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การศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมัย  กรณีศึกษาชุด ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลง

ฟ้า) โดย ชัยภัคภัทรจินดา มีจุดมุ่งหมายของการค้นคว้าวิจัยเพื่อศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยของ  ชัย
ภคั ภทัรจินดาและเพื่อศึกษาแนวคิด พร้อมวิเคราะห์เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมยักรณีศึกษาชดุ ใน
ดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) โดยใช้การวิจยัเชิงคณุภาพแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจยัพบว่า ในการศกึษาวิธีการ
สร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยของ  ชัยภัค  ภัทรจินดา ท าให้ทราบว่า  การเทียบเสียงเคร่ืองดนตรีไทยที่ เป็น
เคร่ืองสาย เป็นทักษะแรกที่น าพา ชัยภัค เข้าสู่ความเข้าใจในดนตรีร่วมสมัย  การเทียบเสียงของเคร่ืองดนตรีไทย
ตามปกติ จะใกล้เคียงกบัโน้ตบนบนัไดเสียง Bb ใน Concert Key และยงัพบว่าการเทียบเสียงดนตรีไทยให้สามารถเล่น
ร่วมกับดนตรีตะวันตกได้อย่างเหมาะสมโดยยังคงไว้ซึ่งสีสันเสียงเอกลักษณ์ไว้  สามารถเพิ่มลดได้ไม่เกินคร่ึงเสียง
คือ บนัไดเสียง A และ B นอกจากนีย้งัให้ความส าคญักบัการใช้คอร์ดที่มีโน้ตรวมกนัตัง้แต่ 4 โน้ตขึน้ไปเสมอ โดยทกุเพลง
ต้องมีโครงสร้างเพลงที่ชัดเจน  และใช้เสียงสังเคราะห์ในการบ่งบอกอารมณ์เพลงให้ชัดเจนอยู่เสมอ  รวมเป็นองค์
ความรู้ 4 ส่วน ที่มีความสมัพนัธ์กนั ได้แก่ การเทียบเสียง, คอร์ด, โครงสร้างเพลง  และเสียงสงัเคราะห์ (Synthesizers) 
ในส่วนของการศึกษาแนวคิด  และเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมัย  กรณีศึกษาชุด ในดวงใจนิ
รันดร์(บรรเลงเพลงฟ้า) พบว่า เพลงชุดนีจ้ดัท าขึน้เพื่อน้อมร าลกึถึงพระราชอจัฉริยภาพและเป็นการถวายความอาลยัแด่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระนามปัจจุบัน) คัดเลือกมา
จ านวน 11 เพลง โดยใช้แนวคิด, แรงบนัดาลใจจากการตีความหมายของช่ือเพลง และก าหนดทิศทางการเรียบเรียงให้
สอดคล้องกับเพลงต้นฉบับบนพืน้ฐานจากประสบการณ์รับรู้เดิม  และเลือกใช้เคร่ืองดนตรีบรรเลงท านองหลักให้
เหมาะสม แนวท านองหลักของเพลงในชุดนีจ้ะถูกย้ายแนวเปลี่ยนเคร่ืองดนตรีเป็นจ านวนทุก ๆ 16, 8, 4 หรือ 2 ห้อง
เพลง พบการเรียบเรียงเพลงให้อยู่ในระบบอิงกุญแจเสียง  Bb มากที่สดุ เน้นการเทียบเสียงเคร่ืองดนตรีให้มีโน้ตอยู่บน
บนัไดเสียงแบบ Blues Scale ในด้านสงัคีตลกัษณ์จะคงไว้ซึง่ท่อนเพลงเดิมก่อน แล้วจึงท าการสร้างท่อนเร่ิมต้นเพลงเพื่อ
เกร่ินน า (Intro), สร้างท่อนเดี่ยวดนตรีกลางเพลง (Solo) และสร้างท่อนดนตรีท้ายเพลง (Outro) ส่วนสีสนัเสียงของเพลง
จะให้เสียงเคร่ืองดนตรีสังเคราะห์เป็นตัวก าหนดอารมณ์ เพลงเป็นหลัก  การเรียบเรียงเสียงประสานจะมี เนื อ้
ดนตรี (Texture) เป็นแบบการเน้นท านองหลกัเพียงแนวเดียว (Homophony) ในการสร้างแนวท านองสอดประสานจะลง
โน้ตส าคญัเป็นโน้ตใดโน้ตหนึ่งที่อยู่ในคอร์ดอยู่เสมอ และให้ความส าคญักบัทิศทางการเคลื่อนของโน้ต ในแนวดนตรีสอด
ประสานด้วยเช่นกนั 

 
ค าส าคญั : ดนตรีร่วมสมยั, การเรียบเรียงเสียงประสาน, แนวท านองสอดประสาน 
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This research is a study of contemporary music, and a case study of the song “Still on My 

Mind” (Banleng Pheng Fah) by Chaibhuk Bhutrachinda, which had the aim of researching the creation of the 
contemporary works of Chaibhuk Bhutrachinda, to study the concepts and analyze the techniques for 
arranging contemporary music with qualitative research in descriptive analysis. The results of the study 
found the following: the contemporary music creation method of Chaibhuk Bhutrachinda, which compared of 
Thai stringed instruments. It is the first skill that leads Chaibhuk to understand contemporary music and 
comparing the sound of a normal Thai instrument will be close to the note on the scale Bb in the Concert 
Key. It was also found that the comparison of Thai music to be able to play with Western music properly 
while retaining a unique sound color. You can add up to half the scale, i.e., the A and B scales. It is also 
important to always use chords with four or more notes.  All songs must also have a clear musical structure 
and used synthetic sounds to clearly express the mood. These four parts of knowledge are related to each 
other: sound comparison, chords, musical structure and synthesizers. The conceptual study results arranged 
techniques for contemporary music, the case study of “Still on My Mind” (Banleng Pheng Fah) found that this 
song was created to commemorate and pay tribute to His Majesty the King Maha Bhumibol Adulyadej the 
Great (present name). The 11 selected songs used the concept, inspired by the interpretation of the song 
title and directing the arrangement in accordance with the original music and choosing appropriate 
instruments to play the main melody. The main melody of the songs in this set is shifted to a number every 
16, 8, 4 or 2 rooms. Most compositions were found in Bb key-based systems and emphasized the 
comparison of musical instruments with notes on the blues scale.  Then, an opening verse for introduction 
(intro), a solo verse in the middle (solo), and created the end verse (outro). As for the color of the song, the 
sound of synthesized instruments determines the mood.  The harmonic arrangement has a homophonic 
texture. In order to create counterpoint, the key note is placed as one of the notes in the chord and also 
focused on the direction of movement of the notes in Counterpoint as well. 
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บทที่ 1 
บทน า 

ภมิูหลัง 
มนษุย์ได้สร้างดนตรีขึน้มาเพื่อใช้ในวิถีชีวิต ความเพลิดเพลิน หรือ เพื่อสง่เสริมความเช่ือ

วฒันธรรมประจ าเผ่าพนัธุ์ ดนตรีจึงเป็นสื่อแสดงเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมของทุกเผ่าพนัธุ์ทุกชน
ชาติ เม่ือสงัคมมนษุย์ต้องติดต่อสื่อสารกนัระหว่างเผ่าพนัธุ์ จะด้วยเหตผุลทางการค้าหรือเป็นการ
สานสายสมัพนัธ์ระหว่างกนัในด้านอื่น ๆ ก็ตาม ย่อมเกิดการแลกเปลี่ยนทางวฒันธรรมจนเกิดเป็น
การผสมผสานทางวฒันธรรม ก่อให้เกิดการปรับตวัเข้าหากนัของวฒันธรรมด้วย ดนตรีที่เป็นส่วน
หนึ่งในวฒันธรรมจึงมีลกัษณะที่เปลี่ยนไปจากเดิมด้วยเช่นกนั เกิดเป็นความงามด้านคีตกรรมใน
รูปแบบใหม่ แต่ยงัคงแฝงไว้ด้วยเอกลกัษณ์รูปแบบทางวฒันธรรมดนตรีดัง้เดิม 

จากกฎมนเทียรบาล ในรัชสมยัของพระบรมไตรโลกนาถ ช่วงสมยัอยธุยาตอนต้น (พ.ศ. 
1991 - 2031) ระบุว่า “ร้องเพลงเรือ เป่าป่ี เป่าขลุ่ย สีซอ ดีดจะเข้ กระจับป่ี ตีโทนทับ ในเขต
พระราชฐาน” กฎนีเ้กิดขึน้เนื่องจากประชาชนในยคุนัน้มีความสขุมากจงึเลน่บรรเลงดนตรีกนัในทุก
พืน้ที่ และในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 
(พ.ศ. 2394 - 2411) ก็ได้ปรากฏหลักฐานการก าหนดรูปแบบในการบรรเลงและรูปแบบวงที่ใช้
บรรเลงในดนตรีไทย มีการเพิ่มรูปแบบการบรรเลงดนตรีในอตัรา 3 ชัน้ และยงัมีการประพนัธ์บท
ร้องเป็นการขบัเสภาละครเร่ืองต่าง ๆ ขึน้ใหม่มากมาย จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ดนตรีไทยนิยมไป
ทัว่ประเทศ ซึง่เกิดการถ่ายทอดสืบตอ่มาจนถึงยคุปัจจบุนั (พงษ์ศิลป์ อรุณรัตน์.  2550) 

รูปแบบของวงดนตรีไทยมีวิวัฒนาการการประสมปรับเปลี่ยนรูปแบบวงเร่ือยมา จน
สามารถแบ่งได้ 3 ประเภท ได้แก่ วงเคร่ืองสาย, วงป่ีพาทย์ และวงมโหรี ซึ่งยงัมีปรากฏให้เห็นจวบ
จนปัจจุบนั (มานพ วิสทุธิแพทย์.  2545) จากข้อมลูข้างต้นนีไ้ด้แสดงอย่างชัดเจนแล้วถึงประวตัิ
ความเป็นมาอย่างยาวนานของดนตรีไทย และรูปแบบลกัษณะของวงดนตรีไทย 

วัฒนธรรมตะวันตกเร่ิมเผยแพร่เข้ามาสู่สยามในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้า-เจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2394 - 2411) ด้วยพระบาทสมเด็จพระป่ิน
เกล้าเจ้าอยู่หวั ได้ทรงน าเคร่ืองดนตรีตะวนัตกมาใช้ในกองทหาร แต่การใช้เคร่ืองดนตรีตะวนัตกใน
ประเทศนัน้ จะเด่นชดัมากที่สดุในรัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 
5 (พ.ศ. 2411 - 2453) ได้ทรงโปรดเกล้าให้มีวงแตรฝร่ังขึน้เรียกว่า วงโยธวาฑิต วงนี ใ้ช้ใน 
กองพันมหาด เล็ ก รักษาพระองค์และกองทัพ เรือ  ซึ่ งต่ อมาสม เด็ จฯ เจ้ าฟ้ าบ ริพัต รฯ  
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กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ได้ทรงน าหลกัวิชาการประสานเสียงแบบตะวนัตกมาใช้ในการนิพนธ์
บทเพลงสากลขึน้เป็นครัง้แรก (พนูพิศ อมาตยกลุ.  2527) 

ปรากฏการณ์ผสมผสานดนตรีไทยร่วมกบัดนตรีในวฒันธรรมอื่น เกิดขึน้อย่างต่อเนื่องสู่
รัชสมยัของพระบาทสมเด็จพระมงกฎุเกล้าเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 6 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ (พ.ศ. 2453 
- 2468) เนื่องจากในยุคสมัยนัน้มีชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขาย และประกอบกิจกรรมเพื่อ
ประโยชน์ทางการฑูตหลายประเทศ อีกทัง้เหล่าบรรดาเจ้านายระดบัสงูในยุคนัน้ ได้รับการศึกษา
มาจากยโุรปเป็นจ านวนมาก ผนวกกบัศิลปะวฒันธรรมก็มีความเจริญเป็นอย่างสงู ทัง้ โขน ละคร 
ดนตรีไทย รวมไปถึงมีการน าเข้ามาของเคร่ืองดนตรีต่างประเทศ ทัง้เคร่ืองดนตรีในภูมิภาคเอเชีย
ตะวนัออกเฉียงใต้ และเคร่ืองดนตรีจากยุโรป โดยบุคคลระดับชนชัน้เจ้านายกันมาก จึงเกิดการ
ประสมวงดนตรีขึน้ กล่าวคือ มีการน าเคร่ืองดนตรีต่างประเทศเข้ามาบรรเลงร่วมกับเคร่ืองดนตรี
ไทย เช่น วงอังกะลุง วงเคร่ืองสายผสมขิม , เปียโน, ออร์แกน และไวโอลิน (วัฒนวุฒิ ช้างชนะ.  
2560) ถือได้วา่เป็นยคุแห่งการเร่ิมต้นการผสมผสานดนตรีไทยกบัดนตรีในวฒันธรรมชนชาติอื่น 

ในปีพทุธศกัราช 2524 ดนตรีเชิงทดลองที่น าเอาเคร่ืองดนตรีตะวนัตกมาร่วมบรรเลงกนั 
และใช้พืน้ฐานแนวคิดร่วมกับดนตรีไทย โดย ครูบุญยงค์ เกตุคง (ระนาดเอก) , บรูซ แกสตัน 
(เปียโน) และจิรพรรณ อังศวานนท์ (กีต้าร์) ในนาม “วงฟองน า้” ได้สร้างปรากฏการณ์ดนตรี
รูปแบบใหม่ให้กบัสงัคมไทย บรูซ แกสตนั กลา่วว่า การทดลองดนตรีประยกุต์ที่ผสมผสานระหว่าง
ดนตรีไทยกบัดนตรีตะวนัตกนี ้ใช้ท านองเดิมของเพลงไทยแล้วน ามาเรียบเรียงใหม่ สร้างสรรค์เป็น
ผลงานมาเร่ือย ๆ มีทัง้งานแสดงดนตรีสด, เพลงประกอบภาพยนตร์, เพลงประกอบละคร และงาน
สร้างสรรค์ร่วมกบัศิลปินระดบัโลกมากมาย (บรูซ แกสตนั.  2555, 5 สิงหาคม) 

ตัง้แต่นัน้มาจากจดุเร่ิมต้นด้วยค าว่า “ดนตรีประยกุต์” ได้ถกูน ามาตีความโดยบรรดาลกู
ศิษย์และนักดนตรีไทยที่รับเอาแนวคิดวิธีการประยุกต์นีไ้ปพฒันาต่อ ทัง้การน าท านองเพลงไทย
เดิมมาเรียบเรียงบรรเลงใหม่ และการสร้างเพลงขึน้มาใหม่โดยใช้เคร่ืองดนตรีที่มีร่วมสมัยอยู่ใน
ขณะนัน้บรรเลงร่วมกนั เกิดเป็นผลงานที่มีรูปแบบหลากหลาย อาทิ วงกอไผ่ (ที่มีสมาชิกสว่นใหญ่
เป็นกลุม่บคุคลที่ได้เคยร่วมงานกบั วงฟองน า้), วงบอยไทย, วงก าไล, วงดนตรีร่วมสมยัขนุอินออฟ
บีทสยาม วงดนตรีเหล่านีไ้ด้ผลักดันแนวคิดดนตรีลักษณะนี ้จนเกิดรูปแบบดนตรีผสมผสาน
ระหวา่งดนตรีไทย และดนตรีชาติอื่นที่แพร่หลายในช่วงเวลานัน้ ใช้ช่ือเรียกแตกต่างกนั อาทิ ดนตรี
ไทยร่วมสมยั, ดนตรีร่วมสมยัไทย, ดนตรีผสม, ดนตรีร่วมสมยั  ในสว่นของการศกึษาค้นคว้าในครัง้
นีผู้้วิจยัจะขอใช้ค าวา่ “ดนตรีร่วมสมยั” 
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ปัจจยัที่ส่งเสริมให้เกิดงานทดลองดนตรีลกัษณะนีม้ากขึน้ เนื่องมาจากการพฒันาอย่าง
รวดเร็วของ Software เพื่อการผลิตผลงานทางดนตรี ซึ่งได้ลดข้อจ ากดัของการบรรเลงดนตรีแบบ
ในอดีต อีกทัง้ยงัส่งเสริมการถ่ายทอดจินตนาการของนกัประพนัธ์ - นกัเรียบเรียงดนตรี สู่บทเพลง
ได้อย่างไร้ขีดจ ากดัด้วยเสียงและวิธีการสงัเคราะห์เสียงที่พฒันาขึน้เป็นอย่างมาก 

Digital Audio Workstation หรือช่ือย่อว่า DAW เป็น Software ที่ช่วยในการสร้างเพลงที่
สามารถท าการบนัทึกเสียงเคร่ืองดนตรี หรือเสียงใด ๆ ก็ได้ ครัง้ละ 1 เสียง หรือมากกว่า ตามแต่
ขีดจ ากดัของอปุกรณ์ที่ใช้ เป็นที่นิยมมากในหมู่สตดูิโอบนัทกึเสียงทกุขนาด การบนัทกึเสียงนีจ้ะถกู
เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ในลกัษณะของไฟล์เสียง สามารถแก้ไขเพิ่มลดได้ตลอดเวลา กล่าวคือ การ
สร้างเพลงในลกัษณะนีส้ะดวกต่อการท างานของนักดนตรีเป็นอย่างมาก สามารถบรรเลงดนตรี
ตามความคิดสร้างสรรค์บนัทึกเก็บไว้ได้ทนัที และสามารถเปิดฟังเพื่อตรวจสอบความไพเราะได้
อย่างละเอียดตามความต้องการ อีกทัง้ยงัสามารถสร้างเสียงสงัเคราะห์ (Synthesizer) ซึง่เป็นเสียง
ที่ไม่สามารถเกิดขึน้ได้ด้วยเคร่ืองดนตรีปกติ ท าให้เกิดสีสนัทางดนตรีใหม่ดงัที่กลา่วไว้ข้างต้น  

ชัยภัค ภัทรจินดา เป็นหนึ่งในศิลปินที่ได้รับอิทธิพลแนวคิดการประยุกต์ดนตรีจากวง
ฟองน า้มาโดยตรง ด้วยความที่เป็นทัง้ลกูศิษย์และเป็นสมาชิกในวงของ บรูซ แกสตนั (วงฟองน า้) 
อีกทัง้ยังเป็นศิลปินที่ มีผลงานการสร้างสรรค์เพลงในรูปแบบของดนตรีร่วมสมัย ปรากฎสู่
สาธารณชนอย่างตอ่เนื่อง นบัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2530 เป็นต้นมา 

เป็นที่รู้จกัในฐานะนกัประพนัธ์เพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน และผู้บรรเลงดนตรีที่มี
ความสามารถทัง้เคร่ืองดนตรีไทย และเคร่ืองดนตรีตะวนัตก โดดเดน่ด้วยเอกลกัษณ์ส าเนียงวิธีการ
เรียบเรียงดนตรี และเสียงต่าง ๆ ที่ปรากฏในบทเพลงซึง่มีความเฉพาะตวัสงู อนัเป็นผลมาจากการ
ทดลองใช้เสียงเคร่ืองดนตรีสงัเคราะห์ทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมบรรเลงกบัเคร่ืองดนตรี
อื่น ๆ สร้างสรรค์ผลงานด้วย Software ประเภท Digital Audio Workstation เป็นหลกั 

ผลงานที่สร้างช่ือเสียงให้กับ ชัยภคั ภทัรจินดา เป็นอย่างมากคือ ผลงานเพลงประกอบ
ภาพยนตร์ เร่ือง “โหมโรง” (The Overture) โดยได้รับรางวลั “Star Entertainment Awards 2004” 
ซึ่งจดัขึน้โดยสมาคมนกัข่าวบนัเทิง ในปี พ.ศ. 2547 ในสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยม 
ร่วมกบั  ชาติชาย พงษ์ประภา-พนัธ์ และวงกอไผ่ ซึง่มีสมาชิกเป็นบคุคลส าคญัในวงการดนตรีไทย 
และดนตรีร่วมสมัยหลายท่าน อาทิ อานันท์ นาคคง (ปัจจุบนัด ารงต าแหน่งอาจารย์ประจ าคณะ 
ดริุยางคศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร), อษัฎาวธุ สาคริก (กรรมการบริหารมลูนิธิหลวงประดิษฐ
ไพเราะ - ศร ศิลปบรรเลง) เป็นต้น และผลงานนีย้งัได้รับรางวลัในอีกหลายสมาคม 
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อีกทัง้ยงัเป็นผู้ทรงคณุวฒุิทางด้านดนตรีไทย ที่ได้รับเชิญให้เป็นคณะกรรมการร่วมการ
ตดัสินในการประกวดบรรเลงดนตรีไทย “ศรทอง” มลูนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) 
ในเคร่ืองดนตรีหลายประเภท เช่น ซออู้  ซอด้วง ระนาด และขลุ่ย  นบัตัง้แต่ ปี พ.ศ. 2537, ปี พ.ศ. 
2550 และ ปี พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจบุนั (วริสร เจริญพงศ์.  2552) 

ผลงานของ ชยัภคั ภทัรจินดา สว่นมากจะเป็นงานดนตรีร่วมสมยัแบบเพลงบรรเลง อาทิ 
ผลงานอลับัม้ชุด จินตนาการสยาม (Siamese Fantasia) 1 - 6, ผลงานอลับัม้ชุด แสนค านึง 1-3, 
ผลงานอลับัม้ชุด ขลุ่ยระเริง, การเป็นทีมงานที่ปรึกษาด้านดนตรีและเป็นทีมผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เพลงให้กบัผู้สร้างภาพยนตร์ “โหมโรง” ละครโทรทศัน์ “โหมโรง” ละครเวที “โหมโรง” และยงัได้เคย
ร่วมงานกบัผู้ประพนัธ์ดนตรีร่วมสมยัอื่น ๆ อีกมากมาย ซึง่แสดงให้เห็นวา่ เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับ
ในเร่ืองนีอ้ย่างกว้างขวางในสงัคมดนตรีของประเทศ 

ผลงานชดุ ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) เป็นหนึ่งในผลงานของ ชยัภคั ภทัรจินดา 
ที่มีความแตกต่างไปจากผลงานอื่น ๆ ของ ชยัภคั ภทัรจินดา เนื่องจากผลงานชดุนีเ้ป็นการอญัเชิญ
บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ซึ่งเป็นการแสดงพระราช
อัจฉริยภาพทางด้านดนตรีในการพระราชนิพนธ์บทเพลงประเภท Jazz คัดเลือกมาจ านวน 11 
เพลง น ามาเรียบเรียงใหม่ในแบบดนตรีร่วมสมยั และใช้เคร่ืองดนตรีไทยหลากหลายชนิดในการ
ด าเนินท านอง บรรเลงสอดประสานร่วมไปกบัเคร่ืองดนตรีตะวนัตก และเสียงสงัเคราะห์ที่เกิดจาก
เทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ นับเป็นการเรียบเรียงบทเพลงในรูปแบบดนตรีร่วมสมยัอีกแบบ
หนึง่ ที่น าเอาดนตรีต่างวฒันธรรมมาผสมผสานร่วมกนัในบทเพลงประเภทนี ้

จากที่กล่าวมาข้างต้นเห็นได้ชดัว่าบคุคลข้อมลูในการศึกษาค้นคว้าในครัง้นีเ้ป็นบคุคลที่
ทรงคณุวฒุิ ทัง้ทางด้านการประพนัธ์ดนตรี และบรรเลงดนตรี ท าให้ผู้วิจยัเล็งเห็นถึงความส าคญั
ในการได้ศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยในรูปแบบของ ชัยภคั ภทัรจินดา ซึ่งจะเป็น
การศึกษาบุคคลข้อมลูตามหลกัการทางวิชามานุษยดุริยางควิทยา อีกทัง้การได้ศึกษาการเรียบ
เรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมัย กรณีศึกษาชุด ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) จะเป็นการ
เพิ่มข้อมูลทางวิชาการดนตรี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ที่สนใจสร้างสรรค์งานเพลงในรูปแบบ
ดงักล่าว และยงัเป็นอีกหนึ่งในผลงานที่แสดงถึงแนวคิดในการผสมผสานดนตรีต่างวฒันธรรมที่
เกิดขึน้ในยคุปัจจบุนั 
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ความมุ่งหมายของการศึกษาค้นคว้า 
1. เพื่อศกึษาการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมยัของ ชยัภคั ภทัรจินดา 
2. เพื่อศึกษาแนวคิด และวิเคราะห์เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมัย

กรณีศกึษาชดุ ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) 

ความส าคัญของการศึกษาค้นคว้า 
ผลงานชดุ ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) เป็นการอญัเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภมูิพลอดลุยเดช (รัชกาลที่ 9) ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ใน
รูปแบบดนตรีแนว Jazz น ามาเรียบเรียงขึน้ใหม่ ในรูปแบบดนตรีร่วมสมยั โดย ชยัภคั ภทัรจินดา 
ซึง่เป็นศิลปินที่เช่ียวชาญด้านการเรียบเรียงเสียงประสานในดนตรีทกุประเภท โดยเฉพาะดนตรีร่วม
สมัย ได้ท าผลงานชุดนี ผ้่านกระบวนการสร้างสรรค์ด้วย Software ประเภท Digital Audio 
Workstation ในห้องบนัทกึเสียงที่มีความทนัสมยั เป็นกระบวนการที่นิยมเป็นอย่างมากในปัจจบุนั 
การได้ศกึษาแนวคิดและเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมยั กรณีศกึษาชดุนี ้จงึเป็น
การจดัเก็บข้อมลูองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมยัในเชิงวิชาการดนตรี  เพื่อเพิ่ม
เป็นแหลง่ข้อมลูแก่ผู้ที่สนใจศกึษาการสร้างสรรค์ผลงานรูปแบบดงักลา่วในอนาคตสืบไป 

ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า 
การศึกษาค้นคว้าในครัง้นี ้จะศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมยัในรูปแบบของ 

ชยัภคั  ภทัรจินดา และจะใช้กรณีศึกษาเป็นบทเพลง ชุด ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) อนั
เป็นการอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(รัชกาลที่ 9) ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบดนตรีแนว Jazz น ามาเรียบเรียงขึน้ใหม่ ใน
รูปแบบดนตรีร่วมสมยัที่ประกอบไปด้วยเคร่ืองดนตรีตะวนัตก เคร่ืองดนตรีที่สงัเคราะห์เสียงด้วย
คอมพิวเตอร์ และผสมผสานร่วมด้วยเคร่ืองดนตรีไทยหลายชนิด ทัง้ระนาดเอก ขลุย่ ซอ และขิม 
ประกอบด้วย 11 บทเพลง ดงัตอ่ไปนี ้

1. ในดวงใจนิรันดร์   2. แผ่นดินของเรา 
3. ใกล้รุ่ง    4. สายฝน 
5. ความฝันอนัสงูสดุ  6. แสงเทียน 
7. แสงเดือน   8. ลมหนาว 
9. ยามเย็น    10. อาทิตย์อบัแสง   
11. พรปีใหม่  
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงวิธีการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมยัของ ชยัภคั ภทัรจินดา 
2. ท าให้ทราบถึงแนวคิด และวิเคราะห์เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมยั 

กรณีศกึษาชดุ ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) 
3. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจสร้างสรรค์ผลงานใน

รูปแบบดนตรีร่วมสมยั และสง่เสริมความหลากหลายให้กบัข้อมลูทางวิชาการดนตรีในประเทศ 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
1. เอกสารต้นฉบบัจะท าการอ้างอิงจากหนังสือ “บทเพลงพระราชนิพนธ์: การวิเคราะห์

และสงัเคราะห์ทางดนตรีศกึษา” โดย ภาธร ศรีกรานนท์ เป็นเอกสารหลกัในการวิเคราะห์ข้อมลู 
2. ผู้วิจยัจะท าการวิเคราะห์บทเพลงโดยอ้างอิงหลกัเกณฑ์ตามทฤษฎี และหลกัวิชาการ

ดนตรีตะวนัตก 
3. ผู้วิจยัจะวิเคราะห์เพลงด้วยScoreที่ท าการถอดทกุแนวท านองออกมาจากบทเพลงชดุ 

ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) และน าเสนอด้วยการบนัทกึโน้ตแบบโน้ตสากล ระบบบรรทดั 5 
เส้น ที่จดัท าด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

4. การศกึษาการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมยั กรณีศกึษา ชดุ ในดวงใจนิรันดร์ 
(บรรเลงเพลงฟ้า) โดย ชัยภัค ภัทรจินดา จะศึกษาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน วิเคราะห์
รูปแบบและวิธีเรียบเรียงเสียงประสาน โดยจะศึกษาแนวคิดและแรงบนัดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงาน, บนัไดเสียงของเพลง (Scale), ระบบอิงกุญแจเสียง (Tonality), ช่วงเสียงของแนวท านอง 
(Range), การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทยและการปรับเสียง (Pitch Tuning), สงัคีตลกัษณ์ (Musical 
Form), สีสันเสียง (Tone Color) และเสียงประสาน (Harmony) โดยเน้นพิจารณาท านองหลักที่
เป็นเคร่ืองดนตรีไทยและซอเอ้อหเูป็นหลกั 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. ดนตรีร่วมสมยั หมายถึง รูปแบบการเรียบเรียงเพลงที่มีการผสมผสานของเคร่ืองดนตรี

หลาย-ชนิด ที่ปรากฏอยู่ในยคุปัจจบุนั ทัง้เคร่ืองดนตรีที่บรรเลงได้จริง และเคร่ืองดนตรีสงัเคราะห์ที่
เกิดจากเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์  

2. เพลงพระราชนิพนธ์ หมายถึง บทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภมูิพลเดช รัชกาลที่ 9 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ซึง่ถกูเรียบเรียงขึน้มาใหม่ และบรรจรุวมอยู่ในชดุ 
ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) 
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3. การเรียบเรียงเสียงประสาน หมายถึง แนวคิดและแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
ผลงาน, บนัไดเสียงของเพลง (Scale), ระบบอิงกุญแจเสียง (Tonality), ช่วงเสียงของแนวท านอง 
(Range), การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทยและการปรับเสียง (Pitch Tuning), สงัคีตลกัษณ์ (Musical 
Form), สีสันเสียง (Tone Color) และเสียงประสาน (Harmony) ในผลงานชุด ในดวงใจนิรันดร์ 
(บรรเลงเพลงฟ้า) โดย ชยัภคั ภทัรจินดา 

4. การปรับเสียง หมายถึง การปรับระดบัเสียงให้กับเคร่ืองดนตรีไทยด้วยการปรับแต่ง
วสัดใุด ๆ ภายในเคร่ืองดนตรี และการเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทยให้มีระดบัเสียงที่เหมาะสมกบับนัได
เสียงในเพลง 

5. องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ที่เกิดจากการกลัน่กรองข้อมลู-ทฤษฎี ทดลองปฏิบตัิ และ
น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง จนกระทั่งรวบรวมเป็นชุดข้อมูลเพื่อใช้การสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
ดนตรีของ ชยัภคั ภทัรจินดา  
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กรอบแนวคดิการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคดิการวิจยั 

การศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมัย กรณีศึกษาชุด 
ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) โดย ชัยภคั ภทัรจนิดา 

ศกึษาแนวคิด และวิเคราะห์เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสาน

ดนตรีร่วมสมยั กรณีศกึษาชดุ ในดวงใจนิรันดร์ 

(บรรเลงเพลงฟ้า) 

1. แนวคิดและแรงบนัดาลใจในการเรียบเรียงผลงาน 
(Concept and Inspiration) 

2. บนัไดเสียงของเพลง (Scale) 

3. ระบบอิงกญุแจเสียง (Key Tonality) 

4.การเลือกใช้เคร่ืองดนตรี และการปรับเสียง  

5. แนวท านอง และช่วงเสียง (Melody and Range) 

6. สงัคีตลกัษณ์ (Musical Form) 

7. สีสนัเสียง (Tone Color) 

8. เสียงประสาน (Harmony) 

 - เนือ้ดนตรี (Texture) 

 - คอร์ด (Chord) 

 - ขัน้คู ่(Interval) 

ศกึษาวิธีการสร้างสรรค์ผลงาน

ดนตรีร่วมสมยัของ  

ชยัภคั ภทัรจินดา 

หลกัการทางวิชาการดนตรี และ

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานดนตรี

ร่วมสมยั 

วิธีการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมยัของชยัภคั ภทัรจินดา และวิธีการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วม

สมยั กรณีศกึษาชดุ ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) 
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บทที่ 2 
เอกสารต าราวิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมัย กรณีศึกษา ชุด ในดวงใจนิรันดร์            
(บรรเลงเพลงฟ้า) โดย ชัยภคั ภทัรจินดา จะใช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงคณุภาพในการศึกษา ผู้ วิจยัได้
ศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็นเอกสารต าราวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้องมาใช้เป็น
ข้อมลูประกอบการศกึษา ดงันี ้

2.1 เอกสารต าราวิชาการ 
2.1.1 เอกสารต าราวิชาการเก่ียวกับทฤษฎีดนตรีสากล และการเรียบเรียงเสียง

ประสาน 
2.1.2 เอกสารต าราวิชาการเก่ียวกบัดนตรีไทย และดนตรีร่วมสมยั 
2.1.3 เอกสารต าราวิชาการเก่ียวกบับทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ-พระ

เจ้าอยู่หวัภมูิพลอดลุยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) 
2.1.4 เอกสารต าราวิชาการเก่ียวกบั Computer Music 

2.2 งานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
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2.1 เอกสารต าราวชิาการ 
2.1.1 เอกสารต าราวิชาการเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรีสากล และการเรียบเรียงเสียง

ประสาน 
การทบทวนเอกสารต าราวิชาการในส่วนนีใ้ช้ในการเทียบเคียงความเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึน้จากเพลงต้นฉบับเดิมกับเพลงที่เกิดจากการเรียบเรียงขึน้มาใหม่ และใช้การวิเคราะห์
ความสมัพนัธ์รวมไปถึงองค์ประกอบการทางด้านดนตรีที่เกิดในเพลง 

บันไดเสียง (Scale) 
(ส าเร็จ ค าโมง.  2552), (ลัญฉนะวัต นิมมานรตนกุล.  2552) อธิบายถึง “บันได

เสียง” ในลักษณะที่สอดคล้องกันคือ Scale มาจากค าว่า Scala ในภาษาอิตาเลียน หมายถึง 
บนัได นัน่หมายความว่า ระดบัเสียงของโน้ตที่มีการเรียงกนัอย่างเป็นระบบ มีโครงสร้างระยะห่าง
ระหว่างตัวโน้ตเป็นขัน้คู่ที่แน่นอน ประกอบด้วยโน้ต 5 - 12 ตัว ในที่นี่จะกล่าวถึง 2 บันไดเสียง 
ได้แก่ บนัไดเสียงไดอาโทนิก (Diatonic Scale), บนัไดเสียงโครมาติก (Chromatic Scale) 

 

 

ภาพประกอบ2 แสดงโครงสร้างบนัไดเสียงเมเจอร์ (Major) และ บนัไดเสียงไมเนอร์ (Minor) 

บันไดเสียงโครมาติก (Chromatic Scale) ค าว่า โครมาติก (Chromatic) หมายถึง 
“คร่ึงเสียง” เป็นบันไดเสียงที่ประกอบด้วยโน้ตทัง้หมด 12 ตัว , 13 ขัน้ แต่ละขัน้มีระยะห่างกัน
คร่ึงเสียง การเรียกชื่อโน้ตในบนัไดเสียงโครมาติกต้องมีการใช้ตวัอกัษรซ า้กนั จงึต้องใช้เคร่ืองหมาย

แปลงเสียง ได้แก่ ชาร์ป (♯) เสียงสงูกวา่โน้ตท่ีท าเคร่ืองหมายคร่ึงเสียง, แฟลต (♭) เสียงต ่ากวา่โน้ต
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ที่ท าเคร่ืองหมายคร่ึงเสียง และ เนเจอรัล (♮) เสียงสูง หรือต ่ากว่า เคร่ืองหมายก ากับเสียงบน
บรรทดั 5 เส้น ให้ระดบัเสียงเป็นปกติ 

จากค าอธิบายข้างต้น ผู้ วิจัยสามารถสรุปได้ถึงความเป็นมาตรฐานของการให้
ความหมายของ บนัไดเสียง (Scale) ที่เป็นในแนวทางที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ บนัไดเสียง เป็น
การก าหนดรูปแบบของระยะห่างของแต่ละตวัโน้ตไว้อย่างชดัเจน แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบหลกั ได้แก่ 
บนัไดเสียงไดอาโทนิก และบนัไดเสียงโครมาติก 

ระบบอิงกุญแจเสียง (Tonality) 
(ณรุทธ์ สทุธจิตต์.  2538), (ณชัชา พนัธุ์เจริญ.  2551) กลา่วเก่ียวกบัระบบอิงกญุแจ

เสียงไว้สอดคล้องกันว่า ในดนตรีตะวันตก มักนิยมประพันธ์เพลงโดยอิงกุญแจเสียงเป็นหลัก 
เพราะหากในเพลงมีหลายบนัไดเสียง ในเพลงนัน้ ๆ จะเต็มไปด้วยเคร่ืองหมายชาร์ป แฟลต ซึ่งจะ
ท าให้อ่านและยากต่อการบรรเลง การแก้ปัญหาโดยการใส่เคร่ืองหมายชาร์ป แฟลต ไว้ตัง้แต่
เร่ิมต้นกุญแจเสียง จึงเป็นที่นิยมมาอย่างยาวนาน และกลายเป็นมาตรฐานของดนตรีตะวันตก
จนถึงปัจจบุนั อีกทัง้การประพนัธ์เพลงและการวิเคราะห์เพลง เม่ือได้ทราบถึงกญุแจเสียงหลกัแล้ว 
จะท าให้ทราบถึงโน้ตหลกั (Tonic) และสามารถเข้าใจในสว่นประกอบอื่น ๆ ของเพลงได้ง่ายขึน้ 
หลกัการวิเคราะห์พิจารณาเพลงท่ีมีโทนาลิตี หรือระบบอิงกญุแจเสียง (Tonality) มีอยู่ 3 ประเดน็ท่ี

ต้องพิจารณา ดงันี ้

1.1 กุญแจเสียง (Key) เพลงที่มีโทนาลิตีทุกเพลงต้องมีกุญแจเสียง กุญแจเสียง
เป็นตวัก าหนดวา่โน้ตท่ีเป็นหลกัของเพลงมีโน้ตใดบ้าง 

1.2 การเปลี่ยนกุญแจเสียง (Modulation) ถ้าเพลงอยู่ในกุญแจเสียง G เมเจอร์ 
โน้ตทัง้ 7 ตวัในบนัไดเสียง ได้แก่ G, A, B, C, D, E, F# เป็นโน้ตพืน้ฐานในการเขียนเพลง แต่การ
ใช้เฉพาะโน้ต 7 ตวัที่อยู่ในบนัไดเสียงมีความจ ากดัในเร่ืองของระดบัเสียง เพลงที่มีขนาดใหญ่ หรือ
มีจ านวนหลายท่อน มกัมีการเปลี่ยนกญุแจเสียง เพื่อจะได้มีระดบัเสียงอื่นที่สามารถใช้ได้ เช่น ถ้า
เพลงอยู่ในกญุแจเสียง G เมเจอร์ แต่ต้องการใช้ C# ก็ต้องเปลี่ยนกญุแจเสียงเป็น D เมเจอร์ หรือ
อาจยืมคอร์ดจาก D เมเจอร์ เป็นต้น กญุแจเสียงที่สามารถเปลี่ยนไปได้ มี 4 ประเภท ได้แก่ 

1. กญุแจเสียงสมัพนัธ์ (Related key) คือ กญุแจเสียงที่มีเคร่ืองหมายประจ า
กุญแจเสียงต่างกนัเพียงขัน้เดียว เช่น กุญแจเสียงสมัพนัธ์ของกุญแจเสียงที่มีเคร่ืองหมายประจ า
กญุแจเสียงเป็น 2 แฟล็ต ก็คือ กญุแจเสียงที่มีเคร่ืองหมายประจ ากญุแจเสียงเป็น 1 แฟล็ต และ 3 
แฟลต็ 
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2. กุญแจเสียงร่วม (Relative Key) คือ กุญแจเสียงที่ใช้เคร่ืองหมายประจ า
กุญแจเสียงร่วมกัน เช่น กุญแจเสียง G เมเจอร์ กับ กุญแจเสียง E ไมเนอร์ เป็นกุญแจเสียงร่วม 
เพราะใช้เคร่ืองหมายประจ ากญุแจเสียงเป็น F# เหมือนกนั เป็นการเปลี่ยนโหมดจากเมเจอร์เป็นไม
เนอร์ 

3. กุญ แจเสียงคู่ ขนาน (Parallel Key) คือ  กุญแจเสียงที่ มี โน้ตโทนิก
เหมือนกัน แต่ต่างกันที่โหมดเมเจอร์ หรือโหมดไมเนอร์ การเปลี่ยนกุญแจเสียงไปยงักุญแจเสียง
คู่ขนานเป็นที่นิยมเช่นกัน เพราะเป็นการเปลี่ยนโหมดจากเมเจอร์เป็นโหมดไมเนอร์ หรือจากไม
เนอร์เป็นเมเจอร์ที่รักษาโน้ตโทนิกไว้เหมือนเดิม 

4. กญุแจเสียงต่าง (Remote Key) เป็นกญุแจเสียงที่อยู่นอกเหนือจากกญุแจ
เสียงสมัพนัธ์ กญุแจเสียงร่วม และกญุแจเสียงคู่ขนาน ทัง้นีก้ญุแจเสียงต่างอาจมีความสมัพนัธ์กบั
กุญแจเสียงหลักอยู่ บ้าง หรืออาจไม่ มีความสัมพันธ์เลย ตัวอย่างกุญแจเสียงต่างที่ยังมี
ความสมัพนัธ์กบักญุแจเสียงหลกั เช่น การเปลี่ยนกญุแจเสียงจาก C เมเจอร์ไป E ไมเนอร์ เป็นการ
เปลี่ยนกญุแจเสียงไปยงักญุแจเสียงร่วมของโดมินนัท์ โดมินนัท์ของ C เมเจอร์ คือ G เมเจอร์ ซึ่งมี 
E ไมเนอร์ เป็นกญุแจเสียงร่วม ความสมัพนัธ์เช่นนีเ้ป็นความสมัพนัธ์แบบอ้อม กลา่วคือ C เมเจอร์ 
กบั G เมเจอร์ เป็นกญุแจเสียงสมัพนัธ์ และ G เมเจอร์ กบั E ไมเนอร์เป็นกญุแจเสียงร่วม 

1.3 การเปลี่ยนแปลงกญุแจเสียงชัว่คราว (Tonicization) เป็นการยืมกญุแจเสียง
อื่นมาใช้ชัว่คราว จดุส าคญัที่แตกตา่งจากการเปลี่ยนกญุแจเสียง ก็คือ ในการยืมกญุแจเสียง จะไม่
มีการย า้กุญแจเสียงใหม่ ในการวิเคราะห์คอร์ดที่ยืมมานัน้ ต้องบอกหน้าที่คอร์ดในกุญแจเสียง
หลกัเดิมด้วย ตรงกนัข้ามกบัการวิเคราะห์คอร์ดในกญุแจเสียงที่เปลี่ยนไปจริง ๆ ซึ่งจะบอกหน้าที่
คอร์ดในกญุแจเสียงใหม่เลย โดยไม่จ าเป็นต้องบอกความสมัพนัธ์ของคอร์ดนัน้กบักญุแจเสียงหลกั
เดิมแตอ่ย่างใด 

สามารถสรุปเก่ียวกับ ระบบอิงกุญแจเสียง (Tonality) ได้ว่า ระบบนี เ้ป็น
มาตรฐานตามทฤษฎีดนตรีตะวนัตก เพื่อความสะดวกในการอ่านโน้ตเพลง และทราบถึงโน้ตหลกั 
(Tonic) ซึ่งเป็นโน้ตส าคญัของบทเพลงนัน้ ในการพิจารณาวิเคราะห์ส่วนของระบบอิงกญุแจเสียง 
(Tonality) จะประกอบด้วย 3 ประการหลัก ได้แก่ กุญแจเสียง (Key), การเปลี่ยนกุญแจเสียง 
(Modulation) และการเปลี่ยนแปลงกญุแจเสียงชัว่คราว (Tonicization) 
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ท านอง (Melody) และ ช่วงเสียง (Range) 
(Schmidt-Jones Catherine.  2006), (Jono Kornfeld.  2005) ได้กลา่วเก่ียวกบั 

ท านอง ว่า ท านอง (Melody) คือ เสียงที่ถกูน ามาเรียงให้มีระดบัเสียงสงูต ่าต่างกนั และมีความสัน้
ยาวต่างกนั จะด าเนินไปในแนวนอน โดยจะใช้สญัลกัษณ์ตวัโน้ตบนบรรทดัห้าเส้นเป็นสื่อ ท านอง
เป็นสว่นประกอบหลกัของเพลงทกุชาติทกุภาษาทกุวฒันธรรมให้ความส าคญัมากที่สดุ เพราะเป็น
เสียงที่สง่ตรงไปสูผู่้ ฟังเป็นสิ่ง-แรก ท านองสามารถด าเนินไปได้หลายรูปแบบ ทัง้ การด าเนินท านอง
ตามขัน้ (Conjunct motion), การด าเนินท านองข้ามขัน้ (Disjunct motion) และ การด าเนินท านอง
แบบผสม (Mixed motion) 

ช่วงเสียง (Range) คือ ระยะห่างระหว่างตวัโน้ตท่ีมีระดบัเสียงสงูสดุและตวัโน้ตที่
มีระดบัเสียงต ่าสดุ วิธีนบัระยะห่างให้นบัโน้ตต ่าสดุเป็นโน้ตตวัที่ 1 ถ้าช่วงเสียงกว้างกว่าคู่แปด ให้
ทอนลงมาอยู่ในช่วงคู่แปดเพื่อหาชนิดของขัน้คู่ เช่น เพลงนางนาค ท่อน 1 ในโน้ตบรรทดั 5 เส้น 
กญุแจซอล มีโน้ตระดบัเสียงต ่าสดุที่โน้ต D เหนือ C-กลาง ใต้บรรทดั 5 เส้น และมีโน้ตระดบัเสียง
สงูสดุอยู่ที่โน้ต E ระหว่างบรรทดัที่ 4 และ 5 ดงันัน้ระยะห่างระหว่างโน้ตต ่าสดุกบัโน้ตสงูสดุ คือ 1 
ช่วงคูแ่ปดกบัอีกคู ่2 ไมเนอร์ 

 

ภาพประกอบ3 เพลงนางนาค ตวัอย่างช่วงเสียง 

จากข้อมลูสามารถสรุปได้ว่า ท านอง (Melody) คือ เสียงที่ถูกจดัเรียงให้มีระดบั
เสียง และความสัน้ยาวแตกต่างกนั ซึง่เป็นสว่นที่จะถกูสื่อสารไปยงัผู้ ฟังเป็นอนัดบัแรก การด าเนิน
ท านองจะสามารถเป็นไปได้ทัง้แบบเป็นล าดบัขัน้, แบบข้ามขัน้ และแบบผสม โดยจะมีช่วงเสียง 
(Range) ที่ชัดเจนถึงระดับเสียงต ่าสุดถึงระดับเสียงสูงสุด ในส่วนของการศึกษาในครัง้นีจ้ะใช้
ข้อมูลในข้างต้น เพื่อท าการเปรียบเทียบระหว่างโน้ตเพลงต้นฉบับ กับความเปลี่ยนแปลงของ
ท านองและช่วงเสียงที่เกิดขึน้จากการเรียบเรียงใหม่ของกรณีศกึษา 
 

 



  14 

 

สังคีตลักษณ์ (Musical Form)  
(ณรุทธ์ สทุธจิตต์.  2538),  (Schmidt-Jones Catherine.  2006) กล่าวเก่ียวกับ 

สงัคีตลกัษณ์ (Musical Form) วา่ 
สงัคีตลกัษณ์เป็นรูปแบบของโครงสร้างพืน้ฐานที่แสดงถึงส่วนประกอบของเพลง 

ซึ่งมักจะใช้ค าว่า ตอน (Section) เป็นตัวก าหนดรูปแบบ และในบางครัง้อาจมีกุญแจเสียงเป็น
ตัวก าหนดโครงสร้างของเพลงด้วย ผลงานที่เสร็จออกมาจะมีรูปแบบหรือโครงสร้างที่สามารถ
ศกึษาหรือท าตามความเข้าใจได้ ในการอ้างถึงแต่ละตอนจะใช้ตวัอกัษร A, B, C แทน 

ลกัษณะของสงัคีตลกัษณ์ (Musical Form) 
1. รูปแบบบรรเลงทางเดียว (Through-composed Form) เป็นลกัษณะของ

เพลงที่เป็นการประพันธ์แบบไม่มีการย้อนไปมาของท่อนเพลง ซึ่งส่วนมากจะเป็นเพลงที่ไม่ยาว
มากนกั 

2. รูปแบบสโตรฟิค (Strophic Form) ส่วนมากเป็นลกัษณะของเพลงร้องที่มี
แนวท านองเดียวตลอด แต่มีการเปลี่ยนเนือ้ร้อง รูปแบบเป็น AA หรือไม่ก็ร้องท านองไม่ซ า้เลยร้อง
ไปเร่ือย ๆ แต่ยงัคงรูปแบบของดนตรีลกัษณะเดิมไว้ 

3. รูปแบบธีมและแวริเอชั่น (Theme and Variations) เป็นลกัษณะของการ
น าเสนอรูปแบบหลัก (Theme) ก่อน และท่อนเพลงต่อจากนัน้จะเป็นการพัฒนาท่อนเพลงจาก
ท านองหลกัไปเร่ือย ๆ (Variations) มกัจะแทนสญัลกัษณ์ด้วย A, A1, A2, .... 

