านองแบบขา้มขัน้ (Disjunct motion) โดยผูว้ิจยัไดแ้บ่งการเคลื่อนที่ของท านอง
เป็นวลีเพื่อใหเ้ห็นการเคลื่อนที่ไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ ดงันี ้
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ภาพประกอบ 23 การเคลื่อนที่ของท านองเพลงไปดว้ยกนัหรือเปล่า 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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จากการวิเคราะหจ์ะเห็นไดว้่า การเคลื่อนที่ของท านองเพลงไปดว้ยกันรึเปล่า มีทั้งการ
เคลื่อนที่ แบบตามขั้น (Conjunct motion) และการเคลื่อนที่แบบข้ามขั้น (Disjunct motion) 
ปรากฏการกระโดดของโนต้เกินคู่ 3 อยู่ในหอ้งที่ 16, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 34, 45, 46, 58,64, 
66, 68, 70, 71, 72, 76, 87, 98, 109, 110 และการเคลื่อนที่ส่วนใหญ่ของเพลงไปดว้ยกันรึเปล่า
เป็นการเคลื่อนที่ของท านองแบบขา้มขัน้ (Disjunct motion)  
 
แนวคิดและวิธีการประพันธเ์พลง 

เพลงไปดว้ยกนัรเึปล่า เป็นเพลงที่ประภพ ชมถาวรไดร้บัโจทยเ์พลงจากรุง่โรจน ์อปุถมัภ์
โพธิวฒัน ์หรือพี่รุง่ ผูบ้รหิารค่ายเพลง Smallroom มอบหมายใหเ้ขียนเพลงใหก้บัวง Armchair โดย
เป็นเพลงเร็วที่สนุก ผูค้นต้องเตน้ได ้มีความเป็น Bossa nova แบบเร็วและมีกลิ่นอายของเพลง 
You & Me Song ของวง The Wannadies เขา้มาผสม 

วิธีการประพนัธเ์พลงไปดว้ยกนัรเึปลา่ ประภพ ชมถาวรเริ่มจากการรอ้งท านองในจงัหวะ 
Bossa nova แบบเร็วและนึกจงัหวะที่ท าใหค้นลกุขึน้เตน้ จ าง่าย รอ้งตามง่าย ประภพ ชมถาวรใช้
วิธีการนึกถึงความเป็นตัวตนของวง Armchair นิสัยและทัศคติ การจริงจังในเรื่องความรกัของ
อนุสรณ ์มณีเทศ หรือโย่ง นักรอ้งน าของวง โดยเริ่มเขียนเนือ้รอ้งจากท่อน Hook ก่อน จึงไดค้  าว่า 
“เธอจะไปกับฉัน ไปดว้ยกนัรเึปล่า หากจะอยู่กับฉันเธอมั่นใจหรือเปล่า” เป็นหัวใจหลกัของเพลง
แสดงใหเ้ห็นถึงความจริงจงัในความรกัครัง้นี ้หลงัจากหวัใจหลกัของเพลงแลว้จึงหาวิธีเล่าเรื่องราว
โดยยอ้นกลบัมาเริ่มในท่อน Verse ที่มีความเป็น Bossa nova และไดค้ ามาเติมในท่อนนีว้่า “บอก
บอกไวเ้ลยก็อยากจะบอกไวเ้ลยตัวตนที่จริงเธออาจจะไม่เคยไดพ้บมนั” ตามสดัส่วนของท านองที่
วางไว ้ท าเหมือนกันในท่อน Verse 2 โดยใชก้ารด าเนินเรื่องการเก่ียวกับ “สิ่งที่คนมองเห็นอาจจะ
ไม่ใชต้ัวตนที่แทจ้ริง” ในแต่ละท่อนเพลงใชเ้ทคนิคการถามตอบ ในท่อน Pre Hook กล่าวเนือ้ได้
เพลงว่า “ถา้เธอไดส้มัผัสตัวตนของฉันเธอจะรบัมันไดไ้หม หากเธอพรอ้มเปิดรบัฉันก็จะเปิดใจให้
เธอ” และในท่อน Hook เป็นการถามย า้อีกครัง้ว่าเธอแน่ใจไปจะเดินไปดว้ยกนั จะรกักนั เพราะฉัน
จริงจังกับความรักครัง้นี ้ โดยประโยคจบเป็นการคลายปมเรื่องทั้งหมด หรือการ  Landing ใน
รูปแบบของประภพ ชมถาวร 
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เพลงหลับตา 

 

ภาพประกอบ 24 โนต้เพลงหลบัตา 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ภาพประกอบ 25 โนต้เพลงหลบัตา (ต่อ) 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ค าร้องเพลงหลับตา  
 

   ไดพ้บกนัอีกครัง้กบัน า้ตารนิไหล 
กบัการตดัสินใจที่พลาดไปดเูหมือนใครไดท้ ารา้ยเธอ  
 
วนันีเ้ธอกลบัมาและฉนัยงัยินดีเสมอ  
ฉนัรอคอยที่จะไดพ้บเธอคนที่ฉนัรกัสดุหวัใจ 
 
*ไม่เป็นไรใจเธอปลอดภยัแลว้เรื่องวนัวานนัน้ใหม้นัผ่านไป 
ฉนัจะอยู่ดแูลและไม่ไปไหนขอใหเ้ธออุ่นใจในออ้มแขนนี ้ 
 
**หลบัตาเถิดหนาเธอคู่ควรที่จะฝันดี 
ฝันรา้ยนัน้ไดจ้บไปเมื่อเธอกลบัมาอยู่ตรงนีทุ้ก ๆ นาทีจะดีเหมือนเดิม 
ฉนัจะไม่ถามถึงเรื่องราวและไม่ซ  า้เติม 
เมื่อพรุง่นีเ้ธอต่ืนมาจะเจอฉนัอยู่ที่เดิมและพบว่าวนัที่เป็นฝันรา้ย ไดจ้างหายไป 
 
(ซ า้ *, **) 
 
ฝันรา้ยไดจ้างหายไป 
 

ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับบทเพลง 
เพลงหลบัตาเริ่มตน้จาก เชาวเลข สร่างทุกข์(อดีตผูบ้ริหารค่ายเพลง Smallroom)ไดร้บั

หน้าที่ประพันธ์เพลงใหเ้ล็ก พงษธร หรือ เล็ก The Voice โดยไดม้อบหมายงานต่อใหก้ับประภพ 
ชมถาวร แต่เนื่องจากชื่อเพลงหลับตาเป็นชื่อที่ถูกก าหนดมาตั้งแต่แรกเพื่อใหส้อดคลอ้งกับเพลง
ก่อนหน้าที่ชื่อว่า “ลืมตา”ของเล็ก พงษธร หลงัจากนั้นประภพ ชมถาวรไดศ้ึกษาความเป็นตัวตน
ของศิลปิน ซึ่งบุคลิกภายนอกดเูป็นคนดมุีลายสกั แต่ตวัตนจริงๆเป็นคนที่อ่อนโยนจึงตีความเพลง
หลบัตาไวว้่า หากเธอโดนรงัแก โดนท ารา้ย หรือผิดหวงัจากสิ่งต่างๆ อย่างนอ้ยถา้เธอกลบัมาที่ตรง
นีเ้ธอจะหลบัไดอ้ย่างสนิทและเธอจะปลอดภยัแน่นอน เป็นที่มาของเรื่องราวที่จะเลา่ในบทเพลง 
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โครงสร้างของบทเพลง 
จากการวิเคราะหเ์พลงหลบัตา ผูว้ิเคราะหพ์บว่าเพลงหลบัตาเป็นเพลงที่มีความยาว 96 

