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อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร. รุจี ศรีสมบตั ิ 

  
การวิเคราะห์ผลงานการประพนัธ์เพลงของ ประภาส ชลศรานนท์ ในครัง้นี ้เป็นการ

วิจยัโดยใช้หลกัวิชามานษุยดริุยางควิทยาในการศกึษา โดยมีวตัถปุระสงค์ดงันี ้1) ศกึษาชีวประวตัิ
ของประภาส ชลศรานนท์ 2) เพ่ือวิเคราะห์ผลงานการประพนัธ์เพลงของ ประภาส  ชลศรานนท์ ใน
ด้านของเนือ้ร้อง ท านองและแนวคิดในการแตง่เพลง ผลการศกึษาประวตัิและผลงานของประภาส 
ชลศรานนท์พบว่าประภาส ชลศรานนท์ มีช่ือเล่นท่ีใครๆ เรียกกนัอยา่งคุ้นเคยว่า พ่ีจิก เกิดเม่ือวนัท่ี 
18 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 เป็นชาวจงัหวดัชลบุรี เร่ิมเขียนเพลงครัง้แรก เป็นเพลงเชียร์กีฬาสีใน
ขณะท่ีก าลงัศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีโรงเรียนแสนสขุ เพลงท่ีถกูบนัทกึเสียงชดุแรกของ
เขาคือ เทปคาสเสทชดุ “ปรากฏการณ์ฝน” ของวงเฉลียงปัจจบุนัประภาส  ชลศรานนท์ อาศยัอยู่ท่ี
จดัหวดัปทุมธานี ประกอบอาชีพเป็นทัง้นกัคิด นักเขียน ผู้ก ากับ ผู้อ านวยการผลิต บรรณาธิการ
และนกัแต่งเพลง อีกทัง้ยงัเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
และด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการของบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) 
จากการศึกษาวิเคราะห์เพลงของประภาส  ชลศรานนท์จ านวน 7 เพลง พบว่า บทเพลงส่วนใหญ่
ค าร้องมีลักษณะคล้ายกลอนตลาด เร่ืองราวในบทเพลงส่วนหนึ่งนัน้มาจากประสบการณ์จริง 
การศึกษาเพิ่มเติมถึงภาษาท้องถ่ินต่างๆ และจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ในด้าน
ของท านองเพลงนัน้จะอยู่ในช่วงเสียงท่ีเหมาะสม  ท าให้ผู้ ท่ีขับร้องเพลง  ร้องได้อย่างเต็ม
ความสามารถ ในด้านประโยคเพลงต่างๆ จะมีเทคนิคท่ีใช้โดดเด่นในแต่ละเพลงต่างกัน แต่จะมี
การใช้เทคนิคนัน้ซ า้ไปซ า้มาในบทเพลง ในด้านคีตลกัษณ์นัน้จะใช้คีตลกัษณ์แตกตา่งกนัออกไปใน
แต่ละบทเพลง ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของเนือ้หาในเพลงนัน้ๆ และการเลือกนกัร้องนัน้จะเป็น
นกัร้องท่ีมีน า้เสียงเข้ากับเนือ้หาของเพลงท่ีแต่งขึน้มา เม่ือร้องแล้วผู้ ฟังเช่ือในความเป็นตวัตน ใน
สิ่งท่ีนกัร้องส่ือออกมาจริงๆ 
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An analysis of the compositions of Prapas Cholsaranon was studied based 

on ethnomusicology and undertaken for the following purposes: 1) to study the 
biography and the works of Prapas Cholsaranon; and 2) to analyze the compositions of 
Prapas Cholsaranon in the aspects of lyrics, melody, form and the idea of the song. This 
research into the biography and works of Prapas Cholsaranon revealed that he was well 
- recognised as Jig. He was born on May 18th 1957 in Chonburi province. He has wrote 
his first song; a sports song, when he was studiying in secondary school at Saensuk 
School. His first recorded tape was Prakotkanfon, the song of a Chaleang band. Now, 
he lives in Patum Thani province. He can be described as a thinker, writer, director, 
producer, editor and composer. He was a cofounder of Workpoint Entertainment public 
company limited and also worked as a deputy chairman of Workpoint Entertainment. 
The results of the study of the pattern analysis of seven songs by Prapas Cholsaranon 
revealed that most of the lyrics were similar to the general verses. The story of the song 
was based on real experiences with more dialect language and his creative imagination. 
The melody of the song is in the proper range that suits an individual singer, so they can 
perform the best. There were different phrases and forms in each song. The choice of 
the singer was based on the one with the voice that best fits with the tone of song. 
Therefore when the singer sings, audiences can understand the true feellings of the 
song 