4. รูปแบบพืน้ฐานของบทเพลงประเภทแจ๊ส (Jazz standard song form) 
เพลงแจ๊สมีรูปแบบที่ไม่แน่นอนหลากหลาย โดยพืน้ฐานจะเป็นลกัษณะการผสมผสานกนัระหว่าง
รูปแบบสโตรฟิค (Strophic Form) และแวริเอชั่น (Variations) สามารถใช้สญัลกัษณ์แทนได้ดงันี ้
A, A, B, A และจะท าการวนไปเร่ือย ๆ ตามแตผู่้บรรเลงสร้างสรรค์กนั 

5. รูปแบบ Rondo Form เป็นลกัษณะเพลงที่เป็นท่อนเพลงหลกั 1 รูปแบบ 
(A) แล้วจะเป็นการน าเสนอท่อนเพลงใหม่ (B) และจะท าการย้อนกลบัมาบรรเลงท่อนเพลงหลกั 
(A) อีกครัง้ หลงัจากนัน้จะเป็นการน าเสนอท่อนเพลงใหม่อีกท่อนหนึง่ (C) แล้วกลบัมาบรรเลงท่อน
เพลงหลกั (A) อีกครัง้ โดยมากสามารถแทนสญัลกัษณ์ได้ดงันี ้A, B, A, C, A หรือ A, B, A, C, A, 
B, A 
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6. รูปแบบDance form เป็นลกัษณะเพลงที่สร้างขึน้เพื่อประกอบการเต้นร า 
จะเป็นเพลงที่มีท่อนเพลงซ า้ ๆ กนั โดยจะเปลี่ยนแปลงทกุ ๆ 4, 8, 16 หรือ 32 ห้องเพลง หรือ เพลง
ประกอบการเต้นร าบางเพลงจะเปลี่ยนแปลงไปตามการแสดงนัน้ ๆ 

7. รูปแบบ Binary Form เป็นลกัษณะเพลงที่ประกอบด้วย 2 ท่อนเพลงหลกั 
แบ่งได้หลายลกัษณะ ดงันี ้

7.1 ท่อนเพลงสองส่วนมีลักษณะเหมือนกัน หรือแตกต่างกันเพียง
เล็กน้อย คือ A, A หรือ A, A’ (A’ แสดงว่าเป็นรูปแบบเดียวกันกับ A แต่มีความแตกต่างใน
รายละเอียดบางประการ) 

 7.2 ท่อนเพลงสองส่วนมีลกัษณะไม่เหมือนกนั แต่สว่นหนึ่งต้องมี 2 ครัง้ 
เช่น A, A, B หรือ A, A’, B หรือ A, B, B หรือ A, A’, B, B’ 

8. รูปแบบ Ternary Form เป็นลักษณะเพลงที่ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก 
มกัจะเป็นรูปแบบ A, B, A หรือ A, B, A' 

9. รูปแบบSonata หรืออาจเรียกช่ืออื่นได้ว่า Sonata-Allegro หรือ First-
Movement form เป็นรูปแบบสังคีตลักษณ์ที่นิยมมากในช่วงปลายของยุคบาโรก ประกอบด้วย
โครงสร้างหลกั 3 ส่วน ได้แก่ A น าเสนอท านองหลกั (Exposition), B น าเสนอพฒันาท านองหลกั 
(Development) และสว่นย้อนกลบัสูท่่อน A’ ที่มีการพฒันาท านอง (Recapitulation) 

จากค าอธิบายในข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สังคีตลักษณ์เป็นรูปแบบของ
โครงสร้างพืน้ฐานที่แสดงถึงส่วนประกอบของเพลง ซึ่งมักจะใ ช้ค าว่า ตอน (Section) เป็น
ตวัก าหนดรูปแบบ ซึ่งแต่ละตอนจะใช้ตวัอกัษร A, B, C แทน โดยจะสามารถจ าแนกเป็นรูปแบบ
ย่อยได้อีกหลายลกัษณะ 

สีสันเสียง (Tone Color หรือ Timbre) 
(ณรุทธ์ สทุธจิตต์.  2538) ได้กล่าวถึง สีสนัเสียง (Tone Color หรือ Timbre) ว่า 

สีสนัเสียง (Tone Color หรือ Timbre) หมายถึง ลกัษณะของเสียงจากเคร่ืองดนตรี รวมไปถึงเสียง
ร้อง ซึ่งมีความแตกต่างกัน เนื่องจากคุณสมบตัิของการเกิดเสียง (Overtone) ที่แตกต่างกัน และ
วสัดสุ่วนประกอบของเคร่ืองดนตรีแต่ละชิน้ที่แตกต่างกนั นกัแต่งเพลงจะจินตนาการสีสนัเสียงใน
การแต่งเพลงเพื่อสะท้อนอารมณ์ของบทเพลงนัน้ให้ตรงตามความต้องการ เช่น หาก Flute บรรเลง
โน้ตเดียวกับ Oboe ด้วยความสูง-ต ่าของโน้ต และความดังที่ เท่ากัน ผู้ ฟังจะได้รับรู้ถึงความ
แตกตา่งของเสียงที่ตา่งกนั และความรู้สกึที่สื่อสารผ่านเสียงที่แตกตา่งกนัเช่นกนั 
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จากข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า สีสัน เสียง (Tone Color หรือ Timbre) คือ 
คุณลักษณะของเสียงที่ต่างกันของเคร่ืองดนตรีที่บรรเลงออกมา โดยผู้ วิจัยจะใช้ข้อก าหนด 2 
ประการในการศกึษาครัง้นี ้ได้แก่ 

1. เคร่ืองดนตรี เป็นตัวก าหนดสีสันเสียงหลัก เพลงเดียวกันหรือท านอง
เดียวกนัเม่ือบรรเลงด้วยเคร่ืองดนตรีต่างชนิด ย่อมท าให้เกิดสีสนัเสียงในการสื่อสารอารมณ์เพลงที่
แตกตา่งกนั 

2. บทบาทของเคร่ืองดนตรี เช่น เคร่ืองดนตรีเป็นเคร่ืองบรรเลงหลกั หรือ เป็น
เพียงการสอดแทรกท านอง 

เสียงประสาน (Harmony) 
ในส่วนนีจ้ะเป็นการรวบรวมเอกสารต าราวิชาการดนตรีที่เก่ียวข้องกบัการเรียบ

เรียงเสียงประสานของบทเพลงในกรณีศกึษาชดุนี ้โดยจะแยกเป็นสว่นประกอบต่าง ๆ ดงันี ้
(ณัชชา พันธุ์ เจริญ.  2551),  (Schmidt-Jones Catherine.  2006) ได้อธิบาย

เก่ียวกับการ เสียงประสาน (Harmony) ไว้ว่า เสียงประสาน (Harmony) เป็นส่วนประกอบของ
เพลงที่มีการจัดระบบได้ดีที่สุด เกิดขึน้จากการผสมผสานเสียงมากกว่า 1 เสียง ในแนวตัง้ใน
ช่วงเวลาเดียวกนั การประสานเสียงเป็นหวัใจของดนตรีตะวนัตก ในการวิเคราะห์เพลงสว่นใหญ่น า้
หนกัจงึลงมาอยู่ที่การประสานเสียงเป็นส าคญั โดยจะค านงึถึงสว่นประกอบ 3 ส่วนหลกั ได้แก่ เนือ้
ดนตรี (Texture), คอร์ด (Chord) และ ขัน้คู ่(Interval) 

- เนือ้ดนตรี (Texture) หรือ พืน้ผิวดนตรี หรือ รูปพรรณดนตรี หมายถึง 
ลกัษณะความสมัพนัธ์ของท านองและเสียงประสาน ซึ่งเป็นรูปลกัษณ์ภายนอกของดนตรีที่สมัผสั
ได้ไม่ยาก เพลงที่มีเสียงประสานจะมีแนวท านอง (แนวนอน) และแนวเสียงประสาน (แนวตัง้) ใน
บทบาทต่าง ๆ กนั เม่ือพิจารณาถึงเนือ้ดนตรีในเร่ืองของการวางแนวท านองและแนวเสียงประสาน
จะได้เห็นภาพรวมของบทเพลง ซึง่มีหลายรูปแบบดงันี ้

1. ดนตรีแนวเดียว (Monophony) เป็นดนตรีที่ไม่มีแนวประสานมีท านอง
เดียว ถ้าปรากฏว่าดนตรีมีหลายแนวเกิดขึน้พร้อมกนัแต่เลน่โน้ตตวัเดียวกนัไม่วา่จะเป็นขัน้คู่ยนูิซนั 
หรือในช่วงคูแ่ปดอื่น ก็ยงัถือวา่เป็นเนือ้ดนตรีแบบโมโนโฟนี 

2. ดนตรีประสานแนว (Homophony) เป็นวิธีการวางแนวประสานเสียงที่
มีท านองหลกัเป็นแนวส าคญัที่สดุ ในขณะที่แนวอื่น ๆ เป็นเพียงแนวประสานและแนวประสานแต่
ละแนวก็มิได้มีบทบาทเป็นท านองรองแต่ประการใด 
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3. ดนตรีหลายแนว (Polyphony) เป็นการใช้แนวท านองหลายแนวเพื่อ
ประสานท านองหลกัอีกทีหนึ่ง แม้ว่าแนวท านองหลกัจะเป็นแนวที่ส าคัญที่สุด แต่แนวอื่น ๆ ก็มี
บทบาทเป็นทัง้ท านองรองและเป็นแนวประสานด้วย เป็นเทคนิคที่นิยมใช้มากในช่วงปลายยุคบา
โรก 

4. ดนตรีแปรแนว (Heterophony) เป็นวิธีการสอดประสานท านองโดยใช้
หลักการแปรท านอง โดยไม่ใส่ใจมากนักกับเสียงประสานที่เกิดขึน้ในแนวตัง้ บทประพันธ์เพลง
ประเภทนีป้ระกอบด้วยท านองหลกัในแนวหนึง่ สว่นแนวอื่นที่เหลือก็เลน่ท านองเดียวกนันัน้ แต่เลน่
ในลกัษณะแปรไปจากท านองหลกั 

ผู้ วิจัยสามารถสรุปถึง เนือ้ดนตรี (Texture) คือ การอธิบายถึงลักษณะ
ความสัมพันธ์ของเพลงโดยค านึงถึงความสัมพันธ์ของเสียงดนตรีที่เกิดขึน้ทัง้ในแนวตัง้ และ
แนวนอน มีอยู่ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1.ดนตรีแบบแนวเดียว (Monophony), 2.ดนตรีแบบประสานแนว 
(Homophony), 3.ดนตรีหลายแนว (Polyphony) และ 4.ดนตรีแปรแนว (Heterophony) 

 
- ขัน้คู่ (Interval) หมายถึง ระยะห่างระหว่างโน้ต 2 ตวั ที่บ่งบอกทัง้ระยะห่าง

และลกัษณะเสียง เสียงขัน้คู่เป็นส่วนประกอบส าคญัในการสร้างคอร์ดซึ่งเป็นองค์ประกอบหลกั
ของการสร้างเสียงประสาน 

1. ชนิดของขัน้คู ่ขัน้คูมี่ 5 ชนิด ได้แก่ 
- ขัน้คูเ่มเจอร์ (Major - ตวัย่อ M) 
- ขัน้คูไ่มเนอร์ (Minor - ตวัย่อ m) 
- ขัน้คูเ่พอร์เฟค (Perfect - ตวัย่อ P) 
- ขัน้คูด่ิมินิชท์ (Diminished - ตวัย่อ d) 
- ขัน้คูอ่อกเมนเทด (Augmented - ตวัย่อ A) 
 

 

ภาพประกอบ4 แสดงชนิดของขัน้คู ่
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2. เสียงขัน้คู่ 

ตาราง 1 แสดงเสียงขัน้คุ ่

เสียงขัน้คู ่
เสียงกลมกลนื เสียงกระด้าง 
คู ่1 เพอร์เฟค (1P) คู ่2 เมเจอร์ (2M) 
คู ่3 เมเจอร์ (3M) คู ่2 ไมเนอร์ (2m) 
คู ่3 ไมเนอร์ (3m) คู ่4 เพอร์เฟค (4P) 
คู ่4 เพอร์เฟค (4P) คู ่7 เมเจอร์ (7M) 
คู ่5 เพอร์เฟค (5P) คู ่7 ไมเนอร์ (7m) 
คู ่6 เมเจอร์ (6M) คูด่ิมินิชท์ (D) 
คู ่6 ไมเนอร์ (6m) คูอ่อกเมนเทด (A) 
คู ่8 เพอร์เฟค (8P)  

 

จะสงัเกตเุห็นวา่ คู่ 4 สามารถเป็นได้ทัง้ขัน้คู่เสียงกลมกลืน และขัน้คูเ่สียง
กระด้าง ทัง้นีข้ึน้อยู่องค์ประกอบด้านเสียงประสานอื่น 

สามารถสรุปได้ว่า ขัน้คู่ (Interval) หมายถึง ระยะห่างระหว่างโน้ต 2 ตวั 
ที่บ่งบอกทัง้ระยะห่างและลกัษณะเสียง เม่ือพิจารณาตาม บนัไดเสียง (Scale) ใน ระบบอิงกญุแจ
เสียง (Tonality) จะท าให้ทราบระยะห่าง ซึง่มีทัง้หมด 5 ประเภท คือ  

1. ขัน้คู ่1, 4, 5, 81 เพอร์เฟค (P) 
2. ขัน้คู ่2, 3, 6, 7 เมเจอร์ (M) 
3. ขัน้คู่ 2, 3, 6, 7 ไมเนอร์ (m) เกิดขึน้จากการลดลงคร่ึงเสียงของขัน้

คูเ่มเจอร์ (M) 
4. ขัน้คู่  ดิมินิชท์ (d) เกิดขึน้จาการลดเสียงลงหนึ่งเสียงในขัน้คู่

เมเจอร์ (M) และเกิดจากการลดลงคร่ึงเสียงในขัน้คูเ่พอร์เฟค (P) 
5. ขัน้คู ่ออกเมนเทด (A) เกิดขึน้จากการเพิ่มเสียงขึน้คร่ึงเสียงทัง้ขัน้คู่

แบบเพอร์เฟค (P) และ เมเจอร์ (M) 

 
1 ขัน้คู่ 8 หรือ Octave หมายถึง โน้ตที่มีช่ือเดียวกนั แต่มีระดบัเสียงต่างกนั 12 คร่ึงเสียง 
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ลกัษณะของเสียงขัน้คูมี่ดงันี ้
1. ขัน้คู่เสียงกลมกลืน ได้แก่ ขัน้คู่ 1P, 3M, 3m, 4P, 5P, 6M, 6m และ 

8P 
2. ขัน้คู่เสียงกระด้าง ได้แก่ ขัน้คู่ 2M, 2m, 4P, 7M, 7m, ขัน้คู่ดิมินิชท์ 

และขัน้คูอ่อกเมนเทด 
- คอร์ด (Chord) คือ โน้ตดนตรีไม่ต ่ากว่า 3 โน้ต ที่มาประกอบเข้าด้วยกนัใน

ต าแหน่งที่สามารถออกเสียงพร้อม ๆ กนัได้ ซึ่งเป็นพืน้ฐานของการสร้างเสียงประสาน การศึกษา
วิเคราะห์คอร์ดท าให้ทราบแนวทางการวางแผนในเร่ืองของเสียงประสานในเพลงนัน้ ๆ คอร์ดที่
เกิดขึน้ในแต่ละจงัหวะเป็นการน าโน้ตหลายตวัมาผสมผสานกันให้ได้เสียงตามที่ต้องการของนัก
แต่งเพลง นอกจากวิธีการเลือกใช้คอร์ดแล้ว การใช้โน้ตนอกคอร์ด และการด าเนินคอร์ด ก็สามารถ
บอกถึงความแตกต่างที่มีลกัษณะเฉพาะตวัของนกัแต่งเพลงแต่ละคนได้ โดยมีแนวทางการศึกษา
ดงันี ้

1. การใช้คอร์ด (Chord Application) คอร์ดหลักที่ใช้ในเพลง มีอยู่ 4 
ประเภท ได้แก่ คอร์ดเมเจอร์ (Major), คอร์ดไมเนอร์ (Minor), คอร์ดดิมินิชท์ (dim) และคอร์ดออก
เมนเทด (Aug) โดยคอร์ดออกเมนเทดถกูใช้น้อยที่สดุ คอร์ดต่าง ๆ เหล่านี ้อาจสร้างสีสนัด้วยการ
เติมโน้ตตวัที่ 7, 9, 11, 13 กลายเป็นคอร์ดทบเจ็ด คอร์ดทบเก้า คอร์ดทบสิบเอ็ด และคอร์ดทบสิบ
สามตามล าดบั (อธิบายด้วยบนัไดบนัไดเสียง C) 

 

ภาพประกอบ5 แสดงคอร์ดรูปแบบตา่ง ๆ 
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2. การด าเนินคอร์ด (Chord progression) การขยบัจากคอร์ดหนึ่งไปยงั
อีกคอร์ดหนึ่งท าให้ได้เสียงที่เคลื่อนไปข้างหน้าแตกต่างกนั ในการวิเคราะห์การด าเนินคอร์ดต้อง
สงัเกตวิธีการด าเนินคอร์ดว่า เป็นแบบอย่างการด าเนินคอร์ดของยุคนัน้ หรือเป็นแบบแผนการ
ด าเนินคอร์ดของนักแต่งเพลงผู้นัน้หรือไม่ มีความคล้ายคลึงหรือแตกต่างกันอย่างไร ประเด็นที่
สามารถกล่าวได้ในเร่ืองของการด าเนินคอร์ด ก็คือ การด าเนินคอร์ดที่มีน า้หนกัมากน้อยเพียงใด 
เช่น การด าเนินคอร์ดจาก V-I, I-IV, I-V หรือ IV-V เป็นการด าเนินคอร์ดที่มี น า้หนักที่สดุเพราะใช้
คอร์ดหลกั I, IV, V และเป็นคอร์ดที่มีอยู่ในรูปพืน้ต้นทัง้ 2 คอร์ด ถ้าคอร์ดใดคอร์ดหนึ่งหรือทัง้ 2 
คอร์ดอยู่ในรูปพลิกกลบัก็จะท าให้น า้หนกัน้อยลงบ้าง การใช้คอร์ด vii แทนคอร์ด V ก็เช่นกนั จะท า
ให้น า้หนักน้อยลง ส่วนการใช้คอร์ด ii, iii, vi เป็นการใช้คอร์ดที่มีน า้หนักเบาซึ่งจะส่งผลให้การ
ด าเนินคอร์ดมีน า้หนกัเบาลงด้วย 

 

ภาพประกอบ 6 แสดงเลขโรมนัที่ใช้ในการด าเนินคอร์ด 

จากข้อมูลเร่ืองคอร์ด สามารถสรุปได้ว่า คอร์ด (Chord) เป็นส่วนประกอบ
หลกัในการเรียบเรียงเสียงประสาน จะประกอบด้วยโน้ต 3 ตวัขึน้ไปในในช่วงเวลาเดียว โดยจะใช้
เร่ืองของขัน้คู่ (Interval) มาประกอบการพิจารณา ในการศึกษาวิเคราะห์จะค านึงถึงการใช้คอร์ด 
(Chord), การด าเนินคอร์ด (Chord progression) และ โน้ตนอกคอร์ด (Non-Chord tone) แต่การ
พิจารณาโน้ตนอกคอร์ดในการศึกษาครัง้นีจ้ะน าเสนอในส่วนของโน้ตนอกคอร์ดที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางการเรียบเรียงดนตรีอย่างมีนยัส าคญัเท่านัน้ 
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2.1.2 เอกสารต าราวิชาการเกี่ยวกับดนตรีไทย และดนตรีร่วมสมัย 
การศึกษาในส่วนนีเ้ป็นการศึกษาให้ทราบถึงข้อมลูทางวิชาการของดนตรีไทย และ

ดนตรีร่วมสมัย เพื่อใช้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน้จาการน าเอาเคร่ืองดนตรีไทยมาเรียบ
เรียงและบรรเลงในบทเพลงประเภท Jazz ของกรณีศกึษา 

การด าเนินท านองของดนตรีไทย 
(อุทิศ นาคสวัสด์ิ.  2531) กล่าวถึง วิธีการด าเนินท านองลกัษณะเฉพาะของดนตรี

ไทยไว้หลายประการ ดงันี ้
“การล้อ คือ ผู้น าบรรเลง “ลกูล้อ” ล่วงหน้าไปก่อน แล้วผู้ตามจึง “ล้อ” ลกูที่ผู้น า

บรรเลงลว่งหน้าไปนัน้ตามวิถีแห่งเคร่ืองดนตรีของตนอีกทีหนึง่ 
การต่อ คือ ผู้น าบรรเลงลกูที่จะต่อกนัไปคร่ึงหนึ่งก่อน เสร็จแล้วผู้ตามจึงจะต่ออีก

คร่ึงหนึง่ให้ครบ ลกูที่ต่อกนัไปตอ่กนัมานีภ้าษาดนตรีเรียกวา่ “ลกูตอ่” ซึง่โดยมากก็ได้ลกูล้อลกูเดิม
นั่นเอง แต่เอามาตดัคร่ึงแล้วใช้วิธีบรรเลงต่อกันคนละคร่ึงแทนที่จะล้อกนัไปเต็มลกูเหมือนอย่าง
เดิม 

การขดั คือ ผู้บรรเลงน าบรรเลงลกูสัน้ ๆ แล้วทิง้จงัหวะท้ายไว้ให้เท่ากับลกูที่ตน
น าไปนัน้ ทัง้นีเ้พื่อให้ผู้ตามใช้ลกูท านองเดียวกนัสอดใส่ให้ครบจงัหวะ ลกูที่มีลกัษณะเช่นนีภ้าษา
ทางดนตรีเรียกวา่ “ลกูขดั” อนัที่จริงลกูขดันีก้็คล้าย ๆ กบัลกูล้อ แต่ทวา่เป็นลกูสัน้ ๆ 

การเหลื่อม หรือ เฉ่ียว คือ ผู้น าบรรเลงเพลงประโยคสัน้ ๆ แล้วทิง้จงัหวะท้ายไว้
นิดหนึ่ง ประมาณเท่าตัวเขบ็ด 2 ชัน้ 1 ตัว ในจังหวะ 2/4 ไม่ถึงกับทิง้จังหวะไว้ให้เท่ากับลูกที่ตน
น าไปแบบลกูขดั  เสร็จแล้วผู้ตามก็บรรเลงเพลงประโยคเดียวกนันัน้ให้ท้ายประโยคลงจงัหวะพอดี 
ผู้น าจะจบประโยคก่อนผู้ตามเสมอ” 

จากข้อมลูข้างต้นผู้วิจยัจะใช้ข้อมลูดงักลา่ววิเคราะห์ศึกษาในสว่นของการเรียบเรียง
ท านองของผลงานกรณีศกึษา 
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ระบบเสียงของเคร่ืองดนตรีไทย 
(ส าเร็จ ค าโมง.  2554) อธิบายถึงระบบเสียงบนเคร่ืองดนตรีไทยแยกชิน้ไว้หลายชิน้ 

ดงันี ้
1. ระนาดเอก ประกอบด้วยลกูระนาดทัง้หมด 21 ลกู มีระดบัเสียงที่ปรากฎ ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 7 แสดงการเทียบเสียงระนาดเอกแบบไทย 
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2. ขิม 

 

ภาพประกอบ 8 แสดงการเทียบเสียงขิมแบบไทย 
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3. ขลุย่เพียงออ 

 

ภาพประกอบ 9 แสดงการเทียบเสียงขลุย่เพียงออแบบไทย 
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4. ซอด้วง 

 

ภาพประกอบ 10 แสดงการเทียบเสียงซอด้วงแบบไทย 
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5. ซออู้ 
 

 

ภาพประกอบ 11 แสดงการเทียบเสียงซออู้แบบไทย 
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ดนตรีร่วมสมัย 
(วีรชาติ เปรมานนท์.  2537) กลา่วว่า ดนตรีร่วมสมยัไทย หมายถึง ดนตรีที่ใช้ท านอง 

ลีลา ส าเนียง สีสัน และความรู้สึกแบบไทย ในแบบใดในแบบหนึ่งหรือแบบผมผสาน ไม่จ ากัด
ประเภทของเคร่ืองดนตรีที่ใช้คีตลกัษณ์ ทฤษฎี หลกัการ และวิธีการประพนัธ์ 

ดนตรีประเภทนีส้ามารถจ าแนกตามลกัษณะวิธีการประพนัธ์ได้ 4 ประเภท ดงันี ้
1. การน าท านองไทยมาเรียบเรียงเสียงประสานและแนวบรรเลงใหม่ โดยใช้

หลักการและเคร่ืองดนตรีสากล ส่วนใหญ่มักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขท านองและจังหวะ 
โดยเฉพาะอตัราสัน้ยาวของบทเพลงที่ก าหนดไว้โดยจงัหวะหน้าทบั 

การประสานเสียงและเรียบเรียงเสียงนัน้ แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 
1.1 ใช้หลักการ และวิธีการพืน้ฐานของดนตรีตะวันตกยุคโรแมนติก ซึ่ง

หมายถึง การใช้การประสานเสียงด้วยคอร์ดประเภท Secondary Seventh, Chromatic Chord 
และการเรียบเรียงเสียงส าหรับวงเชมเบอร์ออร์เคสต้า ขนาดเลก็ 

1.2 ใช้หลักการและวิธีการของดนตรีประเภท Light Music โดยมีการน า
หลกัการของเคร่ืองดนตรีคลาสสิคมาผสมผสานกบั Popular Music มีการน าเคร่ืองดนตรีประเภท
ไฟฟ้ามาใช้ เช่น ออร์แกน กีต้าร์ โดยมีกลองชดุเป็นตวัด าเนินจงัหวะ 

2. การน าท านองเพลงไทยมาเรียบเรียงและประสานเสียงด้วยหลกัการของดนตรี
ตะวนัออก โดยหลกัการของดนตรีไทยและดนตรีตะวนัออกโดยทัว่ไป จากการวิจยัพบวา่ โครงสร้าง
ของท านองเพลงส่วนใหญ่จะประกอบด้วยโน้ตส าคญัที่เป็นหลกั ประมาณ 5 เสียง เรียกว่า บนัได
เสียงแบบเพนทาโทนิก (Pentatonic Scale) 

เม่ือบรรเลงเดี่ยวหรือรวมเป็นวงแล้ว เนื่องจากดนตรีไทยเดิมนิยมเลน่ท านองหลกั
เดียวกันแต่ต่างท านองแปร (Variation) โดยเรียกวิธีการนีว้่า เฮเทโรโฟนี (Heterophony) ด้วยวิธี 
โดยหลกัการจงึเกิดเสียงประสานขึน้ 3 ลกัษณะ คือ 

2.1 เสียงประสานกนัเกิดจากความเบี่ยงเบนของท านองหลกั และท านองแปร
ในขัน้ตอนการบรรเลง ดนตรีไทยในระดับสูงนัน้ นิยมให้เกิดความเบี่ยงเบนภายในแต่ละชีพจร
จงัหวะ (จงัหวะฉ่ิง) มากที่สดุ เพื่อเสริมสร้างบทบาทการขดัและล้อจงัหวะ อนัเป็นความสนกุสนาน
ตื่นเต้นของทัง้ผู้บรรเลงและผู้ ฟัง ซึง่วิธีการนีท้ าให้เกิดเสียงประสานขึน้ 

2.2 เสียงประสานจากความกงัวาน ในการบรรเลงดนตรีไทยนัน้ เคร่ืองดนตรี
หลายชนิดจะคงความกังวานไว้อย่างต่อเนื่อง เช่น การบรรเลงฆ้องวง ระนาด ขิม เสียงกังวานที่
เกิดขึน้จะไปรวมประสานเสียงกบัโน้ตอื่น ๆ ในแนวท านอง 
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2.3 เสียงประสานจากการบรรเลงโน้ตคู่ เสียงประสานวิธีนีเ้กิดขึน้ได้ 2 กรณี 
คือ 

2.3.1 การบรรเลงเสียงคูต่ามลกัษณะวิธีการเลน่เคร่ืองดนตรีบางชนิด 
2.3.2 เสียงคู่อนัเกิดจากความเบี่ยงเบนของแนวบรรเลง ในบทบาทของ

การบรรเลงท านองแปรไปพร้อมกนักับท านองหลกันัน้ บางครัง้เนื่องจากทางบงัคบัไม่สามารถลง
โน้ตหลกัส าคญั (ลกูตก) ในจงัหวะได้ ผู้บรรเลงก็เลี่ยงไปใช้โน้ตคู ่8 คู ่5 หรือ คู ่4 ได้ 

3. การน าหลกัการและส าเนียงพืน้ฐานของเพลงไทยมาเป็นโครงสร้างหลกัในการ
ประพนัธ์ ลกัษณะนีจ้ าแนกออกเป็น 2 วิธีการคือ 

3.1 การน าท านองเฉพาะบางวรรคตอนสัน้ ๆ มาเป็นหลกั ซึง่ในวิธีนีท้ านองที่
น ามาจะถกูน ามาเรียบเรียงตกแต่ง ดดัแปลงให้เป็นบทประพนัธ์ใหม่ แต่ยงัให้ส าเนียงแบบไทย มี
สีสนัและความรู้สกึในการฟังหลายแง่มมุ 

3.2 การน าลีลาส าเนียงของเพลงไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพลงพืน้เมืองมา
ประพนัธ์ขึน้ใหม่ทัง้หมด ใช้หลกัวิชาในการเรียบเรียงเสียงระดบัสงู ท าให้เกิดบทประพนัธ์ที่เป็นการ
สร้างสรรค์ก้าวหน้าทางวิชาการอีกระดบัหนึง่ 

จะสังเกตได้ว่า วิธีการทัง้ 2 ลักษณะนีใ้นการประพันธ์ ต้องค านึงถึงหลักการ
ส าคญัท่ีจะรักษาลีลาและส าเนียงแบบไทยไว้คือ 

1. การด าเนินจงัหวะ 
2. การด าเนินของแนวเสียง 
3. การเรียบเรียงเสียงและสีสนัของเสียง 
4. การประสานเสียง 

4. การน าหลกัการและวิธีการตา่ง ๆ มาผสมผสาน 
เพลงลกัษณะนีส้ามารถจ าแนกได้เป็น 2 แบบคือ 

4.1 แบบผสมผสานพืน้ฐาน ใช้ทฤษฎีและหลักการตามที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้น มีความแตกต่างกนับ้างในบทประพนัธ์บางบทที่ใช้วิธีการเรียบเรียงและประสานเสียงโดยมี
หลกัทฤษฎีสากลสมยัใหม่ (Modern Music) เข้ามาผสมผสาน 

บทเพลงแบบนีจ้ะมีการก าหนดวิธีการบรรเลงอย่างละเอียด และบนัทึก
รายละเอียดในระบบสากล เกือบทัง้หมดบรรเลงด้วยเคร่ืองดนตรีสากล ไม่ใช้เคร่ืองไฟฟ้าหรือ
อิเล็คทรอนิกเข้ามาเก่ียวข้อง 
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4.2 แบบผสมผสานซับซ้อน ในลักษณะนีน้อกจากจะใช้หลักการ
ผสมผสานที่สลบัซบัซ้อนแล้ว ยงัใช้หลกัการทฤษฎีที่ก้าวล า้ไปสู่ดนตรีแห่งอนาคต (avant - grade 
music) 

การเรียบเรียงเสียงประสาน นอกจากการใช้เคร่ืองดนตรีตะวนัตกและเคร่ืองดนตรี
ไทยในเวลาเดียวกันแล้ว ยังใช้เคร่ืองดนตรีอิเล็คทรอนิกประเภทต่าง ๆ เพื่อให้เกิดสีสันแปลก
แตกตา่งไปจากที่มีอยู่ มีการควบคมุความดงัเบาและสมดลุของเสียงด้วยคอมพิวเตอร์ 

วิธีการสร้างสรรค์เพลงประเภทดนตรีร่วมสมัย หรือ ดนตรีร่วมสมัยไทย ดังข้อมูล
ข้างต้น ผู้วิจยัสามารถสรุปวิธีการตา่ง ๆ ได้ดงันี ้ 

1. การน าท านองไทยมาเรียบเรียงเสียงประสาน และแนวบรรเลงในรูปแบบใหม่
ด้วยหลกัการทางทฤษฎีดนตรีตะวนัตก 

2. การน าท านองเพลงไทยมาเรียบเรียง และสร้างเสียงประสานด้วยหลกัการของ
ดนตรีตะวนัออก ซึง่มีความคล้ายคลงึกนัในเร่ืองของจ านวนเสียงหลกัในการสร้างสรรค์ท านอง และ
แนวบรรเลงแปรทาง คือ 5 เสียงหลัก หรือเรียกอีกช่ือหนึ่งว่า บันไดเสียงแบบเพนทาโทนิก 
(Pentatonic Scale) 

3. การสร้างสรรค์ดนตรีร่วมสมัยโดยใช้หลกัการการด าเนินจังหวะ, การด าเนิน
ของแนวเสียง, การเรียบเรียงเสียงและสีสนัของเสียง หรือการประสานเสียง ความแนวคิดซึ่งเป็น
พืน้ฐานของดนตรีไทยใช้เป็นสว่นประกอบหลกัของเพลง 

4. น าแนวคิดวิธีการในศาสตร์ทางดนตรีทัง้ดนตรีไทย และดนตรีตะวันตก
ผสมผสานกนั พร้อมทัง้ใช้แนวคิดและวิธีการทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าช่วยในการสร้างสรรค์
ผลงาน 

 
2.1.3 เอกสารต าราวิชาการเกี่ยวกับบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หวัภมิูพลอดุลยเดชฯ (รัชกาลที่ 9) 
ภาธร ศรีกรานนท์.  (2559) ได้ท าการศึกษารวบรวมข้อมูลเก่ียวกับเพลงพระราช

นิพนธ์ โดยผู้ วิจัยจะแสดงเฉพาะรายละเอียดในส่วนของบทเพลงที่อยู่ใน ชุด ในดวงใจนิรันดร์ 
(บรรเลงเพลงฟ้า) เท่านัน้ โดยมีเนือ้หาสรุปได้ดงันี ้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงสนพระทัยในการประพันธ์เพลง
ตัง้แต่สมยัที่ทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในช่วงที่พระองค์เร่ิมสนพระทยัการประพันธ์
ดนตรีนัน้ เป็นช่วงที่ดนตรี Jazz ก าลงัได้รับความนิยมเป็นอย่างสงูในประเทศแถบยโุรป กอปรกบั
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ทรงโปรดการทรงดนตรีในรูปแบบ Jazz ตัง้แต่ยังทรงพระเยาว์ ท าให้เพลงพระราชนิพนธ์ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 สว่นใหญ่อยู่ในรูปแบบของดนตรีแจ๊ส  

1. ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) *เพลงพระราชนิพนธ์รูปแบบสวิง 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์เพลง Still on 

My Mind เป็นล าดับที่ 38 และเป็นอันดับแรกที่ทรงพระราชนิพนธ์ทัง้ท านองและเนือ้ร้องด้วย
พระองค์เอง เพลงนีเ้ป็นเพลงแบบ Simple Binary Form โดยที่ทัง้ 2 ท่อน มีลักษณะการเดิน
ท านองที่ใกล้เคียงกนัมาก จงึจดัเป็น Simple Binary Form แบบ A-A’  

เม่ือแรกเร่ิมที่ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนี ้ทรงก าหนดให้เป็นจังหวะสวิงปกติ 
แต่เพลงนีไ้ด้รับความนิยมในการใช้เป็นเพลงเต้นร า จึงมักน าไปเรียบเรียงเป็นจังหวะรุมบา 
(Rumba) ซึง่เป็นจงัหวะของดนตรีลาตินอเมริกา 

2. แผ่นดินของเรา (Alexandra) *เพลงพระราชนิพนธ์รูปแบบวอลท์ซ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่  9 ทรงพระราชนิพนธ์เพลง 

Alexandra เป็นล าดับที่  35 ในปี พ.ศ. 2502 เพื่อรับเสด็จเจ้าหญิงอเล็กซานดรา แห่งสหราช
อาณาจักร (HRH Princess Alexandra, The Honourable Lady Ogilvy) ในโอกาสเสด็จเยือน
ประเทศไทยเป็นการส่วนพระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ ม.ร.ว.เสนีย์ 
ปราโมช ประพนัธ์เนือ้ร้องภาษาองักฤษถวาย 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระ
ราชวินิจฉยัวา่ เพลง Alexandra นีมี้เพียง 16 ห้อง และท านองทัง้ 2 ท่อนก็มีความคล้ายกนัมาก จึง
ทรงพระราชนิพนธ์เพิ่มเติม ทรงขยายเพลงออกเป็น 48 ห้อง มีลกัษณะเป็น Ternary From (A-B-
A) โดยน า 16 ห้องของที่มีอยู่เดิม มารวมเป็นท่อนเดียว คือเป็นท่อน A ยาว 16 ห้อง ส่วนท่อน B 
ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพิ่มเติมขึน้ใหม่เป็นจ านวน 16 ห้องเช่นกนั ทรงเร่ิมท่อนนีด้้วยการหกัคอร์ดไป
เป็นคอร์ดแฟลตหก (flat-six) กลา่วคือ ลดบนัไดเสียงลงไป คู่ 3 เมเจอร์ และอยู่ในบนัไดเสียงนี ้11 
ห้อง ถึง Modulate ปรับท านองกลบัไปบนัไดเสียงของท่อน A  

เพลงที่ได้พระราชนิพนธ์ใหม่นี ้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หวั พระราชทานช่ือ
ของเพลงฉบบัภาษาไทยนีว้า่ “แผ่นดินของเรา” 

3. ใกล้รุ่ง (Near Dawn) *เพลงพระราชนิพนธ์รูปแบบนิวออร์ลีนส์แจ๊ส 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรัชกาลที่ 9 พระราชทานพระราชวินิจฉัยถึงบท

เพลงนีแ้ก่ รศ.ภาธร ศรีกรานนท์ เอาไว้ว่า ในเบือ้งต้น ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนีไ้ว้ 3 ท่อน ที่ไม่
เหมือนกนั และทรงเรียงท่อนเพลงทัง้ 3 ท่อนนัน้ใหม่ โดยสลบัท่อนที่สองกบัสาม และเพิ่มท่อนที่ 4 
ซึง่มีท านองเหมือนกบัท่อนแรก เป็นรูปแบบ A-B-C-A ทรงก าหนดจงัหวะเป็นจงัหวะสวิง และยงัได้
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ทรงทดลองใช้จงัหวะร าวง ซึ่งจงัหวะร าวงเป็นจงัหวะที่เป็นที่นิยมมากในสมยันัน้ โดยทรงแทรกลง
ในท่อน C นอกจากนี ้ยงัพระราชทานพระราชวินิจฉัยเพิ่มเติม ถึงการใช้คอร์ดในท่อนนีจ้ากเดิมที่
ทรงใช้คอร์ด เอฟไมเนอร์ (F minor) สลบักับ เอฟเมเจอร์ (F Major) คอร์ดละ 1 ห้อง เป็นจ านวน
ทัง้หมด 4 ห้อง นยัว่าเป็นช่วงเวลาที่ไม่แน่นอนว่า เช้าหรือยงั สว่างหรือยงัมืดอยู่ แต่ภายหลงั (11 
กุมภาพันธ์ 2550) ทรงทีพระราชกระแสรับสั่งว่า ฟังดูแล้วโน้ตในท านองบางตัวมีเสียงที่ขัดกับ
คอร์ดเอฟไมเนอร์ จงึได้ตดัคอร์ดเอฟไมเนอร์ออกเสีย คงเหลือแคเ่อฟเมเจอร์เท่านัน้ 

4. สายฝน (Falling Rain) *เพลงพระราชนิพนธ์รูปแบบวอลท์ซ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชนิพนธ์เพลง สายฝน 

หรือ Falling Rain ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2489 ในขณะที่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช 
นบัว่าเป็นเพลงพระราชนิพนธ์จงัหวะวอลท์ซเพลงแรก และเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่มีช่ือเสียง
มากที่สดุเพลงหนึง่ 

ในปี  พ.ศ. 2523 เพลงสายฝน ได้ รับการคัดเลือกจากองค์การศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ UNESCO ให้เป็น Song of Asia หรือเพลง
แห่งเอเชีย นบัเป็นประมขุพระองค์แรกของเอเชียที่ทรงได้รับเกียรตินี ้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วั รัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานพระราชวินิจฉยัแก่ 
รศ.ภาธร ศรีกรานนท์ เมื่อวนัที่ 18 กนัยายน พ.ศ. 2548 ถึงเพลงนีว้า่ 

“...เม่ือให้พระเจนดุริยางค์ น าไปเรียบเรียงเสียงประสาน พระเจนฯก็ได้
เรียบเรียงเป็นโน้ตเปียโน 2 แถว โดยไม่ได้ใส่คอร์ดเอาไว้… หลังจากนัน้ พอมีผู้ น าเพลงนีไ้ป
จัดพิมพ์ จึงมีแต่ฉบบัของพระเจนฯ ฉบับนี ้ท าให้ยากต่อการแยกและเรียบเรียงเสียงประสาน… 
เม่ือแกะคอร์ดออกมา ก็เป็นคอร์ดของที่พระเจนฯ เรียบเรียงไว้ ซึง่ตา่งจากของเรา...” 