หอ้งเพลง ประกอบ 6 ท่อน คือดว้ย  A1 : A2 : B1 : C1 : B2 : C2 โดยท่อน A หรือ ท่อน Verse มี
ความยาว 9 หอ้งเพลง ในท่อน B หรือ Pre Hook มีความยาว 9 และในท่อน C หรือท่อน Hook มี
ความยาว 19 หอ้งเพลง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากตารางสามารถเห็นไดช้ดัเจนยิ่งขึน้ดงันี ้

ตาราง 7 โครงสรา้งเพลงหลบัตา 

ท่อน ห้องที่ จ านวนห้อง 
Intro 1-8 8 
A1 8-16 9 
A2 16-24 9 
B1 24-32 9 
C1 32-50 19 

Solo 50-57 8 
B2 57-66 9 
C2 66-84 19 

Outro 92-96 5 

 
คีตลักษณ ์

เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า เพลงหลับตาอยุ่ในรูปแบบ รอนโด (Rondo Form) ซึ่งเป็น
ลักษณะของเพลงที่มี 3 ท่อน มีท านองแตกต่างกัน ดังนั้นรูปแบบการประพันธ์เพลงหลับตาที่
ประภพ ชมถาวรประพนัธข์ึน้คือ A : A : B : C : B : C 

 
วิเคราะหเ์นือ้ร้อง 

ลกัษณะค ารอ้ง 
ลกัษณะค ารอ้งของเพลงหลับตา มีลักษณะการใช ้1 ค ารอ้งต่อ 1 โน้ตเป็นส่วนใหญ่ 

และมีลกัษณะคลา้ยกลอนตลาด เนื่องจากไม่มีความตายตวัของสมัผสั ค า และพยางค ์ยงัมีการใช้
สมัผัสเทียมซึ่งมีความสมัพันธใ์นดา้นของเสียง เช่นค าว่า หนา กับ จะ , ถาม กับ ราว โดยปรากฎ
การใชส้มัผสัค าในเพลงหลบัตา ดงันี ้
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ภาพประกอบ 26 สมัผสัค า เพลงหลบัตา 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ความหมายของค าร้อง 
เพลงหลบัตา จุดประสงคห์ลกัคือการบอกคนที่รกัว่า ไม่ว่าเธอจะเจอเรื่องรา้ยๆ คนเดิม

คนนีห้รือที่ตรงนีย้ังเป็นที่พักกายพักใจ เธอจะนอนหลบัไดอ้ย่างสนิทและปลอดภัย เป็นเพลงที่ให้
พลงับวกกบัคนที่รกัยามอ่อนแอผ่านบุคลิกเขม้ครมึของเล็ก พงษธร ที่เป็นคนใจเย็นอ่อนโยนพรอ้ม
จะเป็นที่พึ่งใหค้นรกัหรือแฟนเพลง 

โดยในท่อน A1 หรือท่อน Verse เป็นท่อนที่ผูป้ระพันธก์ล่าวถึง การไดพ้บเจอคนที่รกัอีก
ครัง้ แต่กลบัพบว่าเธอมีน า้ตาโดนท ารา้ยร่างกายหรือจิตใจมา เหตุเพราะการตัดสินใจของเธอใน
ครัง้นัน้ ดงัเนือ้เพลงที่ว่า 

 
“ไดพ้บกนัอีกครัง้กบัน า้ตารนิไหล กับการตัดสินใจที่พลาดไปดูเหมือนใครได้ท า

 รา้ยเธอ” 
 

ท่อน A2 เป็นท่อนที่ผูป้ระพนัธก์ลา่วถึง กลบัมาของคนรกัที่ไม่ว่าจะนานเท่าไหร ่คนๆนีย้งั
ยินดีและรอคอยที่จะพบเธอเสมอไม่เคยเปลี่ยน และยงัรกัเธอสดุหวัใจ ดงัเนือ้เพลงที่กลา่วว่า 

 
“วนันีเ้ธอกลบัมาและฉนัยงัยินดีเสมอ ฉนัรอคอยที่จะไดพ้บเธอคนที่ฉนัรกัสดุหวัใจ” 

 
ท่อน B1 B2 หรือท่อน Pre Hook วรรคที่ 1 ผูป้ระพนัธก์ล่าวถึง เหตกุารณอ์ะไรที่มนัหนกั

หนาสาหสัที่เธอผ่านมาไม่ตอ้งกลวัอีกแลว้ ที่แลว้มาใหม้นัผ่านไป เธออยู่ตรงนีเ้ธอจะปลอดภัย ดัง
เนือ้เพลงที่กลา่วว่า 

 
“ไม่เป็นไรใจเธอปลอดภยัแลว้   เรื่องวนัวานนัน้ใหม้นัผ่านไป” 
 

ท่อน B1 B2 วรรคที่ 21 ผูป้ระพนัธก์ล่าวถึง จะคอยดแูลเธอไม่ห่างไปไหน ขอใหเ้ธออุ่นใจ
และไม่ตอ้งกงัวลอีกแลว้  เธอจะปลอดภยั ดงัเนือ้เพลงที่กลา่วว่า 

 
“ฉนัจะอยู่ดแูลและไม่ไปไหน   ขอใหเ้ธออุ่นใจในออ้มแขนนี”้ 
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ท่อน C1 C2 หรือท่อน Hook ในวรรคที่ 1 ผูป้ระพนัธก์ล่าวถึง ใหเ้ธอพักผ่อนเถอะเธอไม่
ควรเจอเรื่องรา้ยแบบที่ผ่านมา เมื่อเธอมาอยู่ตรงนีจ้ะไม่มีทางเกิดเรื่องแบบนัน้ขึน้อีก ดงัเนือ้เพลงที่
กลา่วว่า 

 
“หลบัตาเถิดหนาเธอคู่ควรที่จะฝันดี  ฝันรา้ยนั้นได้จบไปเมื่อเธอกลับมาอยู่ตรงนี  ้

 ทกุ ๆ นาทีจะดีเหมือนเดิม” 
 

         ท่อน C1 C2 ในวรรคที่ 2 ผูป้ระพันธ์กล่าวถึง ฉันจะไม่ถามเธอเลยว่าใครท ารา้ยหรือเจอ
เหตกุารณอ์ะไรมาถึงไดเ้ป็นแบบนี ้แต่เมื่อพรุ่งนีท้ี่เธอต่ืนขึน้มาฉันอยู่ขา้งๆเธอตรงนี ้และฝันรา้ยที่
เธอเจอมามนัจะจางหายไป ดงัเนือ้เพลงที่กลา่วว่า 

 
“ฉันจะไม่ถามถึงเรื่องราวและไม่ซ  า้เติม    เมื่อพรุ่งนี ้เธอต่ืนมาจะเจอฉันอยู่ที่ เดิม 

และพบว่าวนัที่เป็นฝันรา้ย ไดจ้างหายไป” 
 

วิเคราะหท์ านอง 
เพลงหลับตา จากการที่น ามาวิเคราะห์อยู่ในบันไดเสียง Gb Major โดยมีการด าเนิน

ท านองอยู่ในรูปแบบ Gb Major Scale กล่าวคือ มีโน้ตหลักที่ใชอ้ยู่ 7 เสียงคือ Gb Ab Bb B Db 
Eb F และการวิเคราะหเ์พลงนีไ้ดย้ดึหลกัวิชาการที่ไดอ้า้งอิงไวใ้นบทที่ 2 ดงัต่อไปนี ้

1.ช่วงเสียงเพลงหลบัตา 
ระยะห่างของช่วงเสียง (Range) ในเพลงหลบัตานัน้ มีโนต้ที่ต  ่าที่สดุคือ Db4 ซึ่งปรากฏ