 
Keyword : Analysis, Composition, Compositions of Prapas Cholsaranon 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ดนตรีนัน้เป็นส่ือภาษาสากลท่ีชนทกุชาติทกุภาษาสามารถเข้าใจได้ดี เสียงดนตรีเป็นสิ่ง
ท่ีกลอ่มหวัใจของคนให้ออ่นโยน การรู้จกัฟังดนตรีด้วยความนิยมและรู้สึกซาบซึง้ในรสของเพลงนัน้ 
มีประโยชน์ส าหรับชีวิตอย่างมาก กล่าวคือในชีวิตประจ าวนั ดนตรีนัน้มีประโยชน์ในการผ่อนคลาย
อารมณ์ในเวลาท่ีรู้สึกเคร่งเครียด ในเวลาท่ีเกิดโทสะดนตรีก็ช่วยชโลมจิตใจให้เย็นลง อีกทัง้เป็น
เสมือนเพ่ือนในเวลาท่ีเดียวดาย ช่วยกระตุ้นให้รู้สึกคึกคกักล้าหาญในเวลาท่ีหวาดกลัวภัย และ
ประโยชน์อีกมากมายท่ีเกิดจากเสียงดนตรี 

ดนตรีในประเทศไทยนัน้ก็เกิดควบคู่มากับวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนาน และมี
พัฒนาไปตามยุคสมัย เกิดบทเพลงมากมาย นับตัง้แต่บทเพลงไทยเดิมท่ีขับกล่อมเสียงเพลง 
บรรเลงด้วยท่วงท านองแบบไทยมาตัง้แตใ่นสมยัโบราณ จนมีการพฒันามาเป็นบทเพลงลกูทุ่ง บท
เพลงลกูกรุง และบทเพลงไทยสากล ซึ่งบทเพลงเหล่านัน้ ตอบสนองความต้องการของชาวไทยใน
กิจกรรมการด าเนินชีวิตอยู่ในทุกวัน เม่ือยุคสมัยเปล่ียนไป การด ารงชีวิต ภาษา เร่ืองราวในบท
เพลง ตลอดจนแนวทางของดนตรีก็เปล่ียนแปลงตามไปด้วย ในยคุปัจจบุนันัน้ บทเพลงไทยสากล 
ซึ่งเป็นบทเพลงท่ีขับร้องด้วยภาษาไทย โดยน าเอาดนตรีตะวันตกมาผสมผสาน ด้วยดนตรีท่ี
ทนัสมยัและภาษาท่ีใช้ในยคุปัจจบุนั ท าให้บทเพลงไทยสากล เป็นท่ีได้รับความนิยมในกลุ่มตัง้แต่
วยัเดก็ไปจนถึงวยัผู้ใหญ่ 

เพลงไทยสากลในยุคแรกเร่ิมจากพรานบูรณ์ได้น าการร้องแบบใหม่ ท่ีคลอด้วยเคร่ือง
ดนตรีสากล ซึ่งได้รับความนิยมอย่างมาก และได้แพร่กระจายไปจนเรียกว่าเป็นยุคทองของเพลง
ไทยสากล ซึง่อยูใ่นชว่งก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 งานเพลงท่ีได้รับความนิยมอยา่ง
สูงมีมากมาย เช่นเพลงขวัญของเรียม เพลงฝนสั่งฟ้า เป็นต้น หลังเปล่ียนการเปล่ียนแปลงการ
ปกครอง วฒันธรรมดนตรีตะวนัตกก็แพร่กระจายในประเทศไทยมากขึน้ ผู้คนหนัไปนุ่งกางเกงแบบ
ฝร่ังแทนผ้าโจงกระเบน เพลงไทยสากลก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึน้ ต่อมาเพลงไทยสากลก็ขยาย
บทบาทสู่การน าเสนอด้วยเสียงเพลงตอ่สงัคมโดยตรง ท าให้เกิดบทเพลงท่ีสะท้อนภาพชีวิตท่ีดิน้รน 
ตอ่สู้กบัความยากจน บรรยายถึงความสมัพนัธ์ระหว่างธรรมชาตกิบัชีวิต สะท้อนภาพให้เห็นความ
ต้องการจ าเป็นพืน้ฐานในการด ารงชีวิต สงัคมก็ยอมรับเพลงประเภทดงักล่าวเป็นอยา่งดีและเรียก
กนัจนตดิปากวา่ “เพลงชีวิต” (จินตนา ด ารงเลิศ, 2533, น. 37) 
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เพลงไทยสากลเป็นเพลงของไทยรูปแบบหนึง่ โดยรับเอาแบบอย่างของดนตรีตะวนัตกมา
ปรับปรุงให้เหมาะสมกับรสนิยมของคนไทย จนเกิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัขึน้มา จนสามารถ
เรียกได้อยา่งสนิทใจวา่ รูปแบบหนึ่งของคนไทยนัน้คือเพลง เพลงนัน้อาจเป็นเพลงขบัร้องหรือเพลง
สมยันิยมเพลงยอดนิยมหรือสมยันิยม ในปัจจบุนันีมี้ความหมายแคบลงเหลือเพียงเพลงยอดนิยม
ของคนกลุม่ใหญ่เท่านัน้ สามารถส าแดงออกซึ่งความรู้สกึและอารมณ์ได้นานาประการ อารมณ์รัก 
อารมณ์โศกเศร้านัน้ เพลงสามารถแสดงออกได้เด่นชดัมาก รองลงมาได้แก่อารมณ์หึงหวง ความ
เจ็บปวด และความแค้น ซึ่งแสดงได้ไม่ชดัเจนนกั นอกจากศิลปินนัน้ ๆ จะมีความสามารถสูงใน
การส่ือความหมาย จากอดีตสู่ปัจจบุนัได้เกิดเพลงขึน้มากมาย ผู้สร้างสรรค์บทเพลง ตา่งเรียงร้อย
บทเพลงด้วยความตัง้ใจ เพลงท่ีได้ประพันธ์บ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นชาติใด 
ภาษาใด เพลงท่ีได้ประพันธ์ขึน้จะบ่งบอกถึงลักษณะของชาตินัน้  ๆ เช่นเดียวกับส าเนียงภาษา                             
(สกุรี เจริญสขุ, 2538, น. 86) 