ด้วยเหตุนี เ้อง ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2548 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 จึงทรงท าโน้ตเพลงสายฝน ขึน้มาใหม่ โดยทรงท าเป็นแผนภูมิแบบแถวเดียว (Lead 
Sheet) ทรงใส่คอร์ดที่ทรงใช้มาตัง้แต่แรกเร่ิม และทรงพระราชนิพนธ์ท่อนเกร่ินน า ( Introduction) 
ขึน้มาใหม่ พระราชทานให้วงดนตรี อ.ส.วนัศุกร์ ทดลองเล่น และทรงแก้ไขจนเป็นที่พอพระราช
หฤทยั 

เพลงสายฝน มีลักษณะเพลงเป็นแบบ A-B-C-A’ ซึ่งเป็นรูปแบบเพลงที่ถูก
พัฒนาขึน้มาจาก Rounded Binary Form (A-B-A) โดยมีท่อน C สอดแทรกเข้ามา ก่อนที่จะ
กลบัไปท่ีท่อน A 
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5. ความฝันอันสูงสุด *เพลงพระราชนิพนธ์ที่เป็นเพลงปลุกใจ 
ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ ประพันธ์บทกลอน “ความฝันอันสูงสุด” ตามพระราช

เสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ให้เขียนบทกลอนให้ก าลงัใจผู้ ท่ีท าความ
ดีเพื่อประเทศชาติ ท่านผู้ หญิงมณีรัตน์ ได้แปลเนือ้ร้องของเพลง “The Impossible Dream” 
ประพนัธ์โดย มิช ลีอาย (Mitch Leigh) ซึ่งมาจาก ละครร้องบรอดเวย์ (Broadway Musical) เร่ือง 
Man of La Mancha (พ.ศ. 2508) สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ โปรดให้พิมพ์บท
กลอนนี ้พระราชทาน ข้าราชการ ทหาร ต ารวจ พลเรือน และผู้ ท างานเพื่อประเทศชาติ เพื่อ
เตือนสติมิให้ท้อถอยในการท าความดี 

ในปี พ.ศ. 2514 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ได้กราบบงัคม
ทลูพระกรุณาขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 ทรงใสท่ านองเพลงเข้ากบับทกลอนนี ้
โดยทรงพระราชนิพนธ์ท านองเพลงเป็นจงัหวะสาม-สี่ เป็นรูปแบบ A-B-C-D-E-D’-F-D”-G-H ท่อน
ละ 8 ห้อง โดยที่ท่อน D ท าหน้าที่คล้ายกับท่อน refrain ในเพลงรูปแบบ verse-refrain ปกติ แต่
ท่อน D ทัง้ 3 ครัง้ ก็จะไม่เหมือนกันเสียทีเดียวจนเกือบจะเรียกได้ว่า เป็นรูปแบบ Through 
Composed ไปเลย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอก ม.ล.อัศนี ปราโมช 
องคมนตรีและนกัดนตรีวง อ.ส.วนัศกุร์ แยกและเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงออร์เคสตรา และ
น าออกแสดงโดยวงดริุยางค์ราชนาวี ขบัร้องโดย นายสนัติ ลนุเผ่ 

อนึ่ง เนื่องจากบทเพลงนีมี้แต่เนือ้ร้องภาษาไทย เม่ือมีผู้ อันเชิญเพลงนีไ้ป
แสดงในต่างประเทศ จึงได้มีผู้ แปลช่ือเพลงเป็นภาษาอังกฤษเอาไว้หลากหลาย เช่น “Aloft”, 
“Highest Dream” ห รือแม้แต่  “Impressible Dream” จนบางค รัง้ เกิดความสับสน  จึงทรง
พระราชทานชื่อภาษาองักฤษในภายหลงัวา่  “The Ultimate Dream” 

6. แสงเทียน (Candlelight Blues) *เพลงพระราชนิพนธ์รูปแบบนิวออร์
ลีนส์แจ๊ส 

ทรงพระราชนิพนธ์เพลงนีเ้ป็นรูปแบบบลูส์ 12 ห้อง จ านวน 2 ท่อน แต่ทรง
ทดลองใช้การเดินคอร์ดในแบบของพระองค์เอง และทัง้ 2 ท่อน มีการเดินคอร์ดท่ีต่างกนั ดงันี ้
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ภาพประกอบ 12 แสดงคอร์ดเพลงแสงเทียน 

ในท่อนแรกเร่ิมต้นด้วยคอร์ดปกติ แต่ในห้องที่ 3 แทนที่จะกลับมาที่คอร์ด
หนึ่ง กลบักลายเป็นคอร์ดแฟลตหก ซึ่งในหลกัการเดินคอร์ดของดนตรี Jazz ถือเป็นคอร์ดทดแทน 
(Substitution chord) ของคอร์ดหนึ่งนัน่เอง พอไปถึงห้องที่ 5 แทนที่จะทรงใช้คอร์ดสี่เมเจอร์ กลบั
ทรงเปลี่ยนให้เป็นคอร์ดสี่ไมเนอร์แทน และกลบัลงมาคอร์ดหนึ่งในห้องถดัมา แต่ทรงใช้เป็นคอร์ด
หนึ่งไมเนอร์แทน และไปที่คอร์ดแฟลตหกและคอร์ดหนึ่งเมเจอร์อีกครัง้ จากนัน้ในห้องที่ 9 ได้ทรง
ใช้คอร์ดชาร์ปสี่ ซึ่งเป็นคอร์ดส่ง (Leading chord) ไปคอร์ดห้า ก่อนที่จะกลับมาที่คอร์ดหนึ่ง
เหมือนที่ใช้ใน บลส์ู 12 ห้องแบบมาตรฐาน 

ในท่อนที่ 2 ทรงใช้คอร์ดถ่ีขึน้โดยในหลายห้องจะมีการใช้คอร์ดมากกว่า 1 
คอร์ดใน 1 ห้อง ต่างจากท่อนที่แล้วซึ่งใช้คอร์ด 1 คอร์ดต่อ 1 ห้องเท่านัน้ ทรงเปิดด้วยคอร์ดหนึ่ง
ดงัเช่นปกติ แต่ในห้องถดัมาคอร์ดแฟลตหก ซึ่งเป็นคอร์ดทดแทนของคอร์ดหนึ่งได้ถูกน ามาใช้อีก
ครัง้ แต่ใช้เป็นแค่คอร์ดแทรกก่อนที่จะไปคอร์ด 4 ในจงัหวะที่ 3 ของเดียวกนั และกลบัมาที่คอร์ด
หนึ่งอีกครัง้ในห้องที่ 3 แต่ห้องถดัมา ทรงขยบัคอร์ดไปเป็นคอร์ดหกไมเนอร์ ที่ท าหน้าที่เป็นคอร์ด
สอง (Supertonic) ของคอร์ดสองในห้องที่  5 ซึ่งคอร์ดสองในห้องนีก้็ท าหน้าที่ เป็นคอร์ดห้า 
(Dominant) ของคอร์ดห้าในจงัหวะที่ 3 ของห้องถดัมา ซึ่งได้ทรงใส่คอร์ดสี่ไมเนอร์เป็นคอร์ดผ่าน 
(Passing chord) คัน่ระหว่างคอร์ดสองและคอร์ดห้าอีกที ก่อนที่จะกลบัไปคอร์ดหนึ่ง ในห้องที่ 7 
และทรงเดินคอร์ดในห้องที่ 8 ด้วยคอร์ดจากห้องที่ 4 และ 5 ซึ่งก็คือ Supertonic และ Dominant 
ของคอร์ดห้าในจงัหวะที่ 3 ของห้องที่ 9 อีกที ซึง่ใน 4 ห้องท้ายนี ้คอร์ดแฟลตหกจากท่อนที่ 1 ได้ถกู
น ากลบัมาใช้ใหม่อีกที หากแต่คราวนี ้คอร์ดแฟลตหก ไม่ได้ท าหน้าที่เป็นคอร์ดทดแทนของคอร์ด
หนึ่ง แต่ท าหน้าที่เป็นคอร์ด Augmented sixth ซึ่งจะต้องขยับเข้าหาคอร์ดห้า (Dominant) และ
กลบัสูค่อร์ดหนึง่ในที่สดุ 
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7. แสงเดือน (Magic Beams) *เพลงพระราชนิพนธ์รูปแบบสวิง 
เพลง Magic Beams นี ้ทรงใช้ฟอร์มเพลง 32 ห้อง หรือ Ballad Form (A-A’-

B-A’) ซึ่งท่อน A’ ท่อนสดุท้าย ได้ทรงขยาย (extend) ท านองเพิ่มเข้าไปอีก 4 ห้อง ท าให้มีจ านวน
ห้องเพิ่มขึน้เป็น 36 ห้อง คล้ายกบัเพลง I Got Rhythm ของ จอร์จ เกร์อชวิน (George Gershwin) 
(พ.ศ. 2551-2580) ที่มีช่วงท้ายมีท านองเพิ่มขึน้มา 2 ห้อง 

8. ลมหนาว (Love in Spring) *เพลงพระราชนิพนธ์รูปแบบวอลท์ซ 
เพลง Love in Spring นีน้ับว่าเป็นเพลงพระราชนิพนธ์จังหวะวอลท์ชที่มี

ช่ือเสียงมากอีกเพลงหนึ่ง ถึงแม้ว่าท านองเพลงอาจจะไม่ยากนัก แต่การเดินคอร์ดนัน้มีความ
ซบัซ้อนอยู่บ้าง เพราะได้ทดลองการประพนัธ์แบบ Strophic Form ซึ่ง Love in Spring เป็นเพลง
พระราชนิพนธ์เพียงเพลงเดียวที่ใช้รูปแบบนี ้ 

เพลง Love in Spring แบ่งออกเป็นท่อนย่อยได้ 4 ท่อน ท่อนละ 8 ห้อง เป็น 
A-B-C-D โดยที่ท่อน A B และ D มีกลุ่มโน้ตเร่ิมต้นเป็นท านองและจงัหวะที่คล้ายกนั ส่วนท่อน C 
นัน้ ต่างกนัโดยสิน้เชิง ทัง้ท านองและคอร์ด ด้านท านองมีโน้ตเพิ่มมากขึน้ 

สว่นด้านการใช้คอร์ด มีคอร์ดแรกท าหน้าที่เป็นคอร์ดเจ็ด (Leading-tone vii° 
chord) ของคอร์ดหก ซบัมีเดียน (Submediat vi chord) ซึ่งเป็น relative minor ของคอร์ดหนึ่ง โท
นิก ตามด้วยคอร์ดโดมิแนนท์ เซเวนธ์ (Dominant seventh) ของคอร์ดสาม มีเดียน (Mediant iii 
chord) ก่อนที่จะเป็นคอร์ด ดิมินิซด์ (Diminished chord) ขยับขึน้คู่ห้า ติดกัน 3 ห้อง และ ย้าย
บนัไดเสียงไปที่บนัไดเสียง G Major และแปลงเป็นคอร์ด โดมิแนนท์ เซเวนธ์ (Dominant seventh) 
ซึง่เป็น half cadence ในห้องสดุท้ายของท่อน C ก่อนที่จะกลบัไปเร่ิมต้นที่คอร์ดหนึง่ ในท่อน D 

9. ยามเย็น (Love at Sundown) *เพลงพระราชนิพนธ์รูปแบบนิวออร์ลีนส์
แจ๊ส 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ทรงพระราชทานพระราชวินิจฉัยแก่ ผศ.ภาธร 
ศรีกรานนท์ เม่ือวนัที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2547 ถึงเพลงนีว้่า ทรงเรียนรู้หลกัการประพันธ์ดนตรีมา
อย่างลึกซึง้ด้วยพระองค์เองทรงศึกษารูปแบบการประพนัธ์ดนตรีของ เอิร์ล ฮายน์ส (Earl Hines) 
(พ.ศ. 2446 - 2526) นกัเปียโน และนกัประพนัธ์  เพลงแจ๊สที่มีชื่อเสียง 

ทรงได้รูปแบบการประพันธ์เพลง Love at Sundown มาจากเพลง Rosetta 
ของ เอิร์ล ฮายน์ส ที่ประพันธ์ในปี พ.ศ. 2476 โดยเฉพาะรูปแบบของเพลงที่เป็นฟอร์มเพลง 32 
ห้อง หรือ Ballad Form (A-A-B-A) และการใช้คอร์ด อ็อกเม็นเต็ดเซเวนธ์ (Augmented Seventh) 
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10. อาทติย์อับแสง (Blue Day) *เพลงพระราชนิพนธ์รูปแบบสวิง 
เพลง Blue Day เป็นเพลงบัลลาดแจ๊ส ซึ่งเป็นเพลงแจ๊ส และเต็มไปด้วย

ความรู้สึกที่เศร้าสร้อย แต่แท้จริงแล้ว แสดงความรู้สกึถึงการร าพึงร าพนัถึงคนรัก ซึ่งได้รอคอยมา
นาน มีลกัษณะเพลงเป็น A-B-C-B พระองค์ทรงเลือกใช้คอร์ดเพียง 3 คอร์ดเท่านัน้ คือ คอร์ดหนึ่ง 
(Chord i) หรือคอร์ดโทนิก (Tonic) คอร์ดสี่ (Chord iv) หรือคอร์ดซบัโดมิแนนท์ (Subdominant) 
และคอร์ดห้า (Chord V) หรือคอร์ดโดมิแนนท์ (Dominant) ซึ่งเป็นคอร์ดพืน้ฐานของฟอร์มเพลง 
บลูส์ 12 ห้อง มีเพียงที่เดียวในเพลงเท่านัน้ คือ ห้องที่ 2 ของท่อน C ที่ทรงเลือกใช้คอร์ดโดมิแน
นท์ของคอร์ดสี่ (คอร์ด ดี-เมเจอร์) แทนคอร์ดโทนิก (คอร์ด ดี-ไมเนอร์) และเป็นเพลงพระราชนิพนธ์
แจ๊สเพียงเพลงเดียวที่อยู่ในบนัไดเสียงไมเนอร์ 

11. พรปีใหม่ *เพลงพระราชนิพนธ์รูปแบบอ่ืน ๆ 
หลงัจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั รัชกาลที่ 9 เสด็จนิวตัพระนครเป็น

การถาวร ในปี พ.ศ. 2494 แล้ว ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่แก่พสกนิกรของ
พระองค์ด้วยบทเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์ร่างท านองเพลง “New Year Greeting” ขึน้มา และ
ทรงให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระอง์เจ้าจกัรพนัธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์เนือ้ร้องภาษาไทย ถวาย ดงัที่ทรงเล่า
ถึงที่มาของเพลงพรปีใหม่ วา่ 

“ในคืน [วนัส่งท้ายเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2495] นัน้ พระองค์ทรงพระ
ราชนิพนธ์ [ร่าง] ท านองแล้วทรงแซ็กโซโฟนสลับกันกับฉัน ฉันเป่าในช่วงที่  1 และ 3 ส่วน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัทรงเป่าในช่วงที่ 2 และ 4 สลบักนัจนครบเพลง จากนัน้จึงทรงให้ฉัน 
แต่งค าอวยพรลงในเพลงนัน้ [ปรับ] ท านองและค าร้องเสร็จภายในคร่ึงชัว่โมง” 

เพลงพรปีใหม่ เป็นอีกเพลงหนึง่ท่ีใช้รูปแบบฟอร์ม 32 ห้อง หรือ Ballad Form  
(A-A’-B-A”) 
 

2.1.4 เอกสารต าราวิชาการเกี่ยวกับ Computer Music 
การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยของกรณีศึกษานี ้ ได้จัดท าอยู่บนพืน้ฐาน

กระบวนการท างานทางห้องบนัทึกเสียงโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลกั ในส่วนนีจ้ึงเป็นการรวบรวม
ข้อมลู และอธิบายเก่ียวกบั Computer Music (Manning Peter.  2013) (Watson Scott.  2011)  

หากเราแบ่งหมวดหมู่งานดนตรีที่สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วย Computer จะสามารถ
แบ่งได้ 2 ประเภท ดงันี ้

1. Software เพื่อการจัดท าโน้ตดนตรี (Computer Music Notation software) 
Software ประเภทนีถ้กูสร้างสรรค์มาเพื่อช่วยให้การเขียนโน้ตดนตรีของผู้ประพนัธ์เพลงเป็นไปได้



  36 

อย่างสวยงาม และง่ายต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงผลงานของตวัเอง แทนการเขียนด้วยมือลงบน
กระดาษแบบในอดีต โดยหลักการท างานจะเป็นเสมือนการจดโน้ตลงไปบนบรรทัด 5 เส้นทุก
ประการ สามารถรับค าสัง่จากผู้ประพนัธ์ผ่านแป้นพิมพ์ หรืออปุกรณ์ Keyboard MIDI ที่สร้างมา
เพื่อในงานลกัษณะนีเ้ท่านัน้ 

2 . Software เพื่ อ ก า รบั น ทึ ก เสี ย ง  และจัด ก าร เสี ย ง  (Multitrack Music 
Production software) จากปี ค.ศ. 1878 เร่ิมต้นจากการบนัทกึเสียงลงหลอดขีผ้ึง้ (Phonograph) 
และบนัทึกเสียงลงแผ่นเสียง (Gramophone) ทัง้ 2 แบบนีล้้วนแล้วแต่เป็นการบนัเสียงที่สามารถ
เก็บเสียงมาได้เพียงแหล่งเดียว และครัง้เดียวเท่านัน้ ในล าดับต่อมาได้มีการพัฒนาเป็นสื่อ
บนัทึกเสียงแบบแถบแม่เหล็ก (Tape Recording), การบนัทกึเสียงลงแถบแม่เหล็กแบบหลายช่อง
เสียง (Multitrack Tape Recording) จนกระทัง่แถบแม่เหล็กนัน้ได้ถูกพฒันาในทางคอมพิวเตอร์
จนกลายเป็น Hard disk เหตุนีจ้ึงท าให้ผู้พัฒนาระบบการบึนทึกเสียงต้องสร้าง Software ขึน้มา 
เพื่อเป็นการจดัการระบบการบนัทกึเสียงลง Hard disk ในเวลาต่อมาเป็นที่รู้จกักนัในช่ือวา่ Digital 
Audio Workstation (DAW)   

Digital Audio Workstation (DAW) เป็น Software ที่สามารถบนัทึกเสียงต่าง ๆ 
ลงในคอมพิวเตอร์ได้อย่างไม่มีขีดจ ากดั พร้อมสามารถสงัเคราะห์สร้างเสียงดนตรีใหม่ขึน้ ได้ด้วย
อุปกรณ์ ภายใน DAW เรียกรวม ๆ ว่า “Synthesizer” กล่าวคือ  งานสร้างสรรค์ เพลงบน
คอมพิวเตอร์จะท าให้เราสามารถบันทึกเสียงที่เราต้องการได้พร้อมกันครัง้ละหลายแหล่งเสียง 
ขึน้อยู่กบัจ านวนไมค์โครโฟน (Microphone2) และจ านวนช่องสญัญาณของอปุกรณ์ที่ท าการแปลง
สัญญาณเสียงให้เปลี่ยนเป็นสัญญาณ Digital (Audio Interface3)แล้วน าลงไปบันทึกเก็บไว้ใน 
Hard disk และจะสามารถท าการบนัทึกเสียงอื่นเพิ่มเติมเข้าไป เพื่อเป็นการบรรเลงเพิ่มให้อยู่ใน
ช่วงเวลาเดียวกันได้ อีกทัง้ยงัสามารถสงัเคราะห์เสียงเคร่ืองดนตรีใหม่เพิ่มเติมเข้าไปในช่วงเวลา
นัน้ได้อีกด้วย 

ชัยภัค ภัทรจินดา ผู้ เรียบเรียงเสียงประสานของกรณีศึกษาในครัง้นี  ้ได้ใช้
กระบวนการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี ด้้วยกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ หรือ Digital Audio 
Workstation ทัง้หมด ท าให้ในขัน้ตอนการสร้างสรรค์ผลงาน  ไม่มีการใช้โน้ตดนตรีที่เรียบเรียง
ขึน้มาใหม่ เป็นเพียงแต่การอ่านโน้ตจากต้นฉบับ และจินตนาการเสียงประสานที่ต้องการ แล้ว
บรรเลงดนตรีบนัทึกลงในอปุกรณ์ดงักลา่วเท่านัน้ ดงันัน้ ผู้วิจยัต้องท าการถอดเสียงต่าง ๆ ที่อยู่ใน

 
2 Microphone หมายถงึ เคร่ืองขยายเสยีง ท าหน้าที่แปลงสญัญาณเสียงให้เป็นสญัญาณไฟฟ้า 
3 Audio หมายถึง เสยีง, Interface หมายถึง แผงวงจรเช่ือมต่อ (*Oxford-River Books English-Thai Dictionary) 
 Audio Interface หมายถึง อปุกรณ์ที่ท าหน้าที่เป็นแผงวงจรทีเ่ช่ือมต่อระหว่างเสยีงกบัคอมพิวเตอร์ 
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เพลง ให้กลายมาเป็นโน้ตทุกเคร่ืองดนตรี (Score) ด้วย Software เพื่อการจัดท าโน้ตดนตรี 
(Computer Music Notation software) แล้วจึงสามารถท าการวิเคราะห์การเรียบเรียงเสียง
ประสานได้ในล าดบัต่อไป 

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ. (2542: 105-108) ผู้ ศึกษาวิจัย

ความถี่ของเสียงดนตรีไทย “โดยการวิเคราะห์ข้อมลูที่สืบระบบเสียงตามแบบแผนของดนตรีไทย
ตัง้แต่อดียถึง พ.ศ. 2475 และใช้ข้อมูลจากผืนระนาดทุ้มเหล็กเป็นปัจจัยหลัก ใช้เคร่ืองมือทาง
วิทยาศาสตร์ Phase Meter Type 2977 เป็นเคร่ืองมือในการอ่านข้อมลู วิเคราะห์ร่วมกบัอตัราสว่น
คงที่ของดนตรีไทยบนบรรทัดฐานของแนวทฤษฎีดุริยางค์ไทย ที่มุ่งวิเคราะห์กรณีในช่วงเสียง 
ขนาดของช่วงคู่สองภายในช่วงคู่แปด ข้อมลูภาคสนามก่อน พ.ศ. 2475 และหลงั พ.ศ. 2475 ซ่อม
เสียงดนตรีไทย ความแตกต่างและบรรทดัฐานของการใช้ระดบัความก่ีระหวา่งราชส านกักบัสามญั
ชน ความเที่ยงของเคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้และเคยใช้เพื่อการศึกษา เร่ือง ความถ่ีของ
เสียงดนตรีไทยในตา่งประเทศ และในประเทศ 

ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า การใช้ระบบเสียงตามแบบแผนของดนตรีไทยนัน้เป็น
ระบบแบ่งขนาดของช่วงเสียงให้ห่างเท่ากนัทุกช่วง (7เสียงเต็ม) ดงัที่วงวิชาการและวิชาชีพดนตรี
ไทยได้สืบรักษาและใช้เป็นเอกลกัษณ์ตลอดมาจนปัจจบุนั” 

จากข้อมลูข้างต้นสามารถสรุปได้วา่ เม่ือใช้เคร่ืองมือและหลกัการทางวิทยาศาสตร์ในการ
วิเคราะห์เสียงความถ่ีของเสียงดนตรีไทย พบว่า ช่วงเสียงในแต่ละโน้ตของดนตรีไทยมีค่าความ
ห่างกนัเป็นระยะห่างเท่ากนัในทกุช่วงเสียง คือ 1.104089514  

พงศธร รุจิวิวัฒนกุล. (2549: 335-338) สรุปการศึกษาวิเคราะห์เพลงวงบอยไทยไว้
ดงันี ้“วงบอยไทยเป็นวงดนตรีร่วมสมยัที่เกิดจากการน าเคร่ืองดนตรีไทย และเคร่ืองดนตรีสากลมา
บรรเลงเข้าด้วยกนั มีรูปแบบของดนตรีที่ผสมผสานกนัอยู่หลายประเภท ได้แก่ Jazz, Pop, Funk, 
Bossanova เป็นต้น ลกัษณะของการประพนัธ์เพลงของวงบอยไทย เป็นเพลงบรรเลงด้วยเคร่ือง
ดนตรีเป็นส่วนใหญ่ อตัราจงัหวะที่ใช้จะไม่ซบัซ้อน โดยส่วนใหญ่ใช้อตัราจงัหวะ 4/4 และใช้คีย์ C 
เมเจอร์ เพื่อท าให้เคร่ืองดนตรีไทยเข้ามาร่วมบรรเลงด้วยกนัได้ง่าย ลกัษณะของท่อนเพลงแต่ละ
ท่อนไม่มีกฏเกณฑ์ตายตวั โดยจะให้อิสระการบรรเลงของเคร่ืองดนตรีเป็นหลกัส าคญั” 

การสร้างสรรค์เพลงร่วมสมัยของวงบอยไทย สรุปได้ว่า ใช้การผสมผสานดนตรี
หลากหลายแนวทัง้ Jazz, Funk, Bossanova และแนวอื่นๆอีกหลายแนวเพลง ใช้อตัราจงัหวะและ
คีย์เพลงที่ไม่ซบัซ้อน ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตวั 
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ชมุชน สืบวงศ์. (2552: 101-104) ผู้ศกึษาวิเคราะห์เทคนิคการบรรเลงขลุ่ยเพลงพระ
ราชนิพนธ์ โดยอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ชุดความฝันอันสูงสุด กล่าวว่า อาจารย์ธนิสร์ ศรี
กลิ่นดี ได้คิดระบบนิว้ขลุ่ยเทียบเสียงสากลจนสามารถเล่นโน้ตคร่ึงเสียง (Chromatic) ครบทัง้ 12 
เสียง และยงัพฒันาศกัยภาพขลุย่ไทยให้สามารถเลน่เสียงจ านวนเสียงต ่าและเสียงสงูให้ได้มากขึน้
อีกด้วย ปัจจบุนัได้พฒันาขลุย่ตอ่เนื่องมาเป็นรุ่นที่ 6 คือขลุย่ไทยเทียบเสียงสากล ชนิด Low B เป็น
การเพิ่มรูขึน้อีก 1 รู เพื่อที่จะสามารถบรรเลงได้เสียงเพิ่มอีก1 เสียง ขลุ่ยรุ่นนีจ้ะใช้นิว้ก้อยของมือ
ซ้ายมาบงัคบักระเดื่องซึง่จะเป็นโน้ตเสียงที (B) ที่ต ่าลงมาจากเสียงโด (C) คร่ึงเสียง 

อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ได้อันเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ บรรเลงด้วยขลุ่ยไทย ใน
รูปแบบของดนตรีบลส์ูและดนตรีแจ๊ส โดยลกัษณะน า้เสียงและส าเนียงยงัคงความเป็นไทย ซึง่พบ
เทคนิคการบรรเลงขลุย่ของอาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ในบทเพลงต่าง ๆ ในชดุความฝันอนัสงูสดุ ดงันี ้

- เทคนิคการพรมนิว้ (Trill) 
- เทคนิคนิว้ควงหรือคูค่วง (Alternate Fingering) 
- เทคนิคการเอือ้นเสียง (bend) 
- เทคนิคการท าเสียงให้สัน่เป็นคลื่น (Vibrato) 
- เทคนิคการระบายลม (Circular Breathing) 

ในการวิเคราะห์เพลงชุดความฝันอนัสงูสดุ กล่าวสรุปได้ว่า อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ใช้
ขลุย่ชนิดพิเศษที่มีรูเพิ่มมากขึน้กวา่ขลุย่ปกติอีก 1 รู โดยจะท าให้เพิ่มโน้ตขึน้มาอีก 1 ตวั คือ โน้ตที 
(B) ที่ต ่ากว่า โน้ตโด (C) คร่ึงเสียง ใช้เทคนิคผสมผสานกันดงันี ้การพรมนิว้, การท านิว้ควง, การ
เอือ้นเสียง, การท าเสียงให้สัน่ และการระบายลม  

ธนพัฒน์ เกิดผล. (2556: 229-237) กล่าวเก่ียวกับการวิเคราะห์การเรียบเรียงเสียง
ประสานบทเพลงเกียรติยศ: วงดุริยางค์เคร่ืองลมของ วิจติร์ จติรรังสรรค์ วา่ จากการศกึษา
วิเคราะห์พบวา่ วิจิตร์ จิตร-รังสรรค์ มีการเรียบเรียงเสียงประสานตามหลกัทฤษฎีดนตรีโดยคงไว้ใน
สิ่งที่ดีอยู่แล้ว และมีการรังสรรค์สิ่งใหม่เพิ่มเติมท าให้เกิดความน่าสนใจ บทเพลงเกียรติยศทัง้ 13 
เพลง มีเนือ้ดนตรีแบบโฮโมโฟนี และในบางเพลงมีการแต่งท านองช่วงน าขึน้ใหม่ การแต่งท านอง
สอดประสานมีการใช้คอร์ดหลายชนิด ทัง้คอร์ดพืน้ฐานในกญุแจเสียงหลกั และคอร์ดโครมาติก เค
เดนซ์ที่น ามาใช้ ได้แก่ เคเดนซ์ปิดแบบสมบรูณ์ เคเดนซ์ปิดแบบไม่สมบรูณ์ เคเดนซ์กึ่งปิด เคเดนซ์
ขดั และเคเดนซ์เปิด  

ด้านสีสันของเสียงมีการกระจายหน้าที่ให้แต่ละแนวเสียงอย่างทั่วถึง มีการสลับการ
บรรเลงท านองหลกัระหว่างแนวเสียงสงูกับแนวเสียงต ่า ซึ่งเป็นการแบ่งกลุ่มเสียงที่ครอบคลมุ ท า



  39 

ให้แต่ละแนวเสียงมีความส าคัญ แม้ว่าจะมีข้อจ ากัดด้านรูปแบบวงที่มีเพียงรูปแบบเดียวกับบท
เพลงที่มีลกัษณะและอารมณ์ที่หลากหลาย แต่วิจิตร์ จิตรรังสรรค์ก็สามารถจินตนาการออกแบบ
สีสนัของเสียงให้แต่ละบทเพลงได้อย่างเหมาะสมลงตวั 

สรุปได้ดงันี ้วิจิตร์ จิตรรังสรรค์ ใช้วิธีการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงเกียรติยศทัง้ 13 
เพลง โดยคงไว้ซึ่งท านองเดิม แล้วเรียบเรียงเสียงประสานตามทฤษฎีดนตรีตะวนัตก พร้อมทัง้มี
การแต่งท านองขึน้มาใหม่ในบางช่วงท านอง 

รณชัย รัตนเศรษฐ. (2546: 135-138) ได้สรุปผลการวิเคราะห์การเรียบเรียงเสียง
ประสาน เพลงเส่ียงเทยีน ส าหรับวงดุริยางค์ ซิมโฟนี ของ ครูประสิทธิ์ ศิลปบรรเลง ไว้วา่ 

1. โครงสร้างท านอง 
ครูประสิทธ์ิ ศิลปบรรเลง ใช้ท านองเพลงไทยลาวเสี่ยงเทียน เฉพาะท านอง 3 ชัน้ 

ประพันธ์โดยหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เม่ือปี พ.ศ. 2476 ส าหรับวงดนตรีไทย ครู
ประสิทธ์ิ ศิลปบรรเลง บูรณาการเทคนิคดนตรีตะวันตก และตะวันออก คือ เทคนิคการเลียน
ท านอง เทคนิคซีเควนซ์ เทคนิคการแปรท านอง เทคนิคการสบัด เทคนิคการขยี ้และเทคนิคการล้อ 
เทคนิคเหล่านีไ้ด้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการตกแต่งท านอง และแนวเคาร์เตอร์พอยด์เป็น
จ านวนมาก 

2. การประสานเสียง 
2.1 คอร์ด เนื่องจากใช้โครงสร้างท านองของบทเพลงเดิม ท าให้รูปแบบทางเดิน

ของคอร์ด จะเป็นคอร์ดพืน้ฐาน มีการใช้โน้ตผ่าน เพื่อตกแต่งท านอง และแนวเคาเตอร์พอยด์เป็น
จ านวนมาก 

2.2 รูปแบบการประสานเสียงแนวร้อง ใช้แนวเคร่ืองดนตรีในการประสานเสียงกบั
แนวร้อง ในลกัษณะของคอร์ดพืน้ฐานได้อย่างกลมกลืน 

2.3 การพกัประโยคเพลง เคเดนซ์ที่พบมากที่สดุคือ เคเดนซ์แบบสมบรูณ์ 
3. เคาร์เตอร์พอยต์ 

มีการน าแนวเคาร์เตอร์พอยต์มาใช้ตลอดบทเพลง โดยใช้แนวเคาร์เตอร์พอยต์ 2 
แนว ถึง 3 แนว ประสานแนวท านองหลกั และช่วยแนวท านองหลกัที่ต้องบรรเลงซ า้ ๆ มีแนวมา
สอดแทรกเปลี่ยนอารมณ์ของบทเพลง ท าให้บทเพลงมีความหลากหลาย และมีลีลาน่าสนใจยิ่งขึน้ 

4. การเรียบเรียงเสียง 
4.1 มีการวางแนวเคร่ืองดนตรี และบทบาทของเคร่ืองดนตรีอย่างชดัเจน เพื่อให้

สีสนัของเสียงเปลี่ยนตลอดทัง้บทเพลง เม่ือมีการซ า้ท านอง หรือเปลี่ยนวรรคเพลง 
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4.2 ความเข้มของเสียง มีการใช้ประโยชน์จากความสามารถของเคร่ืองดนตรี
ก าหนดความเข้มของเสียง เพื่อท าให้บทเพลงมีความสมดลุตลอดทัง้เพลง 

5. รูปแบบของเพลง 
มีลกัษณะเป็นดนตรีร่วมสมยัไทย โดยก าหนดตามแบบแผน เพลงลาวเสี่ยงเทียน 

3 ชัน้ ของ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ผู้ เป็นบิดา 
สรุปได้ว่า ครูประสิทธ์ิ ศิลปบรรเลง ได้รวบรวมเทคนิควิธีการทางดนตรีตะวันตก และ

ดนตรีตะวนัออก อาทิ เทคนิคการเลียนท านอง เทคนิคซีเควนซ์ เทคนิคการแปรท านอง เทคนิคการ
สบัด เทคนิคการขยี ้และเทคนิคการล้อ รวมไปถึงเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานอื่น ๆ โดย
คงไว้ซึ่งโครงสร้างของรูปแบบเพลงต้นฉบับไว้ตามการประพันธ์ของ หลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร 
ศิลปบรรเลง) 

วฒันา ศรีสมบตัิ. (2540: 81-83) กล่าวว่า การวิเคราะห์การเรียบเรียงเสียงประสาน
เพลงทยอยนอกส าหรับวงโยธวาทิต โดยสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ 
กรมพระยานครสวรรค์วรพินิต จุดมุ่งหมายของการวิจัยเพื่อต้องการจะทราบถึง เทคนิคการ
เรียบเรียงเสียงประสานเพลงทยอยนอกที่ เป็นบทเพลงไทยเดิม ให้แก่วงโยทวาทิต โดยใช้
องค์ประกอบทางดนตรีไทยและดนตรีสากล มาช่วยในการวิจัยในครัง้นีเ้พื่อให้เหมาะสมกับบท
เพลงไทย ในการวิเคราะห์ได้อ้างอิงตามหลักการดนตรีของ พระเจนดุริยางค์ , แมนรัตน์ ศรี
กรานนท์, มานพ วิสุทธิแพทย์, David Morton, William Lovelock และ Bruce Benwerd สรุปได้
ดงันี ้

1. โครงสร้างของท านอง ในการเรียบเรียงเสียงประสานส าหรับวงโยธวาทิตโครงสร้าง
ของท านองหลักใช้ระบบเสียง 5 เสียง หรือ Pentatonic Scale และในบางท่อนยังมีการใช้ทัง้ 7 
เสียง ที่เรียกวา่ Diatonic Scale 

2. ท านองแปร ในแนวของเคร่ืองดนตรีที่ มีแนวท านองเก็บมีการใช้ Chromatic 
Passing Note และ Broken Chord ในกลุม่ของเคร่ืองเป่าลมไม้ และในกลุม่เคร่ืองแตรทองเหลือง 
การใช้โน้ตนอกประสาน (Non-chord tone) ในการสร้างท านองแปร ใช้โน้ตนอกประสาน ทัง้ 4 

แบบ คือ 

2.1 Passing Note 
2.2 Skipping Passing Note 
2.3 Auxiliary Note 
2.4 Changing Note 



  41 

3. การย้ายบนัไดเสียง ในแต่ละท่อนซึง่จะใช้แบบ Common Chord Modulation 
4. การประสานเสียง เป็นเสียงที่เกิดจากการเบี่ยงเบนของท านองหลกั และท านอง

แปร ซึง่จะเกิดโน้ต คู่3 คู่4 คู5่ ในบางประโยคยงัเกิดเสียงประสานที่อยู่ในรูปแบบของคอร์ด และยงั
พบว่าในจังหวะตก และจังหวะยก เสียงในกลุ่มของโครงสร้างบนัไดเสียงเพนทาโทนิก เม่ือมีการ
เลื่อนเสียงหนึง่ออกหรือตดัทอนออก สามารถเกิดเสียงประสานได้ 

5. การเรียบเรียงเสียงให้เคร่ืองดนตรีต่าง ๆ ในวงโยธวาทิต จะมีลกัษณะคล้ายกบัการ
ใช้แนวด าเนินท านองของดนตรีไทย คือให้กลุม่เคร่ืองเป่าลม 

การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงทยอยนอกส าหรับวงโยธวาฑิต ตามแบบฉบับของ
สมเด็จพระเจ้า-บรมวงศ์ เจ้าฟ้าบริพตัรสขุมุพนัธุ์ กรมพระยานครสวรรค์วรพินิต ได้ยดึถือโครงสร้าง
ของท านองหลักอยู่บน Pentatonic Scale และ Diatonic Scale โดยสร้างสรรค์ท านองแปรด้วย 
Chromatic Passing Note และ Broken Chord ด้วยกลุ่มเคร่ืองดนตรีเคร่ืองเป่าลมไม้ และเคร่ือง
เป่าทองเหลือง และแนวประสานเสียงสว่นใหญ่ถกูผสมผสานกนับนแนวทางการด าเนินท านองของ
ดนตรีไทยเป็นหลกั 

วริสร เจริญพงศ์. (2552: 96-105) ผู้ศกึษา การสร้างสรรค์งานดนตรีกรรมแนวดนตรี
ไทยร่วมสมัย เพลงล าน าเจ้าพระยา ของ ชัยภัค ภัทรจินดา กลา่วว่า “ชยัภคั ภทัรจินดา หรือ 
นิก กอไผ่ เป็นศิลปินที่สร้างสรรค์งานดนตรีอย่างต่อเนื่อง ตัง้แต่ พ.ศ. 2530 จนถึงปัจจุบนั (2552) 
โดยเป็นทัง้นักประพันธ์เพลง นักเรียบเรียงเสียงประสาน และนักดนตรีที่มีความสามารถทัง้
ทางด้านดนตรีไทยและดนตรีสากล ความโดดเด่นในงานดนตรีกรรมแนวดนตรีไทยร่วมสมัยของ 
ชัยภัค ภัทรจินดา คือการที่สามารถรักษาสมดุลระหว่างดนตรีในแบบดัง้เดิมและดนตรีในยุค
สมยัใหม่เอาไว้  

ชัยภัค เร่ิมเรียนดนตรีไทยอย่างจริงจังกับครูเจริญ ธารณามัย ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษที่
โรงเรียนวิเชียรชม ด้วยเคร่ืองดนตรีชิน้แรกคือ ขิม เรียนด้วยระบบโน้ตระบบตวัเลข โดยใช้ตวัเลข  1 
2 3 4 5 6 7  แทนโน้ต  ด ร ม ฟ ซ ล ท  แต่ว่าไม่ได้ Move “โด” ไปไหน  ยึดตายตวัไว้ คือ  1 = ด / 
2 = ร / 3 = ม  เรียงตามล าดบัจนครบทัง้ 7 ตวั  

จดุส าคญัที่ท าให้ชยัภคัเร่ิมเข้าสู่วงการดนตรีไทยและดนตรีไทยร่วมสมยัอย่างจริงจงัคือ 
เม่ือตอนที่เรียนอยู่ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอดุมฯ  ได้เข้าร่วมการประกวดดนตรีไทย
เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ ของมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ในปี พ.ศ. 2525 
หลังจากนัน้ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะฯ  ได้รับ
ค าแนะน าในเร่ืองดนตรีและต่อทางเดี่ยวเพิ่มเติมกับครูบรรเลง สาคริก และอาจารย์ชนก สาคริก  



  42 

หลงัจากนัน้เป็นต้นมา ชยัภคัก็เร่ิมเกิดความผกูพนักบัมลูนิธิหลวงประดิษฐไพเราะฯ  มาซ้อมดนตรี
อยู่เร่ือยจนมาสนิทสนมกับกลุ่มเพื่อน ของ อานันท์ นาคคง และ อัษฎาวุธ สาคริก ซึ่งเป็นผู้ ร่วม
ก่อตัง้วงกอไผ่ 

จากการรวบรวมผลงานทางดนตรีของ ชยัภคั ภทัรจินดา ทัง้ที่สร้างสรรค์ขึน้เองหรือมีสว่น
ร่วมในการสร้างสรรค์ ด้วยความแตกฉานทางด้านดนตรีไทย ดนตรีตะวนัตก ทัง้ทฤษฎีและปฏิบตัิ 
จนสามารถรวบรวมบทเพลงทัง้สิน้ 884 เพลง แบ่งเป็นบทเพลงในแนวดนตรีไทยร่วมสมยั จ านวน 
420 เพลง เป็นบทเพลงในแนวดนตรีไทยเดิม 321 เพลง และเป็นบทเพลงในแนวดนตรีอื่นๆ อีก 
143 เพลง” 

กล่าวโดยสรุป ชัยภัค ภัทรจินดา ได้เร่ิมเรียนดนตรีตัง้แต่สมัยเด็กด้วยระบบโน้ตแบบ
ตวัเลข โดยใช้ตวัเลข  1 2 3 4 5 6 7  แทนโน้ต  ด ร ม ฟ ซ ล ท  แตว่า่ไม่ได้ Move “โด” ไปไหน เมื่อ
ตอนที่เรียนอยู่ชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเตรียมอุดมฯ  ได้เข้าร่วมการประกวดดนตรีไทยเพื่อ
ความมัน่คงแห่งชาติ ของมลูนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปะบรรเลง) ในปี พ.ศ. 2525 และได้
พบกับ  อานันท์ นาคคง และ อัษฎาวุธ สาคริก ซึ่งภายหลงัได้ร่วมก่อตัง้วงกอไผ่ สร้างสรรค์งาน
ดนตรีไทย และดนตรีร่วมสมัย นับแต่นัน้เป็นต้นมา และได้สร้างสรรค์ผลงานเพลงในนามศิลปิน
เดี่ยว มีผลงานรวบรวมบทเพลงทัง้สิน้ 884 เพลง 

อานันท์ นาคคง (2556: 59) ได้กล่าวเก่ียวกับ ชัยภัค ภัทรจินดา ไว้ใน การศึกษาวง
ดนตรีไทยร่วมสมัย และผลงานดนตรีไทยร่วมสมัยในสังคมไทยปัจจุบัน  ว่า ชัยภัค ภัทร
จินดา เกิดเม่ือ พ.ศ. 2510 จบการศึกษาปริญญาตรีจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เติบโตที่จงัหวดัสงขลา เร่ิมหดัซอด้วงและฝึกเพิ่มเติมจากการแกะเพลงในรายการ
วิทยุ ต่อมาได้เข้าเรียนต่อที่โรงเรียนเตรียมอุดมฯ แผนกวิทยาศาสตร์ ได้มีโอกาสเข้าเป็นสมาชิก
ชมรมดนตรีไทยมลูนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ ได้รับค าแนะน าทางด้านดนตรีและต่อเพลงทางเดี่ยว
เพิ่มเติมกบัครูบรรเลง สาคริก, อาจารย์ชนก สาคริก ได้เร่ิมสร้างงานเพลงไทยร่วมสมยัจากการชกั
น าของ ชยัพร จิรจิตรโกศล จนกลายเป็นศิลปินประจ าค่ายแฮนด์แอคมี ใช้เคร่ืองดนตรีตะวนัตกมา
ประสมกับดนตรีไทย เป็นการเข้าห้องบันทึกเสียงอย่างจริงจังลองผิดลองถูกจนมีความรู้ และ
ประสบการณ์ในการท างานดนตรีที่ดี 

ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา ชยัภคั มีผลงานปรากฏสู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง 
ทัง้ในด้านเพลงประกอบภาพยนตร์ อาทิ นางนวล, กาเหว่าที่บางเพลง, อ าแดงเหมือนและนายริด, 
สุริโยไท ส่วนในด้านเพลงละครโทรทัศน์ เช่น รัตนโกสินทร์, ดั่งดวงหฤทัย, มงกุฎดอกส้ม และ
ผลงานอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงเป็นนกัดนตรีรับเชิญร่วมกบั วงฟองน า้ , อ.ธนิศร์ ศรีกลิ่นดี, วง
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บางกอกซิมโฟนีออร์เคสตร้า เป็นต้น ด้วยความที่ เป็นคนที่ รักในการเรียนรู้ค้นคว้าเพิ่มเติม
ตลอดเวลา เขาสามารถน าเสียงและเคร่ืองดนตรีที่มีความแตกต่าง มีความหลากหลายทาง
วฒันธรรม น ามารองรับความคิดฝัน-จินตนาการของเขา เสียงดนตรีที่เขาสร้างขึน้จงึมีความชดัเจน
เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั 
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมัย กรณีศึกษา ชุด ในดวงใจนิรันดร์            
(บรรเลงเพลงฟ้า) โดย ชัยภัค ภัทรจินดา จะใช้วิธีเชิงคุณภาพ โดยเร่ิมจากศึกษาเอกสารและ
การศึกษาบุคคลข้อมูล ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ การสังเกต แล้วน ามาเรียบเรียง วิเคราะห์เป็น
รายงานการวิจัยในรูปแบบของการบรรยาย ซึ่งผู้ วิจัยได้ก าหนดแนวทาง และวิธีการด าเนินการ
ศกึษาวิจยัไว้เป็นขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

1. ขัน้ค้นคว้ารวบรวมข้อมลู 
1.1 ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารต าราทางวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

โดยรวบรวมจากแหลง่ข้อมลู ดงันี ้
- หอสมดุกลางมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
- ห้องสมดุศนูย์วฒันธรรมแห่งประเทศไทย 
- ต ารา สิ่งพิมพ์ และเอกสารที่มีที่มาอ้างอิงเช่ือถือได้จากแหลง่อื่น ๆ 

1.2 รวบรวมข้อมลูที่เก่ียวกบัเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั 
รัชกาลที่ 9 

1.3 เรียบเรียงเอกสารต าราวิชาการ และงานวิจยัที่เก่ียวข้อง 
2. ขัน้เก็บข้อมลูภาคสนาม 

2.1 สมัภาษณ์ ชยัภคั ภทัรจินดา  
- หลกัการที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมยั 
- แนวคิด และแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมัย 

กรณีศกึษาชดุ ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) 
2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมลู 

2.2.1 แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) เพื่อให้การเก็บข้อมูลในครัง้นีไ้ด้
ข้อมูลสัมภาษณ์เป็นไปในเชิงลึก จะใช้แบบสัมภาษณ์ชนิดมีโครงสร้าง (Structured Interview 
Guide) ร่วมกบัแบบสมัภาษณ์ชนิดไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview Guide) 

2.2.2 แบบสังเกต (Observation) ประกอบด้วยแบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Obsevation) และแบบสงัเกตแบบไม่มีสว่นร่วม (Non-Participant Obsevation) 

2.2.3 อปุกรณ์ทางเทคโนโลยีที่ใช้ในการเก็บข้อมลู ได้แก่ เคร่ืองบนัทึกเสียง , 
อปุกรณ์บนัทกึภาพนิ่ง และอปุกรณ์บนัทกึภาพเคลื่อนไหว 
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2.3 จัดท าบันทึกโน้ตสากลแยกตามเสียงเคร่ืองดนตรี (Score) จากกรณีศึกษา 
ชดุ ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) ทัง้ 11 เพลง ด้วย Software: Cubase Pro และ Dorico 

3. ขัน้ศกึษาวิเคราะห์ข้อมลู 
3.1 เรียบเรียงข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์ 

3.1.1 หลักการทางวิชาการดนตรี และวิธีการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วม
สมยั 

3.1.2 ศกึษาแนวคิด และแรงบนัดาลใจในการเรียบเรียงผลงานกรณีศกึษา 
3.2 ศึกษาแนวคิด และวิเคราะห์เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วม