ในหอ้งที่ 10, 16, 29, 31, 37, 64, และ 71 ของเพลง และโนต้ที่สูงที่สดุคือโนต้ Gb5 ซึ่งปรากฏใน
ห้องที่ 13, 18, 21, 34, 42, 46, 68, 76 และ 80 ดังนั้นเพลงหลับตาจะมีระยะห่างเป็นขั้นคู่ 11 
เพอรเ์ฟค 

2.ประโยคเพลง 
 ผู้วิจัยวิเคราะห์ประโยคเพลงโดยแบ่งเป็นวรรคเพลงตามหน่วยของเพลงที่มี

ประโยคจบสมบูรณใ์นตวัเอง และแบ่งย่อยเป็นวลีเพื่อใหเ้ห็นถึงความสมัพนัธข์องแต่ละวลีมากขึน้
ดงัต่อไปนี ้
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2.1 วรรคเพลง 
2.1.1 วรรคที่ 1 ในท่อน A1 หรือท่อน Verse เป็นวรรคเพลงแรกของบท โดย

เริ่มจากหอ้งที่ 8 เพลงมี 4 หอ้ง 2 วลี มีการ Pick up โนต้จงัหวะที่ 3 ของหอ้งที่ 8 เขา้หอ้งที่ 9  

 

 
2.1.2 วรรคที่ 2 ในท่อน A1 มีทั้งหมด 5 หอ้งเพลง 2 วลี โดยมีการ Pick up 

โนต้จงัหวะที่ 3 ของหอ้งที่ 12 เขา้หอ้งที่ 13 

 

 
2.1.3 วรรคที่ 1 ในท่อน A2 หรือท่อน Verse2 มีทั้งหมด 5 ห้องเพลง 2 วลี 

โดยมีการ Pick up โนต้จงัหวะที่ 3 ของหอ้งที่ 16 เขา้หอ้งที่ 17 

 
 

2.1.4 วรรคที่ 2 ในท่อน A2 มีทั้งหมด 5 หอ้งเพลง 2 วลี โดยมีการ Pick up 
โนต้จงัหวะที่ 3 ของหอ้งที่ 20 เขา้หอ้งที่ 21 

 

 
2.1.5 วรรคที่ 1 ในท่อน B1 หรือท่อน Verse มีทัง้หมด 5 หอ้งเพลง 2 วลี โดย

มีการ Pick up โนต้จงัหวะที่ 3 ของหอ้งที่ 24 เขา้หอ้งที่ 25 
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2.1.6 วรรคที่ 2 ในท่อน B1 มีทัง้หมด  5 หอ้งเพลง 4 วลี โดยมีการ Pick up 
โนต้จงัหวะที่ 3 ของหอ้งที่ 28 เขา้หอ้งที่ 29 

 

 
2.1.7 วรรคที่ 1ในท่อน C1 หรือท่อน Hook มีทัง้หมด 4 หอ้งเพลง 2 วลี โดยมี

การ Pick up โนต้จงัหวะที่ 3 ของหอ้งที่ 32 เขา้หอ้งที่ 33 

 
 

 
2.1.8 วรรคที่ 2 ในท่อน C1 มีทั้งหมด 5 หอ้งเพลง 3 วลี โดยมีการ Pick up 

โนต้จงัหวะที่ 2 ของหอ้งที่ 36 เขา้หอ้งที่ 37 

 

 
2.1.9 วรรคที่ 3 ในท่อน C1 มีทั้งหมด 4 หอ้งเพลง 2 วลี โดยมีการ Pick up 

โนต้จงัหวะที่ 2 ของหอ้งที่ 40 เขา้หอ้งที่ 41        

 

 

2.1.10 วรรคที่ 4 ในท่อน C1 มีทัง้หมด 7 หอ้งเพลง 4 วลี โดยมีการ Pick up 
โนต้จงัหวะที่ 2 ของหอ้งที่ 44 เขา้หอ้งที่ 45 
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สรุปประโยคเพลง 
จากการวิเคราะหป์ระโยคเพลงหลบัตา จะเห็นไดว้่า วรรคเพลงมีลกัษณะโดดเด่นที่พบ

คือการซ า้ยกทีม (Repeat) เป็นลกัษณะถามตอบโดยท่อน  A1 จะมีหนา้ที่ถาม และท่อน A2 จะท า
หน้าที่ตอบ ในด้านวลีเพลงหลับตาเป็นเพลงที่ขึน้วลีแบบเริ่มท านองไม่ครบจังหวะห้องเพลง
(Anacrusis) โดยใชเ้ทคนิค Pick up เขา้มาในวลีต่างๆ แต่ยงัถือว่ายงัไม่มีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษ  

 
การเคล่ือนทีข่องท านอง 

จากการศึกษาการเคลื่อนที่ของท านองเพลงหลบัตาพบว่า มีการใชว้ิธีทีการเคลื่อนที่ของ
ท านองอยู่ 2 แบบ คือ การเคลื่อนที่ของท านองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) และการเคลื่อนที่
ของท านองแบบขา้มขัน้ (Disjunct motion) โดยผูว้ิจัยแบ่งการวิเคราะหก์ารเคลื่อนที่ของท านอง
เป็นวลีเพื่อใหเ้ห็นไดช้ดัเจนขึน้ดงันี ้
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ภาพประกอบ 27 การเคลื่อนที่ของท านองเพลงหลบัตา 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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ภาพประกอบ 28 การเคลื่อนที่ของท านองเพลงหลบัตา (ต่อ) 

ที่มา : กฤติน นกแกว้. (2564). 
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จากการวิเคราะหจ์ะเห็นไดว้่า การเคลื่อนของท านองในเพลงหลบัตานี ้มีทัง้การเคลื่อนที่
ของท านองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 9 ต าแหน่ง และการเคลื่อนที่ของท านองแบบขา้มขัน้ 
(Disjunct motion) ถึง 11 ต าแหน่ง และพบการกระโดดของโนต้เกินคู่ 3 ในหอ้งที่  10, 14, 16, 18, 
19, 21, 25, 29, 31, 36, 37, 39, 40, และ 46   

เนื่องจากเพลงหลบัตามีการวนซ า้ท่อน B และ C ถึง 2 ครัง้ และการเคลื่อนที่ของท านอง
แบบขา้มขั้น(Disjunct motion) ปรากฏอยู่ครัง้ละ 6 วลี ดังนั้นจึงสรุปไดว้่าลักษณะเด่นของการ
เคลื่อนที่ของท านองเพลงหลบัตานีคื้อ ลกัษณะการเคลื่อนที่แบบขา้มขัน้ (Disjunct motion) ส่วน
ลกัษณะการเคลื่อนที่ของท านองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) นัน้มีความโดดเด่นนอ้ยกว่าอยู่
เพียงเล็กนอ้ย 

 
แนวคิดและวิธีการประพันธเ์พลง 

 เพลงหลับตาเริ่มต้นมาจาก เชาวเลข สร่างทุกข์(อดีตผู้บริหารค่ายเพลง 
Smallroom)ได้รับมอบหมายประพันธ์เพลงให้กับเล็ก พงษธร หรือ เล็ก The Voice โดยได้
มอบหมายงานต่อใหก้ับประภพ ชมถาวร  เนื่องจากชื่อเพลงหลบัตาเป็นชื่อที่ถูกก าหนดมาตัง้แต่
ตน้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัเพลงก่อนหนา้ที่ชื่อว่า “ลืมตา” หลงัจากนัน้ประภพ ชมถาวรไดศ้กึษาความ
เป็นตัวตนของศิลปิน ซึ่งบุคลิกภายนอกดูเป็นคนดุมีรอยสกั แต่ตัวตนจริงๆเป็นคนที่อ่อนโยนจึง
ตีความเพลงหลบัตาไวว้่า หากเธอโดนรงัแก โดนท ารา้ย หรือผิดหวงัจากสิ่งต่างๆ อย่างนอ้ยถา้เธอ
กลบัมาอยู่ที่ตรงนีเ้ธอจะหลบัไดอ้ย่างสนิทและเธอจะปลอดภยัแน่นอน  