บทเพลงมากมายถกูเรียงร้อยถ้อยค า สร้างสรรค์ท านอง ประดิษฐ์เป็นค าร้องออกมาเป็น
บทเพลงให้ได้รับฟังจากหลากหลายนกัประพนัธ์ของไทย ท่ีใช้ทัง้ความรู้ ความคิด ความรู้สึก บวก
กบัจินตนาการมากมาย จนได้ออกมาเป็นบทเพลงท่ีไพเราะ นกัประพนัธ์เหล่านีบ้อกเล่าเร่ืองราว
ตา่งๆ ท่ีแฝงไปด้วยแง่คดิ คติสอนใจ วิถีชีวิตของผู้คนแตล่ะสมยั และอ่ืน ๆ อีกมากมายหลากหลาย
อารมณ์ ผ่านทางเสียงเพลง ตามแตค่วามต้องการของผู้ประพนัธ์ท่ีต้องการจะส่ือสารให้ผู้ ฟังได้รับรู้ 
บทเพลงท่ีเกิดจากผู้ประพนัธ์แตล่ะคนนัน้จะมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ท่ีโดดเดน่ แตล่ะคนนัน้ มีวิธีคิด 
วิธีเขียน วิธีการเรียบเรียงท่ีแตกตา่งกนัออกไป ท าให้เกิดเป็นสไตล์เพลงในแบบตา่ง ๆ ขึน้ 

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูิพลอดลุยเดช (2524, น. 15) ได้ทรงพระราชด ารัสไว้วา่ 
“ขอพดูในฐานะท่ีได้แตง่ท านองเพลง ความรู้สึกของผู้ ท่ีแตง่ท านองเพลง ท าไมไมมี่ความ

พอใจนกัก็เพราะว่า เพลงท่ีแต่งออกไปแล้ว เม่ือออกไปสู่ผู้ อ่ืนฟังแล้ว เขาจะชอบไม่ชอบก็แล้วแต่
เขา แตถ้่าเขาชอบก็น าไปเล่น น าไปปฏิบตัอิย่างเพลงสายฝนเป็นต้น เพลงสายฝนนีอ้าย ุ35 ปีแล้ว 
จวนจะ 36 แต่เด๋ียวนี ้ตัง้แต่วนัหรือตัง้แต่คืนท่ีแต่งจนถึงเด๋ียวนีไ้ม่ได้เปลืองอะไร หาเศษกระดาษ
มาขีด ๆ แล้วเขียนไป เสร็จแล้วไปให้ทางครูเอือ้ดู แล้วครูเอือ้ก็ได้เรียบเรียงเสียงแล้วออกแสดง จ า
ได้ว่าเป็นเดือนพฤษภาคม แล้วคนก็ชอบ คนเขาบอกว่าเพราะดีเขาก็รู้สึกว่ามีความปลืม้ใจตัง้แต่
นัน้มา 35 ปีกว่า เพลงนัน้ก็ยงัคงอยู่ ไม่ต้องสึกหรอ ไม่ต้องขดัเกลา ไม่ต้องปัดฝุ่ น ใคร  ๆ ก็เอาไป
เลน่ได้ ถึงตา่งประเทศเขาชอบก็เอาไปเลน่” 

บทเพลงมากมายนัน้ต่างบ่งบอกถึงเอกลกัษณ์ของผู้ประพนัธ์แต่ละคน ซึ่งหากได้ยินได้
ฟัง ก็พอท่ีจะสามารถคาดเดาได้ ว่าเพลงท่ีได้ยินนัน้ใครเป็นผู้ประพันธ์ขึน้มา เพลงแบบหนึ่งท่ีมี
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เอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นและได้รับความนิยมอย่างมากในยุคนี ้หลากหลายบทเพลงถูกเรียงร้อยด้วย
ปลายปากกาของ “ประภาส ชลศรานนท์” 