สมยั กรณีศกึษาชดุ ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) 
3.2.1 วิเคราะห์บนัไดเสียง (Scale) 
3.2.2 วิเคราะห์ระบบอิงกญุแจเสียง (Key Tonality) 
3.2.3 ศกึษาการเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทย และการปรับเสียง  
3.2.4 แนวท านอง และช่วงเสียง (Melody and Range) 
3.2.5 สงัคีตลกัษณ์ (Musical Form) 
3.2.6 สีสนัเสียง (Tone Color) 
3.2.7 เสียงประสาน (Harmony): เนือ้ดนตรี (Texture), คอร์ด (Chord), ขัน้คู ่

(Interval) 
4. ขัน้สรุปและอภิปรายผล 
ในการศกึษาครัง้นีน้ าเสนอผลการศกึษาด้วยวิธีการพรรณนาด้วยขัน้ตอนดงันี ้

4.1 น าเสนอผลการศกึษาในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห์ 
4.2 เรียบเรียงสรุปผลการศกึษาและอภิปรายผลการศกึษา 
4.3 ข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมัย กรณีศึกษาชุด ในดวงใจนิรันดร์ 
(บรรเลงเพลงฟ้า) โดย ชัยภัค ภัทรจินดา ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ วิจัยจะใช้วิธีการพรรณนา
วิเคราะห์ พร้อมยกตวัอย่างประกอบ และได้ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ให้สอดคล้องกบัความมุ่งหมาย
ในการศกึษาค้นคว้า ดงันี ้

1. การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมยัของ ชยัภคั ภทัรจินดา 
1.1 หลกัการทางวิชาการดนตรีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
1.2 วิธีการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมยั 

2. แนวคิด และวิเคราะห์เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมยั กรณีศกึษาชดุ 
ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) ได้ก าหนดหวัข้อไว้ดงันี ้

2.1 แนวคิด และแรงบนัดาลใจในการเรียบเรียงผลงาน  
2.2 วิเคราะห์บนัไดเสียง (Scale) 
2.3 วิเคราะห์ระบบอิงกญุแจเสียง (Key Tonality) 
2.4 ศกึษาการเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทย และการปรับเสียง  
2.5 แนวท านอง และช่วงเสียง (Melody and Range) 
2.6 สงัคีตลกัษณ์ (Musical Form) 
2.7 สีสนัเสียง (Tone Color) 
2.8  เสี ย งป ระสาน  (Harmony): เนื อ้ ดนต รี  (Texture), คอ ร์ด  (Chord), ขั น้ คู ่

(Interval) 
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4.1 การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยของ ชัยภคั ภทัรจนิดา 
ชยัภคั ภทัรจินดา เรียนรู้การเลน่ดนตรีไทยจากชมรมดนตรีไทยตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา 

เร่ิมจาก ซอด้วง เป็นเคร่ืองดนตรีชิน้แรก ถดัมาเป็นระนาด, ฆ้อง และเคร่ืองดนตรีอื่น ๆ จนครบวง 
ในสว่นของวิชาการทางดนตรีไทยนัน้เร่ิมเรียนเพลงสัน้พืน้ฐาน, การอ่านโน้ตระบบตวัเลข, การเล่น
รวมวง, ฝึกซ้อมร่วมกบัวง และวิชาปฏิบตัิเคร่ืองดนตรี เร่ิมฝึกหดัทกัษะการสามารถถอดโน้ตและ
บันทึกโน้ตในระบบตัวเลข จากการฟังเพลงผ่านเคร่ืองเสียง, โทรทัศน์ และวิทยุ ได้ในระดับชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 และเม่ือชัยภัคได้มีโอกาสรับชมการแสดงสดทางดนตรี ก็จะสังเกตเทคนิค
วธีิการเลน่อยู่เสมอ แล้วน ามาปรับใช้กบัตวัเอง  

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้มีโอกาสร่วมเล่นดนตรีในวงโยธวาฑิตของโรงเรียน, 
เรียนรู้การเล่นกีต้าร์, คีย์บอร์ด และเร่ิมเรียนรู้หลักวิชาการดนตรีตะวันตกตัง้แต่นัน้เร่ือยมาก 
ประกอบกบัความสนใจหลงไหลในเพลงประกอบละครจีนที่ก าลงัเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากตามสื่อ
ต่าง ๆ ในขณะนัน้ ชัยภัคจึงเร่ิมฝึกตัวเองในการฟังที่ละเอียดมากขึน้ สังเกตุดนตรีในมิติอื่น ๆ 
เพิ่มขึน้ ทัง้ท านองหลกั, คอร์ด, แนวประสานเสียง และรายละเอียดอื่น ๆ ที่ได้ยินในเพลง  เม่ือเกิด
ข้อสงสยัในสิ่งที่ตวัเองได้ยิน ก็จะท าการหาค าตอบนัน้ให้ได้ด้วยการหาหนังสือวิชาการดนตรีมา
ศกึษาด้วยตวัเอง หรือสอบถามครูอาจารย์ที่มีความรู้ในเร่ืองที่ต้องการ และด้วยนิสยัส่วนตวัที่ช่าง
สงสยั ชอบที่จะทดลองเล่นดนตรีในรูปแบบใหม่อยู่เสมอ จึงได้น าสิ่งที่ได้จากการฟังที่ลึกซึง้ขึน้ใน
ครัง้นีม้าปรับเลน่บนเคร่ืองดนตรีที่ตวัเองถนดั เกิดเป็นการบรูณาการทางวิชาการดนตรีที่ก่อเกิดใน
ระบบความคิดของชยัภคัเร่ือยมา 

เม่ื อ ต้องเข้าสู่ ก ารเรียน ใน ระดับอุดมศึกษ า  ชัยภัค  เลื อก เรียน ในสาขาวิชา
วิศวกรรมศาสตร์ โดยให้เหตผุลถึงความไม่ต้องการท่ีจะตีกรอบตวัเองทางด้านการศกึษาเรียนรู้ทาง
ดนตรี เพราะจากการได้ศึกษาหลกัสตูรการเรียนดนตรีในระดบัมหาวิทยาลยัในเบือ้งต้น พบว่าไม่
ตรงกบัสิ่งที่ชยัภคัต้องการเรียนรู้และอาจท าให้ไม่มีเวลาทดลองท าในสิ่งที่ตวัเองต้องการ จึงเลือก
เรียนในสาขาดงักลา่วแล้วใช้เวลากบัดนตรีในช่วงเวลาอื่นนอกเหนือจากการเรียนวิชาหลกั ปัจจุบนั
มีอาชีพหลกัเป็นข้าราชการกระทรวงอตุสาหกรรม 

การเรียนรู้วิชาการดนตรีของชยัภคั เป็นไปในลกัษณะของการฟัง ทัง้จากสื่อ และรับชม
การแสดงดนตรีอย่างตัง้ใจสงัเกต เม่ือเกิดความชอบ หรือข้อสงสยัจะหาข้อมลูเพื่อตอบข้อสงสยัใน
เร่ืองนัน้ ชัยภัคไม่ได้ตีกรอบตัวเองไว้แต่เพียงเท่านี ้เขาเปิดรับดนตรีทุกประเภท ทุกรูปแบบตาม
สมยันิยม แม้ว่าเขาจะสนใจหรือไม่ก็ตาม ก็จะฟังเพื่อศกึษาท าความเข้าใจเนือ้หาสาระของดนตรีที่
เปลี่ยนแปลงในโลกของดนตรีอย่างสม ่าเสมอ 
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4.1.1 หลักการทางวิชาการดนตรีที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
การเทยีบเสียงเคร่ืองดนตรีไทย 
ชยัภคัมีความเข้าใจในการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทยทกุเคร่ืองมือ นอกเหนือจากกลวิธี

ในการบรรเลงตามขนบวิธีบรรเลงของแต่ละเคร่ืองมือแล้ว ยงัให้ความส าคญักบัการเทียบเสียงเป็น
อย่างมาก ในวิธีคิดโน้ตเพื่อที่จะบรรเลง ชยัภคัจะไม่ได้ใช้วิธีการย้ายเสียง โด แต่จะใช้วิธีการสร้าง
ระบบความคิดเหมือนกบัเคร่ืองดนตรีตะวนัตก กล่าวคือ ระบบเสียงดนตรีตะวนัตกที่ใช้อย่างเป็น
มาตรฐานในวงออร์เคสตร้า จะมี Concert key ซึ่งเป็นเสียงหลกัที่ทุกเคร่ืองดนตรีจะต้องเล่นตาม 
แต่จะเล่นด้วยโน้ตอะไรนัน้ขึน้อยู่กับการเทียบเสียงของเคร่ืองดนตรีนัน้ อาทิ Bb Trumpet หาก
ต้องการให้ได้เสียงโดของ Concert key จะต้องบรรเลงด้วยโน้ต เร เป็นต้น 

การเทียบเสียง ซออู้  จะตัง้เสียงสายทุ้มเป็นเสียง โด และสายเอกเป็นเสียง ซอล ตาม
ความเข้าใจของผู้บรรเลงจะมองเป็นโน้ตดงักล่าว ส่วนเสียงที่เล่นออกมานัน้จะเป็นเสียงที่สงูกว่า
หรือต ่ากว่า ก็ขึน้อยู่กบัเคร่ืองดนตรีที่ประสมวงร่วมกนั ระบบนิว้ในดนตรีไทยเดิมไม่มีลกัษณะการ
บรรเลงแบบคร่ึงเสียง การเทียบเสียงตามความเข้าใจในลักษณะนีท้ าให้ผู้ที่เข้าใจในวิชาการดนตรี
ตะวนัตกเข้าใจว่า ระบบวิธีการนีค้ือการตัง้สายเพื่อเล่นสเกล C (C in concert key) หากใช้เคร่ือง
เทียบเสียงมาท าการวดัค่า เสียงโดที่เล่นออกมาจะมีความใกล้เคียงกับโน้ต  Bb ใน Concert key  
นัน่หมายความว่าระดบัเสียงดัง้เดิมของดนตรีไทยให้เสียงใกล้เคียงกบัสเกล Bb ใน Concert key 
มากกวา่ 
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ภาพประกอบ 13 การเทียบเสียงซออู้แบบไทย 

ตามทศันะของชยัภคัได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัการเทียบเสียงไว้ ดงันี ้
1. การเทียบเสียงสายทุ้มของซออู้ เป็นโน้ต C และ สายเอกเป็นโน้ต G สาย

ของซอจะตึงเกินไปซึง่อาจท าให้สายซอขาดได้ มีความยากต่อการบรรเลง และท าให้เสียงของซอมี
ความแหลมเกินไป ขาดเอกลกัษณ์ของเสียงที่เกิดจากการก าธรของตวัซออู้   

2. การเทียบเสียงสายทุ้ มของซออู้ เป็นโน้ต  Bb และ สายเอกเป็นโน้ต F ผู้
บรรเลงสามารถบรรเลงได้สะดวก เกิดการก าธรของเสียงจากตัวซอ แต่ลักษณะของเสียงก็ยังมี
ความแหลมอยู่ ซึง่ชยัภคัใช้ค าวา่ “เสียงจ้า” 

3. การเทียบเสียงสายทุ้มของซออู้ เป็นโน้ต A และ สายเอกเป็นโน้ต E การ
เทียบเสียงด้วยโน้ตลา จะท าให้เสียงซออู้ เกิดการก าธรสงูที่สดุ ให้โทนเสียงที่มีความอบอุ่น และมี
พลงัมากที่สดุ ชยัภคัใช้ศพัท์แทนลกัษณะที่เกิดขึน้นีว้า่ เสียงซอจะมีความ “อ้อ” ที่สดุ 
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4. การเทียบเสียงสายทุ้มของซออู้ เป็นโน้ต Ab และ สายเอกเป็นโน้ต Eb เป็น
การเทียบเสียงที่ยงัสง่ผลให้เกิดการก าธรของเสียงภายในตวัซออู้ในระดบัเสียงที่ต ่าที่สดุ ซึง่ให้เสียง
ที่มีความทบึไม่มีพลงัเท่าที่ควร แต่เหมาะกบัเพลงที่ต้องการอารมณ์โศกเศร้า 

หลกัการเทียบเสียงที่กล่าวมาข้างต้น ชยัภคั ได้ปรับใช้กับเคร่ืองดนตรีไทย และ
เคร่ืองดนตรีพืน้บ้านทกุชิน้ เพราะถือว่าเป็นข้อจ ากดัส าคญัที่สดุที่จะคงไว้ซึ่งเสียงที่เป็นเอกลกัษณ์
ของเคร่ืองดนตรี ซึง่ข้อจ ากดันีย้งัสง่ผลโดยตรงต่อการเรียบเรียงเสียงประสานอีกด้วย 

การเทยีบเสียงแบบพเิศษ 
ขิม เป็นอีกเคร่ืองดนตรีหนึ่งที่ ชยัภคั มีความเช่ียวชาญและได้รับการยอมรับด้าน

ฝีมือการบรรเลงอย่างกว้างขวาง เป็นผู้ที่ชอบทดลองอะไรใหม่ ๆ และมีประสาทสมัผสัการรับเสียง
ที่ดีมาก ๆ จงึคิดวิธีการเทียบเสียงขิมให้มีลกัษณะคร่ึงเสียงให้ได้มากที่สดุ กลา่วคือ ชยัภคั ใช้บนัได
เสียงแบบ 12 คร่ึงเสียงตามวิชาการดนตรีตะวันตกเป็นหลักการในการเทียบเสียงขิม เพื่อที่จะ
สามารถน าไปเล่นร่วมกับเปียโนหรือวงดนตรีตะวันตกอื่น ๆ ได้อย่างกลมกลืน โดยใช้วิธีการตัง้
เสียง, ขยบัหย่องเสียง และใช้พืน้ที่บนขิมจนครบทัง้ 4 สว่น แต่ก็ยงัพบวา่ ขิมไทย ไม่สามารถเทียบ
เสียงได้จนครบทัง้ 12 คร่ึงเสียง จึงใช้วิธีที่คิดค้นพบขึน้นี ้เพื่อการบรรเลงเฉพาะในแต่ละเพลงตาม
ความเหมาะสมในแต่ละกรณี 

 

ภาพประกอบ 14 การเทียบเสียงขิมให้สามารถเลน่เพลงท่ีอยู่บนบนัไดเสียง F, Bb, Eb และ Ab 
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คอร์ด (Chord) 
ในการผลิตผลงานเพลงร่วมสมยัของชยัภคั เนื่องด้วยแนวท านองที่มกัจะเป็นการ

ด าเนินท านองด้วยโน้ตแบบ 5 เสียง (Pentatonic) เป็นหลกั และข้อจ ากัดบางประการของเคร่ือง
ดนตรีไทยที่ตัง้ใจจะให้เป็นเสียงหลกันัน้ อาจสร้างความน่าสนใจให้กบัเพลงได้ไม่มากพอ ในการ
เรียบเรียงเสียงประสาน ชัยภัคจึงเลือกที่จะเพิ่มสีสันให้กับงานเพลงด้วยการใช้คอร์ดที่มีความ
แปลกหนู าเสนอให้กบัผู้ ฟังอยู่เสมอ กล่าวคือ ชยัภคัจะวางคอร์ดในเพลงให้มีลกัษณะเป็นคอร์ดที่
มากกวา่โน้ต 3 ตวัเรียงกนัอยู่เสมอ และคอร์ดดงักลา่วจะเป็นคอร์ดที่ยืมมากจากคีย์ใกล้เคียง หรือ
เป็นคอร์ดท่ีมีความเครียดสงู (Tension) สอดแทรกอยู่ในเพลง 

 

ภาพประกอบ 15 การใช้คอร์ดในเพลงล าปางใหญ่ อลับัม้ จิตนาการสยาม 5 

จากภาพประกอบ 15 เพลงล าปางใหญ่ ในท่อนที่ 2 เที่ยวที่ 1 ห้องที่ 69 -71 
ในขณะที่ช่วงเพลงนีก้ าลงัด าเนินอยู่บน Key D ซึ่งประกอบไปด้วย 2 Shape (F#, C#) คอร์ดที่ 2 
ในห้องที่ 69 เป็นคอร์ด Bbaug (sus4) คอร์ดนีเ้ป็นคอร์ดที่มีความเครียดสูง (Tension) ชัยภัคใช้
คอร์ดนีเ้พื่อสร้างความต่อเนื่องของคอร์ดหลกัในห้องที่ 69 และ 71 ทัง้ยงัเป็นการเพิ่มสีสนัให้กับ
เพลงอีกด้วย 

 
4.1.2 วิธีการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัย 

ชัยภัค เร่ิมท างานดนตรีแบบระบบบันทึกเสียงในช่วงรอยต่อการเปลี่ยนผ่าน จาก
ระบบ Analog ที่ใช้เทปเป็นหลกั สู่ระบบ Digital ซึ่งใช้ Computer ช่วงเร่ิมต้นที่เป็นระบบ Analog 
การท างานดนตรีลกัษณะนีเ้ป็นเร่ืองที่ยุ่งยาก เพราะต้องไปท างานเกือบทัง้หมดท่ีห้องบนัทกึเสียงที่
มีอปุกรณ์ครบเท่านัน้ ซึง่นัน่ท าให้ในหลายครัง้เม่ือชยัภคัมีความคิดสร้างสรรค์เก่ียวกบัเพลงเกิดขึน้
ก็สามารถท าได้แค่เพียงจดบันทึกไว้เท่านัน้ เม่ือระบบ Digital มีประสิทธิภาพมากขึน้ ท าให้
สามารถท างานเพลงด้วยตวัเองได้สะดวกขึน้ 
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จากประสบการณ์ของชยัภคัได้แบ่งการท างานเพลงออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 
1. เพลงที่สื่อสารด้วยโน้ต หมายถึง เพลงที่ถูกเขียนลงบนกระดาษ หรือสร้างขึน้

จากโปรแกรมเขียนโน้ต ใช้ในการสื่อสารระหวา่งผู้ประพนัธ์เพลง และนกัดนตรี เพื่อบรรเลงน าเสนอ
เพลงสูผู่้ ฟัง 

2. เพลงที่สื่อสารด้วยเสียง หมายถึง งานเพลงที่ถกูสร้างด้วยอปุกรณ์ Electronic 
และบรรเลงผ่าน Computer ได้ผลลพัธ์ออกมาเป็นสื่อทางด้านเสียง หรือไฟล์เพลง ผู้ ฟังที่ต้องการ
เข้าใจเพลงลกัษณะนีต้้องฟังอย่างเดียวเท่านัน้ เพราะเสียงหลาย ๆ เสียงที่เกิดขึน้จากการท าเพลง
แบบนี ้แม้จะมีการเขียนโน้ตอย่างละเอียดให้เคร่ืองดนตรีอคสูติกบรรเลง ก็ไม่สามารถสร้างเสียง
แบบท่ี Synthesizers หรือ Computer ท าได้ ชยัภคัให้ค านิยามดนตรีลกัษณะนีว้า่ “ดนตรีไฟฟ้า”  

ชยัภคัสร้างงานด้วยดนตรีไฟฟ้ามาเป็นระยะเวลายาวนาน ท าให้มีความช านาญใน
ทุกขัน้ตอนตัง้แต่เร่ิมต้นเพลง จนจบออกมาเป็นไฟล์เพลง ในฐานะนักแต่งเพลงและนกัเรียบเรียง
เสียงประสาน ชยัภคัแบ่งงานออกเป็น 2 สว่น คือ 1.สว่นที่เป็นเนือ้ร้องหรือท านองหลกั และ 2.สว่น
ของเสียงประสาน หมายรวมถึงเคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ และเคร่ืองดนตรีสร้างองค์ประกอบ
เสียงประสานด้วย ซึ่งในขัน้ตอนการท าเพลงนัน้จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามความ
เหมาะสมในแต่ละงาน 

การสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมยัของชัยภคั มกัไม่ได้เร่ิมต้นจากความว่างเปล่า 
จะต้องมีวัตถุดิบใดวัตถุดิบหนึ่งเกิดขึน้อยู่ก่อนเสมอ หากเป็นเพลงร้องก็จะมีเนือ้ร้องที่เป็นค า
ประพันธ์ขึน้มาก่อน หรือมีท านองหลักเพื่อรอการประพันธ์เนือ้ร้อง หากเป็นเพลงบรรเลงก็จะมี
ท านองหลกัก่อนเสมอ สว่นเสียงประสาน และกระสวนของจงัหวะ (Groove) ที่สร้างขึน้มาจากการ
เลน่คอร์ดหรือเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะตามมาทีหลงั ซึง่เมื่อเป็นดนตรีไฟฟ้าอย่างที่กลา่วไปแล้ว
นัน้ท าให้สรุปได้ว่า การเร่ิมต้นท าเพลงของชยัภคัมีจดุเร่ิมต้นจากความคิดสร้างสรรค์ส่วนใดก่อนก็
ได้ไม่วา่จะเป็น เนือ้ร้อง, ท านอง, เสียงประสาน และกระสวนของจงัหวะ (Groove) 

 
โครงสร้างเพลง 
เม่ื อค รัง้ที่ ยังศึกษาในระดับอุดมศึกษา ชัยภัค  ได้ เลือกเรียนทางภาควิชา

วิศวกรรมศาสตร์ ระหว่างนัน้เร่ิมมีการเรียบเรียงเพลงเพื่อการเล่นดนตรีในวาระโอกาสต่าง ๆ และ
ยงัมีความต้องการท าผลงานเพลงท่ีเป็นงานบนัทกึเสียงของตวัเอง ด้วยระบบคิดท่ีถกูหลอ่หลอมมา
ในขณะนัน้ ส่งผลให้การเร่ิมสร้างเพลงของชัยภคัมุ่งให้ความส าคญัไปยังโครงสร้างเพลงทัง้หมด
ของเพลงก่อนที่จะลงมือท างานเสมอ  
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ค าว่า “โครงสร้างเพลง” ในที่นีไ้ม่ได้มีความหมายถึงเพียงค าว่า ท่อนเพลง (Musical 
Form) เท่านัน้ แต่ยังรวมไปถึง แนวท านองของเพลง, เคร่ืองดนตรีที่ต้องการใช้สื่อสาร และท่อน
เพลง (Musical Form) 

แนวท านองของเพลง และ เคร่ืองดนตรีที่ ต้องการใช้สื่อสารท านองหลัก  ทัง้
สองเร่ืองนีมี้ความสมัพนัธ์กนัโดยตรง และจะถูกหยิบยกขึน้มาพิจารณาก่อนด้วย 2 ประเด็นหลกั 
ดงันี ้

1. ช่วงเสียงของแนวท านอง (Range) ความกว้างช่วงเสียงของแนวท านองเป็น
สว่นส าคญัท่ีจะช่วยให้ชยัภคัตดัสินใจในการเลือกใช้เคร่ืองดนตรีในเพลง 

2. อารมณ์เพลงที่สื่อสารผ่านแนวท านอง โน้ตทุกตัวที่ถูกร้อยเรียงกันเป็นท้วง
ท านองสง่ผลโดยตรงต่ออารมณ์เพลง ซึง่การเลือกเคร่ืองดนตรีให้เหมาะสมจงึเป็นเร่ืองส าคญั 

ท่อนเพลง (Musical Form) กว่าร้อยละ 80 ของงานเพลงทัง้หมดที่ชยัภคัได้ท าผ่าน
มา เป็นงานเพลงดนตรีไทยร่วมสมยั จะเป็นการน าท านองเพลงที่มีมาอยู่ก่อนแล้ว น ามาเรียบเรียง
สื่อสารให้มีความน่าสนใจในแบบฉบับของตัวเอง ประเด็นนีจ้ึงถูกน ามาใช้ในงานลักษณะนีอ้ยู่
เสมอ กล่าวคือ ในเพลงที่มีท่อนเพลงหลายท่อน ตามขนบการบรรเลงดนตรีไทยจะบรรเลงท่อนละ 
2 รอบ ซึ่งชยัภคัไม่ได้ยึดติดตามรูปแบบดงักล่าว เนื่องจากชัยภคัจะพิจารณาถึงจุดที่เป็นที่สนใจ
ที่สดุของท านองเพลงเป็นหลกัก่อน และรวมไปถึงพิจารณาความยาวในหนึง่เพลงควบคูก่นัไปด้วย 
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ภาพประกอบ 16 โครงสร้างท่อนเพลงล าปางใหญ่ จากอลับัม้ จินตนาการสยาม 5 

เพลงล าปางใหญ่ จากอลับัม้ จินตนาการสยาม 5 มีท่อนเพลงท านองหลกัอยู่ 3 
ท่อน ท่อนเพลงที่เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักมากที่สดุ คือ ท่อนที่ 3 ชัยภัคจึงใช้วางโครงสร้างท่อน
เพลงในเพลงนีเ้ป็นการบรรเลง ท่อน 1 จ านวน 1 เที่ยว, ท่อน 2 จ านวน 2 เที่ยว และท่อน 3 จ านวน 
2 เที่ยว และยงัได้ท าการสร้าง Intro และ Outro ขึน้มาเพิ่ม 

 

ภาพประกอบ 17 โครงสร้างท่อนเพลง ญวนร าลกึ จากอลับัม้ จินตนาการสยาม 5 

เพลง ญวนร าลกึ จากอลับัม้ จินตนาการสยาม 5 มีท่อนเพลงท านองหลกัทัง้หมด 
2 ท่อน ในแบบฉบบัที่ชยัภคัเรียบเรียงใหม่ จะใช้รูปแบบตามขนบดัง้เดิม คือบรรเลงท่อน 1 จ านวน 
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2 เที่ยว และ ท่อน 2 จ านวน 2 เที่ยว เนื่องจากชัยภัคต้องการให้มีความแตกต่างระหว่างท่อน 1 
เที่ยวที่ 1 และ ท่อน 1 เที่ยวที่ 2 จงึสร้างท่อนดนตรีพิเศษขึน้ขัน้ไว้ 

จากที่กล่าวเก่ียวกับเร่ืองโครงสร้างเพลงในข้างต้นเป็นเพียงการคิดค านึงใน 1 
เพลงเท่านัน้ ซึ่งในความเป็นจริงการท างานเพลงของชยัภคัจะเป็นไปในลกัษณะที่มีหลาย ๆ เพลง
รวมกนัเป็นผลงานอลับัม้เป็นสว่นมาก ซึง่มีประเด็นพิจารณาวางแผนโครงสร้างของอลับัม้เพิ่มเติม
ดงันี ้

1. แนวคิดโดยรวมของอลับัม้ (Album Concept) 
2. จ านวนเพลงทัง้หมดในอลับัม้: เพลงช้า-เร็ว, เพลงเศร้า-สนกุ 

 
หลงัจากนัน้จงึเป็นการพิจารณาวางแผนโครงสร้างเพลงแยกไปในแต่ละเพลง 

 

ดนตรีไฟฟ้า 
เพลงสมยัใหม่ (New age) เป็นประเภทของเพลง (Genre) ที่ชยัภคัให้นิยามต่อการ

เรียบเรียงเสียงประสานในงานเพลงดนตรีร่วมสมยัของตน ในเพลงประเภทเพลงสมยัใหม่ (New 
age) ต่างเป็นที่เข้าใจกันตรงกันในวงการนักแต่งเพลงว่าเพลงลักษณะนีจ้ะใช้เสียงสังเคราะห์ 
(Synthesizer) เป็นหลกั เพราะดนตรีประเภทนีจ้ะให้ความส าคญักบับรรยากาศของเพลงที่ผู้ ฟังจะ
ได้รับเป็นหลกั ซึ่งดนตรีไฟฟ้าช่วยเติมเต็มจินตนาการของนกัแต่งเพลงได้อย่างไม่มีที่สิน้สดุ และมี
สว่นส าคญัเป็นอย่างมากในการท างานเพลงของชยัภคั 

มีเพลงจ านวนไม่น้อยที่ชยัภคัใช้เสียงของดนตรีไฟฟ้า เป็นจุดเร่ิมต้นของเพลง ด้วย
จุดประสงค์เพื่อสื่อสารบรรยากาศของเพลงแก่ผู้ ฟังก่อน และสร้างความแปลกใหม่ให้กับเสียง
ประสาน เสียงลกัษณะนีใ้นดนตรีไฟฟ้ารวมเรียกว่า เสียงสงัเคราะห์ (Synthesizer) ในการศึกษา
ครัง้นีจ้ะแบ่งเป็น 2 ประเภทหลกั ดงันี ้
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ภาพประกอบ 18 ภาพตวัอย่างแสดงลกัษณะเสียงของ Pad Synthesizer (ซ้าย) และ            
Lead Synthesizer (ขวา) 

1. Pad Synthesizer เป็นเสียงสังเคราะห์ที่มีลักษณะเสียงเบาบาง มีการ
หน่วงการเร่ิมต้นเสียง (Attack) ที่มีค่าเวลาสงู ท าให้ตวัเสียงมาช้ากว่าปกติ และมีการหน่วงท้าย
เสียง (Release) ที่มีค่าเวลาสงูเช่นกนั ท าให้เม่ือหมดตวัเสียงหลกัแล้ว ยงัมีหางเสียงยาวค้างอยู่
ตามการปรับแต่งค่าหน่วงเสียง มกัใช้ระบุบรรยากาศเพลงสร้างอารมณ์เพลง หรือใช้เป็นเสียงพืน้
หลงัในเพลง 

2. Lead Synthesizer เป็นเสียงสังเคราะห์ที่มีลักษณะเสียงหนักแน่น แข็ง
กร้าว มีการหน่วงการเร่ิมต้นเสียง (Attack) ที่มีค่าเวลาต ่า ท าให้หวัเสียงมีความชดัเจน และมีการ
หน่วงท้ายเสียง (Release) ที่มีค่าเวลาต ่าเช่นกนั ท าให้เม่ือหมดตวัเสียงหลกัแล้ว เสียงจะหายไป
ทนัที มกัใช้ในท้วงท านองที่ต้องการความคมชดั-ความกระแทกสงู 

ซึ่งเสียงสังเคราะห์เหล่านีส้ามารถปรับแต่งเพิ่มเติม และผสมกันได้อย่างไร้
ขีดจ ากดั 

 

ภาพประกอบ 19 แสดงโน้ตช่วง Intro ในเพลงล าปางใหญ่ จากอลับัม้ จินตนาการสยาม 5 
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จากภาพประกอบ 19 ในช่วงเร่ิมต้นของเพลงนี ้ชัยภัคใช้เสียงเคราะห์ประเภท 
Pad Synthesizer (ในล าดบัต่อ ๆ ไป ผู้วิจยัจะย่อเหลือเพียง Synth Pad) เสียงนีจ้ะมีลกัษณะเร่ิม
เข้ามาอย่างช้า ๆ เป็นเสียงที่ต้องการแทนบรรยากาศแห่งความสงบและสื่อถึงความหนาวเย็น 
สอดแทรกไปด้วยการเคลื่อนที่ย่านความถ่ีบางย่านเสียง จะเห็นว่าโน้ตของเสียงที่ถกูถอดออกมานี ้
เป็นโน้ตท่ีมีการลากยาวถึง 8 ห้องเพลง และหากดแูต่เพียงโน้ตจะไม่สามารถเข้าใจได้เลยวา่เสียงนี ้
มีลกัษณะเป็นอย่างไร 
 

การสร้างเพลงแบบไม่อิงจังหวะ 
การส ร้างเพลงลักษณ ะนี ค้ื อ  ชัยภัคจะบันทึ ก เสี ย งเข้าไปที่  Digital Audio 

Workstation ใน Computer ครัง้ละ 1 เสียง โดยไม่เปิดเคร่ืองควบคมุจงัหวะ (Metronome) จะเร่ิม
จากเคร่ืองดนตรีหลกัของเพลงก่อน เช่น Piano เพลงที่ใช้วิธีการนีใ้นการสร้างขึน้ ทัง้หมดจะเป็น
เพลงที่มีจังหวะช้า และต้องการสื่อสารทางด้านอารมณ์โศกเศร้า หรืออารมณ์อ่อนหวานไพเราะ 
ตวัอย่างเช่น เพลงดาวตะเลง ในอลับัม้ จินตนาการสยาม 3 

4.2 แนวคิด และวิเคราะห์เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมยั กรณีศึกษา
ชุด ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) 

บทเพลงชดุ ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) เร่ิมต้นในช่วงเดือนตลุาคม ปีพทุธศกัราช 
2559 เป็นช่วงแห่งการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
(รัชกาลที่ 9) หรือ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร (พระนามปัจจุบนั) ยงัความโศกเศร้าเสียใจสู่พสกนิกรไทยทั่วทัง้ประเทศ พระบาทสมเด็จ
พระมหาภมูิพลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้ทรงแสดงพระราชอจัฉริยภาพทางด้านดนตรี
ด้วยการพระราชนิพนธ์เพลงไว้ถึง 49 บทเพลง ซึ่งชยัภคัมีความต้องการที่จะอนัเชิญบทเพลงพระ
ราชนิพนธ์บางสว่น น ามาเรียบเรียงเสียงประสานในแบบดนตรีร่วมสมยั สร้างเป็นผลงานเพลงแบบ
ชดุอลับัม้ เพื่อการระลกึถึงพระราชอจัฉริยภาพและเป็นการถวายความอาลยัแด่พระองค์ 

เพลงพระราชนิพนธ์ ได้เคยถูกน าเสนอด้วยดนตรีร่วมสมยัในแบบชุดอลับัม้มาแล้วครัง้
หนึ่ง เป็นผลงานช่ือชดุ “ความฝันอนัสงูสดุ” ปีพทุธศกัราช 2539 โดย ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี แต่เป็นเพียง
การบรรเลงด้วยขลุ่ยแต่เพียงเท่านัน้ ชัยภัคเห็นว่ายังไม่เคยมีการน าเคร่ืองดนตรีไทยเข้าไปร่วม
บรรเลงในบทเพลง    พระราชนิพนธ์อย่างหลากหลายมากนัก จึงต้องการสร้างผลงานชุดเพลง
กรณีศกึษานีข้ึน้ 



  58 

ความโศกเศร้าอาลยัเป็นเจตนาหลกัในการท างานครัง้นี ้ในช่วงแรกของการเร่ิมท าผลงาน
ชุดนี ้ชัยภัค มีความตัง้ใจจะจัดท าขึน้เป็นโครงการส่วนตัว เพื่อแจกจ่ายแกผู้ที่ช่ืนชอบผลงานใน
รูปแบบของตนแต่เพียงเท่านัน้ โดยในครัง้แรกจดัท าเพียง 8 เพลง ซึ่งต่อมาได้รับการร่วมทุนจาก 
กรกฎ นรานิรัติศยั ผู้บริหาร บริษัท บมูเมอร์แรง ออนไลน์ จ ากดั เพื่อท าเป็นอลับัม้ชดุที่สมบรูณ์ จึง
ได้จัดท าเพิ่มเติมรวมเป็น 11 เพลง และจัดท าเป็น CD อัลบัม้แบบมาตรฐาน โดยใช้ระยะเวลา
ทัง้หมด 5 เดือนโดยประมาณ ตัง้แต่เดือนตลุาคม ปีพทุธศกัราช 2559 จนถึง มีนาคม ปีพทุธศกัราช 
2560 

ผลงานชุดนีถู้กวางแผนโดยค านึงถึงข้อจ ากัดเร่ืองช่วงเสียงของเคร่ืองดนตรีไทยที่จะใช้
ก่อน โดยมุ่งเน้นที่จะบรรเลงในแนวท านองเป็นหลกั หลงัจากนัน้จึงท าการเลือกเพลงที่จะน ามา
เรียบเรียงใหม่ในภายหลงั เคร่ืองดนตรีไทยที่ใช้มีดงันี ้

 1. ขิม 
 2. ซอด้วง 
 3. ซออู้ 
 4. ขลุย่ จ านวน 3 แบบ: ขลุย่หลิบ, ขลุย่เพียงออ และขลุย่อู้ 
 5. ระนาดเอก 
 6. ระนาดทุ้ม 
 7. องักะลงุ 
 8. เปิงมางคอก 

ยงัมีเคร่ืองดนตรีจีนอีกหนึ่งชิน้ นัน่คือ เอ้อหู ซึง่ในการวิเคราะห์ข้อมลูจะขอกลา่วรวมเป็น
ดนตรีไทย เพื่อความกระชับของข้อมูล และในส่วนของ อังกะลุง และ เปิงมางคอก เนื่องด้วย
ข้อจ ากดัในระยะเวลาการท างานของชยัภคัในขณะนัน้ ท าให้มีความจ าเป็นต้องใช้เป็นเคร่ืองดนตรี
ไฟฟ้า ผ่านโปรแกรมตวัเลน่เสียงจ าลอง Battery Player (Sample Player) 
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ภาพประกอบ 20 โปรแกรมตวัเลน่เสียงจ าลอง Battery Player (Sample Player) 

วิธีการเลือกเพลงพระราชนิพนธ์ที่จะน ามาเรียบเรียงใหม่ในผลงานชดุนีช้ยัภคัได้ค านึงถึง
หลกัการที่สมัพนัธ์กนั 2 หลกัการคือ เป็นเพลงที่เป็นที่คุ้นเคยจากประสบการณ์ส่วนตวัและเป็นที่
นิยมของประชาชนทัว่ไป และต้องเป็นเพลงที่สามารถบรรเลงแนวท านองด้วยเคร่ืองดนตรีที่ก าหนด
ได้ 

 
4.2.1 ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

- แนวคิด และแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงผลงาน 
ในดวงใจนิรันดร์ ต้นฉบบันัน้เป็นเพลงที่มีจงัหวะสนุกสนาน เป็นที่นิยม และคนไทย

คุ้นเคยกบัเพลงนีเ้ป็นอย่างมาก ท าให้เพลงนีถ้กูออกแบบให้เป็นดนตรีลกัษณะเพลงป๊อบ มีจงัหวะ
ร่าเริง ฟังสบาย แต่ไม่ถึงกบัสนกุสนาน ออกแบบให้เคร่ืองดนตรีตะวนัตกด าเนินชีพจรของเพลงไป
อย่างเข้าใจง่าย โดยใช้กีต้าร์และเปียโนเป็นหลกั  

- บันไดเสียง (Scale) 
ในแนวเสียงที่เป็นท านองเด่นชัด ปรากฏโน้ตทัง้หมด คือ  F, G, Ab, A, Bb, C, Db, 

D, Eb และ E เม่ือพิจารณาถึงจ านวนของโน้ต จะพบว่า โน้ต Ab, Eb และ Db ปรากฏในเพลงเป็น
จ านวนน้อยกวา่โน้ตอื่น กลา่วคือ จากจ านวนห้องเพลงทัง้หมด 124 ห้องเพลง  

พบโน้ต Ab ที่ห้องเพลงที่ 8, 42, 92, 101, 117 รวม 5 ครัง้ 
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พบโน้ต Eb ที่ห้องเพลงที่ 7, 18, 36, 44, 69, 85 รวม  6 ครัง้ 
และพบโน้ต Db ที่ห้องเพลงที่ 45, 47, 49, 51   รวม 4 ครัง้ 

จึงถือว่าโน้ต Ab, Eb และ Db ไม่ใช่โน้ตหลกัในเพลง โน้ตหลกัจึงมีเพียง โน้ต F, G, 
A, Bb, C, D และ E 

- ระบบอิงกุญแจเสียง (Key Tonality) 
จากบนัไดเสียงที่พบจึงสามารถระบไุด้ว่าเพลงนีอ้ยู่ในระบบอิงกญุแจเสียง F ซึง่จะมี

ระดบัเสียงที่สงูกว่าต้นฉบบัอยู่ 2 คร่ึงเสียง และในห้องเพลงที่ 92 ได้ท าการปรับระดบัเสียงขึน้ 5 
คร่ึงเสียง หรือปรับขึน้คู ่4 ท าให้ช่วงท้ายเพลงอยู่ในระบบอิงกญุแจเสียง F  

- แนวท านอง และช่วงเสียง (Melody and Range) 
แนวท านอง (Melody) ของเพลงมี 2 สว่น คือ แนวท านองหลกัตามต้นฉบบั และแนว

ท านองที่ชยัภคัสร้างขึน้มาใหม่ ในสว่นของแนวท านองหลกัตามต้นฉบบัของเพลงมี 2 ช่วง คือ ห้อง
เพลงที่ 11 ถึง ห้องเพลงที่ 42 และ ห้องเพลงที่ 60 ถึง ห้องเพลงที่ 91 โดยจดัสรรให้ ขิม, ซอเอ้อหู, 
ซออุ้  และขลุย่เพียงออ บรรเลงดงันี0้ 

ตาราง 2 แสดงช่วงแนวท านอง - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
11 - 26 16 ขิม 
27 - 34 8 ซอเอ้อห ู1 
34 - 42 9 ซอเอ้อห ู1 และ 2, ซออู้ 
60 - 75 16 ขิม 
76 - 83 8 ซอเอ้อห ู1 
83 - 86 4 ซอเอ้อห ู1 และ 2, ซออู้, ขิม 
87 - 91 5 ซอเอ้อห ู1 และ 2, ซออู้, ขิม, ขลุย่เพียงออ 

 
แนวท านองที่ชยัภคัสร้างขึน้มาใหม่ มีทัง้หมด 3 ช่วง โดยช่วงเร่ิมต้นเพลง ห้องเพลงที่ 

1 - 6 จะเป็นเสียงจากเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าอื่น ในตารางจะแสดงเฉพาะส่วนที่มีการจดัสรรให้เคร่ือง
ดนตรีไทย หรือเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าจ าลองเสียงเคร่ืองดนตรีไทย 
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ตาราง 3 แสดงช่วงแนวท านองเคร่ืองดนตรีไฟฟ้า - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
7 - 10 4 องักะลงุ 
44 - 47 4 องักะลงุ, ขลุย่เพียงออ 
48 - 51 4 องักะลงุ, ขลุย่เพียงออ, ขิม 
92 - 124 33 ซออู้ , ขิม, ซอเอ้อห,ู ขลุย่เพียงออ, ระนาดเอก และ

องักะลงุ บรรเลงสอดประสานสลบัไปมา 

 

นอกเหนือจากการสลบับรรเลงของเคร่ืองดนตรีในการบรรเลงแนวท านองแล้ว ชยัภคั
ยงัได้เติมโน้ตประดบัเพิ่มลีลาในการบรรเลงแนวท านอง และขยบัการเลน่โน้ตให้เป็นจงัหวะที่ไม่ใช่
จงัหวะตกมากขึน้ ให้มีความสละสลวยลื่นไหลมากยิ่งขึน้ สามารถแสดงได้ตามการเปรียบเทียบ
ดงันี ้
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ภาพประกอบ 21 แสดงการเพิ่มโน้ตประดบัในแนวท านองหลกั - ในดวงใจนิรันดร์ 
(Still on my mind) 
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ช่วงเสียง (Range) ของแตล่ะเคร่ืองดนตรีสรุปได้ดงันี ้

ตาราง 4 แสดงช่วงเสียง - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

เคร่ืองดนตรี ช่วงเสยีง (ต ่า - สงู) ภาพแสดงช่วงเสียง 
ซออู้ F (2) - Ab (3) 

 
ขิม Bb (2) - G (4) 

 
ซอเอ้อห ู C (3) - Ab (4) 

 
ขลุย่เพียงออ C (3) - Eb (4) 

 
ระนาดเอก Bb (2) – D (5) 
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เม่ือช่วงเสียงของทกุเคร่ืองดนตรีมาเรียงตอ่กนัจะแสดงได้ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 22 แสดงช่วงเสียง - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

- การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทย และการปรับเสียง 
เคร่ืองดนตรีไทยที่ใช้ในเพลงนีไ้ด้แก่ ซออู้ , ขิม, ขลุ่ยเพียงออ, ระนาดเอก, อังกะลุง 

และยงัมีเคร่ืองดนตรีจีนเพิ่มเติม คือ ซอเอ้อห ู
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ซออู้  ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก โดยสายทุ้มเป็นโน้ต Bb และเทียบ
สายเอกเป็นโน้ต F ปรากฏโน้ตทัง้หมดคือ F, G, Ab, A, Bb, C, D, Eb 

 

ภาพประกอบ 23 แสดงการเทียบเสียงซออู้  - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 
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ขิม ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก ปรากฏโน้ตทัง้หมดคือ F, G, Ab, A, 
Bb, C, D, Eb, E 

 

ภาพประกอบ 24 แสดงการเทียบเสียงขิม - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

 

 

 

 

 

 

 
 
ขลุย่เพียงออ ปรากฏโน้ตทัง้หมดคือ F, Gb, G, Ab, A, Bb, C, Db, D, Eb 



  67 

 

ภาพประกอบ 25 แสดงการเทียบเสียงขลุย่เพียงออ - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 
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ระนาดเอก ถกูเรียบเรียงแยกเป็น 2 แนว ปรากฏโน้ตทัง้หมดคือ F, G, Ab, A, Bb, C, 
D, Eb เม่ือน ารายละเอียดโน้ตของระนาดเอกทัง้เพลงมาร่วมวิเคราะห์ด้วยจะพบวา่ โน้ต Ab จะอยู่
ในต าแหน่ง หรือ Octave ที่ 3 และ 4 (เม่ือเทียบกบั Middle C)  

 

ภาพประกอบ 26 แสดงการเทียบเสียงระนาดเอก - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

องักะลงุ ที่ใช้ในเพลงเป็นเสียงองักะลงุไฟฟ้า โดยน าเสียงจริงจ าลองลงไปในคีย์บอร์ด
ทกุคีย์ผ่าน Software ที่ช่ือ Battary จึงมี 12 เสียงครบ ถกูเรียบเรียงไว้ในช่วงเร่ิมเพลง ห้องเพลงที่ 
7 - 10, ช่วงกลางระหว่างเพลงในรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ในห้องเพลงที่ 44 - 51, และช่วงท้ายเพลง 
ในห้องเพลงที่ 76 - 83, ห้องเพลงที่ 99 - 107 และห้องเพลงที่ 115 – 123 
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ซอเอ้อห ูปรากฏโน้ตทัง้หมดคือ F, G, Ab, A, Bb, C, D, Eb 

 

ภาพประกอบ 27 แสดงการเทียบเสียงซอเอ้อห ู- ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 
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- สังคีตลักษณ์ (Musical Form) 
สังคีตลักษณ์ (Musical Form) ต้นฉบับของเพลง ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my 

mind) เป็นแบบ Simple Binary Form คือ A - A’ ซึ่งแบ่งท่อน A เป็น 16 ห้องเพลง และท่อน A’ 
เป็นอีก 16 ห้องเพลง ในการเรียบเรียงใหม่ของชยัภคัในครัง้นี ้ไม่ได้ท าการดดัแปลงท่อนเพลงใน
ส่วนนี ้จึงขอเรียกท่อนเพลงต้นฉบบัทัง้ 32 ห้องเพลง รวมเป็น ท่อน A ท าให้สงัคีตลกัษณ์ของทัง้
เพลงเป็นดงันี ้

 

ตาราง 5 แสดงสงัคีตลกัษณ์ 1 - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