 วิธีการประพนัธเ์ริ่มจากการตีความชื่อเพลงหลบัตา โดยค านึงถึงตวัตนศิลปินเป็น
หลกั เพลงหลบัตาประภพ ชมถาวรไดตี้ความว่าเป็นเพลงที่มีเนือ้หาเป็นบวก ดงัเนือ้หาที่กล่าวว่า 
ไม่ว่าเธอจะเจอเรื่องรา้ยๆอะไรมา อย่างนอ้ยกลบัมาตรงนีเ้ธอจะหลับไดอ้ย่างสนิทอย่างแน่นอน 
หลงัจากนัน้หาประโยคหลกัของเพลงจนไดค้ าว่า เธอคู่ควรที่จะฝันดี , ต่ืนมาฉันจะรออยู่ตรงนี ,้ ฉัน
จะไม่ถามและไม่ซ  า้เติม, วนันึงฝันรา้ยจะจางหายไป ซึ่งเป็นวลีที่เหมาะสมกบัเล็ก พงษธร ที่มีนิสัย
เป็นคนจริงใจ โดยเพลงหลบัตาเป็นการประพนัธพ์รอ้มกนัทัง้เนือ้รอ้งท านอง ใชเ้ทคนิคการเลา่เป็น
ฉากละครใหเ้ห็นภาพในท่อน Verse กล่าวว่า “ไดพ้บกนัอีกครัง้กบัน า้ตารินไหลกับการตดัสินใจที่
พลาดไปดเูหมือนใครไดท้ ารา้ยเธอ” ใชเ้ทคนิคการเล่าเรื่องเป็นฉากละครเหมือนกนัในท่อน Verse 
2 กล่าวว่า “วนันีเ้ธอกลบัมาและฉันยงัยินดีเสมอฉันรอคอยที่จะไดพ้บเธอคนที่ฉันรกัสดุหวัใจ” ใน
ท่อน Pre Hook และ Hook ลว้นใชว้ิธีเล่าเรื่องเหตกุารณเ์ป็นฉากแบบเดียวกนัทัง้หมด และใชค้ลงั
ค า คลงัวลีที่เตรียมไวก้่อนน่ามาเติมในแต่ละท่อนเพลง โดยการรอ้งท านองและเนือ้รอ้งใหเ้ขา้กัน
และไม่โกงวรรณยกุตข์องค า 
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บทที ่5 
สรุป อภปิราย และขอ้เสนอแนะ 

การวิเคราะหผ์ลงานการประพนัธเ์พลงของประภพ ชมถาวร โดยการศึกษาวิจยัในครัง้นี ้
เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห ์โดยอาศยัขอ้มูลทางวิชาการ บทความ หนงัสือ แผ่นซีดี และ
เว็บไซต์ที่เก่ียวขอ้ง โดยศึกษาผู้วิจัยศึกษาขอ้มูลตามวิธีการทางหลักมานุษยดุริยางควิทยา ซึ่ง
ด าเนินการมาเป็นล าดบั สามารถท าการสรุปผลการศกึษาไดด้งันี ้

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาชีวประวัติ แนวคิดและวิธีการในประพันธ์เพลงสมัยนิยมของ ประภพ  

ชมถาวร  
2. เพื่อวิเคราะหผ์ลงานการประพนัธเ์พลงสมยันิยมของ ประภพ ชมถาวร 

วิธีการด าเนินการวิจัย 
การศึกษาวิจัยในครัง้นี ้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห ์โดยเริ่มจากผูว้ิจัยได้

ศึกษาเอกสารวิจยั เอกสารงานวิชาการ วีดีทัศน ์และผูม้ีประสบการณโ์ดยตรง จากนัน้ไดน้ าขอ้มูล
ที่ศกึษามาทัง้หมดมาเรียบเรียงขอ้มลู โดยศกึษาวิเคราะหใ์นดา้นต่างๆดงัต่อไปนี ้

1. ชีวประวติั แนวคิดและวิธีการกระพนัธเ์พลงสมยันิยมของ ประภพ ชมถาวร 
1.1 ชีวประวติั 

1.1.1 ประวติัสว่นตวั 
1.1.2 ประวติัการศกึษา 
1.1.3 ประวติัการท างาน 
1.1.4 ผลงาน 

2. วิเคราะหผ์ลงานการประพันธ์เพลงสมัยนิยมของ ประภพ ชมถาวร ที่ประพันธ์ใหก้ับ 
วง Superbaker และศิลปินที่มีชื่อเสียง 

2.1 ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบับทเพลง 
2.1.1 ความเป็นมาของเพลง 
2.1.2 โครงสรา้งเนือ้ของเพลง 
2.1.3 คีตลกัษณ ์
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2.2 วิเคราะหค์ ารอ้ง 
2.2.1 ลกัษณะของค ารอ้ง 
2.2.2 ความหมายของค ารอ้ง 

2.3 วิเคราะหท์ านอง 
2.3.1 ช่วงเสียง 
2.3.2 ประโยคเพลง 
2.3.3 การเคลื่อนที่ของท านอง 

3. แนวคิดและวิธีการในการประพนัธเ์พลง 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
ผูว้ิจยัสรุปผลการศกึษาวิจยัออกเป็น 3 สว่นคือ 
1.ชีวประวติั แนวคิดและวิธีการกระพนัธเ์พลงสมยันิยมของ ประภพ ชมถาวร 
ประภพ ชมถาวร ชื่อเล่น กอลฟ์  เกิดวันที่  2 มกราคม พ .ศ. 2519 ชื่อในวงการเพลง 

กอลฟ์ Superbaker เป็นชาวจังหวดักรุงเทพมหานคร เขา้รบัการศึกษาระดบัชัน้อนุบาลที่โรงเรียน
สุนันท์ศึกษา ระดับประถมศึกษาปีที่  1-2 ที่โรงเรียนสุโรจน์วิทยา ระดับประถมศึกษาปีที่  3-6 
โรงเรียนวดัอัมรินทราราม ระดับชัน้มัธยมปีที่ 1-6 โรงเรียนทวีธาภิเศก และระดบัชัน้อดุมศึกษาใน
คณะนิเทศศาสตร ์มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ในปี 2535-2539 ประกอบอาชีพนกั
ประพันธ์เพลง ศิลปิน นักอ่านโฆษณา อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัย
ศิลปากร ที่ทัง้ยังเปิดการเรียนการสอนบุคคลที่สนใจดา้นประพันธ์เพลงโดยใชช้ื่อว่า Lyric Clinic 
By Golf Superbaker  