ประภาส ชลศรานนท์ เป็นนักคิด นักเขียน และนักแต่งเพลง เขาเป็นผู้ ก่อตัง้และแต่ง
เพลงให้กบัวงดนตรีเฉลียง ซึ่งนบัเป็นกลุ่มดนตรีท่ีได้รับการยอมรับกนัว่าเป็นการบกุเบิกแนวเพลง
ใหม่ ๆ ทัง้เนือ้หาและท่วงท านองให้กบัวงการเพลงไทย อีกทัง้ได้แตง่เพลงให้กบัศิลปินมากมาย มี
ผลงานเพลงท่ีประพันธ์ไว้และยงัได้รับการกล่าวขานจนถึงทุกวนันีห้ลายบทเพลง ด้วยมีรูปแบบ
และเนือ้หาท่ีเป็นเอกลกัษณ์ท าให้บทเพลงนัน้ ๆ ได้รับความนิยมจากผู้คนตัง้แตว่ยัเด็กไปจนถึงวยั
ผู้ ใหญ่ อาทิเช่น เพลงไม้ขีดไฟกบัดอกทานตะวนั เพลงพ่อ เพลงพ่ีชายท่ีแสนดี เพลงคูท่รหด เพลง
เท่ียวละไม เพลงต้นชบากับคนตาบอด เพลงนิทานหิ่งห้อย เพลงสาวลาวบ่าวไทย เพลงอ่ืน ๆ อีก
มากมาย เพลงเจ้าภาพจงเจริญ ฯลฯ นอกจากนีย้งัได้แตง่บทเพลงท่ีน าเสนอศิลปวฒันธรรมไทย ท่ี
ใช้เป็นเพลงประกอบรายการคณุพระช่วย อาทิเช่น เพลงควายไทย เพลงข้าวเหนียว เพลงรากไทย 
คณุพระชว่ยเชิดชเูมืองไทย ซึง่นบัวา่เป็นการอนรัุกษ์วฒันธรรมไทยได้เป็นอยา่งดี 

ด้วยเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ของบทเพลงท่ีถกูประพนัธ์โดย ประภาส ชลศรานนท์ ท าให้เกิด
คอนเสิร์ต ท่ีใช้ช่ือว่า “คอนเสิร์ตเพลงแบบประภาส” ท่ีน าศิลปินท่ีมีช่ือเสียงมากมายมาขบัร้อง ขบั
กลอ่มผู้ ฟัง ด้วยน าเสียงท่ีไพเราะ หลากหลายอารมณ์ โดยทกุเพลงท่ีน ามาบรรเลงในคอนเสิร์ตเป็น
เพลงท่ีแตง่ขึน้จาก ประภาส ชลศรานนท์ ทุกเพลง คอนเสิร์ตเพลงแบบประภาสนีถู้กจดัขึน้ 2 ครัง้ 
ครัง้ท่ี 1 จัดขึน้ในเดือนกรกฎาคม พ .ศ. 2551 และครัง้ท่ี 2 จัดขึน้ในเดือน ตุลาคม พ .ศ. 2558 
นบัเป็นคอนเสิร์ตท่ีผู้คนในแวดวงดนตรีกลา่วกนัวา่มีการน าเสนอเพลงแตล่ะเพลงอย่างงดงามและ
สร้างสรรค์ท่ีสดุคอนเสิร์ตหนึง่  

ในปัจจุบนั ประภาส ชลศรานนท์ เป็นนักแต่งเพลงท่ีประสบความส าเร็จอย่างมากคน
หนึ่ง โดยได้รับรางวัลเพลงยอดเย่ียม ปี 2530 จากเพลงเร่ขายฝัน เพลงยอดเย่ียม ปี 2532 จาก
เพลงโลกาโคม่า อัลบัม้ยอดเย่ียมปี 2532 จากอัลบัม้ตะใครน า้สุดขอบฟ้า รางวัล Life Time 
Achievement ปี 2548 ส าหรับบุคคลท่ีประสบความส าเร็จและมีคุณูปการต่อวงการดนตรี
ไทย รางวลัผู้ อนุรักษ์วฒันธรรมแห่งปี 2549 จากกระทรวงวฒันธรรม  และรางวลับุคคลเบือ้งหลัง
แห่งปี จากไนน์เอนเตอร์เทนอวอร์ด ปี 2551 ด้วยเหตนีุผู้้ วิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะศกึษาวิเคราะห์
ผลงานการประพันธ์เพลงของ ประภาส ชลศรานนท์ เพ่ือให้เกิดแนวคิด แรงบนัดาลใจ และองค์
ความรู้ในการประพนัธ์เพลงแบบ ประภาส ชลศรานนท์  
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จุดมุ่งหมายของการวิจัย 
1. เพ่ือศกึษาชีวประวตัแิละผลงานของประภาส ชลศรานนท์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์ผลงานการประพนัธ์เพลงของประภาส ชลศรานนท์ 
 