ท่อนเพลง Intro A (รอบท่ี 1) Solo A (รอบท่ี 2) Outro 
ห้องเพลง 1 - 10 11 - 42 43 - 59 60 - 91 92 - 124 
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และยังสามารถจ าแนกรายละเอียดส าคัญที่ได้น าการวิเคราะห์แนวท านองมา
ประกอบการอธิบายได้ดงันี ้

ตาราง 6 ตารางแสดงสงัคีตลกัษณ์ 2 - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

ท่อน
เพลง 

ห้อง
เพลง 

ห้องเพลง
ย่อย 

จ านวน รายละเอียดส าคญัในห้องเพลงย่อย 

Intro 1 - 10 1 - 4 4 Synth Pad 2 น าเสนอระบบอิงกญุแจเสียง
หลกัของเพลง ด้วยท านองที่สร้างขึน้ใหม่ 

5 - 10 6 ท านอง Intro ที่สร้างขึน้จากการเลียนท านอง
หลกัต้นฉบบัในห้องเพลงแรก 

A (รอบท่ี 
1) 

11 - 42 11 - 26 16 ท านองหลกัของเพลงท่อน A บรรเลงด้วยขิม 
27 - 34 8 ท านองหลกัของเพลงท่อน A’ บรรเลงด้วยซอ

เอ้อห ู1 
35 - 42 8 ท านองหลกัของเพลงท่อน A’ บรรเลงด้วยซอ

เอ้อห ู1 และ 2, ซออู้ 
Solo 43 - 59 43 - 51 9 ท่อนแสดงความแตกตา่งของเพลงก่อนเข้าสู่

ท่อน Solo 
ในที่นีข้อเรียกว่า Pre-solo 

52 - 59 8 ท่อนท านอง Solo หลกั 
A (รอบท่ี 

2) 
60 - 91 60 - 75 16 ท านองหลกัของเพลงท่อน A บรรเลงด้วยขิม 

76 - 83 8 ท านองหลกัของเพลงท่อน A’ บรรเลงด้วยซอ
เอ้อห ู1 

83 - 86 4 ท านองหลกัของเพลงท่อน A’ บรรเลงด้วยซอ
เอ้อห ู1 และ 2, ซออู้, ขิม 

87 - 91 5 ท านองหลกัของเพลงท่อน A’ บรรเลงด้วยซอ
เอ้อห ู1 และ 2, ซออู้, ขิม, ขลุย่เพียงออ 

Outro 92 - 124 92 - 124 33 ซออู้ , ขิม, ซอเอ้อห,ู ขลุย่เพียงออ, ระนาดเอก 
และองักะลงุ บรรเลงสอดประสานสลบัไปมา 
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- สีสันเสียง (Tone Color) 
เคร่ืองดนตรี ขิม, ซอเอ้อห,ู ขลุ่ยเพียงออ และ ซออู้  กลุ่มนีจ้ะเป็นเคร่ืองดนตรีบรรเลง

ท านองหลกั ให้เสียงที่สว่างชัดเจน เม่ือผนวกกับวิธีการเล่นโน้ตลากยาวต่อกันด้วยลีลาอ่อนโยน 
ท าให้สีสนัภาพรวมของกลุม่นี ้ให้ความรู้สกึที่สงบ ฟังดไูม่กระด้าง หรือฉดูฉาดจนเกินไป สีสนัเสียง
ที่โดดเด่นของแนวท านองคือ การเลือกใช้ ซอเอ้อห ูแทน ซอด้วง เพื่อลดความฉดูฉาดของสีสนัเสียง
ไม่ให้แตกต่างกนัเกินไป อีกทัง้เป็นการควบคมุความลกัษณะเสียงของเคร่ืองดนตรีทัง้หมดนี ้ด้วย
การปรับค่า Equalizer ในกระบวนการผสมเสียง ท าให้เคร่ืองดนตรีที่บรรเลงท านองหลกัทัง้หมดให้
สีสนัไปในทิศทางเดียวกนั 

ด้วยลกัษณะโน้ตที่บรรเลง และการใช้ระนาดที่เป็นไม้นวมในเพลงช่วงท่อน A เป็น
การก าหนดบทบาทให้ระนาดมีสีสนัเป็นเคร่ืองดนตรีสมทบสอดแทรกท านองเท่านัน้ 

ในเพลงนี ้ชยัภคั ใช้เสียงสงัเคราะห์ Synth Pad 2 เป็นเสียงเร่ิมต้นของเพลง ในห้อง
เพลงที่ 1-4 ด้วยลักษณะเสียงที่ลากยาว เสียงสูงแหลมแต่ไม่บาดคม ให้ความรู้สึกโหยหวน
ออ่นไหว ตามมาด้วย Synth Lead เป็นเสียงสงัเคราะห์หลกัในช่วงท านอง Intro ให้สีสนัเสียงที่ฟังดู
กว้างใหญ่เพื่อน าเข้าสูท่ านองหลกัของเพลง 

 
- เสียงประสาน (Harmony): เนื ้อดนตรี (Texture), คอร์ด (Chord), ขั ้น คู่ 

(Interval) 
เนือ้ดนตรี (Texture) 
จากการถอด Score พบว่า ในการบรรเลงท านองหลักจะมีการสลบัท่อนไปมา

ของ ขิม, ซอเอ้อหู, ขลุ่ยเพียงออ และ ซออู้  ดังที่ได้กล่าวไปแล้ว หากมีการบรรเลงพร้อมกันจะ
เป็นไปใน 2 ลกัษณะ คือ  
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1. บรรเลงแบบ Unison หรือ โน้ตเดียวกนั พบในห้องเพลงที่ 34-42, ห้องเพลงที่ 
83-91 และ ตลอดช่วง Outro ในห้องเพลงที่ 92 – 124 

 

ภาพประกอบ 28 แสดงแนวบรรเลงแบบ Unison - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

2. บรรเลงสอดประสาน มี 2 ลกัษณะ 
2.1 บรรเลงสอดประสานแบบลากยาวกว่าท านองหลกั ขณะที่ท านองหลกั

ก าลงัด าเนิน พบในห้องเพลงที่ 19 - 26, ห้องเพลงที่ 68 - 75, 76 - 83 และ ห้องเพลงที่ 84 - 91 

 

ภาพประกอบ 29 แสดงบรรเลงสอดประสานแบบลากยาวกวา่ท านองหลกั - ในดวงใจนิรันดร์ 
(Still on my mind) 
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2.2 บรรเลงสอดประสาน ในช่วงที่ท านองหลักมีความค้างยาว พบในทาง
บรรเลงของขลุย่เพียงออ ห้องเพลงที่ 97, 107, 113, 123 

 

ภาพประกอบ 30 แสดงการบรรเลงสอดประสานในช่วงท านองหลกัค้างยาว - ในดวงใจนิรันดร์ 
(Still on my mind) 

ทัง้หมดนีเ้ป็นการแสดงถึงเนือ้ดนตรีแบบ Homophony 
คอร์ด (Chord) 
เนื่องด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลง ในดวงใจนิรันดร์ นี ้ได้ถูกควบคุมโน้ตใน

แนวท านองให้เหมาะกบัคอร์ดมาเป็นอย่างพิถีพิถนัแล้ว ชยัภคัได้ตระหนกัถึงข้อนีเ้ป็นอย่างดี ท าให้
เม่ือท าการวิเคราะห์ทางเดินคอร์ดที่บรรเลงด้วย Electronic Piano และ Bass พบว่า เป็นการ
ด าเนินคอร์ดตามบทพระราชนิพนธ์เดิม มิได้ท าการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 
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ภาพประกอบ 31 แสดงการเปรียบเทียบการด าเนินคอร์ด - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

ในท่อน Intro ห้องเพลงที่ 5 - 10, ท่อน Solo ห้องเพลงที่ 43 - 59 และท่อน Outro 
ห้องเพลงที่ 92 - 124 เป็นท่อนเพลงที่ ชยัภคั ได้สร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ ใช้โครงสร้างคอร์ดดงันี ้

ตาราง 7 แสดงการด าเนินคอร์ดท่ีชยัภคัสร้างขึน้มาใหม ่- ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

ท่อน Intro I9 / bIII / IV / I 
ท่อน Solo I / vi7 / I / ii dim / I / ii dim / I / ii dim 
 I / bIII /  ii7, #I7 / vi7 / ii7 / VIIb13 / ii7 / V7sus4 
ท่อน Outro เป็นการน าวิธีการด าเนินคอร์ดใน 24 ห้องเพลงแรกจากต้นฉบบัเดิม มาเปลี่ยนคีย์

สงูขึน้คู ่4 จาก F เป็น Bb 
 I / iii6, bIII7 /  ii7 / IVmaj7 / I9 / iii6, bIII7 /  ii7 / IVmaj7 / Imaj7 / bIV11 / ii7, 

#Idim / VI7 / II9 / bVI11 / V7 / I (เลน่วน 2 รอบ) 
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ขัน้คู่ (Interval) 
ในการบรรเลงท านองของเพลงนีเ้ป็นแบบ Unison หรือ โน้ตเดียวกันทัง้หมด 

เพียงแต่ต่างกันที่ระดับเสียงด้วยขัน้คู่ 8 เท่านัน้ ท าให้ข้อมูลในประเด็นนีจ้ะวิเคราะห์ไปที่แนว
ท านองสอดประสาน ซึง่จะท าการเทียบขัน้คู่ด้วยคอร์ดในแต่ละห้องเพลง โดยเน้นที่โน้ตส าคญัเป็น
หลกั 

ตาราง 8 แสดงขัน้คู ่ระนาดเอก ห้องเพลงที่ 19 ถึง 26 - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

ห้องเพลงที ่ คอร์ด ระนาดเอก ระนาดเอก 2 
19 F 5P 1P 
 Eb - 1P 

20 Ab7(b5) 5P 2M 
  5D - 

21 Gm7 3m 5P 
 Gb7 - 3M 

22 D9 1P 5P 
 D7(b9) 7m 4P 

23 Gm7 2M 5P 
  1P - 

24 Eb7 6M 3M 
  5P - 

25 Gm9 3m/5P 5P 
 C7(b9) 2m/4P 4P 

26 C7 6M/1P 1P 
  - - 
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ตาราง 9 แสดงขัน้คู ่ขลุย่เพียงออ ห้องเพลงที่ 44 ถงึ 51 - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ตาราง 10 แสดงขัน้คู ่ระนาดเอก ห้องเพลงที่ 68 ถึง 75 - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

ห้องเพลงที ่ คอร์ด ขลุย่เพียงออ 
44 F 1P 
45 Bbm7 3m 
46 F 1P 
47 Gdim 1P 
48 Fmaj7 1P 
49 Gdim 1P 
50 Fmaj7 1P 
51 Gdim 3m 
  4P 

ห้องเพลงที่ คอร์ด ระนาดเอก ระนาดเอก 2 
68 F 5P 1P 

 Eb - 1P 
69 Ab7(b5) 5P 2M 

  5D - 
70 Gm7 3m 5P 

 Gb7 - 3M 
71 D9 1P 5P 

 D7(b9) 7m 4P 
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ตาราง 11 แสดงขัน้คู ่ขลุย่เพียงออ ห้องเพลงที่ 84 ถึง 91 - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

ห้องเพลงที่ คอร์ด ระนาดเอก ระนาดเอก 2 
84 F 5P 1P 

 Eb - 1P 
85 Ab7(b5) 5P 2M 

  5d  
86 Gm7 3m 5P 

 Gb7 - 3M 
87 D9 1P 5P 

 D7(b9) 7m 4P 
88 Gm7 2M 5P 

  1P - 
89 Eb7 6M 3M 

  5P - 
90 C7(b9) 1P/7m 1P 

    
91 F 1P/3M 3M 

  - - 

72 Gm7 2M 5P 
  1P - 
73 Eb7 6M 3M 

  5P - 
74 Gm9 3m/5P 5P 

 C7(b9) 2m/4P 4P 
75 C7 6M/1P 1P 

  - - 
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จากตารางวิเคราะห์ขัน้คู่ที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าในเพลงนี ้ชัยภัค ใช้ขัน้คู่นอก

คอร์ดเป็นจ านวนมาก จึงได้ท าการวิเคราะห์ในประเด็นอื่นเพิ่มเติม พบวา่ ชยัภคั ได้ให้ความส าคญั
กบัเร่ืองทิศทาง (Direction) ของท านองในแนวประสานเป็นเร่ืองส าคญั กลา่วคือ ผู้วิจยัพบทิศทาง
ของการบรรเลงที่มีการเช่ือมต่อกนัในแบบล าดบัขัน้เป็นจ านวนมาก แต่ยงัคงไว้ซึ่งโน้ตส าคญัของ
คอร์ดในแตล่ะห้องเพลง 

 

ภาพประกอบ 32 แสดงทิศทางแนวท านองสอดประสาน - ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 

ในมิติการเรียบเรียงเคร่ืองดนตรีตะวนัตก แยกบรรยายสรุปตามชิน้ดนตรีได้ดงันี ้
1. Electric Piano พบครัง้แรกพร้อมกบัแนวท านองหลกัที่บรรเลงด้วยขิมในห้อง

เพลงที่ 11 เป็นการบรรเลงในลกัษณะของคอร์ดควบคูก่บัการด าเนินจงัหวะ (Chord and Rhythm) 
สอดประสานไปกบัท านองหลกัตลอดทัง้เพลง 
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2. Vibraphone และ Synth Bell 2 ด้วยลกัษณะเสียงที่มีความสดใส เรียบเรียง
ให้บรรเลงสอดประสานกบัท านองหลกั มกัปรากฎในช่วงที่ท านองหลกับรรเลงโน้ตความยาวตัง้แต ่
2 จงัหวะขึน้ไป 

3. Synth Pad 1 และ Synth Pad 2 เป็นเสียงสังเคราะห์ที่มีลักษณะลากยาว
คล้ายเคร่ืองสายในวงออร์เคสตร้า แต่มีคุณลักษณะของความเป็น Electronic มากกว่า ถูกเรียบ
เรียงให้บรรเลงโน้ตส าคญัของคอร์ดในแตล่ะห้องเพลงให้มีความชดัเจน  

4. Synth Lead มีลกัษณะเป็นเสียงสงัเคราะห์ลากยาว และคมชดักว่าเสียงอื่น ๆ 
ถูกใช้เป็นเคร่ืองดนตรีหลกัในการบรรเลงท านองในท่อน Intro (ห้องเพลงที่ 5-10) และช่วง solo 
(ห้องเพลงที่ 52-59) 

 
4.2.2 แผ่นดินของเรา (Alexandra) 

- แนวคิด และแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงผลงาน 
ชยัภคั คุ้นชินกบัเพลงแผ่นดินของเรา ในรูปแบบการเรียบเรียงที่เป็นของกองดริุยางค์ 

กองทัพเรือ จึงตัง้ใจน า Intro เดิมของแบบฉบับนัน้มาเป็นท่อนขึน้ต้นของเพลงนี ้และตัง้ใจเรียบ
เรียงเพลงนีแ้บบไร้จังหวะที่แน่นอน (Free time) ตัง้ต้นด้วยเปียโนเป็นโครงหลัก หลังจากนัน้จึง
บรรเลงเคร่ืองดนตรีอื่นตามในภายหลงั 

- บันไดเสียง (Scale) 
ในแนวเสียงที่เป็นท านองเดน่ชดั ปรากฏโน้ตทัง้หมด คือ E / F / F# / G / G# / A / A# 

/ B / C / C# / D และ D# เม่ือพิจารณาถึงจ านวนของโน้ต จะพบว่า โน้ต G, C, D, A# และ F 
ปรากฏในเพลงเป็นจ านวนน้อยกวา่โน้ตอื่น กลา่วคือ จากจ านวนห้องเพลงทัง้หมด 128 ห้องเพลง  

พบโน้ต G ที่ห้องเพลงที่ 4, 8, 29, 64, 68, 89   รวม 6 ครัง้ 
พบโน้ต C ที่ห้องเพลงที่ 22, 35, 36, 38, 82, 94, 95, 96, 98 รวม 9 ครัง้ 
พบโน้ต D ที่ห้องเพลงที่ 30, 31, 32, 34, 36, 90, 91, 92, 94, 96  รวม 10 ครัง้ 
พบโน้ต A# ที่ห้องเพลงที่ 40, 41, 100, 101   รวม  4 ครัง้ 
และพบโน้ต F ที่ห้องเพลงที่ 28, 33, 88, 93     รวม 4 ครัง้ 
จึงถือว่าโน้ต G, C, D, A# และ F ไม่ใช่โน้ตหลกัในเพลง โน้ตหลกัจึงมีเพียง โน้ต 

E, F#, G#, A, B, C# และ D# 
- ระบบอิงกุญแจเสียง (Key Tonality) 
จากบนัไดเสียงที่พบจึงสามารถระบไุด้ว่าเพลงนีอ้ยู่ในระบบอิงกญุแจเสียง E ซึ่งจะมี

ระดบัเสียงที่ต ่ากวา่ต้นฉบบัอยู่ 1 คร่ึงเสียง 
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- แนวท านอง และช่วงเสียง (Melody and Range) 
แนวท านอง (Melody) ของเพลงมี 2 สว่น คือ แนวท านองหลกัตามต้นฉบบั และแนว

ท านองที่ชยัภคัสร้างขึน้มาใหม่ ในสว่นของแนวท านองหลกัตามต้นฉบบัของเพลงมี 2 ช่วง คือ ห้อง
เพลงที่ 12 ถึง ห้องเพลงที่ 61 และ ห้องเพลงที่ 72 ถึง ห้องเพลงที่ 120 โดยจดัสรรให้ ซอด้วง, ซออุ้  
และซอเอ้อห ูบรรเลงดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 

ตาราง 12 แสดงช่วงแนวท านอง - แผ่นดนิของเรา (Alexandra) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
12 - 27 16 ซอด้วง 1 
28 - 31 4 เอ้อห ู
32 - 35 4 ซอด้วง 1 
36 - 39 4 ซออู้ 
40 - 43 4 ซอด้วง 1, ซอด้วง 2, ซออู้  และซอเอ้อห ู
45 - 52 8 ซอด้วง 1 
53 - 61 9 ซอด้วง 1, ซอด้วง 2, ซออู้  และซอเอ้อห ู
72 - 87 16 ซอด้วง 1 
88 - 91 4 เอ้อห ู
92 - 95 4 ซอด้วง 1 
96 - 99 4 ซออู้ 
100 - 103 4 ซอด้วง 1, ซอด้วง 2, ซออู้  และซอเอ้อห ู
105 - 112 8 ซอด้วง 1 
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113 - 121 9 ซอด้วง 1, ซอด้วง 2, ซออู้  และซอเอ้อห ู

 
แนวท านองที่ชยัภคัสร้างขึน้มาใหม่ มีทัง้หมด 3 ช่วง แสดงตามตารางดงันี ้

ตาราง 13 แสดงช่วงแนวท านองที่ชยัภคัสร้างขึน้มาใหม่ - แผ่นดินของเรา (Alexandra) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
1 - 11 11 ซอด้วง 1, ซอด้วง 2, ซออู้  และซอเอ้อห ู
62 - 70 9 ซอด้วง 1, ซอด้วง 2, ซออู้  และซอเอ้อห ู

 
 
 
 
นอกเหนือจากการสลบับรรเลงของเคร่ืองดนตรีในการบรรเลงแนวท านองแล้ว ชยัภคั

ยงัได้เติมโน้ตประดบัเพิ่มลีลาในบางช่วงของการบรรเลงแนวท านองหลกั ให้มีความสละสลวยลื่น
ไหลมากยิ่งขึน้ สามารถแสดงได้ตามการเปรียบเทียบดงันี ้

 

ภาพประกอบ 33 แสดงตวัอย่างแนวท านองที่มีโน้ตประดบั - แผ่นดนิของเรา (Alexandra) 

ช่วงเสียง (Range) ของแตล่ะเคร่ืองดนตรีสรุปได้ดงันี ้

ตาราง 14 แสดงช่วงเสียง - แผ่นดินของเรา (Alexandra) 

เคร่ืองดนตรี ช่วงเสยีง (ต ่า - สงู) ภาพแสดงช่วงเสียง 
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ซอด้วง E (3) - G# (4) 

 
ซออู้ A (2) - A (3) 

 
ซอเอ้อห ู C (3) - E (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
เม่ือช่วงเสียงของทกุเคร่ืองดนตรีมาเรียงตอ่กนัจะแสดงได้ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 34 แสดงช่วงเสียง - แผ่นดินของเรา (Alexandra) 

- การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทย และการปรับเสียง  
เคร่ืองดนตรีไทยที่ใช้ในเพลงนีไ้ด้แก่ ซอด้วง, ซออู้ , และยงัมีเคร่ืองดนตรีจีน คือ ซอ

เอ้อห ู
ซอด้วง ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก โดยสายทุ้มเป็นโน้ต E และเทียบ

สายเอกเป็นโน้ต B ปรากฏโน้ตทัง้หมดคือ E, F#, G, G#, A, B, C#,D, D# 
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ภาพประกอบ 35 แสดงการเทียบเสียงซอด้วง - แผ่นดินของเรา (Alexandra) 

 
ซออู้  ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก โดยสายทุ้มเป็นโน้ต A และเทียบ

สายเอกเป็นโน้ต E ปรากฏโน้ตทัง้หมดคือ E, F#, G, G#, A, B, C, C#, D, D# 
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ภาพประกอบ 36 แสดงการเทียบเสียงซอด้วง - แผ่นดินของเรา (Alexandra) 

 
 
 
 
 

 
 
ซอเอ้อห ูปรากฏโน้ตทัง้หมดคือ E, F, F#, G, G#, A, B, C#,D, D# 
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ภาพประกอบ 37แสดงการเทียบเสยีงซอเอ้อห ู- แผ่นดนิของเรา (Alexandra) 

- สังคีตลักษณ์ (Musical Form) 
ชัยภัค ยังคงลักษณะสังคีตลักษณ์เดิมของเพลงไว้ ซึ่งเป็น Ternary From (A-B-A) 

คือเป็นท่อน A จ านวน 16 ห้อง, ท่อน B จ านวน 16 ห้อง และท่อน A อีกจ านวน 16 ห้อง ในรอยต่อ
ของท่อนแตล่ะท่อนได้มีการยืดจงัหวะท้ายท่อนเพลงออกเลก็น้อย เพื่อสร้างอารมณ์ของการเปลี่ยน
ท่อนด้วยเปียโน จ านวนห้องเพลงจึงอาจเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย ผู้ วิจัยจะเรียกท่อนดนตรีตาม
ต้นฉบบัเดิมนีเ้ป็นท่อน A  

ชยัภคัได้ท าการเรียบเรียงท่อนดนตรีช่วงเร่ิมต้น และช่วงกลางเพลงเพิ่มเข้าไป ท าให้
สงัคีตลกัษณ์ของทัง้เพลงเป็นดงันี ้
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ตาราง 15 แสดงสงัคีตลกัษณ์ - แผ่นดินของเรา (Alexandra) 

ท่อนเพลง Intro A (รอบท่ี 1) Solo A (รอบท่ี 2) Outro 
(Piano) 

ห้องเพลง 1 - 11 12 - 61 62 - 71 72 - 120 121 - 128 

 
- สีสันเสียง (Tone Color) 
เคร่ืองดนตรีที่เลือกมาในเพลงนีล้้วนแต่เป็นเคร่ืองสีทัง้หมด โดยมีเจตนาสีสนัเสียงใน

การสื่อสารอารมณ์เพลงให้มีความเศร้า และซาบซึง้ในคราวเดียวกนั และยงัมีการจดับาลานซ์ทัง้ใน
ด้านการเรียบเรียงโน้ต ลีลาการบรรเลง และผสมเสียงให้มีความก้องกงัวาน เพื่อสนบัสนนุอารมณ์
ดงักลา่ว 

ในสว่นของเคร่ืองดนตรีตะวนัตก ชยัภคัเลือกใช้เปียโนที่มีลกัษณะเสียงขุ่น ฟังแล้วไม่
สดใสมากนกั เป็นเคร่ืองดนตรีด าเนินคอร์ดตลอดเพลง ผสานกบัเสียง Synth Pad ที่ให้ความรู้สึก
สงบ สอดแทรกด้วยเสียงสงัเคราะห์ประเภท Bell ให้ความสว่างและความแตกต่างในแต่ละท่อน
ให้แก่ภาพรวมของเพลง แต่ถกูจดัวางให้อยู่ในท่อน B (ตามโครงสร้างต้นฉบบั) 

- เสียงประสาน (Harmony): เนื ้อดนตรี (Texture), คอร์ด (Chord), ขั ้น คู่ 
(Interval) 

การเรียบเรียงเสียงประสานในเพลงภาพรวม ในขัน้ตอนการถอด  Score นัน้พบว่า 
เพลงนีไ้ม่มีจังหวะที่เที่ยงตรงเท่ากันทัง้เพลง กล่าวคือ เม่ือพิจารณาโครงสร้างของเพลง จะพบ
เคร่ืองดนตรีที่บรรเลงอยู่ตลอดเพลงนั่นคือ เปียโน หมายความว่า ในขัน้ตอนการเรียบเรียงเพลง
และบนัทึกเสียง ชยัภคัได้ท าการบนัทึกเสียงเปียโนบรรเลงไปแบบไม่มีจงัหวะ หรือ ไม่ได้เปิดเมโท
รนอมในขัน้ตอนการบนัทึกเสียง บรรเลงไปตามความรู้สึกที่ต้องการสื่อสาร หลงัจากนัน้จึงท าการ
บรรเลงเคร่ืองดนตรีอื่น ๆ เพิ่มเติมไป 

เนือ้ดนตรี (Texture) 
จากการถอด Score พบว่า ในการบรรเลงท านองหลกัจะใช้ “ซอด้วง 1” เป็นหลกั 

ในตลอดทัง้เพลงนี ้มีช่วงที่ซอด้วงไม่ได้เล่น ดงันี ้
ห้องเพลงที่ 28 - 31 และ 88 - 91 เดินท านองด้วยซอเอ้อห ู
ห้องเพลงที่ 36 - 39 และ 96 - 99 เดินท านองด้วยซออู้ 
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เม่ือมีการบรรเลงของซออู้ , ซอด้วง และ ซอเอ้อหู พร้อมกันจะเป็นไปใน 2 
ลกัษณะดงันี ้

บรรเลงแบบ Unison หรือ โน้ตเดียวกนั พบในห้องเพลงที่ 2 - 10, ห้องเพลงที่ 
39 - 43, ห้องเพลงที่ 53 - 70, ห้องเพลงที่ 99 - 103 และห้องเพลงที่ 113 – 121 

 

ภาพประกอบ 38 แสดงตวัอย่างแนวการบรรเลงแบบ Unison - แผ่นดนิของเรา (Alexandra) 

บรรเลงสอดประสาน ในเพลงนีเ้ป็นไปในลกัษณะตรงกนัข้ามกบัท านองหลกั 
กล่าวคือ เม่ือท านองหลกัเล่นโน้ตยาวอย่างเช่น โน้ตตวัขาวประจุด ส่วนบรรเลงสอดประสานจะ
เล่นเป็นโน้ตเขบ็ดหนึ่งชัน้ หรือ เม่ือท านองหลกัเล่นโน้ตสัน้อย่างเช่น โน้ตตวัด า ส่วนบรรเลงสอด
ประสานจะบรรเลงโน้ตตวัขาว พบดงันี ้

ตาราง 16 แสดงห้องเพลงที่เป็นแนวบรรเลงสอดประสาน - แผน่ดินของเรา (Alexandra) 

ซออู้ 24 - 25 53 - 55 84 - 85 113 - 115 
ซอเอ้อห ู 21 - 24 52 - 58 81 - 84 112 - 118 
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ภาพประกอบ 39 แสดงตวัอย่างแนวบรรเลงสอดประสาน - แผน่ดินของเรา (Alexandra) 

ทัง้หมดนีเ้ป็นการแสดงถึงเนือ้ดนตรีแบบ Homophony 
คอร์ด (Chord) 
เนื่องด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลง แผ่นดินของเรา นี ้ได้ถูกควบคุมโน้ตใน

แนวท านองให้กบัเหมาะคอร์ดมาเป็นอย่างพิถีพิถนัแล้ว ชยัภคัได้ตระหนกัถึงข้อนีเ้ป็นอย่างดี ท าให้
เม่ือท าการวิเคราะห์ทางเดินคอร์ดที่บรรเลงด้วย Piano และ Bell 1, 2 พบว่า เป็นการด าเนินคอร์ด
ตามบทพระราชนิพนธ์เดิม มิได้ท าการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 
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ภาพประกอบ 40 เปรียบเทียบการด าเนินคอร์ด - แผ่นดินของเรา (Alexandra) 
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ในท่อน Intro ห้องเพลงที่ 2 - 10 และท่อนดนตรีช่วงกลาง ห้องเพลงที่ 62 - 70 
เป็นท่อนเพลงที่ ชยัภคั ได้สร้างสรรค์ขึน้มาใหม่ ใช้โครงสร้างคอร์ดดงันี ้

ตาราง 17แสดงการด าเนินคอร์ดในท่อนเพลงที่ชยัภคัสร้างขึน้ใหม่ 

ท่อน Intro I / V7 / vii dim / I / IV / iii / vi, bVI7/ V7 
ท่ อนดนต รีช่ ว ง
กลาง 

I / V7 / vii dim / I / IV / iii / vi, bVI7/ V7 

 
ขัน้คู่ (Interval) 
เพลงนีมี้การใช้ขัน้คู่เพื่อสร้างเสียงประสานในช่วงที่บรรเลงแบบโน้ตเดียวกนัเป็น

ที่น่าสนใจอย่างมาก ซึ่งพบในห้องเพลงที่ 2 - 10, ห้องเพลงที่ 40 - 43, ห้องเพลงที่ 53 - 61, ห้อง
เพลงที่ 62 - 70, ห้องเพลงที่ 100 - 103 และห้องเพลงที่ 113 - 121 จะท าการเทียบขัน้คู่ด้วยคอร์ด
ในแต่ละห้องเพลง เพราะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่า ชัยภัค ได้ท าการบันทึกเสียงเปียโนซึ่งบรรเลง
คอร์ดลงไปก่อน โดยเน้นวิเคราะห์ที่โน้ตส าคญัเป็นหลกั 

ห้องเพลงที่ 2 - 10 (ท านองหลกัจะอยู่ที่ ซอด้วง 1 และ ซอเอ้อห)ู 

ตาราง 18 แสดงขัน้คูห้่องเพลงที่ 2 ถงึ 10 - แผ่นดินของเรา (Alexandra) 

ห้องเพลงที่ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
คอร์ด E B7 D#dim E Amaj G#m C#m B7 B7 
ซอด้วง 2 1P 3M 1P 1P 5P 1P 3m 3M 3M 
ซออู้ 5P 7m 3M 1P 3m 5P 1P 1P 1P 

 
ห้องเพลงที่ 40 - 43 (ท านองหลกัจะอยู่ที่ ซอด้วง 1 และ ซอเอ้อห)ู 
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ตาราง 19 แสดงขัน้คูห้่องเพลงที่ 40 ถึง 43 - แผ่นดินของเรา (Alexandra) 

ห้องเพลงที่ 40 41 42 43 
คอร์ด Edim F#7 B7 B7 
ซอด้วง 2 5d 3M 1P 1P 
ซออู้ 1P 7m 5P 5P 

 

ห้องเพลงที่ 53 - 61 (ท านองหลกัจะอยู่ที่ ซอด้วง 1 และ ซอด้วง 2) 

ตาราง 20 แสดงขัน้คูห้่องเพลงที่ 53 ถึง 61 - แผ่นดินของเรา (Alexandra) 

ห้องเพลงที่ 53 54 55 56 57 58 59 60 61 
คอร์ด E B7 G#7 C#m A F#7 B7(b9) E E 
ซออู้ 3M 7m 1P 3m 5P 1P 5P 1P 1P 
ซอเอ้อห ู 3M - 5P 3m 5P - 5P 1P 1P 

 
ห้องเพลงที่ 62 - 70 (ท านองหลกัจะอยู่ที่ ซอด้วง 1 และ ซอเอ้อห)ู 

ตาราง 21 แสดงขัน้คูห้่องเพลงที่ 62 ถึง 70 - แผ่นดินของเรา (Alexandra) 

ห้องเพลงที่ 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
คอร์ด E B7 D#dim E C#m G#m C#m B7 B7 
ซอด้วง 2 1P 3M 1P 1P 5P 1P 3m 3M 3M 
ซออู้ 5P 7m 3M 1P 3m 5P 1P 1P 1P 

 
ห้องเพลงที่ 100 - 103 (ท านองหลกัจะอยู่ที่ ซอด้วง 1 และ ซอเอ้อห)ู 

 

ตาราง 22 แสดงขัน้คูห้่องเพลงที่ 100 ถึง 103 - แผ่นดินของเรา (Alexandra) 



  94 

ห้องเพลงที่ 100 101 102 103 

คอร์ด Edim F#7 B7 B7 
ซอด้วง 2 5d 3M 1P 1P 
ซออู้ 1P 7m 5P 5P 

 
ห้องเพลงที่ 113 - 121 (ท านองหลกัจะอยู่ที่ ซอด้วง 1 และ ซอด้วง 2) 

ตาราง 23 แสดงขัน้คูห้่องเพลงที่ 113 ถึง 121 - แผ่นดินของเรา (Alexandra) 

ห้องเพลงที่ 113 114 115 116 117 118 119 120 121 
คอร์ด E B7 G#7 C#m A F#7 B7(b9) E E 
ซออู้ 3M 7m 1P 3m 5P 1P 5P 1P 1P 
ซอเอ้อห ู 3M - 5P 3m 5P - 5P 1P 1P 

 
จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ชัยภัค เลือกใช้โน้ตขัน้คุ่ที่อยู่ในคอร์ดเพื่อท าการ

ประสานเสียงทัง้หมด โดยยังต้องค านึงถึงความสามารถของเคร่ืองที่ใช้บรรเลงควบคู่กันไปด้วย 
กล่าวคือ โน้ตบางตัวที่ไม่สามารถเล่นได้ หรือไม่สะดวกที่จะเล่นโน้ตนัน้ ผู้ เรียบเรียงได้ท าการ
เปลี่ยนโน้ตลง หรือเลือกท่ีจะบรรเลงโน้ตซ า้กนัแทน 
 

4.2.3 ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 
- แนวคิด และแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงผลงาน 
ผู้ เรียบเรียงได้ตีความจากช่ือเพลง “ใกล้รุ่ง” ต้องการให้เพลงนีเ้ป็นตวัแทนความสดใส 

รับแสงแดดในยามเช้าเพื่อด าเนินชีวิตในวนัใหม่ จึงใช้เสียงสงัเคราะห์เพื่อสื่ออารมณ์เพลงขึน้มา
ก่อน หลงัจากนัน้จึงได้ท าท่อนย า้จงัหวะขึน้เพื่อน าเข้าสูต่วัเพลงหลกั พร้อมด้วยการออกแบบให้มี
เคร่ืองประกอบจงัหวะหลากหลาย เคล้าท านองไปกบัการเดินควบคู่ไปกบัจงัหวะของเบส และยงั
ต้องการให้ภาพรวมของเพลงฟังง่าย ในช่วงท้ายเพลง ชัยภัค ได้เรียบเรียงท่อนเพลงเสมือนเป็น
ดนตรีเปลา่ เพื่อให้เคร่ืองดนตรีไทยทกุชิน้แสดงศกัยภาพในการด้นท านองร่วมกนั 

 
- บันไดเสียง (Scale) 
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ในแนวเสียงที่เป็นท านองเด่นชดั ปรากฏโน้ตทัง้หมด คือ Eb / F / Gb / G / Ab / A / 
Bb / B / C / Db และ E เม่ือพิจารณาถึงจ านวนของโน้ต จะพบวา่ โน้ต Db, Gb, A, และ B ปรากฏ
ในเพลงเป็นจ านวนน้อยกวา่โน้ตอื่น กลา่วคือ จากจ านวนห้องเพลงทัง้หมด 135 ห้องเพลง  

พบโน้ต Db ที่ห้องเพลงที่ 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 56, 57, 64, 65, 115, 
117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 130, 131, 132 และ 133 รวม 24 ครัง้ 

พบโน้ต Gb ที่ห้องเพลงที่ 20, 37, 44, 68, 83, 85, 92, 111 และ 117 รวม 9 ครัง้ 
พบโน้ต A ที่ห้องเพลงที่ 15, 42 และ 90  รวม 3 ครัง้ 
และพบโน้ต B ที่ห้องเพลงที่ 14, 86 และ 123 รวม 3 ครัง้ 

จึงถือว่าโน้ต Db, Gb, A และ B ไม่ใช่โน้ตหลกัในเพลง โน้ตหลกัจึงมีเพียง โน้ต Eb, 
F, G, Ab, Bb, C และ D 

 
- ระบบอิงกุญแจเสียง (Key Tonality) 
จากบนัไดเสียงที่พบจึงสามารถระบไุด้ว่าเพลงนีอ้ยู่ในระบบอิงกญุแจเสียง Eb ซึ่งจะ

มีระดบัเสียงที่ต ่ากวา่ต้นฉบบัอยู่ 2 คร่ึงเสียง หรือ 1 เสียง 
 
- แนวท านอง และช่วงเสียง (Melody and Range) 
แนวท านอง (Melody) ของเพลงมี 2 ส่วน คือ แนวท านองหลักตามต้นฉบับ และ

แนวท านองที่ชยัภคัสร้างขึน้มาใหม่ ในสว่นของแนวท านองหลกัตามต้นฉบบัของเพลงมี 2 ช่วง คือ 
ห้องเพลงที่ 19 ถึง ห้องเพลงที่ 51 และ ห้องเพลงที่ 67 ถึง ห้องเพลงที่ 99 โดยจดัสรรให้ ระนาดเอก
, ขิม  และขลุย่เพียงออ บรรเลงดงันี ้
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ตาราง 24 แสดงแนวท านอง - ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
19 - 27 8 ขิม 
27 - 35 8 ระนาดเอก 
35 - 43 8 ขลุย่เพียงออ 
44 - 51 8 ขิม 
67 - 75 8 ขิม 
75 - 83 8 ระนาดเอก 
83 - 91 8 ขลุย่เพียงออ 
91 - 99 8 ขิม 

 
แนวท านองที่ชยัภคัสร้างขึน้มาใหม่ มีทัง้หมด 3 ช่วง โดยช่วงเร่ิมต้นเพลง ห้องเพลงที่ 

1-7 จะเป็นเสียงจากเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าอื่น ในตารางจะแสดงเฉพาะส่วนที่มีการจัดสรรให้เคร่ือง
ดนตรีไทย หรือเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าจ าลองเสียงเคร่ืองดนตรีไทย 

ตาราง 25 แสดงแนวท านองท่ีชยัภคัสร้างขึน้มาใหม่ - ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
7 - 13 7 ระนาดเอก 
14 - 15 2 องักะลงุ 
16 - 18 3 ระนาดเอก, ขมิ และ ขลุย่เพียงออ 
56 - 59 4 ระนาดทุ้ม และขิม 
60 - 67 8 ขลุย่เพียงออ (ท่อนเดี่ยว) 
100 - 135 36 ระนาดเอก, ขมิ และ ขลุย่เพียงออ (Outro) 
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ช่วงเสียง (Range) ของแตล่ะเคร่ืองดนตรีสรุปได้ดงันี ้

ตาราง 26 แสดงช่วงเสียง - ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 

เคร่ืองดนตรี ช่วงเสยีง (ต ่า - สงู) ภาพแสดงช่วงเสียง 
ระนาดเอก Bb (2) - C (5) 

 
ขิม G (2) - G (4) 

 
ขลุย่เพียงออ Bb (2) - F (4) 

 
 
เม่ือช่วงเสียงของทกุเคร่ืองดนตรีมาเรียงตอ่กนัจะแสดงได้ดงันี ้

 

  

ภาพประกอบ 41 แสดงช่วงเสียง - ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 
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- การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทย และการปรับเสียง 
เคร่ืองดนตรีไทยที่ใช้ในเพลงนีไ้ด้แก่ ระนาดเอก, ขิม, และขลุ่ยเพียงออ ส่วนของ

องักะลงุ ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีไฟฟ้า จะไม่น ามาวิเคราะห์ในประเด็นนี ้
ระนาดเอก ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง Bb (2) - C (5) มีการปรับเสียงดงันี ้

 

ภาพประกอบ 42 แสดงการเทียบเสียงระนาดเอก - ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 

 
ขิม ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง  G(2) - 

G(4) มีการปรับเสียงดงันี ้

 

ภาพประกอบ 43 แสดงการเทียบเสียงขิม - ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 
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ขลุย่เพียงออ ปรากฏโน้ตทัง้หมดคือ F, Gb, G, Ab, A, Bb, C, Db, D, Eb 

 

ภาพประกอบ 44 แสดงการเทียบเสียงขลุย่เพียงออ - ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 
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- สังคีตลักษณ์ (Musical Form) 
ชยัภคั ยังคงลกัษณะสงัคีตลกัษณ์เดิมของเพลงไว้ ซึ่งเป็น A-B-C-A คือเป็นท่อน A 

จ านวน 8 ห้อง, ท่อน B จ านวน 8 ห้อง, ท่อน C จ านวน 8 ห้อง  และท่อน A อีกจ านวน 8 ห้อง 
ผู้วิจยัจะเรียกท่อนดนตรีตามต้นฉบบัเดิมนีเ้ป็นท่อน A  

ชยัภคัได้ท าการเรียบเรียงท่อนดนตรีช่วงเร่ิมต้น (Intro), ช่วงกลางเพลง (Solo) และ
ช่วงดนตรีท้ายเพลง (Outro) เพิ่มเข้าไป ท าให้สงัคีตลกัษณ์ของทัง้เพลงเป็นดงันี ้

ตาราง 27 แสดงสงัคีตลกัษณ์ - ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 

ท่อนเพลง Intro A Solo A Outro 
ห้องเพลง 1 - 18 19 - 51 52 - 66 67 - 99 100 - 135 

 
- สีสันเสียง (Tone Color) 
ภาพรวมของอารมณ์ในเพลงนีจ้ะให้ความรู้สึกสนุกสนาน ด้วยจังหวะที่มีความเร็ว

ปานกลางค่อนไปทางเร็ว ผนวกกับสีสันของเสียงเคร่ืองดนตรีที่บรรเลงท านองหลักที่ใช้ขลุ่ย
เพียงออ ขิม และระนาดเอก ทัง้หมดนีล้้วนเป็นเคร่ืองดนตรีที่มีเสียงสดใส  สีของเสียงเหล่านีย้ิ่งมี
ความสดใสชดัเจนมากยิ่งขึน้ เม่ือน าความถ่ีของการเลน่โน้ตมาพิจารณาร่วมด้วย สว่นใหญ่จะเป็น
โน้ตเขบ็ด 1 ชัน้ และ 2 ชัน้ 

สีสันเสียงของเพลงนีถู้กแสดงให้ชัดขึน้จากเคร่ืองดนตรีอื่น ๆ ที่เป็นโครงหลักของ
เพลง กลา่วคือ ในเพลงนี ้ชยัภคั ในน า้หนกัการใช้จ านวนเคร่ืองดนตรี จ านวนการใช้โน้ตเพลงไปที่
เคร่ืองดนตรีไฟฟ้ามากกว่าเคร่ืองดนตรีไทย ทัง้เป็นเคร่ืองให้จงัหวะ และบรรเลงคอร์ดเป็นหลกัใน
เพลง ซึง่เหลา่นีล้้วนเป็นเสียงที่ในสีสนัเสียงที่สวา่ง เช่น เสียงเปียโนไฟฟ้า (EP) ในเพลงมีบรรเลงถึง 
2 แนวเสียง, กีต้าร์โปร่งที่บรรเลงสอดแทรกตลอดเพลง รวมไปถึงแนวเสียงเคร่ืองทองเหลืองไฟฟ้า 
(Synth Brass) ที่แสดงสีสนัเสียงให้คล้ายกบัวงแตรวง  
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- เสียงประสาน (Harmony): เนื ้อดนตรี (Texture), คอร์ด (Chord), ขั ้น คู่ 
(Interval) 

การเรียบเรียงเสียงประสานในเพลงนีเ้น้นการให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สดใส เพราะ
เป็นเพลงที่กลา่วถึงบรรยากาศในยามเช้า โครงหลกัของเพลงจงึเป็นเคร่ืองดนตรีตะวนัตกเป็นหลกั 
และมีจงัหวะเท่ากนัตลอดเพลง 

เนือ้ดนตรี (Texture) 
จากการถอด Score พบว่า เม่ือมีการบรรเลงร่วมกนัของแนวเคร่ืองดนตรีท านอง

หลกั จะมี 3 ลกัษณะ ได้แก่ การบรรเลงแบบโน้ตเดียวกนั (Unison), การบรรเลงสอดประสาน และ
การบรรเลงล้อท านอง 

การบรรเลงแบบโน้ตเดียวกัน (Unison) เกิดขึน้ในห้องเพลงที่ 16 - 18, 56 
- 59 และ 132 - 135 ซึ่งใน 3 ช่วงนี ้อยู่ในท่อนเพลงที่เป็นการประพนัธ์ขึน้มาใหม่ทัง้หมด เป็นการ
เน้นท านองขึน้มาเพื่อสง่ไปสูก่ารเปลี่ยนแปลงในห้องถดัไป กลา่วคือ  

1. ห้องเพลงที่ 16 - 18 เน้นท านองเพื่อสง่เข้าสูท่ านองหลกัของเพลง 
2. ห้องเพลงที่ 56 - 59 เน้นท านองเพื่อสง่เข้าสูก่ารบรรเลงเดี่ยวของขลุย่ 
3.. ห้องเพลงที่ 132 - 135 เน้นท านองเพื่อจบเพลง 

 

ภาพประกอบ 45 แสดงตวัอย่างการบรรเลงแบบโน้ตเดียวกนั - ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 
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การบรรเลงสอดประสาน พบในห้องเพลงที่ 33 - 34, 40 - 43, 77 - 83 
และ   88 - 91,  

 

ภาพประกอบ 46 แสดงตวัอย่างการบรรเลงสอดประสาน - ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 

การบรรเลงล้อท านอง พบในห้องเพลงที่ 48 - 49 และ 96 – 97 

 

ภาพประกอบ 47 แสดงตวัอย่างการบรรเลงล้อท านอง - ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 

ทัง้หมดนีเ้ป็นการแสดงถึงเนือ้ดนตรีแบบ Homophony 
คอร์ด (Chord) 

เนื่องด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลง ใกล้รุ่ง นี ้ได้ถกูควบคมุโน้ตในแนวท านอง

ให้เหมาะกบัคอร์ดมาเป็นอย่างพิถีพิถนัแล้ว ชยัภคัได้ตระหนกัถึงข้อนีเ้ป็นอย่างดี ท าให้เม่ือท าการ