 ประภพ ชมถาวรเริ่มท างานในดา้นนิเทศศาสตรก์บันิตยสารบนัเทิงคดีรว่มกบัคณุ
มาโนช พุฒตาล ต าแหน่ง Copy writer (ผู้สรา้งเนือ้หาหลากหลายรูปแบบ, การตลาด, สื่อและ
โฆษณา) ภายหลังได้ออกมาท างานกับค่ายเพลง Ursa Major แผนกต่างประเทศเก่ียวกับการ
น าเขา้เพลงจากต่างประเทศ และในระยะเวลาการท างานทางค่ายเพลงไดเ้ห็นถึงความสามารถ
ดา้นการประพนัธเ์พลงของประภพ ชมถาวร จึงไดเ้ริ่มฝึกฝนประพนัธค์  ารอ้งอย่างเป็นจรงิเป็นจงัจน
เริ่มมีผลงาน งานชิน้แรกในฐานะนักประพันธ์เพลงโดยได้เริ่มเขียนใหก้ับคุณซาร่า ผุงประเสริฐ 
สงักัดค่ายเพลง Sony Music ถือเป็นจุดเริ่มตน้ในการเป็นนักประพันธ์เพลง แต่ในขณะเดียวกัน
ประภพ ชมถาวรยังมีความฝันด้านงานนิเทศศาสตรค์วบคู่กันโดยยังคงท างานด้านโฆษณา 
รายการโทรทศันจ์นเติบโตเป็นถึงครีเอทีฟโฆษณา  
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ในงานดา้นการประพนัธเ์พลงเริ่มท าเป็นอาชีพในช่วงที่ก าลงัเสนอเพลงของตนเองกับ
ค่ายเพลง Smallroom แต่ยงัไม่ไดร้บัการคดัเลือก ทางค่ายเพลงใหค้วามสนใจกบัเสียงรอ้งและการ
ประพนัธเ์พลง จนกระทั่งทางค่ายเพลง Smallroom ก าลงัท างานเพลงใหก้บัศิลปิน Armchair ชดุที่
สอง อัลบัม้ Design จึงไดเ้รียกประภพ ชมถาวรมาร่วมประพันธ์เพลงในอัลบัม้ และไดเ้ป็นผูดู้แล
ดา้นค ารอ้งใหก้ับค่ายเพลง Smallroom ถือเป็นจุดเริ่มตน้อย่างเป็นทางการในอาชีพนักประพันธ์
เพลง 

หลงัจากไดท้ างานร่วมกับค่ายเพลง Smallroom มาไดร้ะยะหนึ่ง ประภพ ชมถาวร ได้
เริ่มสร้างผลงานให้กับตัวเองในฐานะศิลปิน โดยใช้ชื่อว่า Superbaker ออกอัลบั้มมีชื่อว่า 
"Beautiful Day" ประภพชมถาวรไดช้กัชวนเพื่อนๆที่เคยเล่นดนตรีในสมยัเป็นนกัเรียนนกัศึกษามา
รวมวงดว้ยกนั โดยมีเพลงดงัติดหูที่ชื่อเพลงว่า "กอด" ในอลับัม้ชดุนีป้ระภพชม ถาวรไดพ้ิสจูนฝี์มือ
การแต่งเพลงของเขาดว้ย โดยการแต่งเพลงเองทั้งหมด หลงัจากนัน้ไดม้ีการปรบัเปลี่ยนสมาชิก
โดยประภพ ชมถาวร ยังเป็นหัวเรือใหญ่และมี วรางคณา ชวาลเวชกุล (ฝน) มือเบส , วิษณุ ภูมิ
ถาวร (ปิง) มือกีตาร ์เขา้มาเป็นสมาชิก ใหม่และได ้อิทธิพร สุปรีชากร (กั้ง) มือกลอง เขา้มาใน
ภายหลงั Superbaker มีเพลงดังมากมายตวัอย่างเช่น ออกซิเจน, รกัคือสิ่งสวยงาม, เขิน, แค่ผ่าน
มาเจอ, บา้นของหัวใจ, ความรกั และอีกมากมาย ประภพ ชมถาวรหรือ กอลฟ์ Superbaker ยัง
ประพันธ์และร่วมประพันธ์ใหก้ับศิลปิน อาทิ Armchair, Srcubb, The Richmantoy, โดม ปกรณ ์
ลัม, เบล สุพล, เก่ง ธชย, เล็ก พงษธร ยังมีงานด้านโฆษณา อาจารยส์อนประพันธ์เพลงให้กับ
มหาวิทยาลัยหลายแห่ง และยังมี  Lyric Clinic By Golf Superbaker ที่ ให้ค าแนะน าในเรื่อง
ประพนัธเ์พลงใหผู้ก้บัสนใจ  

ประภพ ชมถาวรเป็นผูอ้ยู่เบือ้งหนา้และเบือ้งหลงัศิลปินที่มีชื่อเสียงในปัจจบุนั มีเพลงที่
ได้รบัความนิยมมากมายไม่ว่าจะเป็นเพลงของวง Superbaker อย่างเช่น ออกซิเจน, รกัคือสิ่ง
สวยงาม, ความรกั, กอด, เขิน, แค่ผ่านมาเจอ, บา้นของหวัใจ และเพลงที่ประพนัธใ์หศิ้ลปินท่านอ่ืน
อย่างเช่น รึเปล่า, วนัที่ฉันป่วย, รกัแท,้ ไปดว้ยกันหรือเปล่า, พรุ่งนี ้ของวง Armchair หรือจะเป็น
เพลง เขา้กนัดี ของวง Scrubb, สะดดุรกั ของวง The Richmantoy, ทศกณัฐ์ มานะ ของเก่ง ธชย, 
ขอ ของวง Lomosonic, เสพติดความเจ็บปวด ของวง The Yers, หลบัตา ของเล็ก พงษธร ทัง้หมด
นีเ้ป็นการการนัตีความส าเรจ็ดา้นงานประพนัธเ์พลงสมยันิยมของ ประภพ ชมถาวร ไดเ้ป็นอย่างดี 

 
 
 

https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B2_%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
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2.การวิเคราะหผ์ลงานการประพนัธเ์พลงสมยันิยมของ ประภพ ชมถาวร 
2.1 ความรูท้ั่วไปเก่ียวกบับทเพลง 
 จากการวิเคราะหบ์ทเพลงของประภพ ชมถาวร ซึ่งมีประเด็นในการวิเคราะหคื์อ 

ความเป็นมาของเพลง โครงสรา้งของเพลงและคีตลกัษณ์ ผูว้ิจัยพบว่า ในดา้นของความเป็นมา
ของบทเพลงส่วนหนึ่งจะมาจากแรงบันดาลใจในบทเพลงเก่าที่ประสบความส าเร็จตัวอย่างเช่น 
เพลงออกซิเจนที่ไดแ้รงบันดาลใจมาจากเพลงลมหายใจ ของบอย โกสิยพงษ์ เพลงเขินที่ไดแ้รง
บนัดาลใจมากจากเพลงเผลอ ของนพ พรช านิ หรือเพลงไปดว้ยกนัรเึปล่า ที่ไดแ้นวคิดดา้นท านอง
และดนตรีมากจากเพลง You & Me ของวง The Wannadies ส่วนในเพลงหลบัตา ชื่อเพลงใชก้าร
เลน่ค ากบัเพลงก่อนหนา้ของเล็ก พงษธรที่ชื่อเพลงว่า ลืมตา 

 ความเป็นมาของบทเพลงจะเกิดจากอารมณเ์พลงที่ขาดไปส าหรบัตัวศิลปินหรือ
ตวัวงดนตรี ตวัอย่างเช่น ในเพลงความรกัที่ตวัวง Superbaker เป็นวงเพลงรกัดา้นบวก แต่กลบัไม่
มี เพลงชื่อความรักเลย ก็สามารถเป็นจุดเริ่มต้นในงานประพันธ์ หรือเพลงออกซิเจน ที่วง  
Superbaker ในเวลานัน้ขาดเพลงที่สนุก คนสามารถเตน้ไดใ้นการแสดงจึงจ าเป็นตอ้งมีเพลงเร็ว
สนกุสนานในการแสดงเพิ่มขึน้  

 ในอีกกรณีดา้นความเป็นมาของบทเพลงจะเกิดจากความตอ้งการของตวัศิลปินที่
จะสื่อสารกับแฟนเพลงหรือคนรกั อย่างในเพลงไปด้วยกันรึเปล่าที่ศิลปินวง Armchair ไดบ้อก
ความตอ้งการแก่ผูป้ระพันธ์ว่า ตอ้งการเพลงที่บอกถึงการมองคนหรือตัดสินคนที่ภายนอก และ
หากเขา้มาเรียนรูถ้ึงภายในแลว้ฉันไม่ไดเ้ป็นอย่างที่คิด เธอจะพรอ้มเปิดรบัหรือเปล่า หรือในเพลง
หลบัตาที่ตอ้งตีความเรื่องราวของเพลงใหก้บัตวัศิลปินที่เป็นคนอบอุ่นอ่อนโยน และพรอ้มที่จะดูแล
ปกปอ้งคนรกัเสมอ 