ความส าคัญของการวิจัย 
การศึกษาครัง้นีท้ าให้ทราบถึงข้อมูล ประวัติ ผลงานเพลงท่ีประพันธ์โดย ประภาส 

ชลศรา-นนท์ ทัง้ในด้านประวตัิการด าเนินชีวิตและประวตัิท่ีมาของบทเพลง อีกทัง้ท าให้ทราบถึง 
แนวคิด แรงบนัดาลใจ เทคนิคในการประพนัธ์ค าร้องและเทคนิคในการประพนัธ์ท านองในรูปแบบ
ของ ประภาส ชลศรานนท์ และในการศึกษาครัง้นีจ้ะเป็นแนวทางส าหรับผู้ ท่ีสนใจในด้านการ
ประพนัธ์เพลงอีกด้วย  

 
ขอบเขตของการวิจัย 

1. การศึกษาครัง้นีผู้้วิจยัจะศกึษาวิเคราะห์ผลงานเพลงท่ีอยู่ในอลับัม้เพลงคณุพระช่วย 
ท่ีแตง่ทัง้เนือ้ร้องและท านองโดยประภาส ชลศรานนท์เท่านัน้ โดยศกึษาบทเพลงเฉพาะท านองหลกั 
มิได้รวมถึงการเรียบเรียงเสียงประสาน มีทัง้หมด 7 เพลง ดงันี ้

1.1 เพลงรากไทย 
1.2 เพลงควายไทย 
1.3 เพลงข้าวเหนียว 
1.4 เพลงแก้วกลัยา 
1.5 เพลงครุุบปุผชาติ 
1.6 เพลงทนายแผน่ดิน 
1.7 เพลงเป็นหนึง่เป็นนิจ 

ซึ่งบทเพลงทัง้ 7 เพลงนี ้เป็นบทเพลงท่ีมีน าเสนอเอกลกัษณ์ของไทยได้เป็นอย่างดี ทัง้
ด้านเนือ้ร้องท่ีเก่ียวข้องกบัวิถีชีวิตของชาวไทย ด้านท านองเพลงท่ีบง่บอกถึงความเป็นไทยได้อย่าง
ชดัเจน และยงัน าเสนอในรูปแบบร่วมสมยัโดยน าเคร่ืองดนตรีไทยเข้ามาผสมผสานในบทเพลงอีก
ด้วย  
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นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. เพลงดัง้เดิม หมายถึง เพลงไทยเดิมหรือเพลงมาร์ชท่ีมีประวตัิการสืบทอดกนัมานาน

เก่าแก่ ทว่งท านองยงัคงสภาพไว้เหมือนเดมิ 
2. เพลงตลาด หมายถึง เพลงทัว่ ๆ ไป 
ซึง่ก าหนดให้เสียงของเคร่ืองดนตรีมีความกลมกลืนและเกิดความไพเราะ 
3. คอร์ดกลมกลืน หมายถึง การรวมตวักนัของเสียงท่ีฟังแล้วไพเราะ นา่ฟัง 
4. คอร์ดกระด้าง หมายถึง การรวมตวัของเสียงท่ีฟังแล้วไม่ไพเราะ มีเสียงท่ีกระด้าง ไม่

กลมกลืน 
5. คอร์ดผ่านหรือคอร์ดส่ง หมายถึง คอร์ดท่ีเช่ือมระหว่างคอร์ดหนึ่งไปยงัอีกคอร์ดหนึ่ง 

เพ่ือให้เกิดเสียงท่ีกลมกลืน ไพเราะ นา่ฟัง 
6. ท่อน Verse หมายถึง ท่อนเพลงท่ีบอกรายละเอียดพืน้ฐานของเพลง ท านองเรียบ ๆ 

ไมห่วือหวา 
7. ท่อน Prehook หมายถึง ท่อนเพลงท่ีเช่ือมระหว่างท่อน Verse กับท่อนท่ีส าคญัท่ีสุด

ของบทเพลง 
8. ท่อน Hook หมายถึง ท่อนเพลงท่ีบอกถึงไอเดียหลกัของเพลงและเป็นท่อนท่ีร้องซ า้  ๆ

ในเพลง 
9. ท่อน Bridge หมายถึง ท่อนเพลงท่ีเช่ือม 2 ส่วนของเพลงเข้าด้วยกนั ท าให้ไอเดียของ

เพลงชดัเจนขึน้ 
10. Period form หมายถึง การเขียนวรรคถามและตอบ ท่ีมีลกัษณะเหมือนหรือคล้ายกนั 
11. Non - Period form หมายถึง การเขียนวรรคถามและตอบ ท่ีไมเ่หมือนหรือคล้ายกนั 
12. Anacrusis หมายถึง การเร่ิมวรรคท่ีไมค่รบห้อง  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจยัเร่ือง การวิเคราะห์ผลงานการประพนัธ์เพลงของประภาส ชลศรานนท์ นี ้ผู้ วิจยั