วิเคราะห์ทางเดินคอร์ดที่บรรเลงด้วย เปียโนไฟฟ้า (EP1, 2) และ อคูสติกกีต้าร์ พบว่า เป็นการ

ด าเนินคอร์ดตามบทพระราชนิพนธ์เดิม มิได้ท าการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 
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ภาพประกอบ 48 แสดงการเปรียบเทียบการด าเนินคอร์ด - ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 
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ภาพประกอบ 48 (ต่อ) 
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ขัน้คู่ (Interval) 
การใช้ขัน้คูท่ี่น่าสนใจในเพลงนี ้จะอยู่ในการบรรเลงสอดประสาน ช่วงห้องเพลงที่ 

40 - 43 และ 88 -  91 ซึง่เป็นท่อนเพลงที่เคร่ืองดนตรีบรรเลงท านองหลกัจะบรรเลงแบบเดียวกนั  
ท านองหลกัจะอยู่ขลุย่เพียงออ ส่วนการบรรเลงของระนาดเอก, ขิม และองักะลงุ  

จะเป็นการเลน่โน้ตขัน้คู่ทัง้ในคอร์ด และนอกคอร์ด ดงันี ้

ตาราง 28 แสดงขัน้คู ่- ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 

ห้องเพลงที่ 40 (88) 41 (89) 42 (90) 43 (91) 
คอร์ด Eb Eb6 Eb Bb7 Eb Bb7 Eb 
ขลุย่เพียงออ 3M 6M 1P 1P 5P 1P 3M 
ระนาดเอก 6M/1P 7M/2M 1P/3M - 3M/5P 5P/1P 3M/1P 
ขิม 6M 7M 1P 5P 3M 4P - 
องักะลงุ 3M 2M 1P 3P 4d/6M 1P/3M 5P/1P 

 
ตามตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า มีโน้ตนอกคอร์ดเป็นจ านวนมาก เม่ือพิจารณาถึง

ทิศทางการด าเนินไปของโน้ตจากการถอด Score พบว่า ในท่อนเพลงนี ้ชยัภคั ให้ความส าคญักบั
ความตอ่เนื่องของเสียง โดยให้มีการข้ามโน้ตเกินกวา่หนึง่เสียงน้อยที่สดุ 

 

ภาพประกอบ 49 แสดงตวัอย่างการให้ความส าคญักบัความต่อเนื่องของเสียง - ใกล้รุ่ง  
(Near Dawn) 



  106 

4.2.4 สายฝน (Falling Rain) 
- แนวคิด และแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงผลงาน 
บรรยากาศของฝนพร ่า และความรู้สึกถึงการรับรู้ในความชุ่มช่ืน ถูกใช้เป็นเคร่ือง

ตีความหลักในการเรียบเรียงเพลง “สายฝน” นี  ้“ขิม” เป็นตัวแทนของสายฝน สะท้อนผ่าน
เอกลกัษณ์ของเสียง และการบรรเลงโน้ตแบบรัว, “ขลุ่ยเพียงออ” และ “ซอด้วง” เป็นตวัแทนของ
ความชุ่มช่ืน และเพ่ือความลื่นไหลของเพลงจงึไม่ต้องการให้มีเคร่ืองประกอบจงัหวะอยู่ในเพลง 

- บันไดเสียง (Scale) 
ในแนวเสียงที่เป็นท านองเด่นชดั ปรากฏโน้ตทัง้หมด คือ Eb / F / Gb / G / Ab / A / 

Bb / B / C / Db และ E เม่ือพิจารณาถึงจ านวนของโน้ต จะพบว่า โน้ต Db, Gb, A และ B ปรากฏ
ในเพลงเป็นจ านวนน้อยกวา่โน้ตอื่น กลา่วคือ จากจ านวนห้องเพลงทัง้หมด 101 ห้องเพลง  

พบโน้ต Db ที่ห้องเพลงที ่95   รวม 1 ครัง้ 
พบโน้ต Gb ที่ห้องเพลงที่ 27, 55, และ 76  รวม 3 ครัง้ 
พบโน้ต A ที่ห้องเพลงที่ 24 และ 73  รวม 2 ครัง้ 
และพบโน้ต B ที่ห้องเพลงที่ 57    รวม 1 ครัง้ 

จึงถือว่าโน้ต Db, Gb, A และ B ไม่ใช่โน้ตหลกัในเพลง โน้ตหลกัจึงมีเพียง โน้ต Eb, 
F, G, Ab, Bb, C และ D 

- ระบบอิงกุญแจเสียง (Key Tonality) 
จากบนัไดเสียงที่พบจึงสามารถระบไุด้ว่าเพลงนีอ้ยู่ในระบบอิงกญุแจเสียง Eb ซึ่งจะ

มีระดบัเสียงที่ต ่ากวา่ต้นฉบบัอยู่ 6 คร่ึงเสียง หรือ 4 เสียง (ต้นฉบบัเป็นกญุแจเสียง Ab) 
- แนวท านอง และช่วงเสียง (Melody and Range) 
แนวท านอง (Melody) ของเพลงมี 2 สว่น คือ แนวท านองหลกัตามต้นฉบบั และแนว

ท านองที่ชยัภคัสร้างขึน้มาใหม่ ในสว่นของแนวท านองหลกัตามต้นฉบบัของเพลงมี 2 ช่วง คือ ห้อง
เพลงที่ 19 ถึง ห้องเพลงที่ 45 และ ห้องเพลงที่ 67 ถึง ห้องเพลงที่ 94 โดยจัดสรรให้ ขิม, ขลุ่ย
เพียงออ, ซอด้วง, ซออู้และซอเอ้อห ูบรรเลงดงันี ้
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ตาราง 29 แสดงแนวท านองหลกั - สายฝน (Falling Rain) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
11 - 18 8 ขิม 1, 2 
19 - 22 4 ขลุย่เพียงออ 
23 - 26 4 ซอด้วง, ซออู้ , ซอเอ้อห ู
28 - 36 8 ขิม 1, 2 
37 - 45 8 ขลุย่เพียงออ, ซอด้วง, ซออู้ 
60 - 67 8 ขิม 1, 2 
68 - 71 4 ขลุย่เพียงออ 
72 - 75 4 ซอด้วง, ซออู้ , ซอเอ้อห ู
75 - 85 10 ขิม 1, 2 
86 - 94 9 ขิม1-2, ขลุย่เพียงออ, ซอด้วง, ซออู้  และซอเอ้อห ู

 
แนวท านองที่ชยัภคัสร้างขึน้มาใหม่ มีทัง้หมด 3 ช่วง ได้แก่ ห้องเพลงที่ 1 - 10, ห้อง

เพลงที่ 45 - 59 และห้องเพลงที่ 93 - 101 

ตาราง 30 แสดงแนวท านองท่ีชยัภคัสร้างขึน้มาใหม่ - สายฝน (Falling Rain) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
1 - 10 10 เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า (Harp, Synth Pad 1-2, Synth Lead) 
45 - 48 4 เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า (Bell Synth) 
49 - 52 4 ขิม 1,2 
53 - 59 7  ขลุย่เพียงออ, ซอด้วง, ซออู้  และซอเอ้อห ู
95 - 98 4 ขิม1-2, ขลุย่เพียงออ, ซอด้วง, ซออู้  และซอเอ้อห ู
99 - 101 3 เปียโนไฟฟา้ (Electronic Piano) 
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ช่วงเสียง (Range) ของแตล่ะเคร่ืองดนตรีสรุปได้ดงันี ้

ตาราง 31 แสดงช่วงเสียง - สายฝน (Falling Rain) 

เคร่ืองดนตรี ช่วงเสยีง (ต ่า - สงู) ภาพแสดงช่วงเสียง 
ขิม G (2) - Ab (4) 

 
ขลุย่เพียงออ Bb (2) - Eb (4) 

 
ซอด้วง F (3) - Ab (4) 

 
ซออู้ Bb (2) - C (4) 

 
ซอเอ้อห ู Bb (2) - C (4) 

 
 

เม่ือช่วงเสียงของทกุเคร่ืองดนตรีมาเรียงตอ่กนัจะแสดงได้ดงันี ้

 

 ภาพประกอบ 50 แสดงช่วงเสียง - สายฝน (Falling Rain) 
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- การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทย และการปรับเสียง 
เพื่อการสื่อสารถึงเสียงที่เกิดขึน้ขณะเกิดฝนตก ใช้ขิมแทนเสียงฝน ขลุ่ยแทนลมพาย ุ

เคร่ืองดนตรีประเภทซอแทนสายน า้ 
 
ขิม ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง G (2) - A (4) มีการปรับเทียบเสียงดงันี ้

 

ภาพประกอบ 51 แสดงการเทียบเสียงขิม - สายฝน (Falling Rain) 
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ขลุ่ยเพียงออ ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง Bb (2) - Eb (4) ใช้ขลุ่ยเทียบเสียงตาม
มาตรฐานดนตรีตะวนัตก คีย์ Bb ได้ดงันี ้

ภาพประกอบ 52 แสดงการเทียบเสียงขลุย่เพียงออ - สายฝน (Falling Rain) 
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ซอด้วง ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก โดยสายทุ้มเป็นโน้ต F และเทียบ
สายเอกเป็นโน้ต C ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง F (3) - Ab (4) 

 

ภาพประกอบ 53 แสดงการเทียบเสียงซอด้วง - สายฝน (Falling Rain) 
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ซออู้  ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวันตก โดยสายทุ้มเป็นโน้ต Bb และ

เทียบสายเอกเป็นโน้ต F ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง Bb (2) - C (4) 

 

ภาพประกอบ 54 แสดงการเทียบเสียงซออู้  - สายฝน (Falling Rain) 
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ซอเอ้อห ูปรากฏโน้ตทัง้หมดในช่วง Bb (2) - C (4)  

 

ภาพประกอบ 55 แสดงการเทียบเสียงซอเอ้อห ู- สายฝน (Falling Rain) 

- สังคีตลักษณ์ (Musical Form) 
จากโน้ตเพลงต้นฉบบั เพลงสายฝน จะมีท่อนเกร่ินน า ความยาว 6 เพลง สว่นในท่อน

เพลงหลกั จะมีลกัษณะเป็นแบบ A-B-C-A’ ซึ่งเป็นรูปแบบเพลงที่ถูกพฒันาขึน้มาจาก Rounded 
Binary Form (A-B-A) โดยมีท่อน C สอดแทรกเข้ามา ก่อนที่จะกลบัไปท่ีท่อน A 

ในงานเรียบเรียงใหม่ครัง้นี ้ได้ตัดท่อนเกร่ินน าออก แต่ยังคงลกัษณะสังคีตลกัษณ์
เดิมของเพลงไว้ ซึ่งเป็น A-B-C-A’ คือเป็นท่อน A จ านวน 8 ห้อง, ท่อน B จ านวน 8 ห้อง, ท่อน C 
จ านวน 8 ห้อง  และท่อน A’ อีกจ านวน 8 ห้อง ผู้วิจยัจะเรียกท่อนเพลงหลกัตามต้นฉบบัเดิมนีเ้ป็น
ท่อน A  
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ชยัภคัได้ท าการเรียบเรียงท่อนดนตรีช่วงเร่ิมต้น (Intro), ช่วงกลางเพลง (Solo) และ
ช่วงดนตรีท้ายเพลง (Outro) เพิ่มเข้าไป ท าให้สงัคีตลกัษณ์ของทัง้เพลงเป็นดงันี ้

ตาราง 32 แสดงสงัคีตลกัษณ์ - สายฝน (Falling Rain) 

ท่อนเพลง Intro A Solo A Outro 
ห้องเพลง 1 - 10 11 - 44 45 - 59 60 - 92 93 - 101 

 
- สีสันเสียง (Tone Color) 
สีสนัเสียงหลกัของท านองเพลงถกูตีความจากช่ือเพลง “สายฝน” ชยัภคั ได้เลือกเสียง

ขิม ด้วยเหตผุลลกัษณะของเสียง และสามารถบรรเลงรัวโน้ตต่อเนื่องได้ คล้ายกบัการพร ่าต่อเนื่อง
ของฝน ผนวกกบัต้องการให้อารมณ์เพลงมีความเหงา แต่ไม่ถึงกบัโศกเศร้า จึงใช้ขลุ่ย และเคร่ือง
ดนตรีประเภทสีเป็นตวัแทนสีสนัเสียงแห่งความเหงา ที่สามารถเอือ้นโน้ต ลากเสียงยาว ๆ ได้ 

โครงหลักของเพลงถูกควบคุมบรรยากาศสีสันไว้อย่างแข็งแรงด้วย Harp ที่ให้
ความรู้สกึนุ่มนวล และเรียบเรียงการเลน่ที่ให้ความรู้สกึตอ่เนื่อง ลื่นไหลด้วยการเลน่กระจายโน้ต 

- เสียงประสาน (Harmony): เนื ้อดนตรี (Texture), คอร์ด (Chord), ขั ้น คู่ 
(Interval) 

การเรียบเรียงเสียงประสานในเพลงนีเ้น้นการให้ความรู้สึกสงบ เพราะเป็นเพลงที่
ต้องการสื่อถึงบรรยากาศในช่วงเวลาฝนตก มีจงัหวะไม่เท่ากนัตลอดเพลง มีช่วงดงึจงัหวะให้ช้าลง
บ้าง เพื่อให้ขิมได้บรรเลงแบบอิสระเชื่อมไปสูท่่อนดนตรีถดัไป 

ขลุ่ยเพียงออ, ซอด้วง, ซออู้  และซอเอ้อหู นอกจากจะใช้สื่อสารถึงเสียงที่มีความ
ต่อเนื่อง, ลากยาวแล้ว ยงัถูกเรียบเรียงให้อยู่ในช่วงของโน้ตที่ไม่สามารถเล่นได้ด้วยขิม หรือ โน้ต
นัน้ต้องการเลน่โน้ตคร่ึงเสียงให้มีความตอ่เนื่องด้วยวิธีการลากยาว 

เนือ้ดนตรี (Texture) 
จากการถอด Score พบว่า มีการบรรเลงร่วมกนัของแนวเคร่ืองดนตรีท านองหลกั 

จะมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ การบรรเลงแบบโน้ตเดียวกนั (Unison) และการบรรเลงสอดประสาน 
การบรรเลงแบบโน้ตเดียวกัน (Unison) ในการพิจารณาหัวข้อนี ้จะรวม

เอาการบรรเลงในโน้ตเดียวกนั แต่ต่างระดบัเสียงกนัคู่ 8 ไว้ด้วย (Octave) จะมีเกิดขึน้ในห้องเพลง
ดงัตอ่ไปนี ้
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ตาราง 33 แสดงห้องเพลงที่มีการบรรเลงแบบโน้ตเดียวกนั - สายฝน (Falling Rain) 

 

 

ภาพประกอบ 56 แสดงตวัอย่างการบรรเลงแบบโน้ตเดียวกนั - สายฝน (Falling Rain) 

 
 
 
 
 
 

 

ห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
11 - 18 ขิม1 และ ขิม2 
23 - 26 ซอด้วง และ ซอเอ้อห ู
37 - 40 ขลุย่เพียงออ และ ซออู้ 

41 - 44 ซอด้วง และ ซอเอ้อห ู
60 - 67 ขิม1 และ ขิม2 

72 - 75 ซอด้วง และ ซอเอ้อห ู
86 - 89 ขลุย่เพียงออ และ ซออู้ 
90 - 93 ซอด้วง และ ซอเอ้อห ู
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การบรรเลงสอดประสาน มีเกิดขึน้ในเพลง 2 ลกัษณะ ได้แก่ 
1. การบรรเลงสอดประสาน ด้วยท านองที่ต่างกัน 

ตาราง 34 ห้องเพลงที่มีการบรรเลงสอดประสานด้วยท านองที่ตา่งกนั - สายฝน (Falling Rain) 

ห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
28 - 35 ขิม1 ประสานกบั ขิม2 

41 - 44 ขิม1,2 ประสานกบั ซอด้วง และซอเอ้อห ู

77 - 84 ขิม1 ประสานกบั ขิม2 

86 - 98 ขิม1,2 ประสานกบั ขลุย่เพียงออ, ซอด้วง, ซออู้  และซอเอ้อห ู

 

 

ภาพประกอบ 57แสดงตวัอย่างการบรรเลงสอดประสานด้วยท านองที่ต่างกนั - สายฝน (Falling 
Rain)  
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2. การบรรเลงสอดประสานด้วยท านองที่คล้ายกัน แต่มีระดบัเสียงของ
โน้ตท่ีแตกตา่งกนั พบในห้องเพลงที่ 23 - 26, 41 - 44, 49 - 52, 72 - 75 และ 86 – 94 

 

ภาพประกอบ 58แสดงตวัอย่างการบรรเลงสอดประสานด้วยท านองที่คล้ายกนั - สายฝน  
(Falling Rain) 

ทัง้หมดนีเ้ป็นการแสดงถึงเนือ้ดนตรีแบบ Homophony 
คอร์ด (Chord)  
ในการเรียบเรียงใหม่ครัง้นี ้ชยัภคั ได้ท าการตดัดนตรีท่อนเกร่ินน าออก โดยสร้าง

ดนตรี Intro ขึน้มาเพิ่มเติมแทน การพิจารณาเร่ืองคอร์ดจึงเร่ิมต้นในท่อน A เม่ือเทียบกบัต้นฉบบั ก็
พบว่า ไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงทางเดินคอร์ดแต่อย่างใด จะแตกก็แต่เพียงอตัราส่วนของโน้ตท านอง
หลกั เนื่องจากการบรรเลงโน้ตประดบัเพิ่มเข้าไป 
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ภาพประกอบ 59 แสดงการเปรียบเทียบการด าเนินคอร์ด - สายฝน (Falling Rain) 

 
 
 



  119 

ขัน้คู่ (Interval) 
เทคนิคการใช้ขัน้คู่ที่น่าสนใจในเพลงนี ้จะอยู่ในช่วง “การบรรเลงสอดประสาน

ด้วยท านองที่คล้ายกัน” ในห้องเพลงที่ 23 - 26, 41 - 44, 49 - 52, 72 - 75 และ 86 - 94 แบ่งได้
เป็น 2 กรณีดงันี ้

1. การประสานเสียงโดยใช้โน้ตคู่ 4 เป็นวิธีการมองขัน้คู่ประสานเสียงแบบดนตรี
ไทย กลา่วคือ โน้ตที่มีระดบัเสียงสงูกว่า จะเป็นโน้ตหลกั โน้ตที่มีระดบัเสียงต ่ากว่า จะถกูนบัลงมา
เป็นคู ่4 เกิดขึน้ที่ห้องเพลงที่ 23 - 26 และ 72 - 75  

 

ภาพประกอบ 60 แสดงตวัอย่างการประสานเสยีงโดยใช้โน้ตคุ ่4 - สายฝน (Falling Rain) 
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2. การประสานเสียงโดยใช้โน้ตคู่ 3 ที่สูงกว่าระดับเสียงท านองหลกัตลอดช่วง 
พบในห้องเพลงที่ 41 – 44 

 

ภาพประกอบ 61 แสดงตวัอย่างการประสานเสยีงโดยใช้โน้ตคู ่3 - สายฝน (Falling Rain) 

4.2.5 ความฝันอันสูงสุด (The Ultimate Dream) 
- แนวคิด และแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงผลงาน 
เพลงนีเ้รียบเรียงบนแนวคิดของดนตรีแบบ Folk pop คล้ายเพลงของ จรัญ มโนเพชร 

คือ มีอคูสติกกีต้าร์ ด าเนินคอร์ดแบบกระจายโน้ตไปตลอดเพลง โดยเพลงนี ้ชัยภัค ต้องท าการ
วางแผนล่วงหน้าเป็นอย่างมาก ด้วยท านองหลกัที่มีโน้ตที่ไม่ได้อยู่ในบนัไดเสียงหลกัเป็นจ านวน
มาก ในแต่ละท่อนมีโน้ตยากง่ายต่างกนั เคร่ืองดนตรีใดเลน่ช่วงใด ล้วนผ่านการวางแผนก่อนที่จะ
ลงมือเรียบเรียงดนตรีอื่นลงในโปรแกรม 

- บันไดเสียง (Scale) 
ในแนวเสียงที่เป็นท านองเดน่ชดั ปรากฏโน้ต คือ Bb / C / D / Ed / F / G และ A จาก

จ านวนห้องเพลงทัง้หมด 100 ห้องเพลง 
- ระบบอิงกุญแจเสียง (Key Tonality) 
จากบนัไดเสียงที่พบจึงสามารถระบไุด้ว่าเพลงนีอ้ยู่ในระบบอิงกญุแจเสียง Bb ซึง่จะ

มีระดบัเสียงที่ต ่ากวา่ต้นฉบบัอยู่ 2 คร่ึงเสียง 
- แนวท านอง และช่วงเสียง (Melody and Range) 
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แนวท านอง (Melody) ของเพลงมี 2 สว่น คือ แนวท านองหลกัตามต้นฉบบั และแนว
ท านองที่ชยัภคัสร้างขึน้มาใหม่  

ในท านองหลกัของเพลง จดัสรรให้ ระนาดเอก, ขิม, ขลุ่ยเพียงออ, ซอด้วง, ซออู้  และ
ระนาดทุ้ม บรรเลงดงันี ้

ตาราง 35 แสดงช่วงแนวท านองหลกั - ความฝันอนัสงูสดุ (The Ultimate Dream) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
12 - 28 17 ระนาดเอก 
28 - 44 17 ขิม 
44 - 59 16 ขลุย่เพียงออ 
60 - 75 16 ซอด้วง 
76 - 92 17 ระนาดเอก, ขมิ, ขลุย่เพียงออ, ซอด้วง, ซออู้  และ

ระนาดทุ้ม 

 
ในช่วงแนวท านองที่ชยัภคัสร้างขึน้มาใหม่ มีทัง้หมด 2 ช่วง 

ตาราง 36 แสดงช่วงแนวท านองที่ชยัภคัสร้างขึน้มาใหม ่- ความฝันอนัสงูสดุ (The Ultimate 
Dream) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
1 - 12 12 Electronic Piano, Synthesizer, Acoustic Guitar 
94 - 100 7 Electronic Piano, Synthesizer, Acoustic 

Guitar, Harp 

 
จะสงัเกตได้วา่ ในช่วงดนตรีที่สร้างขึน้มาเพิ่มเติม ไม่มีการบรรเลงเคร่ืองดนตรีไทย 
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ช่วงเสียง (Range) ของแตล่ะเคร่ืองดนตรีสรุปได้ดงันี ้

ตาราง 37 แสดงช่วงเสียงของแนวท านองหลกั - ความฝันอนัสงูสดุ (The Ultimate Dream) 

เคร่ืองดนตรี ช่วงเสยีง (ต ่า - สงู) ภาพแสดงช่วงเสียง 
ระนาดเอก Bb (2) - F (5) 

 
ขิม G (2) - G (4) 

 
ขลุย่เพียงออ D (3) - G (4) 

 
ซอด้วง D (3) - G (4) 

 
ซออู้ Bb (2) - D (4) 

 
ระนาดทุ้ม F (2) - F (4) 

 
 
เม่ือช่วงเสียงของทกุเคร่ืองดนตรีมาเรียงตอ่กนัจะแสดงได้ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 62 แสดงช่วงเสียงท านองหลกั - ความฝันอนัสงูสดุ (The Ultimate Dream) 
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- การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทย และการปรับเสียง 
เคร่ืองดนตรีไทยที่ใช้ในเพลงนีไ้ด้แก่ ระนาดเอก, ขิม, ขลุย่เพียงออ, ซอด้วง, ซออู้  และ

ระนาดทุ้ม 

ระนาดเอก ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง Bb (2) - F (5) มีการปรับเสียงดงันี ้

 

ภาพประกอบ 63 แสดงการเทียบเสียงระนาดเอก - ความฝันอนัสงูสดุ (The Ultimate Dream) 

ขิม ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง G (2) - A (4) มีการปรับเทียบเสียงดงันี ้

 

ภาพประกอบ 64 แสดงการเทียบเสียงขิม - ความฝันอนัสงูสดุ (The Ultimate Dream) 
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ขลุ่ยเพียงออ ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง D (3) - G (4) ใช้ขลุ่ยเทียบเสียงตาม
มาตรฐานดนตรีตะวนัตก คีย์ Bb ได้ดงันี ้

ภาพประกอบ 65 แสดงการเทียบเสยีงขลุย่เพียงออ - ความฝันอนัสงูสดุ (The Ultimate Dream) 
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ซอด้วง ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก โดยสายทุ้มเป็นโน้ต D และเทียบ
สายเอกเป็นโน้ต A ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง D (3) - G (4) 

 

ภาพประกอบ 66 แสดงการเทียบเสียงซอด้วง - ความฝันอนัสงูสดุ (The Ultimate Dream) 
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ซออู้  ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก โดยสายทุ้มเป็นโน้ต Bb และเทียบ
สายเอกเป็นโน้ต F ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง Bb (2) - D (4) 

 

ภาพประกอบ 67 แสดงการเทียบเสยีงซอด้วง - ความฝันอนัสงูสดุ (The Ultimate Dream) 
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ระนาดทุ้ม ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง F (2) - F (4) มีการปรับเสียงดงันี ้

 

ภาพประกอบ 68 แสดงการเทียบเสียงระนาดทุ้ม - ความฝันอนัสงูสดุ (The Ultimate Dream) 

- สังคีตลักษณ์ (Musical Form) 
ในต้นฉบบัเพลง ความฝันอนัสงูสดุ ได้ระบวุ่า เพลงนีมี้รูปแบบ A-B-C-D-E-D’-F-D”-

G-H ท่อนละ 8 ห้อง แต่ท่อน D ทัง้ 3 ครัง้ ก็จะไม่เหมือนกนัเสียทีเดียวจนเกือบจะเรียกได้ว่า เป็น
รูปแบบ Through Composed ไปเลย ซึ่งจากการถอด Score ผู้วิจยัเห็นควรให้รูปแบบของเพลงนี ้
เป็นแบบ Through Composed ไม่มีท่อนซ า้เลยตัง้แต่ต้นจนจบ มีทัง้หมด 10 ท่อน คือ A, B, C, D, 
E, F, G, H, I, และ J ความยาวท่อนละ 8 ห้องเพลง ในงานเรียบเรียงใหม่ครัง้นี ้ได้สร้างท านอง
เร่ิมต้น เป็น Intro ของเพลงขึน้มาใหม่ จ านวน 12 ห้องเพลง และ ท่อนท้ายที่มีลกัษณะเป็นการ
ทอดอารมณ์ของเพลงจ านวน 8 ห้องเพลง  
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ตาราง 38 แสดงสงัคีตลกัษณ์ - ความฝันอนัสงูสดุ (The Ultimate Dream) 

ช่ือท่อนเพลงตามต้นฉบบั เทียบเป็นท่อนเพลงแบบ Through Composed 
A A 
B B 
C C 
D D 
E E 
D’ F 
F G 
D’’ H 
G I 
H J 

 
- สีสันเสียง (Tone Color) 
เคร่ืองดนตรี ระนาดเอก (ไม้นวม), ขิม, ขลุ่ยเพียงออ, ซอด้วง, ซออู้  และระนาดทุ้ม 

กลุ่มนีจ้ะเป็นเคร่ืองดนตรีบรรเลงท านองหลกั ให้เสียงที่สว่างชดัเจน เม่ือผนวกกบัวิธีการเล่นโน้ต
ลากยาวต่อกนัด้วยลีลาอ่อนโยน โดย ชยัภคั เพิ่มเติมโน้ตประดบัไปไม่มากนกั ท าให้สีสนัภาพรวม
ของกลุ่มนี ้ให้ความรู้สึกที่สงบ ฟังดูไม่กระด้าง หรือฉูดฉาดจนเกินไป อีกทัง้การควบคุมลกัษณะ
เสียงของเคร่ืองดนตรีทัง้หมดนีด้้วยการปรับค่า Equalizer ในกระบวนการ Mixing ท าให้เคร่ือง
ดนตรีที่บรรเลงท านองหลักทัง้หมดให้สีสันไปในทิศทางเดียวกันกับการคควบคุมสีสนัเสียงของ
เคร่ืองไฟฟ้า ที่ไม่ต้องการให้เพลงนีฟั้งดมีูจงัหวะมากเกินไป โดยได้เลือกใช้เสียงเคร่ืองดนตรีที่สีสนั
ไม่กระด้างหจูนเกินไป และมีการใช้โน้ตท่ีไม่เยอะมาก ด าเนินไปอย่างสงบ 
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- เสียงประสาน (Harmony): เนื ้อดนตรี (Texture), คอร์ด (Chord), ขั ้น คู่ 
(Interval) 

เนือ้ดนตรี (Texture) 
จากการถอด Score พบว่า ระนาดเอก, ขิม, ขลุย่เพียงออ และซอด้วง บรรเลงใน

การด าเนินท านองหลกั เคร่ืองดนตรีละ 2 ท่อน ตามตารางที่แจกแจงไปแล้วในการวิเคราะห์แนว
ท านอง กลา่วคือ ระนาดเอก บรรเลงในท่อนเพลง A-B, ขิม บรรเลงในท่อนเพลง C-D, ขลุย่เพียงออ 
บรรเลงในท่อนเพลง E-F และ ซอด้วง บรรเลงเพลงในท่อนเพลง G-H 

เคร่ืองดนตรีไทยทัง้หมดในเพลงนี ้ระนาดเอก, ขิม, ขลุ่ยเพียงออ, ซอด้วง, ซออู้  
และระนาดทุ้ม บรรเลงท านองร่วมกนัในท่อน ท่อนเพลง I-J ที่กล่าวมาทัง้หมดล้วนแล้วแต่บรรเลง
เพียงท านองหลกั ที่มีโน้ตประดบัน้อยมาก หากนับแต่เพียงเคร่ืองดนตรีท านองหลกั เพลงนีจ้ะมี
เนือ้ดนตรีเป็น Monophony ก็สามารถสรุปเช่นนีไ้ด้ 

 

ภาพประกอบ 69 แสดงตวัอย่างการบรรเลงท านองหลกัร่วมกนั - ความฝันอนัสงูสดุ  
(The Ultimate Dream) 
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แต่ในส่วนที่เคร่ืองดนตรีไฟฟ้าที่ ชัยภัค เรียบเรียงขึน้มานัน้ มีการบรรเลงแบบ
กระจายโน้ต (Arpeggio) ควบคู่ไปตลอดทัง้เพลงท าให้เพลงนีย้งัคงมีลกัษณะเนือ้ดนตรีเป็นแบบ 
Homophony 

 

ภาพประกอบ 70 แสดงตวัอย่างการบรรเลงร่วมกบัเคร่ืองดนตรีตะวนัตก - ความฝันอนัสงูสดุ  
(The Ultimate Dream) 

คอร์ด (Chord) เนื่องด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลง ความฝันอนัสงูสดุ นี ้ได้
ถกูควบคมุโน้ตในแนวท านองให้เหมาะกบัคอร์ดมาเป็นอย่างพิถีพิถนัแล้ว ชยัภคัได้ตระหนกัถึงข้อนี ้
เป็นอย่างดี ท าให้เม่ือท าการวิเคราะห์ทางเดินคอร์ดที่บรรเลงด้วย เปียโนไฟฟ้า (EP) และ อคู
สติกกีต้าร์ พบวา่ เป็นการด าเนินคอร์ดตามบทพระราชนิพนธ์เดิม มิได้ท าการเปลี่ยนแปลงแต่อย่าง
ใด 
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ภาพประกอบ 71 แสดงการเปรียบเทียบการด าเนินคอร์ด - ความฝันอนัสงูสดุ  
(The Ultimate Dream) 
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ภาพประกอบ 71 (ต่อ) 
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ภาพประกอบ 71 (ต่อ) 
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ขัน้คู่ (Interval) 
เทคนิคการใช้ขัน้คู่ที่น่าสนใจในเพลงนี ้จะอยู่ในส่วนของระนาดทุ้ม ซึ่งพบใน 2 

ท่อนเพลงสดุท้าย จ านวน 17 ห้องเพลง พบการใช้คู ่4 จ านวน 4 ครัง้ และการใช้คู่ 3 จ านวน 9 ครัง้ 
ในขัน้คู่เหล่านี ้จะมีโน้ตที่เป็นท านองของเพลงอยู่ด้วย การเลือกใช้ขัน้คู่ของชัยภัคในท่อนนีจ้ึง
ค านงึถึงโน้ตท่ีอยู่รวมกบัคอร์ดแล้วไม่ท าให้เกิดเสียงกระด้างจนเกินไป 

 

ภาพประกอบ 72 แสดงการใช้ขัน้คู ่- ความฝันอนัสงูสดุ (The Ultimate Dream) 

4.2.6 แสงเทยีน (Candlelight Blues) 
- แนวคิด และแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงผลงาน 
เม่ือเลือกเพลงนีม้าเรียบเรียง ชัยภัคตัง้ใจให้เพลงนีมี้จังหวะเป็น Shaffle Feel หรือ 

Swing Feel แบบดนตรีบลูส์ เนื่องจากคุ้นชินกับลีลาแบบนีต้ัง้แต่เม่ือครัง้เล่นดนตรีกับอาจารย์ธ
นิสร์ ศรีกลิ่นดี และต้องการสร้างความแปลกใหม่ให้กับเพลงนีด้้วยการน าเสียงเปิงมางคอกมา
บรรเลงในบางช่วง และเน้นเลน่ตามความรู้สกึตวัเอง 

- บันไดเสียง (Scale) 
ในแนวเสียงที่เป็นท านองเด่นชดั ปรากฏโน้ตทัง้หมด คือ F / G / Ab / A / Bb / B / C 

/ Db / D / Eb และ E เม่ือพิจารณาจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า เพลงนีเ้ป็นเพลงบลูส์ โน้ต
หลกัของเพลงจึงเป็นการผสมผสานระหว่าง บนัไดเสียง F Major และ F Blues ท าให้ในเพลงพบ
โน้ต F / G  / Ab / A / Bb / B / C / D / Eb และ E อยู่เสมอ 

จากการพิจารณาจ านวนของโน้ต จะพบว่า โน้ต Db ปรากฏในเพลงเป็นจ านวนน้อย
กวา่โน้ตอื่น จากจ านวนห้องเพลงทัง้หมด 58 ห้องเพลง พบโน้ต Db ที่ห้องเพลงที่ 6, 8, 11, 16, 21, 
25, 32, 40 และ49 รวม 9 ครัง้ จงึถือวา่โน้ต Db  ไม่ใช่โน้ตหลกัในเพลง 
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- ระบบอิงกุญแจเสียง (Key Tonality) 
จากบนัไดเสียงที่พบจึงสามารถระบไุด้ว่าเพลงนีอ้ยู่ในระบบอิงกญุแจเสียง F ซึง่จะมี

ระดบัเสียงที่สงูกวา่ต้นฉบบัอยู่ 2 คร่ึงเสียง หรือ 1 เสียง 
- แนวท านอง และช่วงเสียง (Melody and Range) 
แนวท านอง (Melody) ในเพลงแสงเทียนนี ้ชัยภคั ไม่ได้เรียบเรียงท านองใหม่ขึน้มา

เลย มีการจดัสรรให้ ขิม, ซอด้วง และซออู้  บรรเลงท านองหลกัดงันี ้

ตาราง 39 แสดงแนวท านองตามห้องเพลง - แสงเทียน (Candlelight Blues) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
3 - 14 12 ขิม 
15 - 27 13 ซอด้วง 
27 - 39 13 อคสูติกกีต้าร์ (บรรเลงท านอง) 
39 - 40 2 ซอด้วง 
41 - 53 13 ซอด้วง และซออู้ 
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ในแนวท านองท่อนเร่ิมเพลง เป็นเล่นกระจายโน้ตเข้ามา และท้ายเพลง เป็นน า
ท านอง 5 ห้องเพลงสดุท้ายมาบรรเลงซ า้ และท าการทอดเสียง ปิดท้ายด้วยวลีเพลงตามแบบฉบบั
ของดนตรีประเภทบลส์ู 

 

ภาพประกอบ 73 แสดงแนวท านองท่อนเร่ิมเพลง - แสงเทียน (Candlelight Blues) 

 

ภาพประกอบ 74แสดงวลีท านองแบบดนตรีบลส์ูในท่อนท้ายเพลง 

ช่วงเสียง (Range) ของแตล่ะเคร่ืองดนตรีสรุปได้ดงันี ้

ตาราง 40 แสดงช่วงเสียง - แสงเทียน (Candlelight Blues) 

เคร่ืองดนตรี ช่วงเสยีง (ต ่า - สงู) ภาพแสดงช่วงเสียง 
ขิม G (2) - G (4) 

 
ซอด้วง F (3) - Ab (4) 

 
ซออู้ Bb (2) - A (3) 
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เม่ือช่วงเสียงของทกุเคร่ืองดนตรีมาเรียงตอ่กนัจะแสดงได้ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 75 แสดงช่วงเสียงเคร่ืองดนตรีด าเนินท านอง - แสงเทียน (Candlelight Blues) 

- การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทย และการปรับเสียง  
เคร่ืองดนตรีไทยที่ใช้ในเพลงนีไ้ด้แก่ ขิม, ซอด้วง และซออู้  เนื่องด้วยเหตุต่อความ

สะดวกในการบรรเลงโน้ตในเพลงนีใ้ห้ครบถ้วนมากที่สดุ เนื่องจากมีโน้ตคร่ึงเสียงเป็น านวนมาก 
ขิม ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง G (2) - G (4) มีการปรับเทียบเสียงดงันี ้

 

ภาพประกอบ 76 แสดงการเทียบเสียงขิม - แสงเทียน (Candlelight Blues) 
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ซอด้วง ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก โดยสายทุ้มเป็นโน้ต F และเทียบ
สายเอกเป็นโน้ต C ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง F (3) - Ab (4) 

 

ภาพประกอบ 77 แสดงการเทียบเสียงซอด้วง - แสงเทียน (Candlelight Blues) 
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ซออู้  ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก โดยสายทุ้มเป็นโน้ต Bb และเทียบ
สายเอกเป็นโน้ต F ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง Bb (2) - A (3) 

 

ภาพประกอบ 78 แสดงการเทียบเสียงซออู้  - แสงเทียน (Candlelight Blues) 

- สังคีตลักษณ์ (Musical Form) 
เพลงนีเ้ป็นรูปแบบบลส์ู 12 ห้อง จ านวน 2 ท่อน ที่ได้มีการทดลองใช้วิธีเดินคอร์ดใน

แบบของในหลวง รัชกาลที่ 9 เอง และทัง้ 2 ท่อน มีการเดินคอร์ดที่ต่างกัน ชัยภัค ตระหนักใน
ความส าคญัข้อนีเ้ป็นอย่างมาก ในการเรียบเรียงใหม่นีจ้ึงยงัคงสงัคีตลกัษณ์เดิมของเพลงไว้ ได้มี
การเรียบเรียงท่อน Intro, ท่อนดนตรีเดี่ยวกลางเพลง และ ท่อนเพลง Outro ท าให้สงัคีตลกัษณ์ของ
ทัง้เพลงเป็นดงันี ้
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ตาราง 41 แสดงสงัคีตลกัษณ์ - แสงเทียน (Candlelight Blues) 

ท่อนเพลง Intro ท่อน 1 (A) ท่อน 2 (B) Solo 
(รูปแบบ 
ท่อน1) 

ท่อน 2 (B) Outro 

ห้องเพลง 1 - 2 3 - 14 15 - 27 28 - 39 40 - 51 52 - 58 

 
- สีสันเสียง (Tone Color) 
เพลงนีมี้สีสนัของเคร่ืองด าเนินท านองหลกัที่สดใส แต่แฝงไว้ด้วยอารมณ์คบัแค้นตาม

แบบฉบบัดนตรีบลส์ู เร่ิมต้นท่อนที่ด้วยการเดี่ยวขิม รองรับด้วยการด าเนินคอร์ดโครงหลกัของเพลง
ด้วยเปียโนไฟฟ้าในสีสนัที่สอดคล้องกนั 

ในท่อนที่ 2 เป็นซอด้วง เพิ่มความรู้สึกรุกเร้าด้วยเสียงของเปิงมางคอก ถึงแม้ว่าจะ
เป็นเปิงมางคอกสงัเคราะห์ แต่ด้วยการล้อกบัท านองหลกั และวิธีการบรรเลงของ ชยัภคั ท าให้สีสนั
เสียงของเปิงมางออกมาอย่างเด่นชดั 

ส่วนของดนตรีไฟฟ้า เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้สีสันภาพรวมของเพลงนีช้ัดเจนด้วย
รูปแบบดนตรีบลส์ู มีการใช้เสียงออร์แกน, เบส และ อคสูติกกีต้าร์ 
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- เสียงประสาน (Harmony): เนื ้อดนตรี (Texture), คอร์ด (Chord), ขั ้น คู่ 
(Interval) 

การเรียบเรียงเสียงประสานในเพลงนี ้ชัยภัคได้ท าการขยับโน้ตท านองหลักให้มี
ลกัษณะเป็นดนตรีบลส์ูมากขึน้ กลา่วคือ จากโน้ตต้นฉบบั ที่เป็นโน้ตแบบเขบ็ด 1 ชัน้ ประจดุ ตาม
ด้วยเขบ็ด 2 ชัน้ ขยบัเป็น โน้ตเขบ็ด 1 ชัน้ 3 พยางค์ เว้นการบรรเลงโน้ตตวักลาง 

 

ภาพประกอบ 79 แสดงการเปลี่ยนแปลงอตัราสว่นโน้ตในการบรรเลงท านองหลกั - แสงเทียน 
(Candlelight Blues) 

เนือ้ดนตรี (Texture) 
จากการถอด Score พบว่า การบรรเลงร่วมกนัของแนวเคร่ืองดนตรีท านองหลกั 

จะมี 2 ลกัษณะ ได้แก่ การบรรเลงแบบโน้ตเดียวกนั (Unison) และการบรรเลงสอดประสาน 
การบรรเลงแบบโน้ตเดียวกนั ท าเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กบัท านองหลกั พบใน 

ซอด้วง และซออู้  ในห้องเพลงที่ 41 - 53 
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บรรเลงสอดประสาน มี 2 ลกัษณะ 
1. บรรเลงสอดประสานแบบลากยาวกว่าท านองหลัก ขณะที่ท านองหลัก

ก าลงัด าเนิน พบในห้องเพลงที่ 19 - 23, ห้องเพลงที่ 40 - 41และห้องเพลงที่ 47 – 50 

 

ภาพประกอบ 80 แสดงตวัอย่างการบรรเลงสอดประสานแบบลากยาวกวา่ท านองหลกั - แสงเทียน 
(Candlelight Blues) 

2. บรรเลงสอดประสาน ในช่วงที่ท านองหลกัมีความค้างยาว พบตลอดทัง้
เพลง มีลกัษณะดงันี ้

 

ภาพประกอบ 81 แสดงตวัอย่างการบรรเลงสอดประสานในช่วงที่ท านองหลกัลากยาว - แสงเทียน 
(Candlelight Blues) 

ทัง้หมดนีเ้ป็นการแสดงถึงเนือ้ดนตรีแบบ Homophony 
คอร์ด (Chord) 
เนื่องด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลง แสงเทียน นี ้ได้ถูกควบคุมโน้ตในแนว

ท านองให้เหมาะกบัคอร์ดมาเป็นอย่างพิถีพิถนัแล้ว ชยัภคัได้ตระหนกัถึงข้อนีเ้ป็นอย่างดี ท าให้เม่ือ
ท าการวิเคราะห์ทางเดินคอร์ดที่บรรเลงด้วย Electronic Piano, Organ และ Bass พบว่า เป็นการ
ด าเนินคอร์ดตามบทพระราชนิพนธ์เดิม มิได้ท าการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด 
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ภาพประกอบ 82 แสดงการเปรียบเทียบการด าเนินคอร์ด - แสงเทียน (Candlelight Blues) 
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ขัน้คู่ (Interval) 
เพลงนีมี้การใช้ขัน้คูเ่พื่อสร้างเสียงประสานในช่วงท้ายด้วยขิม  
ห้องเพลงที่ 48 - 50 (ท านองหลกัจะอยู่ที่ ซอด้วง และ ซออู้ ) 

ตาราง 42 แสดงขัน้คู ่- แสงเทียน (Candlelight Blues) 

ห้องเพลงที่ 48 49 50 
คอร์ด Db7 C7 Db7 C7 F C7 
ขิม 3M 3M 3M 3M 1P 5P 

1P 1P 1P 1P 3M 7m 

 

4.2.7 แสงเดือน (Magic Beams) 
- แนวคิด และแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงผลงาน 
การตีความเพื่อเรียบเรียงดนตรีในเพลงนี ้เป็นการนกึถึงบรรยากาศของการได้นัง่มอง

แสงของพระจันทร์ในยามกลางคืน ร่วมด้วยการค านึงถึงความหมายของค าร้องของเพลงนี ้การ
เลือกเสียงเคร่ืองดนตรีไฟฟ้า และวิธีการบรรเลงส าเนียงซอ ทัง้หมดจงึยดึตามหลกัคิดนี ้โดยยงัต้อง
เป็นเพลงที่ผู้ ฟังสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

- บันไดเสียง (Scale) 
ในแนวเสียงที่เป็นท านองเด่นชัด ปรากฏโน้ตทัง้หมด คือ  Bb, C, D, Eb, F, Gb, G, 

Ab และ A เม่ือพิจารณาถึงจ านวนของโน้ต จะพบว่า โน้ต Ab, Eb และ Db ปรากฏในเพลงเป็น
จ านวนน้อยกวา่โน้ตอื่น กลา่วคือ จากจ านวนห้องเพลงทัง้หมด 104 ห้องเพลง  

พบโน้ต Gb ที่ห้องเพลงที่ 4, 16, 24, 41, 66, 74, 91 และ 99 รวม 8 ครัง้ 
และพบโน้ต Ab ที่ห้องเพลงที่ 4, 27 และ 97  รวม 3 ครัง้ 

จึงถือว่าโน้ต Gb และ Ab ไม่ใช่โน้ตหลกัในเพลง โน้ตหลกัจึงมีเพียง โน้ต Bb, C, D, 
Eb, F, , G, และ A 

- ระบบอิงกุญแจเสียง (Key Tonality) 
จากบนัไดเสียงที่พบจึงสามารถระบไุด้ว่าเพลงนีอ้ยู่ในระบบอิงกญุแจเสียง Bb ซึง่จะ

มีระดบัเสียงที่สงูกวา่ต้นฉบบัอยู่ 7 คร่ึงเสียง จากเดิมเป็น Eb 
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- แนวท านอง และช่วงเสียง (Melody and Range) 
แนวท านอง (Melody) ของเพลงมี 2 สว่น เป็นแนวท านองหลกัตามต้นฉบบั และแนว