 
2.2 วิเคราะหค์ ารอ้ง 
 จากการศึกษาวิเคราะหค์ ารอ้งของบทเพลงที่ประพันธโ์ดยประภพ ชมถาวร ซึ่งมี

ประเด็นการวิเคราะหคื์อ ลกัษณะของค ารอ้งและความหมายของค ารอ้ง พบว่า ในดา้นลักษณะ
ของค ารอ้งนัน้ มีลกัษณะการใช ้1 ค า ต่อ 1 ตัวโนต้เป็นส่วนใหญ่ มีการใชม้ากกว่า 1 ค าใน 1 ตัว
โน้ตบ้างแต่อาศัยการเล่นกับสัดส่วนจังหวะ และลักษณะคลา้ยกลอนตลาด เนื่องจากไม่มีการ
ตายตัวในเรื่องของสมัผัส วรรค ค า พยางค ์มีการใชส้มัผสัเทียมที่พอ้งในเรื่องของเสียงเขา้มาช่วย 
จึงท าใหม้ีอิสระในการประพนัธม์ากยิ่งขึน้ 
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 ในดา้นความหมายของค ารอ้ง พบว่า แต่ละบทเพลงจะมีการวางใจความส าคัญ
ของเพลงไวใ้นท่อน Hook โดยการจัดวางการด าเนินเรื่องจากท่อน Verse, Pre Hook ส่งเนือ้หา
ของเรื่องเขา้ท่อน Hook จุดเด่นของงานประพนัธคื์อการเล่าเรื่องเป็นสถานการณน์ัน้ๆในแต่ละท่อน
เพลง หรือการใชค้ า วลี เพื่อส่งเสรมิชื่อเพลงและใจความส าคญัของเพลง ในเพลงออกซิเจนมีการ
ใช้ค าว่า ลมหายใจ, อากาศ, ขาดเธอฉันคงตาย, หล่อเลีย้ง เป็นการยกความส าคัญของค าว่า 
ออกซิเจนใหเ้ด่นชดัมากขึน้  

ในดา้นโครงสรา้งของเนือ้เพลงและคีตลกัษณน์ัน้ ในแต่ละเพลงจะมีความแตกต่างกัน
ออกไป คีตลกัษณส์่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบ รอนโด(Rondo form) พบในเพลงออกซิเจน, เพลงรกัคือ
สิ่งสวยงาม, เพลงเขิน, ไปด้วยกันรึเปล่า และเพลงหลับตา มี 5 รูปแบบได้แก่ AABABCBB, 
ABBCABBCAA, AABCBCC, AABCAABCC และ AABCBC ส่วนเพลงที่ มี คีตลักษณ์อยู่ ใน
รูปแบบ ไบนารี(Binary form) คือ AABABB พบในเพลงความรกั 

 
 2.3 วิเคราะหท์ านอง 
 จากการศึกษาวิเคราะหท์ านองของบทเพลงที่ประพนัธโ์ดยประภพ ชมถาวร ซึ่งมี

ประเด็นการวิเคราะห ์ช่วงเสียง ประโยคเพลง การเคลื่อนที่ของท านอง พบว่า 
2.3.1 ช่วงเสียง พบว่า บทเพลงส่วนใหญ่จะมีช่วงเสียงอยู่ระหว่าง ขัน้คู่ 10 

เมเจอร์(M10), 10 ไมเนอร์(m10) และ 11 เพอร์เฟค (P11) ซึ่งเป็นช่วงเสียงที่ ไม่ห่างกันมาก
จนเกินไป ท าใหผู้ข้บัรอ้งสามารถรอ้งไดไ้ม่ยากนกัและผูฟั้งสามารถรอ้งตามไดง้่าย ช่วงเสียงที่เป็น
ขัน้คู่ 11 เพอรเ์ฟค พบใน เพลงความรกั เพลงเขิน เพลงหลับตา และเพลงหลบัตา ส่วนในเพลง
ออกซิเจนและเพลงไปดว้ยกนัรเึปลา่ อยู่ในช่วงเสียงที่เป็นขัน้คู่ 10 เมเจอร(์M10) และเพลงรกัคือสิ่ง
สวยงาม อยู่ในช่วงเสียงที่เป็นขัน้คู่ 10 ไมเนอร(์m10)  

2.3.2 ประโยคเพลง พบว่าเพลงของประภพ ชมถาวรนัน้ วรรคเพลงสว่นใหญ่
มีลกัษณะการถาม ตอบ โดยวรรคที่ 1 จ าท าหนา้ที่ถาม (Antecedent) วรรคที่ 2 จะท าหนา้ที่ตอบ 
(Consequence) ส่วนในดา้นของวลีนัน้ พบการเริ่มท านองแบบไม่ครบจงัหวะ โดยใชเ้ทคนิค Pick 
up ในทกุบทเพลง ท าใหผู้ฟั้งมีความรูพุ้่งไปขา้งหนา้โดยเฉพาะในท่อน Hook และจดุนีท้  าใหเ้ห็นถึง
รูปแบบในการสรา้งประโยคในรูปแบบของประภพ ชมถาวร 
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2.3.3 การเคลื่อนที่ของท านอง พบว่ามีการใชก้ารเคลื่อนที่ของท านองแบบ
ตามขัน้ (Conjunct motion) การเคลื่อนที่ของท านองแบบขา้มขัน้ (Disjunct motion) และท านอง
แบบการซ า้ (Repetition) อยู่โดยทั่วไปของแต่ละบทเพลง แต่จะมีการใชล้กัษณะใดลกัษณะหนึ่ง
เท่านัน้ ที่โดดเด่นและพบบ่อยในเพลง 

 
3. แนวคิดและวิธีการในการประพนัธเ์พลง 

 แนวคิดในการประพนัธเ์พลงของประภพ ชมถาวร ส่วนใหญ่เริ่มคิดจากเพลงที่ยัง
ขาดไปส าหรบัอัลบัม้และการแสดงสด อย่างในเพลงออกซิเจนที่ตอ้งการเพลงเร็วในการแสดงสด 
ผูช้มสามารถเตน้ไดท้ าใหก้ารแสดงไม่น่าเบื่อจนเกินไปหรือในเพลงความรกัที่ตัววง Superbaker 
เป็นวงเพลงรกัแต่ในอลับัม้ทัง้หมดของวงยงัขาดเพลงชื่อความรกัจึงน ามาต่อยอดสรา้งเพลงขึน้ ใน
กรณีที่ประพันธ์ใหศิ้ลปินท่านอ่ืน มักที่จะเริ่มจากการพูดคุยท าความรูจ้ักกับศิลปินเพื่อใหเ้ขา้ใจ
นิสยั ค าพดู บคุลิกของนกัรอ้งและวงดนตรี เพื่อใหต้วัศิลปินสามารถสื่อสารเพลงนัน้ๆไดดี้ที่สดุโดย
ไม่เสียความเป็นตวัตน ในส่วนของเนือ้หาของเพลง ตัวศิลปินมักจะมีเรื่องราวที่อยากถ่ายทอดอยู่
แลว้ อย่างในเพลงไปดว้ยกนัรเึปลา่ที่มีเนือ้หาเก่ียวกบัการอยากใหรู้จ้กัตวัตนที่แทจ้รงิก่อนตดัสินใจ
ที่จะรกักนัของ โย่ง นกัรอ้งน าวง Armchair หรือในเพลงหลบัตา ที่มีการวางชื่อเพลงมาก่อนและให้
ประภพ ชมถาวรตีโจทยจ์ากชื่อเพลงเป็นเรื่องราวที่เหมาะสมกบัตวัศิลปิน  แนวคิดในการประพนัธ์
ในอีกกรณีคือการหาตน้แบบจากเพลงฮิตเก่าๆ มาประยุกตใ์หเ้กิดเพลงใหม่ อย่างในเพลงเขินที่ได้
น าเพลง เผลอ ของ นพ ภรช านิ มาเป็นตน้แบบในการประพนัธน์ัน้เอง 