ได้ศกึษาทฤษฎีการวิเคราะห์ดนตรี เอกสารตา่ง ๆ และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นแนวทางในการ
วิเคราะห์และข้อความสนบัสนนุตามหวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

 1. เอกสารต าราวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
 2. งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 
 

เอกสารต าราวิชาการท่ีเก่ียวข้อง 
1. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการวิเคราะห์ดนตรี 
 ณชัชา โสคติยานรัุกษ์ (2544, น. 8) กล่าวว่า ท านองเป็นส่วนประกอบของเพลงท่ีทุก

ชาติทุกภาษาทุกวฒันธรรมให้ความส าคัญมากท่ีสุด เน่ืองจากท่วงท านองเป็นเสียงสูง เสียงต ่า 
เสียงขึน้ เสียงลง ซึ่งเสียงมนุษย์ร้องเลียนได้ สามารถสะท้อนอารมณ์ของเพลงได้โดยตรง 
ความสามารถของนกัแตง่เพลงในการสร้างท านองให้ผู้ ฟังประทบัใจเป็นเร่ืองท่ีพดูกนัไม่รู้จกัจบ ไม่
มีทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งท่ีสามารถยดึถือในการแตง่ท านองให้ประสบความส าเร็จได้เสมอไป นกัแตง่
เพลงท่ีไม่สามารถสร้างท านองให้ไพเราะได้ก็ไม่สามารถท่ีจะเป็นนกัแตง่เพลงท่ีดีได้ และมีประเด็น
ส าคญัในการวิเคราะห์ท านองดงันี ้

  1) ช่วงเสียง (Range) คือ ระยะห่างระหว่างตัวโน้ตท่ีมีระดบัเสียงสูงสุดและตัว
โน้ตท่ีมีระดบัเสียงต ่าสดุ 

  2) ขัน้คู ่(Interval) วิเคราะห์การด าเนินท านองว่าเป็นการเคล่ือจากโน้ตตวัหนึ่งไป
ยงัโน้ตตวัหนึง่อยา่งไร มีการขยบัมากน้องเพียงใดโดยวดัได้จากการนบัขัน้คู่ 

  3) ทิศทาง การด าเนินท านองจากโน้ตตวัหนึ่งไปยงัโน้ตตวัถดัไป มีอยู ่3 ทิศทางคือ 
ทิศทางขึน้ ทิศทางลงและทิศทางคงท่ี 

  4) โน้ตประดับ ในการวิเคราะห์ท านองควรให้ความส าคัญกับโน้ตประดับด้วย 
เพราะเป็นสิ่งท่ีเพิ่มชีวิตชีวาให้กบัท านอง 

  5) โครงหลักของท านอง เป็นตัวก าหนดระดบัความส าคัญของโน้ตและก าหนด
ทิศทางของท านองด้วย 

  6) จ านวนแนวเสียง การวิเคราะห์โครงหลกัของท านองในเบือ้งต้นจะช่วยให้ทราบ
จ านวนแนวเสียงท่ีแท้จริง 
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 ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2544, น. 55) กล่าวว่า กุญแจเสียง (Key) เป็นตวัก าหนดว่า
โน้ตท่ีเป็นหลกัของเพลงมีโน้ตใดบ้าง เช่น ถ้าเพลงอยู่ในกุญแจเสียง C เมเจอร์ ก็หมายความว่า 
โน้ตโทนิก C ส าคญัท่ีสุด โน้ตโดมินนัท์ G ส าคญัเป็นรอง ส่วนโน้ตอ่ืนๆ ได้แก่ D, E, F, A, B ล้วน
เป็นโน้ตท่ีอยู่ในกุญแจเสียงทัง้สิน้ นัน่หมายความว่า โน้ตทุกตวัในบนัไดเสียง C เมเจอร์ เป็นโน้ต
พืน้ฐานท่ีสามารถใช้ได้ 

 ณชัชา โสคติยานรัุกษ์ (2542, น. 30) กล่าวว่า เคเดนซ์ หมายถึง จดุพกัประโยคเพลง 
เกิดขึน้ท่ี 2 คอร์ดสุดท้ายของประโยค แม้ว่าเคเดนซ์จะเป็นตวัก าหนดการสิน้สุดของประโยค แต่
ประโยคอาจจะจบด้วยโน้ตยาว ตวัหยดุ หรือการเปล่ียนเนือ้ผิวของเพลงก็เป็นได้ อย่างไรก็ตามเค
เดนซ์ยงัมีความส าคญัและเป็นท่ีนิยมในการจบประโยคเพลง 