ท านองที่ชยัภคัสร้างขึน้มาใหม่ ในสว่นของแนวท านองหลกัตามต้นฉบบัของเพลงมี 2 ช่วง คือ ห้อง
เพลงที่ 11 ถึง ห้องเพลงที่ 47 และ ห้องเพลงที่ 61 ถึง ห้องเพลงที่ 103 ตามตารางด้านล่างจะเห็น
ได้ว่า จากเคร่ืองดนตรีด าเนินท านองหลกั มีเฉพาะ ซอด้วง, ขิม และซอเอ้อหเูท่านัน้ ที่บรรเลงเป็น
โน้ตท านองหลกั 

ตาราง 43 แสดงช่วงแนวท านองหลกั - แสงเดือน (Magic Beams) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
11 - 26 16 ซอด้วง 
27 - 35 9 ซอด้วง และขมิ1 
36 - 47 12 ซอด้วง 
61 - 68 8 ซอเอ้อห ู
68 - 76 9 ซอด้วง 
77 - 85 9 ซอด้วง และขมิ1 
86 - 96 11 ซอด้วง 
97 - 103 7 ซอด้วง และขมิ1 
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ช่วงเสียง (Range) ของแตล่ะเคร่ืองดนตรีสรุปได้ดงันี ้

ตาราง 44 แสดงช่วงเสียง - แสงเดือน (Magic Beams) 

เคร่ืองดนตรี ช่วงเสยีง (ต ่า - สงู) ภาพแสดงช่วงเสียง 
ซอด้วง F (3) - Bb (4) 

 
ซออู้ Bb (2) - C (4) 

 
ซอเอ้อห ู C (3) - D (4) 

 
ขิม Bb (2) - G (4) 

 
 

 เม่ือช่วงเสียงของทกุเคร่ืองดนตรีมาเรียงตอ่กนัจะแสดงได้ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 83 แสดงช่วงเสียง - แสงเดือน (Magic Beams) 
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- การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทย และการปรับเสียง  
เคร่ืองดนตรีไทยที่ใช้ในเพลงนีไ้ด้แก่ ซอด้วง, ซออู้ , ขิม (มี 2 แนวการบรรเลง) และยงั

มีเคร่ืองดนตรีจีนเพิ่มเติม คือ ซอเอ้อห ู
ซอด้วง ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก โดยสายทุ้มเป็นโน้ต F และเทียบ

สายเอกเป็นโน้ต C ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง F (3) - Bb (4) 

 

ภาพประกอบ 84 แสดงการเทียบเสียงซอด้วง - แสงเดือน (Magic Beams) 
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ซออู้  ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก โดยสายทุ้มเป็นโน้ต Bb และเทียบ
สายเอกเป็นโน้ต F ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง Bb (2) - C (4) 

 

ภาพประกอบ 85 แสดงการเทียบเสียงซออู้ - แสงเดือน (Magic Beams) 
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ซอเอ้อห ูปรากฏโน้ตทัง้หมดในช่วง C (3) - D (4) 

 

ภาพประกอบ 86 แสดงการเทียบเสียงซอเอ้อห ู- แสงเดือน (Magic Beams) 
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ขิม ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง Bb (2) - G (4) มีการปรับเทียบเสียงดงันี ้

 

ภาพประกอบ 87 แสดงการเทียบเสียงขิม - แสงเดือน (Magic Beams) 

- สังคีตลักษณ์ (Musical Form) 
เพลง แสงเดือน นี  ้มีสังคีตลักษณ์เป็นแบบ Ballad Form (A-A’-B-A’) ซึ่งท่อน A’ 

ท่อนสดุท้าย ได้ขยาย (extend) ท าานองเพิ่ม เข้าไปอีก 4 ห้อง ท าให้มีจ านวนห้องเพิ่ม ขึน้เป็น 36 
ห้อง ผู้วิจยัจะเรียกท่อนดนตรีตามต้นฉบบัเดิมนีเ้ป็นท่อน A  

ชยัภคัได้ท าการเรียบเรียงท่อนดนตรีช่วงเร่ิมต้น (Intro), ช่วงกลางเพลง (Solo) และ
ช่วงดนตรีท้ายเพลง (Outro) เพิ่มเข้าไป โดยน าคอร์ดที่มีอยู่ในโครงสร้างหลกัของเพลงต้นฉบบั ใน
ท่อนท้ายเพลง (Outro) ได้ท าการน าเอาท านองและคอร์ดในช่วง 5 ห้องเพลงสดุท้ายมาซ า้อีกครัง้ 
ท าให้สงัคีตลกัษณ์ของทัง้เพลงเป็นดงันี ้
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ตาราง 45 แสดงสงัคีตลกัษณ์ - แสงเดือน (Magic Beams) 

ท่อนเพลง Intro A Solo A Outro 
 (ต้นฉบบั) A A’ B A’’ A A’ B A’’ 
ห้องเพลง 1 - 10 11 - 18 19 - 

26 
27 - 
35 

36 - 
47 

48 - 60 61-
68 

69-
76 

77-85 86-97 98-104 

 
- สีสันเสียง (Tone Color) 
สีสนัเสียงหลกัของท านองเพลงเป็นเคร่ืองสายทัง้หมด เพื่อควบคมุให้สีสนัของกลุ่ม

เสียงท านองหลกั ฟังดไูหลลื่น ชยัภคั ได้เลือกเสียงซอด้วง เป็นตวัแทนของแสงเดือน หรือ แสงจาก
ดวงจนัทร์ ที่คมชดัสว่างในตอนกลางคืน แต่มองแล้วสบายตา ในขัน้ตอนการผสมเสียง ชยัภคั ได้
ออกแบบให้ความคมชดัของเสียงซอฟังดกู้องกงัวาล 

โครงหลกัของเพลงถกูควบคมุบรรยากาศสีสนัไว้อย่างแข็งแรงด้วย อคสูติกกีต้าร์ ที่ให้
ความรู้สกึนุ่มนวล และเรียบเรียงการเล่นที่ให้ความรู้สกึต่อเนื่อง ลื่นไหลด้วยการเล่นแบบกระจาย
โน้ต นอกจากนัน้ยงัออกแบบเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าให้แทนความวาวประกายของแสงดาว 

- เสียงประสาน (Harmony): เนื ้อดนตรี (Texture), คอร์ด (Chord), ขั ้น คู่ 
(Interval) 

การเรียบเรียงเสียงประสานในเพลงนีเ้น้นการให้ความรู้สึกสงบ เพราะเป็นเพลงที่
ต้องการสื่อถึงบรรยากาศในช่วงเวลากลางคืน การเรียบเรียงเสียงประสานของเคร่ืองดนตรีด าเนิน
ท านองหลกัจงึไม่ต้องการให้มีความซบัซ้อนมากนกั 

เคร่ืองดนตรีไฟฟ้า ถูกแทนให้เป็นสญัลกัษณ์ความวาวประกายของแสงดาว โดยใช้
เคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองเคาะที่มีระดบัเสียง ได้แก่ Bell, Vibraphone และ Glockenspiel ในการ
บรรเลงสอดแทรกท านองตลอดเพลง 
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เนือ้ดนตรี (Texture) 
การเรียบเรียงเสียงประสานของเคร่ืองดนตรีด าเนินท านองหลัก ชัยภัค ไม่

ต้องการให้มีความซบัซ้อนมากนัก จากการถอด Score พบว่า ซอด้วง ถูกใช้บรรเลงโน้ตท านอง
หลกัตลอดแพลง เม่ือมีการบรรเลงร่วมกันของแนวเคร่ืองดนตรีท านองหลกั จะมีการบรรเลงสอด
ประสานด้วย ขิม มีลกัษณะอตัราส่วนของโน้ตคล้ายกนั แต่มีระดบัเสียงไม่เท่ากัน พบใน ท่อน B 
ห้องเพลงที่ 27-35, 77-85 และ ท่อน Outro ห้องเพลงที่ 98 – 104 

 

ภาพประกอบ 88 แสดงตวัอย่างการบรรเลงแนวท านองร่วมกนัของซอด้วง และขิม - แสงเดือน 
(Magic Beams) 

เป็นการแสดงถึงเนือ้ดนตรีแบบ Homophony 
คอร์ด (Chord) 
เนื่องด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลง แสงเดือน นี ้ได้ถูกควบคุมโน้ตในแนว

ท านองให้เหมาะกบัคอร์ดมาเป็นอย่างพิถีพิถนัแล้ว ชยัภคัได้ตระหนกัถึงข้อนีเ้ป็นอย่างดี ท าให้เม่ือ
ท าการวิเคราะห์ทางเดินคอร์ดที่บรรเลงด้วย Electronic Piano, Bass และ Acoustic Guitar 
พบว่า เป็นการด าเนินคอร์ดตามบทพระราชนิพนธ์เดิม มิได้ท าการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จะมี
เพียงการดดัแปลงเพื่อแสดงอตัราสว่นของท านองหลกัเล็กน้อย เพื่อให้เอกลกัษณ์ของเคร่ืองเคร่ือง
ดนตรีนัน้ ชดัเจนขึน้ 
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ภาพประกอบ 89 แสดงการเปรียบเทียบการด าเนินคอร์ด - แสงเดือน (Magic Beams) 
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ขัน้คู่ (Interval) 
การใช้ขัน้คู่ที่น่าสนใจในเพลงนี ้จะอยู่ในการบรรเลงสอดประสานด้วยท านองที่

คล้ายกนั ใน ท่อน B ห้องเพลงที่ 27-35, 77-85 และ ท่อน Outro ห้องเพลงที่ 97 - 104  
ท านองหลกัจะอยู่ซอด้วง ส่วนการบรรเลงของ ซออู้ , ซอเอ้อหู, ขิม1 และขิม2 จะ

เป็นการเลน่โน้ตขัน้คูท่ี่อยู่ในคอร์ด ดงันี ้

ตาราง 46 แสดงขัน้คู ่- แสงเดือน (Magic Beams) 

ห้องเพลงที่ 27 (77) 28 (78) 29 (79) 30 (80) 31 (81) 32 (82) 33 (83) 34 (84) 35 (85) 

คอร์ด Ebm6 Eb dim Bb Gm/Gm7 C9 Cm C9 F9 C dim 

ซออู้ 5P 3m 5P 3m 7m 3m 5P 1P 4P 

ซอเอ้อห ู 3m 1P 1P 1P 5P 1P 1P 3M 6M 

ขิม 1 1P 5P 4P 5P 2M 5P 5P 5P 1P 

ขิม 2 1P 5P 4P 5P 2M 5P 5P 5P 1P 

 
ห้องเพลงที่ 97 98 99 - 100 101 - 103 

คอร์ด Cm / F dim Cm7 Gb7(b5) Bb 

ซออู้ 7m 5P 6M - 

ซอเอ้อห ู 1P 3m 1P - 

ขิม 1 3m 5P 5 dim 1P 

ขิม 2 3m 5P 5 dim 1P 
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4.2.8 ลมหนาว (Love in Spring) 
- แนวคิด และแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงผลงาน 
ออกแบบการใช้เคร่ืองดนตรีทัง้หมดที่ให้เพลงนีมี้ความรู้สึกเบาบาง เฉกเช่นกระแส

ลมที่พัดผ่านอย่างเป็นระรอก และมีความต่อเนื่องกัน อีกทัง้ค าว่า “ลม” นัน้ยังตีความหมายถึง
เคร่ืองเป่าลมไม้ จงึใช้เคร่ืองดนตรีไทยเป็น “ขลุย่” ในการด าเนินท านอง 

- บันไดเสียง (Scale) 
ในแนวเสียงที่เป็นท านองเด่นชดั ปรากฏโน้ตทัง้หมด คือ Bb, B, C, Db, D, Eb, E, F, 

Gb, G และ A เม่ือพิจารณาถึงจ านวนของโน้ต จะพบว่า โน้ต Db, E, Gb และ B ปรากฏในเพลง
เป็นจ านวนน้อยกวา่โน้ตอื่น กลา่วคือ จากจ านวนห้องเพลงทัง้หมด 86 ห้องเพลง  

พบโน้ต Db ที่ห้องเพลงที่ 23, 37, 63, 69 และ 77  รวม 5 ครัง้ 
พบโน้ต E ที่ห้องเพลงที่ 25, 30, 31, 32, 65, 70, 71 และ 72  รวม 8 ครัง้ 
พบโน้ต Gb ที่ห้องเพลงที่ 13, 21 และ 61   รวม 3 ครัง้ 
และพบโน้ต B ที่ห้องเพลงที่ 38 และ 78  รวม 2 ครัง้ 
จึงถือว่าโน้ต Db, E, Gb และ B ไม่ใช่โน้ตหลกัในเพลง โน้ตหลกัจึงมีเพียง โน้ต Bb, 

C, D, Eb, F, G และ A 
- ระบบอิงกุญแจเสียง (Key Tonality) 
จากโน้ตในแนวท านองหลกั ได้แก่ Bb, C, D, Eb, F, G และ A ฉะนัน้สามารถระบไุด้

ว่าเพลงนีอ้ยู่ในบนัไดเสียง (Scale) Bb Major ในการถอดScoreโน้ต จึงใช้กุญแจเสียงหลกั (Key 
Tonality) เป็น 2 Flat (Bb, Eb)   และเม่ือท าการเปรียบเทียบกบัต้นฉบบั พบว่ามีการเรียบเรียงใน
เสียงที่ต ่ากวา่ 1 เสียง 

- แนวท านอง และช่วงเสียง (Melody and Range) 
แนวท านอง (Melody) ได้ถูกจัดสรรให้ ขลุ่ยหลิบ, ขลุ่ยเพียงออ และขลุ่ยอู้  บรรเลง

ดงันี ้
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ตาราง 47 แสดงช่วงแนวท านอง - ลมหนาว (Love in Spring) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
10 - 17 8 ขลุย่หลิบ 
18 - 25 8 ขลุย่เพียงออ 
26 - 33 8 ขลุย่อู้ 
34 - 41 8 ขลุย่เพียงออ 
42 - 49 8 ท่อนเดี่ยว อคสูติกกีต้าร์ 
50 - 57 8 ขลุย่หลิบ 
58 - 65 8 ขลุย่เพียงออ 
66 - 73 8 ขลุย่อู้ 
74 - 83 10 ขลุย่เพียงออ 

 
 ช่วงเสียง (Range) ของแตล่ะเคร่ืองดนตรีสรุปได้ดงันี ้

ตาราง 48 แสดงช่วงเสียง - ลมหนาว (Love in Spring) 

เคร่ืองดนตรี ช่วงเสยีง (ต ่า - สงู) ภาพแสดงช่วงเสียง 
ขลุย่หลิบ E (4) - Bb (5)  

ขลุย่เพียงออ Bb (2) - D (4) 

 
ขลุย่อู้ F (2) - D (3) 

 
 
 
 
 



  157 

 เม่ือช่วงเสียงของทกุเคร่ืองดนตรีมาเรียงตอ่กนัจะแสดงได้ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 90 แสดงช่วงเสียง - ลมหนาว (Love in Spring) 
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- การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทย และการปรับเสียง  
ชยัภคั ได้เลือกใช้ขลุย่ไทยที่ได้ท าการเทียบเสียงตามหลกัดนตรีตะวนัตก ดงันี ้
 
ขลุย่หลิบ เป็นคีย์ Eb เม่ือปิดรูเสียงครบทกุรูแล้วจะให้โน้ตเร่ิมต้นที่เป็นเสียง Eb 

ภาพประกอบ 91 แสดงการเทียบเสียงขลุย่หลิบ - ลมหนาว (Love in Spring) 
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ขลุย่เพียงออ เป็นคีย์ Bb เม่ือปิดรูเสียงครบทกุรูแล้วจะให้โน้ตเร่ิมต้นที่เป็นเสียง Bb 

ภาพประกอบ 92 แสดงการเทียบเสียงขลุย่เพียงออ - ลมหนาว (Love in Spring) 
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ขลุย่อู้  เป็นคีย์ Bb เม่ือปิดรูเสียงครบทกุรูแล้วจะให้โน้ตเร่ิมต้นที่เป็นเสียง F 

ภาพประกอบ 93 แสดงการเทียบเสียงขลุย่อู้  - ลมหนาว (Love in Spring) 
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- สังคีตลักษณ์ (Musical Form) 
สงัคีตลกัษณ์ (Musical Form) จากหนงัสือต้นฉบบัเพลงนี ้จะพบว่า ท่อนเพลงที่ทรง

พระราชนิพนธ์ไว้นัน้มีเพียง 4 ท่อน คือ A, B, C, D เป็นแบบ Strophic Form จากการวิเคราะห์
พบว่า มีการสร้างท่อนเร่ิมต้น (Introduction) จากจินตนาการของชยัภคัเอง โดยอ้างอิงบนัไดเสียง
เดียวกัน ตัง้แต่ห้องเพลงที่ 1 - 10 ต่อด้วย ท่อนเพลง A ด าเนินท านองหลกัด้วยขลุ่ยหลิบ, ท่อน
เพลง B ด าเนินท านองหลกัด้วยขลุ่ยเพียงออ, ท่อนเพลง C ด าเนินท านองหลกัด้วยขลุ่ยอู้ , ท่อน
เพลง D ด าเนินท านองด้วยขลุย่เพียงออ และได้สร้างท่อน Solo ในห้องเพลงที่ 43 - 50 หลงัจากนัน้
ได้ท าการบรรเลงท านองหลกั A - D ซ า้อีกครัง้จนจบเพลง แต่มีรายละเอียดภายในของเคร่ืองดนตรี
สอดประสานที่เปลี่ยนแปลง ผู้วิจยัจึงได้ท าการชีแ้จงใน Score เพลงเป็นทัง้หมด 8 ท่อน กล่าวคือ 
เม่ือเทียบกบัScoreรวมทกุเคร่ืองดนตรี จะได้ ท่อน A = ท่อน E, ท่อน B = ท่อน F, ท่อน C = ท่อน 
G และ ท่อน D = ท่อน H 

- สีสันเสียง (Tone Color) 
สีสนัเสียง (Tone Color) ที่เกิดขึน้ในเพลงนี ้ในส่วนบรรยากาศของเพลงจะขึน้จาก

เคร่ืองดนตรีสงัเคราะห์ (Synthesizer) ที่สร้างขึน้ด้วยคอมพิวเตอร์เป็นหลกั ผู้ เรียบเรียงใช้เคร่ือง
ดนตรีที่มีลกัษณะเป็นเสียงของโลหะเบา ประกอบไปด้วยเสียงเปียโนไฟฟ้าจ านวน 2 แนวเสียง จะ
บรรเลงเป็นคอร์ดหลกั 1 แนว บรรเลงท านองสอดประสานอีก 1 แนว และเสียงสงัเคราะห์ประเภท 
Bells จ านวน 1 แนวเสียง ซึ่งเป็นเสียงที่ได้ยินเป็นเสียงแรกในช่วงเร่ิมต้นเพลง ลกัษณะของเสียง
เป็นการผสมรวมกนัระหวา่งเปียโนไฟฟ้า และเสียงสงัเคราะห์คล้ายกระดิ่ง แต่มีหางเสียงที่ลากยาว
กว่ากระดิ่งทัว่ไป และบรรเลงด้วยโน้ตที่สงูมาก เพื่อสื่อถึงความเย็นของลมหนาว อีกทัง้ยงัมีแนว
เสียงสงัเคราะห์ประเภท Pad อีก 1 แนวเสียง ลกัษณะเป็นเสียงที่มีความกระแทก (Attack) ที่น้อย 
และมีหางเสียง (Release) ที่ยาวเกินกว่าเคร่ืองดนตรีจริงจะท าได้ สร้างจินตนาการให้ผู้ ฟังนึกถึง
การเคลื่อนที่ของเสียงลม ที่ค่อย ๆ ปรากฏขึน้และจางหายไปอย่างช้า ๆ 

ลกัษณะสีสนัเสียงของขลุย่ทัง้ 3 แบบท่ีแตกตา่งกนั ได้ถกูเรียบเรียงสลบักนับรรเลงใน
ทกุช่วงแนวท านอง พบว่า ท่อน A ใช้ขลุย่หลิบเป็นตวัเร่ิมต้น จากแนวการบรรเลงท านองจะเห็นได้
วา่ ขลุย่หลิบเป็นเคร่ืองดนตรีที่มีขนาดเล็ก ให้โทนเสียงแหลมสดใส, ท่อน B และ D ใช้ขลุย่เพียงออ 
ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีที่มีขนาดใหญ่กว่าขลุ่ยหลิบ ให้โทนเสียงที่เป็นกลางไม่แหลมจนเกินไป และยงั
ถูกใช้เป็นแนวท านองสอดประสานอีกหนึ่งแนว ซึ่งมีความพิถีพิถันในการจัดเรียงเสียงประสาน 
ไม่ให้มีโน้ตทบักนั จึงท าให้ได้ยินว่ามีขลุ่ยเพียงออ 2 เลา บรรเลงพร้อมกนัจริง ๆ และในท่อน C ใช้
ขลุย่อู้  สีสนัเสียงจงึมีความอบอุน่ แสดงถึงขนาดที่ใหญ่กวา่ขลุย่ 2 ประเภทข้างต้น 
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- เสียงประสาน (Harmony): เนื ้อดนตรี (Texture), คอร์ด (Chord), ขั ้น คู่ 
(Interval) 

นอกเหนือจากแนวทำนองหลักแล้ว เมื่อได้ทำการวิเคราะห์แนวเสียงการบรรเลงของ
ขลุ่ยทั้ง 3 แบบ พบการบรรเลงสอดประสานเป็นแนวเสียงรองของขลุ่ยเพียงออ อีก 1 แนวเสียง รวม
ใช้ขลุ่ยเรียบเรียงในเพลงนี้จำนวน 4 แนวเสียง สะท้อนถึงการบูรณานำหลักวิชาการเรียบเรียงเสียง
ประสานแบบ 4 แนว ตามหลักการดนตรีคลาสสิคตะวันตกมาประยุกต์ใช้ในการเรียบเรียงเพลงนี้ 

เนือ้ดนตรี (Texture) 
จากการถอด Score พบว่า มีการบรรเลงสอดประสานกันของขลุ่ยทัง้ 3 แบบ

ตลอดทัง้เพลง มีเกิดขึน้ 2 ลกัษณะ ได้แก่ การบรรเลงสอดประสานด้วยท านองที่ต่างกนั และ การ
บรรเลงสอดประสานด้วยท านองที่คล้ายกนั 

ขลุ่ย มีการบรรเลงตลอดเพลง ไม่ได้บรรเลงเพียงในห้องเพลงที่ 42 - 49 เท่านัน้ 
ด้วยความที่ท่วงท านองที่สอดรับกบัท านองหลกัเหล่านีมี้ปริมาณมาก เม่ือวิเคราะห์ทัง้จากการฟัง 
และถอด Score ออกมาแล้ว ท าให้เพลงนีมี้เนือ้ดนตรีที่แตกต่างจากเพลงอื่นในเพลงชดุนี ้

1. การบรรเลงสอดประสาน ด้วยท านองที่ต่างกนั หรือกลา่วอีกนยัหนึ่งได้วา่ เป็น
การบรรเลงสอดประสานที่ตกโน้ตในคอร์ด มีลกัษณะท านองเป็นการถามตอบกบัท านองหลกั 

ตาราง 49 แสดงช่วงการบรรเลงสอดประสานด้วยท านองที่ตา่งกนั - ลมหนาว (Love in Spring) 

ห้องเพลง เคร่ืองดนตรีท านองหลกั เคร่ืองดนตรีสอดประสาน 
10 - 17 ขลุย่หลิบ ขลุย่อู้ 
18 - 25 ขลุย่เพียงออ 1 ขลุย่หลิบ, ขลุย่เพียงออ 2, ขลุย่อู้ 
26 - 33 ขลุย่อู้ ขลุย่หลิบ, ขลุย่เพียงออ 1, ขลุย่เพียงออ 2 
34 - 41 ขลุย่เพียงออ 1 ขลุย่อู้ 
50 - 57 ขลุย่หลิบ ขลุย่อู้ 
58 - 65 ขลุย่เพียงออ 1 ขลุย่หลิบ, ขลุย่เพียงออ 2, ขลุย่อู้ 
66 - 73 ขลุย่อู้ ขลุย่หลิบ, ขลุย่เพียงออ 1, ขลุย่เพียงออ 2 
74 - 80 ขลุย่เพียงออ 1 ขลุย่อู้ 
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ภาพประกอบ 94 แสดงตวัอย่างการบรรเลงสอดประสานด้วยท านองที่ต่างกนั - ลมหนาว  
(Love in Spring) 

2. การบรรเลงสอดประสานด้วยท านองที่คล้ายกัน แต่มีระดบัเสียงของโน้ต
ที่แตกตา่งกนั พบในห้องเพลงที่ 34 - 41 และ 74 - 80 

ตาราง 50 แสดงช่วงท านองการบรรเลงสอดประสานด้วยท านองที่คล้ายกนั - ลมหนาว (Love in 
Spring) 

ห้องเพลง เคร่ืองดนตรีท านองหลกั เคร่ืองดนตรีสอดประสาน 
34 - 41 ขลุย่เพียงออ 1 ขลุย่หลิบ, ขลุย่เพียงออ 2 
74 - 80 ขลุย่เพียงออ 1 ขลุย่หลิบ, ขลุย่เพียงออ 2 
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ภาพประกอบ 95 แสดงตวัอย่างการบรรเลงสอดประสานด้วยท านองที่คล้ายกนั - ลมหนาว  
(Love in Spring) 

ทัง้หมดนีเ้ป็นการแสดงถึงเนือ้ดนตรีแบบ Polyphony 
คอร์ด (Chord) 
การด าเนินคอร์ดของเพลง (Chord Progression) ของการเรียบเรียงเพลงในครัง้

นี ้พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงคอร์ดที่แตกต่างไปจากเดิม จ านวน 5 คอร์ด แต่ยงัคงไว้ซึ่งโครงสร้าง
เดิมตามการพระราชนิพนธ์ต้นฉบบั กล่าวคือ เม่ือเปรียบเทียบกบัต้นฉบบัพระราชนิพนธ์แล้ว ใน
ท่อน A ห้องเพลงที่ 2 จากเดิมเป็นคอร์ด IV ได้เพิ่มเป็น IV Maj 7, ในท่อนเพลง C ห้องที่ 8 จากเดิม
เป็นเคอร์ด V7 เพิ่มโน้ตนอกคอร์ดเป็น V13, ในท่อน D ห้องที่ 3 จากเดิมคอร์ด I เพิ่มเป็น I add11, 
ห้องเพลงที่ 5 จาก ii เพิ่มเป็น ii7 และ ห้องที่ 6 จากเดิมเป็นคอร์ด IV aug เปลี่ยนเป็น vii dim 
วิธีการด าเนินคอร์ดของเพลงนีจ้ะใช้อคูสติกกีต้าร์ เปียโนไฟฟ้า และ เคร่ืองดนตรีสังเคราะห์ 
ประเภท Pads ด้วยการเลน่กระจายโน้ตรองรับไว้ตลอดเพลง 
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ภาพประกอบ 96 แสดงการเปรียบเทียบการด าเนินคอร์ด - ลมหนาว (Love in Spring) 
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ขัน้คู่ (Interval) 
เพลงนีมี้การใช้ขัน้คู่เพื่อสร้างเสียงประสานที่น่าสนใจตลอดทัง้เพลง จะท าการ

เทียบขัน้คูด้่วยคอร์ดในแตล่ะห้องเพลง  โดยเน้นวิเคราะห์ที่โน้ตส าคญัเป็นหลกั 

ตาราง 51 แสดงขัน้คู ่- ลมหนาว (Love in Spring) 

ห้องเพลงที่ คอร์ด ขลุย่หลิบ ขลุย่เพียงออ 1 ขลุย่เพียงออ 2 ขลุย่อู้ 

10 Bb 5P - - 5P 

11 Ebmaj7 7M - - 5P 

12 Bb / D7 5P - - 5P 

13 C7 7m - - 5P 

14 C7 7m - - 5P 

15 F7 5P - - 6M 

16 F 1P - - 5P 

17 F 1P - - 5P 

18 G7 - 7m - - 

19 Cm - 1P - - 

20 D7 1P 5P 7m 3M 

21 Gm 5P 3m 5P 3m 

22 Bbm6 1P 1P 3m 6M 

23 C9 5P 2M 1P 7m 

24 Bbdim 5d 6M 2M 6M 

25 C7 6M 1P 4P 4P 

26 Cdim 3m - 1P 1P 

27 Gm 5P - 3m 3m 

28 A7 3M - 7m 1P 

29 Dm7 1P - 5P 3m 

30 Bbdim 1P 6M - 6M 

31 Fdim 3d 1P 2M 1P 

32 Cdim / G9 1P 6M 6M 6M 
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ตาราง 51 (ต่อ) 

 
นอกจากการเรียบเรียงทางด้านโน้ตให้กบัขลุย่แล้ว เนื่องจากขลุย่เป็นเคร่ืองดนตรี

ที่มีความเข้มของเสียง (Dynamic) ไม่มากนัก กล่าวคือ เสียงที่ดังที่สุดกับเสียงที่เบาของที่สุดไม่
แตกต่างกนัมากนกั เม่ือเปรียบเทียบกบัเคร่ืองดนตรีตะวนัตกอย่างเปียโน จึงท าให้ในขัน้ตอนของ
การผสมเสียง ชัยภัคต้องควบคุมความดัง-เบาของขลุ่ยให้เกิดความสมดุลในแต่ละช่วงเพิ่มเติม 
พร้อมทัง้ยงัมีการจดัต าแหน่งซ้าย-ขวา (Pan) ของขลุ่ยทัง้ 4 แนวเสียง แยกจากกนั เพื่อให้เกิดมิติ
เสียงเสมือนกับทุกเคร่ืองนั่งบรรเลงคนละต าแหน่ง สร้างอรรถรสให้กับผู้ ฟังมากขึน้ และยังใช้
กระบวนการนีใ้นการจดัการในทกุเคร่ืองดนตรี 

 
 

ห้องเพลงที่ คอร์ด ขลุย่หลิบ ขลุย่เพียงออ 1 ขลุย่เพียงออ 2 ขลุย่อู้ 

33 F13 7m 2M 2M 2M 

34 Bb 3M 5P 1P 5P 

35 Ebmaj7 3M 5P 1P 5P 

36 Bb11 / Bbdim 3M 5P 1P 5P 

37 D7(b9) 4P 5P 1P 5P 

38 Cm7 3m 1P 3m 1P 

39 G7 / Am7(b5) 7m 3M 1P 5P 

40 Bb6 3M 1P 5P 1P 

41 Bb6 3M 1P 5P 1P 
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ภาพประกอบ 97 แสดงความเข้มของเสียง (Dynamic) ของเสียงท่ีไม่เท่ากนั - ลมหนาว  
(Love in Spring) 

4.2.9 ยามเยน็ (Love at Sundown) 
- แนวคิด และแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงผลงาน 
เพลง “ยามเย็น” เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ชัยภัคได้ท าการทดลองพัฒนาศักยภาพการ

บรรเลงขิมด้วยการน าท านองหลกั และการเล่นคอร์ดแบบกระจายโน้ตมาบรรเลงร่วมกนั จนกลา่ว
ได้ว่าเพลงนีส้ามารถบรรเลงได้ด้วยขิมเพียงเคร่ืองเดียว ฉะนัน้ เคร่ืองดนตรีไฟฟ้าอื่น ๆ ในเพลงที่
เรียบเรียงขึน้มาใหม่นี  ้ล้วนแล้วแต่เป็นเคร่ืองดนตรีประกอบ และส่งเสริมอารมณ์เพลงที่ให้
ความรู้สกึถึงบรรยากาศช่วงเย็น ที่ทกุชีวิตก าลงัผ่อนคลายอิริยาบถก่อนที่จะเข้านอน 

- บันไดเสียง (Scale) 
ในแนวเสียงที่เป็นท านองเด่นชดั ปรากฏโน้ตทัง้หมด คือ F, G, Ab, A, Bb, B, C, Db, 

D, Eb และ E เม่ือพิจารณาถึงจ านวนของโน้ต จะพบว่า โน้ต B, Eb และ Db ปรากฏในเพลงเป็น
จ านวนน้อยกวา่โน้ตอื่น กลา่วคือ จากจ านวนห้องเพลงทัง้หมด 63 ห้องเพลง  

พบโน้ต B ที่ห้องเพลงที่ 29, 35, 44, 45 และ 51  รวม 5 ครัง้ 
พบโน้ต Eb ที่ห้องเพลงที่ 26, 30, 42 และ 46 รวม  4 ครัง้ 
และพบโน้ต Db ที่ห้องเพลงที่ 15 และ 60  รวม 2 ครัง้ 

จึงถือว่าโน้ต B, Eb และ Db ไม่ใช่โน้ตหลกัในเพลง โน้ตหลกัจึงมีเพียง โน้ต F, G, A, 
Ab, Bb, C, D และ E 
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- ระบบอิงกุญแจเสียง (Key Tonality) 
จากบนัไดเสียงที่พบจึงสามารถระบไุด้ว่าเพลงนีอ้ยู่ในระบบอิงกญุแจเสียง F ซึง่จะมี

ระดับเสียงเดียวกับต้นฉบับ แต่จะสังเกตว่า มีโน้ต Ab อยู่ในขัน้ตอนการวิเคราะห์บันไดเสียง 
เนื่องจากเพลงนีใ้ช้ F Blues Scale เป็นหลัก จึงท าให้สามารถพบโน้ต Ab สลับกับ A ได้ตลอด
เพลง 

- แนวท านอง และช่วงเสียง (Melody and Range) 
แนวท านอง (Melody) แนวท านอง และคอร์ดของเพลงนี ้ถกูผสมรวมให้อยู่ในแนว

การบรรเลงของ ขิม 1 เป็นหลกัตลอดเพลง ในห้องเพลง 7 จน ถึง 52  
ช่วงเสียง (Range) ของเคร่ืองดนตรีด าเนินท านองหลกั มีเพียง ขิม แต่ปรากฏหลาย

แนวเสียง มีช่วงเสียง ดงันี ้

ตาราง 52 แสดงช่วงเสียง - ยามเย็น (Love at Sundown) 

เคร่ืองดนตรี ช่วงเสยีง (ต ่า - สงู) ภาพแสดงช่วงเสียง 
ขิม G (2) - G (4) 

 

 

แนวท านองหลกั และคอร์ดของเพลงนี ้ถกูบรรเลงรวมอยู่ในแนวเสียงขิม 1 เป็นหลกั 
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และยงัท าการปรับจังหวะท านองหลกัให้มีความเป็นดนตรีแบบบลส์ูมากขึน้ ด้วยการเน้นจงัหวะ
แบบ Shuffle ด้วยโน้ต 3 พยางค์ ท าให้เม่ือเทียบกบัต้นฉบบัแล้ว แนวท านองมีการเปลี่ยนแปลงไป 
ดงันี ้

ภาพประกอบ 98 แสดงตวัอย่างการเปลีย่นแปลงแนวท านองให้เป็นดนตรีบลส์ู - ยามเย็น  
(Love at Sundown) 

- การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทย และการปรับเสียง  
ชัยภัค เลือก ขิม เป็นเคร่ืองดนตรีหลักในเพลงนี ้ เนื่องจากต้องการน าเสนอวิธีการ

เรียบเรียงท านองหลกั และการเลน่คอร์ดให้อยู่ในเคร่ืองดนตรีไทยชิน้เดียว 
 
 
 
 
 
ขิม ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง G (2) - G (4) มีการปรับเทียบเสียงดงันี ้

 

ภาพประกอบ 99 แสดงการเทียบเสียงขิม - ยามเยน็ (Love at Sundown) 
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- สังคีตลักษณ์ (Musical Form) 
การเรียบเรียงเพลง ยามเย็น นี ้ชยัภคัได้ท าการเรียงท่อนเพลงให้เป็นไปตามต้นฉบบั

ก่อน 1 รอบ และท าการเล่นซ า้อีก 2 ใน 4 ส่วนจากรอบที่ 1 กล่าวคือ เพลงยามเย็น เป็นเพลงที่มี 
ฟอร์มเป็นแบบ 32 ห้องเพลง หรือ Ballad Form เรียงเป็น A - A - B - A ท่อนละ 8 ห้องเพลง ใน
ส่วนของท านองหลกัของเพลงนี ้ถูกเรียงเป็น (A - A - B - A) - (B - A) โดยมีการสร้าง Intro และ 
Outro เพิ่มเข้ามาด้วยการอ้างอิงคอร์ดท่ีมีอยู่ภายในต้นฉบบัของเพลง 

ตาราง 53 แสดงสงัคีตลกัษณ์ - ยามเยน็ (Love at Sundown) 

ท่อนเพลง Intro A A B A B A Outro 
ห้อง
เพลง 

1 - 7 8 - 15 16 - 23 24 - 31 32 - 39 40 - 47 48 - 55 56 - 63 

 
 
 
- สีสันเสียง (Tone Color) 
การเลือกใช้ ขิม ที่ให้สีสนัเสียงที่สว่างชัดเจน เพื่อต้องการเน้นท านองหลกั ที่ได้ท า

การท าทางบรรเลงขึน้มาใหม่โดยรวมทัง้ท านองหลกั และการเล่นแบบกระจายโน้ตไว้ในแนวเดียว 
ผสานกับการเพิ่มความแข็งแรงให้กับคอร์ด โครงหลักของเพลง  ด้วยการเลือกเสียงสังเคราะห์
ประเภท Bell บรรเลงคอร์ดควบคูไ่ปด้วย 

ในท่อนเพลง B ทัง้ 2 รอบ ชยัภคั ต้องการเน้นให้เกิดความแตกต่าง จงึได้ใช้สีสนัเสียง
ของเคร่ืองสงัเคราะห์ประเภทเคร่ืองเคาะไม้นวม (Synth Mallet) เลน่แบบกระจายโน้ต (Arpeggio) 
ในเฉพาะท่อนนีด้้วย 

- เสียงประสาน (Harmony): เนื ้อดนตรี (Texture), คอร์ด (Chord), ขั ้น คู่ 
(Interval) 

การเรียบเรียงเสียงประสานในเพลงนีเ้น้นแสดงความสามารถในการเรียบเรียงดนตรี
ในทาง ขิม 1 ชยัภคัได้เรียบเรียงแนวดนตรีในทาง ขิม 2 และ ขิม 3 ให้เลน่ในลกัษณะโน้ตที่มีความ
ยาวมากกว่าท านองลักษณะ และเกาะกลุ่มเป็นโน้ตในคอร์ดเพื่อสร้างการเช่ือมต่อทางเสียง
ระหวา่งดนตรีไทย และดนตรีไฟฟ้าให้กลมกลืน ไม่ให้ฟังแล้วแตกแยกจากกนัมากเกินไป 

เนือ้ดนตรี (Texture) 
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เนือ้ดนตรีในการเรียบเรียงเสียงประสานของแนวเคร่ืองดนตรีไทย ขิม 1 ที่เป็นทัง้
ท านองหลกั และเล่นคอร์ดแบบกึ่งกระจายโน้ต จึงมีความถ่ีของโน้ตที่ใช้บรรเลงเป็นจ านวนมาก 
ดงันัน้เพื่อความแตกต่างของแนวเสียง ท าให้การเรียบเรียงแนวบรรเลงของ ขิม 2 และ ขิม 3 จะเป็น
การบรรเลงท านองสอดประสานด้วยโน้ตที่ยาวกว่า และมกัใช้เทคนิคการกรอเสียง หรือ Tremolo 
พบใน ห้องเพลงที่ 4 - 8, ห้องเพลงที่ 16 - 23, ห้องเพลงที่ 32 - 39, ห้องเพลงที่ 48 - 63 

 

 

ภาพประกอบ 100 แสดงตวัอย่างการบรรเลงท านองสอดประสานด้วยเทคนิคกรอเสียง - ยามเยน็ 
(Love at Sundown) 

แนวเสียงของ ขิม 2 ถูกเรียบเรียงให้บรรเลงท านองหลกั ในท่อน B เพื่อเป็นการ
เน้นท านองขึน้ พบในห้องเพลงที่ 24 - 31 และ ห้องเพลงที่ 40 – 47 

 

ภาพประกอบ 101 แสดงตวัอย่างแนวเสยีงขิม 2 - ยามเย็น (Love at Sundown) 
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เป็นการแสดงถึงเนือ้ดนตรีแบบ Homophony 
คอร์ด (Chord) 
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ในการเรียบเรียงครัง้นีม้ิได้ท าการเปลี่ยนแปลงคอร์ดแต่อย่างใด จะมีเพียงการ
ดดัแปลงเพื่อแสดงอตัราส่วนของท านองหลกัเนื่องจากการเรียบเรียงให้ท านองหลกั และเล่นการ
กระจายโน้ตของคอร์ด รวมกนั ด้วยแนวเคร่ืองดนตรีดนตรี ขิม 1 

ภาพประกอบ 102 แสดงการเปรียบเทียบการด าเนินคอร์ด - ยามเยน็ (Love at Sundown) 
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ภาพประกอบ 102 (ต่อ) 
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ขัน้คู่ (Interval) 
ในกลุ่มเคร่ืองดนตรีบรรเลงแนวท านองหลกั นอกจาก ขิม 1 แล้ว มีการใช้ขัน้คู่

เรียบเรียงในแนวบรรเลงท านองสอดประสานของ ขิม 2 และ ขิม 3 ใน ห้องเพลงที่ 4 - 8, ห้องเพลง
ที่ 16 - 23, ห้องเพลงที่ 32 - 39, ห้องเพลงที่ 48 - 62 เม่ือเปรียบเทียบกบัคอร์ดในห้องเพลงนัน้ ๆ 
จะได้ขัน้คูด่งันี ้

ตาราง 54 แสดงขัน้คู ่- ยามเย็น (Love at Sundown) 

ห้องเพลงที่ คอร์ด ขิม 2 ขิม 3 

4 F 1P 5P 

5 Gm7 1P 5P 

6 C9 1P 5P 

7 Caug 1P 3M 

8 F - 7M 

16 F 1P 3M 

17 F 1P 3M 

18 Bb7 3M 7m 

19 G7 5P 2m 

20 Gm 3m 1P 

21 C7 7m 5P 

22 F 3M 1P 

23 F 3M 1P 

32 F 1P 3M 

33 F 1P 3M 

34 Bb7 3M 7m 

35 G7 5P 2m 

36 Gm7 3m 1P 

37 C9 7m 5P 
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ตาราง  54 (ต่อ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเพลงที่ คอร์ด ขิม 2 ขิม 3 

38 F 3M 1P 

39 F 3M 1P 

48 F 1P 3M 

49 F 1P 3M 

50 Bb7 3M 7m 

51 G7 5P 2m 

52 Gm7 3m 1P 

53 C9 7m 5P 

54 F 3M 1P 

55 F 3M 1P 

56 G7 - - 

57 Gm7 1P - 

58 C7 5P 1P 

59 F 1P 5P 

60 Eb7 3M 5P 

61 Fmaj7 1P 5P 

62 Fmaj7 1P 5P 
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4.2.10 อาทติย์อับแสง (Blue Day) 

- แนวคิด และแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงผลงาน 
การตีความใหม่ในเพลง “อาทิตย์อบัแสง” นี ้มิได้ให้ความสนใจกบัลีลาในการบรรเลง

เพลงนีข้องต้นฉบบั ซึ่งเป็นดนตรีแบบ Latin หรือ bossa nova เพราะต้องการให้เป็นเพลงที่เศร้า
ที่สดุของอลับัม้นี ้จึงเลือกตีความจากชื่อเพลง เรียบเรียงดนตรีพืน้หลงั และลีลาการบรรเลงท านอง
ให้สื่ออารมณ์เศร้าให้มากที่สดุ เสียงเคร่ืองดนตรีสงัเคราะห์ก็จะเลือกเน้นเสียงที่โหยหวน 

- บันไดเสียง (Scale) 
ในแนวเสียงที่เป็นท านองเด่นชัด ปรากฏโน้ตทัง้หมด คือ  Bb / C / D / Eb / F / Gb 

(F#) / G  และ A จากจ านวนห้องเพลงทัง้หมด 85 ห้องเพลง แต่จะสงัเกตได้ว่า มีโน้ต Gb(F#) อยู่ 
ท าให้สามารถระบุได้ว่า เพลงนีใ้ช้ G Harmonic Minor Scale ในบทพระราชนิพนธ์ประพันธ์
ต้นฉบบั 

- ระบบอิงกุญแจเสียง (Key Tonality) 
จากบนัไดเสียงที่พบจึงสามารถระบุได้ว่าเพลงนีอ้ยู่ในระบบอิงกุญแจเสียง Bb หรือ 

Gm ซึง่ต้นฉบบัเป็นกญุแจเสียง F หรือ Dm มีระดบัเสียงสงูกวา่ต้นฉบบัอยู่ 6 คร่ึงเสียง  
- แนวท านอง และช่วงเสียง (Melody and Range) 
แนวท านอง (Melody) จากแนวท านองที่ปรากฏ พบเคร่ืองดนตรีประเภทเคร่ืองสี

ทัง้หมด 3 ชิน้ ได้แก่ ซอด้วง, ซออู้  และซอเอ้อห ูในส่วนแนวท านองหลกัตามต้นฉบบั ถกูจดัสรรให้ 
ซอด้วง และ ซอเอ้อห ูบรรเลงดงันี ้
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ตาราง 55 แสดงช่วงแนวท านองหลกั - อาทิตย์อบัแสง (Blue Day) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
3 - 19 17 ซอด้วง 
19 - 23 5 ซอเอ้อห ู
24 - 26 3 ซอด้วง และซอเอ้อห ู
27 - 35 9 ซอด้วง 
49 - 57 9 ซอด้วง 
57 - 61 5 ซอเอ้อห ู
62 - 64 3 ซอด้วง และซอเอ้อห ู
66 - 68 3 ซอด้วง 
69 - 72 4 ซอด้วง และซอเอ้อห ู

   
ช่วงเสียง (Range) ของแตล่ะเคร่ืองดนตรีสรุปได้ดงันี ้

ตาราง 56 แสดงช่วงเสียง - อาทิตย์อบัแสง (Blue Day) 

เคร่ืองดนตรี ช่วงเสยีง (ต ่า - สงู) ภาพแสดงช่วงเสียง 
ซอด้วง F# (3) - Bb (4) 

 
ซออู้ Bb (2) - C (4) 

 
ซอเอ้อห ู D (3) - D (4) 
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เม่ือน าช่วงเสียงของทกุเคร่ืองดนตรีมาเรียงตอ่กนัจะแสดงได้ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 103 แสดงช่วงเสียง - อาทิตย์อบัแสง (Blue Day) 

- การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทย และการปรับเสียง 
เคร่ืองดนตรีไทยที่ใช้ในเพลงนีไ้ด้แก่ ซอด้วง, ซออู้  และซอเอ้อหู ด้วยเหตุเพราะ