 วิธีการประพันธเ์พลงของประภพชมถาวร มีเทคนิคการประพันธ์ 2 แบบ คือ การ
เริ่มประพนัธท์ านองเพลงก่อน และการเริ่มประพนัธพ์รอ้มกนัทัง้ค ารอ้งและท านองเพลง โดยในการ
เริ่มประพันธ์ท านองเพลงก่อน จะใช้เทคนิคการนึกถึงบรรยากาศของเพลงแล้วจึงรอ้งท านอง
ออกมาโดยใชกี้ตารโ์ปร่งเป็นเครื่องดนตรีหลัก ท าวิธีนีจ้นครบในท่อนส าคัญทุกท่อนแลว้จึงเริ่ม
ประพนัธค์  ารอ้ง วิธีนีพ้บในเพลงออกซิเจน เพลงความรกั เพลงเขิน และเพลงไปดว้ยกนัรเึปล่า สว่น
การเริ่มประพันธ์พรอ้มกันทั้งเนือ้เพลงและท านองเพลง จะใช้เทคนิคการสรา้งประโยคและวลี
ส  าคญัๆโดยการรอ้งท านองออกมาพรอ้มเนือ้เพลงในแต่ละท่อนเพลง แลว้น ามาประกอบกนั พบวิธี
นีใ้นเพลงหลบัตาและเพลงรกัคือสิ่งสวยงาม 

 ในดา้นของการประพันธ์ค ารอ้งประภพ ชมถาวรเริ่มจากการสรา้งประโยคที่เป็น
ใจความส าคัญของเพลงก่อน ส่วนใหญ่มักอยู่ในท่อน Hook หลงัจากไดป้ระโยคใจความส าคัญ
แลว้จึงน ามาขยายเรื่องราวโดยใชเ้ทคนิคเลา่เรื่องเป็นฉากละครหรือเป็นสถานการณใ์หเ้ห็นภาพใน
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ท่อน Verse และท่อน Pre Hook และหาค าหรือวลีที่ส่งเสริมใจความส าคัญของเพลง อย่างใน
เพลงความรกั ที่ในท่อน Verse มีการเล่าถึงพฤติกรรมของคนมีความรกัตั้งแต่วัยเรียนจนถึงวัย
ท างานเพื่อเฉลยค าตอบในท่อน Hook ว่า “นัน้แหละความรกั” หรือในเพลงหลบัตาท่อน Verse ที่
เล่าเหตกุารณก์ารโดนท ารา้ยจากคนรกั และด าเนินเรื่องต่อโดยกล่าวว่า “ไม่เป็นไรใจเธอปลอดภัย
แลว้” ในท่อน Pre Hook โดยเรื่องราวทัง้หมดยึดโยงกบัท่อน Hook ที่เป็นความหมายหลกัของเนือ้
เพลงหลบัตา ที่กลา่วว่า “หลบัตาเถิดหนาเธอคู่ควรที่จะฝันดีฝันรา้ยนัน้ไดจ้บเมื่อเธอกลบัมาอยู่ตรง
นี”้ ซึ่งพบวิธีการประพันธ์แบบการสรา้งประโยคใจความส าคัญก่อนบ่อยครัง้ในการประพันธ์ของ
ประภพ ชมถาวร และอีกหนึ่งเทคนิคที่ประภพ ชมถาวรใหค้วามส าคญัเป็นอย่างมากคือการท าให้
ประโยคหรือวลีจบเพลงสวยงามและคลี่คลายเรื่องราวทัง้หมด อย่างในเพลงเขินที่มีประโยคจบ
กล่าวว่า “อนัดบัหนึ่งในหวัใจตอ้งเป็นเธอของฉันนัน้เท่านัน้เลย” หรือเพลงความรกัที่กลา่วว่า “และ
ครัง้หนึ่งชีวิตนีไ้ดพ้บความรูส้กึนีก้็ดีมากมาย” ซึ่งประภพ ชมถาวรเรียกเทคนิคนีว้่าการ Landing 

 

อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิ เคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงของประภพ ชมถาวร โดยมี

วัตถุประสงค์ในการศึกษาชีวประวัติ แนวคิด วิธีการประพันธ์และวิเคราะหผ์ลงานการประพันธ์
เพลงสมัยนิยมของประภพ ชมถาวร นักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียง และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นใน
การประพนัธเ์พลงนัน้ ผูว้ิจยัจะขออภิปราย ดงันี ้

ประภพ ชมถาวร เริ่มศึกษาดา้นการประพันธ์เพลงในช่วงอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการ
เรียนนิเทศศาสตร ์แต่ดว้ยความที่เป็นนักคิด นักเขียน ท าใหง้านดา้นการประพันธ์เพลงโดดเด่น 
ประกอบกบัความพยายามควา้หาโอกาส ท าสิ่งที่ตนรกั จนประสบความส าเร็จในการเป็นศิลปินใน
ชื่อวง Superbaker และเป็นนักประพันธ์เพลงที่สรา้งผลงานประสบความส าเร็จมากมายใหก้ับ
หลากหลายศิลปิน ทัง้นีม้าจากวิธีการคิด การเรียนรูจ้ากนกัประพนัธเ์พลงรุ่นพี่ น ามากลั่นกรองท า
ใหเ้กิดวิธีการประพันธ์ในแบบของตัวเอง โดยการสรา้งหัวใจของเพลงในท่อนเพลงที่ส  าคัญที่สุด
และใชว้ิธีการเล่าเรื่องใหเ้ห็นถึงสถานการณใ์นแต่ละท่อนเพลงเพื่อสรา้งเนือ้หาใหใ้จความหลกัของ
เพลงแข็งแรงยิ่งขึน้ ในท่อนจบของเพลงตอ้งสรุปคลี่คลายปัญหาทกุอย่างของบทเพลงไดเ้ป็นอย่าง
ดี ประกอบกบัการเรียนรูต้วัตนของศิลปินที่น าบทเพลงไปถ่ายทอด ท าใหง้านประพนัธข์องประภพ 
ชมถาวรทกุชิน้งานเต็มเป่ียมไปดว้ยคณุภาพ ไดร้บัการยอมรบัจากคนในวงการเพลงและเป็นที่นิยม
จากผูฟั้งในวงกวา้ง เพราะเหตุนีจ้ึงท าใหป้ระภพ ชมถาวรเป็นหนึ่งบุคคลที่มีอิทธิพลกบัศิลปินนัก
ประพนัธรุ์น่ใหม่ อีกทัง้ยงัสรา้งผลงานใหก้บัวงการเพลงไทยอย่างต่อเนื่องตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 
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ผลการศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหก์ารประพันธ์เพลงสมัยนิยมของประภพ ชมถาวรนี ้
สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ (ศภุเมธ เพชรอดุม, 2561, น. 214) ที่ไดศ้กึษาวิเคราะหเ์นือ้เพลงของ
บทเพลงที่ประพนัธโ์ดยประภาส ชลศรานนท ์ซึ่งมีประเด็นการวิเคราะหคื์อ ลกัษณะของค ารอ้งและ
ความหมายของค ารอ้งพบว่า ในดา้นลักษณะค ารอ้งนัน้ บทเพลงส่วนใหญ่ของประภาส ชลศรา
นนท ์มีลกัษณะค าพยางคเ์ป็นส่วนใหญ่ 1 ค ารอ้งต่อ 1 ตวัโนต้เป็นส่วนใหญ่ และมีลกัษณะคลา้ย
กลอนตลาด เนื่องจากไม่มีความตายตัวในเรื่อง จ านวนค า จ านวนวรรค สัมผัสค า ทัง้นี ้เกิดจาก
จ านวนของค า จงัหวะ ท านอง และความหมายที่ตอ้งการสื่อออกมา (ณัฐธัญ อินทรค์ง, 2551, น. 
212) ศึกษาพบว่าบทเพลงของวงดนตรีแกรนดเ์อ็กซพ์บว่าการประพนัธค์  ารอ้งมีลกัษณะตามฉันท
ลกัษณข์องการประพนัธบ์ทกลอนของไทย แต่อาจมีขอ้แตกต่างในเรื่องของจ านวนค าในแต่ละวรรค 
และต าแหน่งของค าที่สมัผสักนั สอดคลอ้งกบัแนวคิดโครงสรา้งเพลงสมยันิยมคือ เพลงสมยันิยมมี
รูปแบบของฉันทล์กัษณ ์หรือค ารอ้งที่มีความสอดคลอ้งกนั แต่ไม่ประณีตเท่ากบักวีนิพนธ ์และค า
อาจมีสัมผัสหรือไม่ก็ได ้ค ารอ้งส่วนใหญ่สามารถสื่ออารมณ์ ใหค้วามหมายไดอ้ย่างชัดเจน เป็น
สญัลกัษณแ์ทนการเคลื่อนไหวของร่างกายหรือความรู้สึกที่เกิดขึน้ สามารถสื่อสารใหใหเ้กิดความ
เขา้ใจระหว่างกลุ่มวฒันธรรมย่อย เพลงไทยสากลใหค้วามส าคญักบัค ารอ้ง ท านองรอ้ง ลกัษณะ
การรอ้ง มากกว่าการประสานเสียงดนตรี 