  1) เคเดนซ์ปิดแบบสมบูรณ์ (Perfect Authentic Cadence) คือ เคเดนซ์ปิดการ
ด าเนินคอร์ดจาก V ไป I 

  2) เคเดนซ์ปิดแบบไม่สมบูรณ์ (Imperfect Authentic Cadence) คือ เคเดนซ์ปิด
ท่ีข้อก านหดไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขของเคเดนซ์ปิดแบบสมบรูณ์ 

  3) เคเดนซ์กึ่งปิด (Plagal Cadence) เป็นการด าเนินคอร์ดจาก IV ไป I 
  4) เคเดนซ์เปิด (Half Cadence) เป็นเคเดนซ์ท่ีมีน า้หนักเบา ไม่สามารถจบตอน

หรือจบเพลงได้ ประกอบด้วยคอร์ดไดก็ได้เป็นคอร์ดแรก สว่นคอร์ดหลงัเป็นคอร์ด V 
  5) เคเดนซ์ขัด (Deceptive Cadence) เป็นเคเดนซ์ท่ีมีน า้หนักเบาสุด มีการ

ด าเนินคอร์ดจาก V ไปยงัคอร์ดท่ีไมใ่ชค่อร์ด I 
 ณัชชา โสคติยานุรักษ์ (2542, น. 61) กล่าวว่า รูปลักษณ์ในทางดนตรี (Musical 

Form) หมายถึง โครงสร้างท่ีเป็นแบบแผนในการประพนัธ์เพลง สงัคีตลกัษณ์เป็นโครงสร้างท่ีมีสว่น
ต่างๆของเพลง ซึ่งในท่ีนีจ้ะใช้ค าว่า ตอน (Section) เป็นตวัก าหนดแบบแผนในการอ้างถึง แต่ละ
ตอนจะใช้อกัษร A, B, C ซึง่ในแตล่ะตอนจะมีความยาวเทา่ ๆ กนั  

 ณรุทธ์ สุทธจิตต์ (2548, น. 23) กล่าวว่า ท านองคือการจัดเรียงของเสียงท่ีมีความ
แตกตา่งของระดบัเสียงและความยาวของเสียงตามแนวนอน โดยทัว่ไปดนตรีประกอบด้วยท านอง
ซึ่งเป็นองค์ประกอบท่ีง่ายต่อการจดจ ามากท่ีสุด ท านองมีความหลากหลายลกัษณะแตกต่างกัน
ออกไป ท านองคล้ายกับภาษาพูด คือเป็นภาษาดนตรีท่ีประกอบเป็นประโยคเพ่ือสนองความคิด
ของผู้พูด ดงันัน้การเข้าใจดนตรีจึงต้องจ าลักษณะของท านองให้ได้ ทางดนตรีมีศพัท์มากมายท่ี
หมายถึงท านอง เช่น tune, air, theme และ melodic line องค์ประกอบของท านองท่ีควรทราบ
ได้แก่ 
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  1) จังหวะของท านอง (Melodic rhythm) คือความสัน้ยาวของระดบัเสียงแต่ละ
เสียงท่ีประกอบกนัเป็นท านอง 

  2) มิติ (Melodic dimensions) มิติของท านองประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ความยาว
และชว่งกว้าง 

   - ความยาว (Length) ท านองบางครัง้อาจจะสัน้ ๆ เป็นส่วน ๆ ซึ่งส่วนท่ีเลก
ท่ีสดุหรือสัน้ท่ีสดุเรียกวา่ โมทีฟ (Motive) บางท านองอาจเป็นท านองท่ียาวมาก ๆ เรียกว่า ประโยค 
(Sentence) 

   - ชว่งกว้าง (Range) คือระยะหา่งระหวา่งระดบัเสียงต ่าสดุจนถึงเสียงสงูสดุ 
  3) ช่วงเสียง (Refister) ท านองอาจอยู่ในช่วงเสียงใดช่วงเสียงหนึ่ง  เช่น ใน

ชว่งเสียงต ่า กลางและสงู บางครัง้ท านองอาจเคล่ือนจากชว่งเสียงหนึง่ไปอีกชว่งเสียงหนึง่ก็เป็นได้ 
  4) ทิศทางของท านอง (Direction) ท านองอาจจะเคล่ือนไปในหลายทิศทาง เช่น 

ขึน้ ลง หรืออยู่กับท่ี โดยปกติท านองมกัจะเคล่ือนท่ีขึน้จุดสงูสุด เม่ือเนือ้หาของเพลงถึงจุดส าคญั
ท่ีสุด ปกติการเคล่ือนไปของท านอง อาจจะเป็นลกัษณะการกระโดด (Disjunction Progression) 
หรือ เรียงกนัไป (Conjunct Progression) 

 ณรุทธ์ สทุธจิตต์ (2538, น. 2) ได้กลา่วถึงองค์ประกอบทางดนตรีสากลว่ามีทัง้หมด 9 
อยา่ง ดงันี ้