ต้องการสื่อสารอารมณ์ของเพลงให้โศกเศร้าให้มากที่สดุ เพราะเคร่ืองสีสามารถเล่นโน้ตให้มีลีลา
เสียดแทงได้มากกวา่เคร่ืองดนตรีประเภทอื่น 

ซอด้วง ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก โดยสายทุ้ มเป็นโน้ต F และเทียบ
สายเอกเป็นโน้ต C ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง F# (3) - Bb (4) 
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ภาพประกอบ 104 แสดงการเทียบเสียงซอด้วง - อาทิตย์อบัแสง (Blue Day) 

จากภาพประกอบ 104 จะเห็นว่า โน้ตสูงสุดในรูปแบบการเล่นดัง้เดิมจะเป็นเพียง
โน้ต G เท่านัน้ เม่ือต้องเล่นโน้ตที่สงูกว่า จะใช้วิธีการเลื่อนนิว้ลงไปจนกว่าจะเจอเสียงที่ต้องการ 
หรือที่สามารถเลน่ได้ 

ซออู้  ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก โดยสายทุ้มเป็นโน้ต Bb และเทียบ
สายเอกเป็นโน้ต F ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง Bb (2) - C (4) 

 

ภาพประกอบ 105 แสดงการเทียบเสียงซออู้  - อาทิตย์อบัแสง (Blue Day) 
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ซอเอ้อห ูปรากฏโน้ตทัง้หมดในช่วง D(3) - D(4) 

 

ภาพประกอบ 106 แสดงการเทียบเสียงซอเอ้อห ู- อาทิตย์อบัแสง (Blue Day) 

- สังคีตลักษณ์ (Musical Form) 
ในการเรียบเรียงใหม่ เพลง อาทิตย์อบัแสง ครัง้นี ้ยงัคงลกัษณะสงัคีตลกัษณ์เดิมของ

เพลงไว้ ซึ่งมีรูปแบบเป็น A-B-C-B คือเป็นท่อน A จ านวน 8 ห้อง, ท่อน B จ านวน 8 ห้อง, ท่อน C 
จ านวน 8 ห้อง  และท่อน A อีกจ านวน 8 ห้อง เลน่วนจ านวน 2 รอบ ชยัภคัได้ท าการเรียบเรียงท่อน
ดนตรีช่วงเร่ิมต้น (Intro), ช่วงกลางเพลง (Solo) และช่วงดนตรีท้ายเพลง (Outro) เพิ่มเข้าไป โดย
ใช้ท่อน A ในรอบท่ี 2 ในการเลน่เดี่ยวกีต้าร์ ท าให้สงัคีตลกัษณ์ของทัง้เพลงเป็นดงันี ้
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ตาราง 57 แสดงสงัคีตลกัษณ์ - อาทิตย์อบัแสง (Blue Day) 

ท่อนเพลง ห้องเพลง 
Intro 1 - 3 

A 3 - 11 
B 11 - 19 
C 19 - 26 

D 27 - 35 
Pre-Solo 36 - 41 

Solo (A) 42 - 48 
B 49 - 57 
C 57 - 64 

B 65 - 72 
Outro 73 - 85 

 
- สีสันเสียง (Tone Color) 
พืน้ฐานของ ซอ เม่ือเล่นโน้ตที่มีลกัษณะลากยาว จะมีสีสนัเสียงที่เศร้า แทนอารมณ์

หม่นไม่สดใส การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีประเภทนีท้ัง้หมดก็เพื่อส่งเสริมความรู้สกึเศร้าให้มากยิ่งขึน้ 
รวมไปถึงในขัน้ตอนการผสมเสียง ชัยภัค ได้สร้างความก้องกังวานให้เสียงเหล่านีเ้พื่อส่งเสริม
อารมณ์นีใ้ห้มากยิ่งขึน้  

สีสนัเสียงของเปียโนที่เลือกใช้ก็มีสีสนัเสียงที่ไม่สว่างสดใสมากนกั เม่ือรวมกบัเสียง
สงัเคราะห์ประเภท Pad ที่เลน่ในโน้ตท่ีสงูมาก ๆ ให้สีสนัถึงความโหยหวนของเพลงเพิ่มยิ่งขึน้  
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- เสียงประสาน (Harmony): เนื ้อดนตรี (Texture), คอร์ด (Chord), ขั ้น คู่ 

(Interval) 
การเรียบเรียงเสียงประสานในเพลงนีเ้น้นการให้ความโศกเศร้า การเรียบเรียงเสียง

ประสานของเคร่ืองดนตรีด าเนินท านองหลกัจึงไม่ต้องการให้มีความซบัซ้อน แต่เน้นวิธีการบรรเลง
ให้สื่อถึงอารมณ์เศร้า ทัง้ใช้เทคนิคการสัน่เสียงในช่วงที่ดน้ตลากยาว เอือ้นเสียงให้มีความต่อเนื่อง
ของโน้ต และใสโ่น้ตประดบัที่สง่เสริมอารมณ์ 

เคร่ืองดนตรีไฟฟ้าที่ใช้เป็นโครงสร้างหลกัของเพลง คือ เปียโน เพิ่มอารมณ์โหยหวน
ด้วยเสียงสงัเคราะห์ประเภท Pad บรรเลงแบบลากยาว 

เนือ้ดนตรี (Texture) 
ดงัที่กล่าวไปแล้วว่า การเรียบเรียงเสียงประสานของเคร่ืองดนตรีด าเนินท านอง

หลกั ชัยภัค ไม่ต้องการให้มีความซบัซ้อนมากนัก จากการถอด Score พบว่า ซอด้วง ถูกใช้เป็น
เสียงโน้ตท านองหลกัตลอดแพลง เม่ือมีการบรรเลงร่วมกนัของแนวเคร่ืองดนตรีท านองหลกั ซออู้  
จะบรรเลงสอดประสานใน 2 ลกัษณะ ดงันี ้

1. บรรเลงสอดประสานด้วยท านองคล้ายกัน แต่ต่างระดับเสียงกัน พบใน
ห้องเพลงที่ 24 - 26 และ 62 – 64 

 

ภาพประกอบ 107 แสดงตวัอย่างการบรรเลงสอดประสานด้วยท านองที่คล้ายกนั - อาทิตย์อบัแสง 
(Blue Day) 
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2. บรรเลงสอดประสาน ในช่วงที่ท านองหลกับรรเลงโน้ตลากยาว มีลกัษณะ

เป็นการเลน่สลบักนั พบในห้องเพลงที่ 28 - 34 และ 66 -79 

 

ภาพประกอบ 108 แสดงตวัอย่างการบรรเลงสอดประสานในชว่งที่ท านองหลกับรรเลงโน้ตลากยาว 
- อาทิตย์อบัแสง (Blue Day) 

ทัง้หมดนีเ้ป็นการแสดงถึงเนือ้ดนตรีแบบ Homophony 
คอร์ด (Chord) 
เนื่องด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์เพลง อาทิตย์อับแสง นี ้ได้ถูกควบคุมโน้ตใน

แนวท านองให้เหมาะกบัคอร์ดมาเป็นอย่างพิถีพิถนัแล้ว ชยัภคัได้ตระหนกัถึงข้อนีเ้ป็นอย่างดี ท าให้
เม่ือท าการวิเคราะห์ทางเดินคอร์ดท่ีบรรเลงด้วยเปียโน พบวา่ เป็นการด าเนินคอร์ดตามบทพระราช
นิพนธ์เดิม มิได้ท าการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด จะมีเพียงการดัดแปลงเพื่อแสดงอัตราส่วนของ
ท านองหลกัเลก็น้อย เพื่อให้เอกลกัษณ์ของเคร่ืองเคร่ืองดนตรีนัน้ ชดัเจนขึน้ 
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ภาพประกอบ 109 แสดงการเปรียบเทียบการด าเนินคอร์ด - อาทิตย์อบัแสง (Blue Day) 



  187 

 
ขัน้คู่ (Interval) 
เพลงนีมี้การใช้ขัน้คู่เพื่อสร้างเสียงประสานในแนวเคร่ืองดนตรีซออู้  ช่วงที่มีการ

บรรเลงสอดประสานด้วยท านองคล้ายกนั แต่ตา่งระดบัเสียงกนั  
พบในห้องเพลงที่ 24 - 26 และ 62 - 64 
(ท านองหลกัจะอยู่ที่ ซอด้วง และ ซอเอ้อห)ู 

ตาราง 58 แสดงขัน้คู ่- อาทติย์อบัแสง (Blue Day) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องเพลงที่ คอร์ด ซออู้ 

24 Cm 3m 

25 D 1P 

26 Cm 6m 

62 Cm 3m 

63 D 1P 

64 Cm 6m 
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4.2.11 พรปีใหม่ (New Year Greeting) 
- แนวคิด และแรงบันดาลใจในการเรียบเรียงผลงาน 
บรรยากาศการเล่นดนตรีรอบกองไฟ ถูกใช้เป็นแนวคิดหลกัในการเรียบเรียงเพลงนี ้

เนื่องจากเป็นเพลงสดุท้าย ผู้ เรียบเรียงจงึต้องการสง่ต่อความสขุ, สง่ต่อความรู้สกึที่ดีก่อนที่ผู้ ฟังจะ
ฟังเพลงจนจบอัลบัม้นี ้ภาพรวมของดนตรีจะเน้นฟังสบาย ใช้แนวประสานเสียงที่น้อย ไม่ให้มี
ความซบัซ้อน ทัง้ในการบรรเลงท านองหลกั และเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าที่ใช้เป็นโครงสร้างหลกัของเพลง 

- บันไดเสียง (Scale) 
ในแนวเสียงที่เป็นท านองเด่นชัด ปรากฏโน้ตทัง้หมด คือ  Bb / B / C / D / Eb / F / 

Gb / G / Ab  และ A เม่ือพิจารณาถึงจ านวนของโน้ต จะพบว่า โน้ต Gb, Ab และ B ปรากฏใน
เพลงเป็นจ านวนน้อยกวา่โน้ตอื่น กลา่วคือ จากจ านวนห้องเพลงทัง้หมด 77 ห้องเพลง  

พบโน้ต Gb ที่ห้องเพลงที่ 5 และ 48 รวม 2 ครัง้ 
พบโน้ต Ab ที่ห้องเพลงที่ 3  รวม  1 ครัง้ 
และพบโน้ต B ที่ห้องเพลงที่ 7  รวม 1 ครัง้ 

จงึถือว่าโน้ต Gb, Ab และ B ไม่ใช่โน้ตหลกัในเพลง โน้ตหลกัจงึมีเพียง โน้ต Bb / C / 
D / Eb / F / G และ A 

- ระบบอิงกุญแจเสียง (Key Tonality) 
จากบันไดเสียงที่พบจึงสามารถระบุได้ว่าเพลงนีอ้ยู่ในระบบอิงกุญแจเสียง Bb มี

ระดบัเสียงต ่ากวา่ต้นฉบบัที่เป็นกญุแจเสียง C อยู่ 2 คร่ึงเสียง  
- แนวท านอง และช่วงเสียง (Melody and Range) 
แนวท านอง (Melody) จากแนวท านองที่ปรากฏ พบเคร่ืองดนตรีไทยด าเนินท านอง

ทัง้หมด ได้แก่ ขิม, ขลุ่ยเพียงออ, ซอด้วง, ซออู้ , ซอเอ้อหู, ระนาดเอก (ไม้นวม) และระนาดทุ้ม 
จดัสรรให้บรรเลงดงันี ้
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ตาราง 59 แสดงช่วงแนวท านอง - พรปีใหม่ (New Year Greeting) 

ห้องเพลง จ านวนห้องเพลง เคร่ืองดนตรี 
1 - 12 12 ขิม (เดี่ยว) 
12 - 20 9 ซอด้วง, ซออู้ 
20 - 28 9 ระนาดเอก, ระนาดทุ้ม 
28 - 36 9 ขลุย่เพียงออ, ซอเอ้อห ู
36 - 40 5 ขิม, ซอด้วง, ซออู้ , ระนาดเอก และระนาดทุ้ม 
40 - 44 5 ขิม, ขลุย่เพียงออ, ซอด้วง, ซออู้ , ซอเอ้อห,ู ระนาดเอก และ

ระนาดทุ้ม 
52 - 60 9 ขลุย่เพียงออ, ซอเอ้อห ู
60 - 73 14 ขิม, ขลุย่เพียงออ, ซอด้วง, ซออู้ , ซอเอ้อห,ู ระนาดเอก และ

ระนาดทุ้ม 
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ช่วงเสียง (Range) ของแตล่ะเคร่ืองดนตรีสรุปได้ดงันี ้

ตาราง 60 แสดงช่วงเสียงแนวท านอง - พรปีใหม่ (New Year Greeting) 

เคร่ืองดนตรี ช่วงเสยีง (ต ่า - สงู) ภาพแสดงช่วงเสียง 
ขิม G (2) - Bb (4) 

 
ขลุย่เพียงออ Bb (2) - F (4) 

 
ซอด้วง G (3) - Bb (4) 

 
ซออู้ Bb (2) - Bb (3) 

 

ซอเอ้อห ู Bb (2) - Bb (3) 

 

ระนาดเอก A (2) - Bb (4) 

 

ระนาดทุ้ม G (2) - Bb (3) 

 

  
เม่ือช่วงเสียงของทกุเคร่ืองดนตรีมาเรียงตอ่กนัจะแสดงได้ดงันี ้

 

ภาพประกอบ 110 แสดงช่วงเสียงแนวท านอง - พรปีใหม่ (New Year Greeting) 
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- การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทย และการปรับเสียง  
การเรียบเรียงเพลงพรปีใหม่นี ้เป็นการรวมเคร่ืองดนตรีไทยทัง้หมดที่ได้ใช้บนัทกึเสียง

มาในทุกเพลงก่อนหน้านี ้ได้แก่ ขิม, ขลุ่ยเพียงออ, ซอด้วง, ซออู้ , ซอเอ้อหู, ระนาดเอก (ไม้นวม) 
และระนาดทุ้ม 

ขิม ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง G (2) - 
Bb (4) มีการปรับเสียงดงันี ้

 

ภาพประกอบ 111 แสดงการเทียบเสียงขิม - พรปีใหม่ (New Year Greeting) 
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ขลุ่ยเพียงออ ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง Bb (2) - F (4) ใช้ขลุ่ยเทียบเสียงตาม
มาตรฐานดนตรีตะวนัตก คีย์ Bb ได้ดงันี ้

ภาพประกอบ 112 แสดงการเทียบเสียงขลุย่เพียงออ - พรปีใหม่ (New Year Greeting) 
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ซอด้วง ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวันตก โดยสายทุ้มเป็นโน้ต F และเทียบ
สายเอกเป็นโน้ต C ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง G (3) - Bb (4) 

 

ภาพประกอบ 113 แสดงการเทียบเสียงซอด้วง - พรปีใหม่ (New Year Greeting) 
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ซออู้  ได้เทียบเสียงตามมาตรฐานดนตรีตะวนัตก โดยสายทุ้มเป็นโน้ต Bb และเทียบ
สายเอกเป็นโน้ต F ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง Bb (2) - Bb (3) 

 

ภาพประกอบ 114 แสดงการเทียบเสียงซออู้  - พรปีใหม่ (New Year Greeting) 
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ซอเอ้อห ูปรากฏโน้ตทัง้หมดในช่วง Bb (2) - Bb (3) 

 

ภาพประกอบ 115 แสดงการเทียบเสียงซอเอ้อห ู- พรปีใหม่ (New Year Greeting) 

ระนาดเอก ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง A (2) - Bb (4) มีการปรับเสียงดงันี ้

 

ภาพประกอบ 116 แสดงการเทียบเสียงระนาดเอก - พรปีใหม่ (New Year Greeting) 
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ระนาดทุ้ม ปรากฏโน้ตทัง้หมดอยู่ในช่วง G (2) - Bb (3) มีการปรับเสียงดงันี ้

 

ภาพประกอบ 117 แสดงการเทียบเสียงระนาดทุ้ม - พรปีใหม่ (New Year Greeting) 

- สังคีตลักษณ์ (Musical Form) 
ในการเรียบเรียงใหม่ เพลง พรปีใหม่ ยงัคงสงัคีตลกัษณ์เดิมของเพลงไว้ ซึ่งมีรูปแบบ

เป็น A - A’ - B - A’’ คือเป็นท่อน A จ านวน 8 ห้อง, ท่อน A’ จ านวน 8 ห้อง, ท่อน B จ านวน 8 ห้อง  
และท่อน A’’ อีกจ านวน 8 ห้อง ชยัภคัได้ท าการเรียบเรียงท่อนดนตรีช่วงเร่ิมต้น (Intro) บรรเลงด้วย
ขิม แบบไม่มีจงัหวะบงัคบั (Free time), ช่วงดนตรีเดี่ยวกลางเพลง (Solo) และช่วงดนตรีท้ายเพลง 
(Outro) เพิ่มเข้าไป โดยใช้ท่อน A ในรอบท่ี 2 ในการเลน่เดี่ยวกีต้าร์ ท าให้สงัคีตลกัษณ์ของทัง้เพลง
เป็นดงันี ้
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ตาราง 61 แสดงสงัคีตลกัษณ์ - พรปีใหม่ (New Year Greeting) 

ท่อนเพลง ห้องเพลง 
Intro 1 - 12 

A 12 - 20 
A’ 21 - 28 
B 29 - 36 
A’’ 37 - 44 

Solo 45 - 52 

B 53 - 60 
A’’ 60 - 68 

Outro 68 - 77 

 
- สีสันเสียง (Tone Color) 
สีสนัเสียงที่โดดเด่นของแนวท านองคือ ขิม ด้วยลกัษณะของเสียงตวัเคร่ืองเอง ผนวก

กบัในเพลงนีเ้ป็นเคร่ืองที่บรรเลงด้วยโน้ตที่มีช่วงเสียงกว้างที่สดุ เพื่อลดความฉดูฉาดของสีสนัเสียง
ไม่ให้แตกตา่งกนัเกินไป จงึท าการปรับลดย่านความถ่ีด้วย Equalizer ในกระบวนการผสมเสียง ท า
ให้เคร่ืองดนตรีที่บรรเลงท านองหลกัทัง้หมดมีสีสนัไปในทิศทางเดียวกนั 

- เสียงประสาน (Harmony): เนื ้อดนตรี (Texture), คอร์ด (Chord), ขั ้น คู่ 
(Interval) 

การเรียบเรียงเสียงประสานในเพลงนีต้้องการให้ความรู้สึกผ่อนคลาย และฟังดูมี
จงัหวะ การเรียบเรียงเสียงประสานของเคร่ืองดนตรีด าเนินท านองหลกัจึงไม่มีความซบัซ้อน เป็น
การเลน่ท านองหลกัสลบักนัไปมา 

เนือ้ดนตรี (Texture) 
การเรียบเรียงเสียงประสานของเคร่ืองดนตรีด าเนินท านองหลัก ชัยภัค ไม่

ต้องการให้มีความซบัซ้อน จากการถอด Score พบว่า ในช่วงการด าเนินท านอง ทัง้หมดล้วนเล่น
แต่เพียงท านองหลกั มีการเพิ่มเติมโน้ต ให้เป็นไปตามลีลาของเคร่ืองดนตรีนัน้ 
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ภาพประกอบ 118 แสดงการเพิ่มเติมโน้ตประดบัในแนวท านองหลกั - พรปีใหม่  
(New Year Greeting) 

พบเคร่ืองดนตรีไฟฟ้าที่ใช้เป็นโครงสร้างหลกัของเพลง คือ อคูสติกกีต้าร์ ที่เล่น
แบบกระจายโน้ต และเล่นคอร์ดเป็นจังหวะตลอดเพลง ท าให้ยงัเป็นการแสดงถึงเนือ้ดนตรีแบบ 
Homophony 

คอร์ด (Chord)  
บทเพลงพระราชนิพนธ์เพลง พรปีใหม่ นี ้ได้ถูกควบคุมโน้ตในแนวท านองให้

เหมาะกบัคอร์ดมาเป็นอย่างพิถีพิถนัแล้ว เป็นอีกครัง้ที่ ชยัภคั ตระหนกัถึงข้อนีเ้ป็นอย่างดี ท าให้
เม่ือท าการวิเคราะห์ทางเดินคอร์ดท่ีบรรเลงด้วยอคสูติกกีต้าร์ พบวา่ สว่นใหญ่เป็นการด าเนินคอร์ด
ตามบทพระราชนิพนธ์เดิม จะมีเพียงในห้องเพลงที่ 31 ตามการเปรียบเทียบการด าเนินคอร์ด จะ
พบวา่มีการเพิ่มคอร์ดเข้ามา 
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ภาพประกอบ 119 แสดงการเปรียบเทียบการด าเนินคอร์ด - พรปีใหม่ (New Year Greeting) 

 



  200 

ขัน้คู่ (Interval) 
นอกเหนือจากขัน้คู่ 8 บรรเลงด้วยระนาดเอกแล้ว และสามารถพบได้เป็นปกติใน

เคร่ืองดนตรีประเภทตี การใช้ขัน้คู่เพื่อการบรรเลงท านองหลกั มีอยู่ในส่วนของระนาดทุ้ม ในห้อง
เพลงที่ 21 - 28, 37 - 44 และ ห้องเพลงที่ 61 - 72  

พบการใช้คู ่3 จ านวน 32 ครัง้  
พบการใช้คู ่4 จ านวน 15 ครัง้ 
และ พบการใช้คู ่5 จ านวน 8 ครัง้ 

ในขัน้คูเ่หลา่นี ้จะมีโน้ตท่ีเป็นท านองของเพลงอยู่ด้วย การเลือกใช้ขัน้คูข่องชยัภคั
ในท่อนนีจ้ึงค านึงถึงโน้ตที่อยู่รวมกบัคอร์ดแล้วไม่ท าให้เกิดเสียงกระด้างจนเกินไป ซึง่เป็นคู่ 3 เป็น
หลกั 

ภาพประกอบ 120 แสดงขัน้คูใ่นแนวเสียงระนาดทุ้ม - พรปีใหม่ (New Year Greeting) 
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บทที่ 5 
สรุปผลการศกึษา อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

การศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมัย กรณีศึกษา ชุด ในดวงใจนิรันดร์            
(บรรเลงเพลงฟ้า) โดย ชัยภัค ภัทรจินดา ผู้ วิจัยได้ศึกษาจากต าราวิชาการที่ เก่ียวข้อง, การ
สัมภาษณ์ ชัยภัค ภัทรจินดา และศึกษาจากการบันทึกโน้ตสากลแยกตามเสียงเคร่ืองดนตรี 
(Score) จากกรณีศึกษา ชุด ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) ทัง้ 11 เพลง ด้วย Software: 
Cubase Pro และ Dorico ท าขึน้ด้วยผู้ วิจัย และได้รับการตรวจทานจาก ชัยภัค ภัทรจินดา แล้ว 
โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อทราบวิธีการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมยัของ ชัยภัค ภทัรจินดา และ
เพื่อทราบแนวคิด, เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมัย กรณีศึกษาชุด ในดวงใจนิ
รันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) 

สรุปผลการศึกษา 
1. ผลการศึกษาวิธีการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยของ ชัยภคั ภทัรจนิดา  

ประกอบด้วยองค์ความรู้ 4 ส่วนที่มีความสมัพันธ์กัน ได้แก่ การเทียบเสียง, คอร์ด, 
โครงสร้างเพลง  และ เสียงสงัเคราะห์ (Synthesizers) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 121แสดงองค์ความรู้ 4 สว่น - สรุปผลการศกึษา 

การเทยีบเสียง 

คอร์ด โครงสร้างเพลง 

เสียงสังเคราะห์ 
(Synthesizers) 
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การเทียบเสียงเคร่ืองดนตรีไทยที่เป็นเคร่ืองสาย เป็นทกัษะแรกที่น าพา ชยัภคั เข้าสู่
ความเข้าใจในดนตรีร่วมสมยั การเทียบเสียงของเคร่ืองดนตรีไทยตามปกติ จะใกล้เคียงกบัโน้ตบน
บนัไดเสียง Bb ใน Concert Key จากการยกตวัอย่างการเทียบเสียงของซออู้  ท าให้พบวา่  

- การเทียบเสียงให้โน้ตเร่ิมต้นเป็นเสียง Bb นัน้จะเป็นเสียงที่ใกล้เคียงธรรมชาติ
เดิมของดนตรีไทย และสะดวกตอ่การบรรเลง 

- การเทียบเสียงให้โน้ตเร่ิมต้นเป็นเสียง A หรือ เทียบให้ต ่ากว่าความคุ้นชินตาม
ขนบของผู้ เล่นดนตรีไทย จ านวน 1 คร่ึงเสียง เสียงซออู้จะไพเราะที่สดุ  เพราะเกิดการก าธรเสียงที่
เหมาะสม และยงัสะดวกตอ่การบรรเลงอยู่ 

- สว่นการเทียบเสียงซออู้ที่สงู หรือ ต ่ากว่า Bb จ านวน 2 คร่ึงเสียง กล่าวคือ การ
เทียบเสียงสงูกวา่มีเสียงโน้ตเป็น C และ ต ่ากวา่มีเสียงโน้ตเป็น Ab ทัง้ 2 การเทียบเสียงนีไ้ม่เหมาะ
ต่อการบรรเลงเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเงื่อนไขทางคณุภาพเสียง และความไม่สะดวกต่อการบรรเลง 

หลักการดังกล่าวถูกน าประยุกต์ใช้กับซอด้วง และเคร่ืองดนตรีทุกชนิดที่จะน ามา
บรรเลงร่วมกบัดนตรีตะวนัตกระบบ 12 คร่ึงเสียงได้ 

ขิม เป็นอีกหนึง่เคร่ืองดนตรีที่ ชยัภคั มีความเช่ียวชาญเป็นพิเศษ ได้ท าการทดลองตัง้
เสียงแบบต่าง ๆ มาตัง้แต่สมยัฝึกซ้อมดนตรีในวยัเด็ก จนสามารถเทียบเสียงขิมให้มีระยะเสียงห่าง
คร่ึงเสียงได้เป็นจ านวนมาก ดงัที่ได้แสดงไว้เป็นการเทียบเสียงขิม ที่สามารถบรรเลงในเพลงที่มี
กญุแจเสียง Ab (4 Flat) ได้ 

จากทักษะการฝึกซ้อมอคูสติกกีต้าร์ และคีย์บอร์ด ที่ เร่ิมต้นมาพร้อมกับการเรียน
ดนตรีไทย ชยัภคัจะใช้คอร์ดที่มีโน้ตประกอบกนัไม่น้อยกว่า 3 ตวั หรือเป็นคอร์ดที่มีความเครียด
สงู (Tension) ในการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมยั เพื่อสร้างความแตกต่างให้กบัดนตรีพืน้หลงั
ที่บรรเลงร่วมกบัท านองหลกัเพลงไทยที่มกัจะด าเนินด้วยโน้ต 5 เสียง (Pentatonic) เป็นหลกั 

“โครงสร้างเพลง” ในความหมายของ ชัยภัค มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก จะถูก
พิจารณาในขัน้ตอนเร่ิมการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัย คือ แนวท านองของเพลง, เคร่ือง
ดนตรีที่ต้องการใช้สื่อสารท านองหลกั และท่อนเพลง (Musical Form) ทัง้ 3 ส่วนนีมี้ความสมัพนัธ์
ต่อเน่ืองกนั 

เสียงดนตรีที่ ไม่ มี เคร่ืองดนตรีอคูสติกใด ๆ ท าได้ หรือ เสียงสังเคราะห์ด้วย 
Computer (Synthesizers) ชยัภคัมกัเรียกอย่างง่าย เพื่อให้บุคคลทัว่ไปเข้าง่ายว่า “ดนตรีไฟฟ้า” 
ถกูใช้เป็นสิ่งบ่งบอกบรรยากาศของเพลง เป็นส่วนเติมเต็มจินตนาการให้นกัแต่งเพลง และผู้ ฟังได้
อย่างไม่มีที่สิน้สดุ   
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2. ผลการศึกษาแนวคิด และเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมัย 
กรณีศึกษาชุด ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) 

เพลงชุดนีจ้ัดท าขึน้เพื่อน้อมร าลึกถึงพระราชอัจฉริยภาพและเป็นการถวายความ
อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
(พระนามปัจจุบัน) คัดเลือกมา จ านวน 11 เพลง จะเป็นเพลงที่เป็นที่คุ้ นเคยจากประสบการณ์
ส่วนตัวของชัยภัค และเป็นเพลงที่นิยมของประชาชนทั่วไป อีกประการหนึ่ง ต้องเป็นเพลงที่
สามารถบรรเลงแนวท านองด้วยเคร่ืองดนตรีที่ก าหนดได้ โดยทุกเพลงจะถูกตีความแนวคิดเพื่อ
เรียบเรียงดนตรีใน 2 รูปแบบ คือ  

 1. ตีความจากความหมายของชื่อเพลง 
 2. ก าหนดทิศทางการเรียบเรียงให้สอดคล้องกบัเพลงต้นฉบบั  
สามารถสรุปได้ ดงันี ้

ตาราง 62 สรุปรูปแบบแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานชดุ ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) 

รูปแบบ ช่ือเพลง 
ตีความจากความหมายของช่ือเพลง ใกล้รุ่ง (Near Dawn) 

สายฝน (Falling Rain) 
ความฝันอนัสงูสดุ (The Ultimate Dream) 
แสงเดือน (Magic Beams) 
ลมหนาว (Love in Spring) 
ยามเย็น (Love at Sundown) 
อาทิตย์อบัแสง (Blue Day) 
พรปีใหม ่(New Year Greeting) 

ก าหนดทิศทางการเรียบเรียงให้
สอดคล้องกบัเพลงต้นฉบบั 

ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) 
แผ่นดินของเรา (Alexandra) 
แสงเทียน (Candlelight Blues) 
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แนวท านองหลกัของเพลงในชดุนีจ้ะถกูย้ายแนวเปลี่ยนเคร่ืองดนตรีเป็นจ านวนทกุ ๆ 
16, 8, 4 หรือ 2 ห้องเพลง ยกเว้นเพลง ยามเย็น (Love at Sundown) ที่ด าเนินท านองด้วย ขิม 
เพียงแนวเดียว และทัง้ 11 บทเพลง มีระบบอิงกุญแจเสียง (Key Tonality) ดงันี ้

ตาราง 63 สรุประบบอิงกญุแจเสียง (Key Tonality) 

ช่ือเพลง ระบบอิงกญุแจเสียง (Key Tonality) 
ในดวงใจนิรันดร์ (Still on my mind) F 
แผ่นดินของเรา (Alexandra) E 
ใกล้รุ่ง (Near Dawn) Eb 
สายฝน (Falling Rain) Eb 
ความฝันอนัสงูสดุ (The Ultimate Dream) Bb 
แสงเทียน (Candlelight Blues) F 
แสงเดือน (Magic Beams) Bb 
ลมหนาว (Love in Spring) Bb 
ยามเย็น (Love at Sundown) Ab 
อาทิตย์อบัแสง (Blue Day) Bb 
พรปีใหม่ (New Year Greeting) Bb 

 
เป็นระบบอิงกญุแจเสียง (Key Tonality)  Eb จ านวน 2 เพลง 
      E  จ านวน 1 เพลง 
      F  จ านวน 2 เพลง 
      Ab  จ านวน 1 เพลง 
      Bb จ านวน 5 เพลง 
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เคร่ืองดนตรีที่ท าการบรรเลงเพื่อบนัทกึเสียงเพลงชดุนี ้มีช่วงเสียง (Range) ดงันี ้
  1. ขิม   มีช่วงเสียง ตัง้แต่ G (2) ถึง Bb (4) 
  2. ซอด้วง  มีช่วงเสียง ตัง้แต่ D (3) ถึง Bb (4) 
  3. ซออู้   มีช่วงเสียง ตัง้แต่ Bb (2) ถึง D (4) 
  4. ซอเอ้อห ู มีช่วงเสียง ตัง้แต่ Bb (2) ถึง E (4) 
  4. ขลุย่หลิบ  มีช่วงเสียง ตัง้แต่ E (4) ถึง Bb (5) 
  5. ขลุย่เพียงออ  มีช่วงเสียง ตัง้แต่ Bb (2) ถึง F (4) 
  6. ขลุย่อู้  มีช่วงเสียง ตัง้แต่ F (2) ถึง D (3) 
  7. ระนาดเอก  มีช่วงเสียง ตัง้แต่ A (2) ถึง F (5) 
  8. ระนาดทุ้ม  มีช่วงเสียง ตัง้แต่ F (2) ถึง F (4) 
เพื่อให้การสรุปช่วงเสียง (Range) สามารถใช้เป็นข้อมลูเบือ้งต้นส าหรับผู้ที่ต้องการ

เรียบเรียงเพลงให้กับเคร่ืองดนตรีเหล่านีบ้รรเลงได้ จ าเป็นต้องศึกษารายละเอียดในส่วนของการ
ปรับเสียงในแตล่ะเพลงควบคูก่นัไป 

ในส่วนของการเทียบเสียงของระนาดเอกและระนาดทุ้มนัน้ หากท าการเทียบเสียง
เพื่อให้เป็นการครบ 12 คร่ึงเสียงตามหลกัดนตรีตะวนัตก จะท าให้ไม่สะดวกต่อการบรรเลง ชยัภคั
จึงได้ท าการเทียบเป็น Blues Scale เพื่อให้สามารถบรรเลงเพลงในชดุนีไ้ด้ และยงัเป็นการสะดวก
ต่อผู้บรรเลง 

สังคีตลักษณ์ (Musical Form) ในเพลงชดุนี ้ชยัภคั ได้สร้างท่อนเร่ิมต้นเพลง (Intro) 
เพื่อเป็นการเกร่ินเข้าสูเ่พลง ถดัมาในทกุเพลงจะเข้าสูเ่นือ้เพลงหลกัครัง้ที่ 1 ที่คงไว้ซึง่การเรียงท่อน
เพลงรูปแบบเดิมตามต้นฉบบัแบบครบทกุท่อนเพลง ต่อด้วยท่อนการบรรเลงเดี่ยวด้วยเคร่ืองดนตรี
อื่น (Solo) หลงัจากนัน้จะน าท่อนเพลงในครัง้ที่ 1 มาเลน่อีกหนึง่รอบ หรือ แบ่งบางสว่นออกเลน่ซ า้ 
โดยมีรายละเอียดของเสียงประสานแตกต่างกัน แล้วจบสุดท้ายด้วยการสร้างท่อนดนตรีออก 
(Outro) ที่อาจเป็นการน าเนือ้ในเพลง 2 ห้องเพลง หรือ 4 ห้องเพลงสดุมาเล่นซ า้ด้วยเคร่ืองดนตรี
อื่น หรือเรียงเรียงขึน้มาใหม่ เป็นไปในรูปแบบทัง้หมด 9 เพลง  
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ในเพลง ยามเย็น มีรูปแบบเป็นการสร้างท่อนเร่ิมต้นเพลง (Intro) ขึน้มา ถัดมาเป็น
การเข้าสู่เนือ้เพลงหลกั ไม่มีช่วงเดี่ยวดนตรีช่วงกลางเพลง (Solo) ท าการเล่นซ า้อีก 2 ท่อนเพลง 
หรือคร่ึงหนึ่งจากต้นฉบบั แล้วจบสดุท้ายด้วยการสร้างท่อนดนตรีออก (Outro) ซึ่งในเพลง “ความ
ฝันอนัสงูสดุ” ก็จะไม่มีช่วงเดี่ยวดนตรีช่วงกลางเพลง (Solo) เช่นกัน แต่ในเพลงนีเ้ป็นรูปแบบที่มี
ดนตรีท่อนเร่ิมต้นเพลง (Intro) เข้าสู่ท่อนเพลงตามต้นฉบบั และเป็นท่อนดนตรีออก (Outro) ไม่มี
การเลน่ซ า้ใด 

 

ภาพประกอบ 122 สรุปสงัคีตลกัษณ์ 

สีสันเสียง (Tone Color) ทัง้ 11 เพลง มีแนวท านองเด่นชัดเป็นเคร่ืองดนตรีไทย 
และซอเอ้อหู    ท าให้สีสนัเสียงของเพลงเป็นไปในทิศทางเดียวกัน หากแต่แตกต่างกันด้วยการ
ถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเทคนิคการบรรเลงท านอง และการสร้างแนวท านองสอดประสานตาม
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อารมณ์เพลงในแต่ละเพลง น า้หนกัสีสนัของเพลงจะถูกก าหนดด้วยลกัษณะเสียงของกลุ่มดนตรี
พืน้หลงัที่เป็นเคร่ืองดนตรีสงัเคราะห์ (Synthesizers) เป็นหลกั ในเพลงที่ต้องการความสนุกสนาน 
จะมีการใช้เคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะขนาดเล็กประกอบ 

เสียงประสาน (Harmony) วิธีการเรียบเรียงเสียงประสานในเพลง “ลมหนาว” นัน้
แตกต่างจากเพลงอื่น มีเนือ้ดนตรี (Texture) เป็นแบบ Polyphony ส่วนในเพลงที่เหลืออีก 10 
เพลง มีเนือ้ดนตรีเป็นแบบ Homophony การใช้ คอร์ด (Chord) ในเพลงชุดนี ้เพื่อเป็นการแสดง
ความเคารพต่อพระราชอจัฉริยภาพของผู้พระราชนิพนธ์ ในช่วงของท านองหลกัจะอ้างอิงกบัคอร์ด
เดิมตามต้นฉบับ จะมีเพิ่มเติมในส่วนของ Tension เพียงเล็กน้อย อาทิ คอร์ดเติมโน้ตล าดับที่ 9 
(add9th), คอร์ดเติมโน้ตล าดบัที่ 13 เป็นต้น ในส่วนของท่อนเพลงที่เป็นท่อนเร่ิมต้นเพลง (Intro), 
ท่อนเดี่ยวดนตรีกลางเพลง (Solo) และท่อนดนตรีจบเพลง (Outro) ที่ ชัยภัค ได้เรียบเรียงขึน้มา
เพิ่มเติม ก็จะอ้างอิงคอร์ดท่ีอยู่ในเพลงนัน้ ๆ ตามต้นฉบบั น ามาจดัเรียงใหม่พร้อมสร้างแนวท านอง
ประกอบ 

ขัน้คู่ (Interval) ในแนวท านองสอดประสานจะใช้ขัน้คู่ที่อยู่มีความสมัพนัธ์กบัคอร์ด 
(Chord) อยู่เสมอ กลา่วคือ การสร้างแนวท านองสอดประสานจะลงโน้ตส าคญัเป็นโน้ตใดโน้ตหนึ่ง
ที่อยู่ในคอร์ดอยู่เสมอ ไม่วา่จะเป็นขัน้คู่แบบกลมกลอ่ม หรือขัน้คูแ่บบกระด้าง แตย่งัมีข้อสงัเกตอื่น
ในเพลง “ในดวงใจนิรันดร์” และ “ใกล้รุ่ง” ที่ให้ความส าคญักบัทิศทางการเคลื่อนที่ของแนวท านอง
สอดประสาน มากกวา่การสร้างขัน้คูท่ี่มีความสมัพนัธ์กบัคอร์ด (Chord) 

อภปิรายผล 
ชยัภคั ภทัรจินดา เป็นนกัดนตรีที่มีแนวคิดก้าวหน้า สามารถประพนัธ์เพลงได้หลากหลาย

รูปแบบ เป็นผู้ เช่ียวชาญการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมยั ทัง้หมดนีมี้ที่มาจากพืน้ฐานการ
มีความลุ่มหลงในดนตรีตัง้แต่วยัเด็ก เปิดรับดนตรีทกุรูปแบบ พร้อมทัง้ท าการทดลองสร้างสิ่งใหม่ 
ทัง้การทดลองเทียบเสียงพร้อมศึกษาผลลพัธ์จากการเทียบเสียงซออู้ในระดบัเสียงที่แตกต่างกนั, 
การเทียบเสียงขิมให้มีจ านวนความห่างคร่ึงเสียงเพิ่มมาอีก 4 คร่ึงเสียง, การใช้ดนตรีไฟฟ้าเป็น
เคร่ืองมือเติมเต็มจินตนาการ เหล่านีล้้วนแล้วแต่ต้องมีพืน้ฐานความเข้าใจรากฐานเดิมอย่างถ่อง
แท้ และเป็นอีกหนึ่งบุคคลส าคัญที่ผลิตสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยให้ปรากฏสู่สาธารณะ
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ได้สร้างการรับรู้แก่สงัคม ถึงการยงัมีอยู่และการเคลื่อนที่ปรับตวัของดนตรีไทยให้
อยู่ควบคู่กบัคนไทยได้อย่างสม ่าเสมอ  ผลการศึกษานีส้อดคล้องกบั วริสร เจริญพงศ์ (2552 : 96-
105) ได้ศกึษาการสร้างสรรค์งานดนตรีกรรมแนวดนตรีไทยร่วมสมยั ของ ชยัภคั ภทัรจินดา 
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การเรียบเรียงเสียงประสานเพลงในชุด ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) นี ้จัดท าขึน้
เพื่อน้อมร าลกึถึงพระราชอจัฉริยภาพและเป็นการถวายความอาลยัแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (พระนามปัจจุบัน) ชัยภัค ได้คงไว้ซึ่ง
โครงสร้างบทพระราชนิพนธ์เดิมมากที่สดุ ทัง้ท านองหลกัของเพลง, สงัคีตลกัษณ์ (Musical From) 
และคอร์ด (Chord) เพื่อน าเสนอในรูปแบบของดนตรีร่วมสมยัโดยใช้เคร่ืองดนตรีไทย และซอเอ้อห ู
เป็นเคร่ืองดนตรีด าเนินท านองหลกัที่บรรเลงร่วมกบัเคร่ืองดนตรีตะวนัตก ดนตรีไฟฟ้า และเคร่ือง
ดนตรีประกอบจังหวะ โดยจะปรับระดับเสียงของทุกเพลงให้มีแนวท านองอยู่ในระบบอิงกุญแจ
เสียงที่เคร่ืองดนตรีไทยสามารถบรรเลงได้ พิจารณาช่วงเสียงของท านอง แล้วจึงเลือกเคร่ืองดนตรี
เข้ามาบรรเลงท านองหลกั สื่อสารอารมณ์ตามการตีความจากช่ือเพลง หรือตีความให้สอดคล้อง
กับต้นฉบับเดิม เร่ิมจากการควบคุมบรรยากาศสีสันเสียง (Tone Color) ของเพลงด้วยเสียง
สงัเคราะห์ (Synthesizer), เปียโน, เปียโนไฟฟ้า, เคร่ืองประกอบจงัหวะ ตามแต่จินตนาการที่เกิด
ขึน้กบัเพลง จะสร้างท่อนเร่ิมเพลง (Intro) และท่อนออกท้ายเพลง (Outro) โดยอ้างอิงจากสิ่งที่มีอยู่
เดิมน ามาจัดเรียงใหม่ ในขัน้ตอนการเรียบเรียงเสียงประสานจะคิดแนวเสียง และบันทึกลงใน
คอมพิวเตอร์ครัง้ละ 1 ชิน้ดนตรี การออกแบบแนวประสานเสียง (Harmony) ในเพลงชดุนีต้้องการ
ให้ผู้ ฟังเข้าถึงได้ง่าย ใช้ขัน้คู่ (Interval) ที่ไม่มีซับซ้อน มีเนือ้ดนตรี (Texture) เป็น Homophony 
และ Polyphony เหลา่นีเ้ป็นการสะท้อนถึงความสามารถในการเล่นดนตรี ความเช่ียวชาญในการ
เรียบเรียงเสียงประสาน และการเป็นบคุคลที่เรียนรู้ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน
ดนตรีร่วมสมัยให้เกิดรูปแบบใหม่เสมอ สอดคล้องกับ วีรชาติ เปรมานนท์ (2537: 4-10) ได้ให้
ความหมาย ดนตรีร่วมสมยัไทย เป็นดนตรีที่ใช้ท านอง ลีลา ส าเนียง สีสนั และความรู้สกึแบบไทย 
ในแบบใดในแบบหนึ่งหรือแบบผมผสาน ไม่จ ากดัประเภทของเคร่ืองดนตรีที่ใช้คีตลกัษณ์ ทฤษฎี 
หลกัการ และวิธีการประพนัธ์ 

การศึกษาการสร้างสรรค์ผลงานดนตรีร่วมสมัยในรูปแบบของ ชัยภัค ภัทรจินดา เป็น
การศึกษาบุคคลข้อมลูตามหลกัการทางวิชามานุษยดุริยางควิทยา และการศึกษาการเรียบเรียง
เสียงประสานดนตรีร่วมสมยั กรณีศกึษาชดุ ในดวงใจนิรันดร์ (บรรเลงเพลงฟ้า) เป็นการเพิ่มข้อมลู
ทางวิชาการดนตรี เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจสร้างสรรค์งานเพลงในรูปแบบดงักล่าว ซึ่งยงัเป็นอีก
หนึ่งผลงานที่แสดงถึงความพยายามในการผสมผสานดนตรีตะวันออกและดนตรีตะวันตก ที่
รวมกันแล้วเกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่าทางดนตรีที่พฒันาปรับตวัต่อเนื่องอยู่เสมอควบคู่ไปกับทุก
สภาพสงัคม 
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ข้อเสนอแนะ 
การศึกษาการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีร่วมสมัย กรณีศึกษา ชุด ในดวงใจนิรันดร์ 

(บรรเลงเพลงฟ้า) โดย ชยัภคั ภทัรจินดา ผู้วิจยัเห็นวา่มีแนวทางที่จะศกึษาในด้านอื่น ๆ ได้คือ 
1. ควรท าการศกึษาการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงร่วมสมยัที่ชยัภคัเป็นผู้ประพนัธ์

ด้วยตวัเองทัง้หมดเพิ่มเติม เพราะจะเป็นการศกึษาผลงานที่เกิดขึน้จากความคิดใหม่ทัง้หมด ท าให้
สามารถมีข้อมลูในวิเคราะห์ได้หลากหลายมิติเพิ่มขึน้ 

2. ด้วยเทคโนโลยีทางดนตรีที่มีความพฒันาการอย่างก้าวกระโดดอยู่เสมอ พฒันาไป
อย่างไม่มีขีดจ ากดั ท าให้ในปัจจบุนัมีนกัประพนัธ์เพลงดนตรีร่วมสมยัเพิ่มขึน้มากมาย เทคนิควิธี
คิดในการเรียบเรียงดนตรีจึงเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ควรท าการศึกษานักประพันธ์เพลงร่วม
สมยัท่านอื่นเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการศึกษาความเปลี่ยนแปลงของสงัคมดนตรีร่วมสมยั
อยู่เสมอ 
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