ข้อเสนอแนะเพ่ือท าการวิจัยต่อไป 
จากการวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงของประภพ ชมถาวร นั้น ผู้วิจัยเห็นว่ามี

แนวทางที่จะศกึษาในดา้นอ่ืนอีกดงันี ้
1. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบทเพลงที่ประพนัธโ์ดยประภพ ชมถาวร กบันักประพนัธ์ที่

มีชื่อเสียงท่านอ่ืน 
2. ศกึษาเพลงอ่ืนๆ ของประภพ ชมถาวรที่ยงัไม่ไดศ้กึษาในการวิจยัครัง้นี ้
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แบบสมัภาษณ ์

 
โครงการวิจยั การวิเคราะหผ์ลงานการประพนัธเ์พลงสมยันิยมของ ประภพ ชมถาวร 
ชื่อผูส้มัภาษณ ์นายกฤติน นกแกว้ วนัที่  5 มีนาคม 2564 

ผูถ้กูสมัภาษณ ์ประภพ ชมถาวร   อาชีพ ศิลปิน,นักร้อง,นักประพันธ์
เพลง 

 
ค าถามในการสมัภาษณ ์
1. ประวติัสว่นตวั การศกึษา การท างานและผลงานของประภพ ชมถาวร 
2. ความเป็นมาของบทเพลง แนวคิด และวิธีการประพันธเ์พลง มีทัง้หมด 6 เพลง โดย

แบ่งการสมัภาษณ ์ดงันี ้
2.1 เพลงที่ประพนัธใ์หก้บัวง Superbaker 

2.1.1 เพลงออกซิเจน 

2.1.2 เพลงรกัคือสิ่งสวยงาม 

2.1.3 เพลงความรกั 

2.1.4 เพลงเขิน 

2.2 เพลงที่ประพนัธใ์หก้บัศิลปินที่มีชื่อเสียง 
2.2.1 ไปดว้ยกนัรเึปลา่ ศิลปิน Armchair  
2.2.2 หลบัตา  ศิลปิน เล็ก พงษธร 
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ภาพประกอบ 29 Superbaker อลับัม้ Beautiful Day  

ที่มา : https://smallitemsbkk.bentoweb.com/th 

 

ภาพประกอบ 30 Superbaker อลับัม้ Joy 

ที่มา : https://smallitemsbkk.bentoweb.com/th 

https://smallitemsbkk.bentoweb.com/th
https://smallitemsbkk.bentoweb.com/th
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ภาพประกอบ 31 Superbaker อลับัม้ My Lovely Pop Band 

ที่มา : https://smallitemsbkk.bentoweb.com/th 

 

 

 

 

 

 

 

https://smallitemsbkk.bentoweb.com/th
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ภาพประกอบ 32 Superbaker อลับัม้ Popover 

ที่มา : https://smallitemsbkk.bentoweb.com/th 

 

ภาพประกอบ 33 Superbaker อลับัม้ Easy Listening 

ที่มา : https://www.sanook.com/music/album/ 

https://smallitemsbkk.bentoweb.com/th
https://www.sanook.com/music/album/
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ภาพประกอบ 34 Armchair อลับัม้ Spring 

ที่มา : https://smallitemsbkk.bentoweb.com/th 

 

ภาพประกอบ 35 เล็ก พงษธร เพลงหลบัตา 

ที่มา : http://www.blastmagth.com/ 

https://smallitemsbkk.bentoweb.com/th
http://www.blastmagth.com/


  116 

 



 117 
 
ประวัติผู้เขียน 
 

ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ-สกุล นายกฤติน  นกแกว้ 
วัน เดือน ปี เกิด 24 กนัยายน 2536 
สถานทีเ่กิด จงัหวดัสงขลา 
วุฒกิารศึกษา ดรุยิางคศาสตรบณัฑิต   

มหาวิทยาลยัมหิดล 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 98/29 คอนโดยเูกษตร-นวมินทร ์43 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงอนสุาวรีย ์

เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220   

 

 


	บทคัดย่อภาษาไทย
	บทคัดย่อภาษาอังกฤษ
	กิตติกรรมประกาศ
	สารบัญ
	สารบัญตาราง
	สารบัญรูปภาพ
	บทที่ 1 บทนำ
	ภูมิหลัง
	ความมุ่งหมายของการวิจัย
	ความสำคัญของการวิจัย
	ขอบเขตของการวิจัย
	นิยามศัพท์เฉพาะ
	กรอบแนวคิดการวิจัย

	บทที่ 2  ทบทวนวรรณกรรม
	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เพลง
	เอกสารที่เกี่ยวของกับการประพันธ์เพลง
	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเพลงไทยสากล
	เอกสารที่เกี่ยวข้องกับเพลงไทยสมัยนิยม
	งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

	บทที่ 3 วิธีการดำเนินการวิจัย
	ขั้นรวบรวมข้อมูล
	ขั้นศึกษาข้อมูล
	เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย
	ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
	สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

	บทที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล
	ชีวประวัติ
	ประวัติส่วนตัว
	ประวัติการศึกษา
	ประวัติการทำงาน
	ผลงาน

	วิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงสมัยนิยมของประภพ ชมถาวร
	เพลงออกซิเจน
	เพลงรักคือสิ่งสวยงาม
	เพลงความรัก
	เพลงเขิน
	เพลงไปด้วยกันหรือเปล่า
	เพลงหลับตา


	บทที่ 5 สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ
	จุดมุ่งหมายของการวิจัย
	วิธีการดำเนินการวิจัย
	สรุปผลการศึกษาวิจัย
	อภิปรายผลการวิจัย
	ข้อเสนอแนะเพื่อทำการวิจัยต่อไป

	บรรณานุกรม
	ภาคผนวก
	ประวัติผู้เขียน