1) เสียง (Tone) ประกอบด้วย ระดบัเสียง ความยาวของเสียง ความเข้มของเสียง
และคณุภาพของเสียง 

2) เวลา (Time) ประกอบด้วยความเร็วจงัหวะ อตัราจงัหวะและจงัหวะ 
3) ท านอง (Melody) ประกอบด้วยจงัหวะของท านองมิตชิว่งเสียงของท านอง 
4) เสียงประสานคอร์ด 
5) ระบบเสียง Tonal Music Polytionlity Multionality Atonality Microtonality 
6) สีสนั (Tone Colour) ประกอบด้วยสียงร้องของมนษุย์ เสียงเคร่ืองดนตรี 
7) ลกัษณะของเสียง (Characteristics of Sound) 
8) รูปพรรณ (Texture) 
9) รูปแบบ (Forms) ประกอบด้วย องค์ประกอบพืน้ฐานของรูปแบบโครงสร้าง

ของประโยคสว่นหลกัและสว่นประกอบเฉพาะของบทเพลง  
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 ลัญฉนะวัต นิมมานรตนกุล  (2551, น. 57) กล่าวว่า การเคล่ือนท่ีของท านองมี 2 
รูปแบบ ได้แก่  

  1) Conjunct motion คือ การเคล่ือนท่ีท านองแบบตามขัน้ เป็นการเคล่ือนท่ี
ท านองจากโน้ตตวัหนึง่ไปยงัโน้ตอีกตวัหนึง่เป็นคู ่2 และรวมถึงการซ า้โน้ตหรือคู ่1 เพอร์เฟคด้วย 

  2) Disjunct motion คือการเคล่ือนท านองแบบข้ามขัน้ เป็นการเคล่ือนท านองจาก
โน้ตตวัหนึง่ไปยงัโน้ตอีกตวัหนึง่เป็นคู ่3 หรือกว้างกวา่คู ่3  

 ลัญฉนะวัต นิมมานรตนกุล (2551, น. 59) กล่าวว่าเนือ้ดนตรี (Texture) หมายถึง
ลกัษณะดนตรีท่ีแสดงความสมัพนัธ์ระหวา่งแนวตา่ง ๆ ของบทเพลง มีอยูห่ลายรูปแบบดงันี ้

  1) เนือ้ดนตรีแนวเดียว (Monophony) เป็นดนตรีท่ีไมมี่แนวประสานมีท านองเดียว 
  2) เนือ้ดนตรีประสานแนว (Homophony) เป็นการให้ความสัมพันธ์กับแนว

ท านองโดยมีแนวอ่ืน ๆ เป็นแนวประสานเสียง 
  3) ดนตรีหลากแนว (Polyphony) เม่ือดนตรีมีแนวท านองตัง้แต่ 2 แนวขึน้ไปมา

เล่นพร้อมกัน แม้ว่าแนวท านองหลกัจะเป็นแนวส าคญัท่ีสุด แตแ่นวอ่ืน ก็มีบทบาทเป็นทัง้ท านอง
รองและแนวประสานด้วย 

 ลญัฉนะวตั นิมมานรตนกลุ (2551, น. 60) กล่าวว่า จดุพกัระหวา่งเพลงซึ่งเกิดจาก 2 
คอร์ดสดุท้ายของประโยคเพลงมี 5 ชนิด ได้แก่ 

  1) เคเดนซ์ปิดแบบสมบูรณ์ (Perfect Authentic Cadence-PAC) เป็นเคเดนซ์ท่ี
เร่ิมด้วยคอร์ด V และจบด้วยคอร์ด I แตมี่เง่ือนไขว่า คอร์ดทัง้สองต้องอยู่มนรูปพืน้ต้นและคอร์ด I 
ต้องมีโน้ตโทนิกอยูแ่นวบนสดุ 

  2) เคเดนซ์ปิดแบบไม่สมบูรณ์  ( Imperfect Authentic Cadence-IAC) เป็นเค
เดนซ์ท่ีเร่ิมด้วยคอร์ด V หรือคอร์ด vii พลิกกลบั และจบด้วยคอร์ด I 

  3) เคเดนซ์กึ่งปิด (Plagal Cadence-PC) เป็นเคเดนซ์ท่ีเร่ิมด้วยคอร์ด IV หรือ ii 
พลิกกลบั และจบด้วยคอร์ด I 

  4) เคเดนซ์เปิด (Half Cadence-HC) เป็นเคเดนซ์ท่ีเร่ิมด้วยคอร์ดอะไรก็ได้เป็น
คอร์ดแรก แตต้่องจบด้วยคอร์ด V หรือ vii dim ซึง่เป็นคอร์ดแทนของ V 

  5) เคเดนซ์ขัด (Deceptive Cadence-DC) เป็นเคเดนซ์ท่ีเร่ิมด้วยคอร์ด V ไปยัง
คอร์ดใดก็ได้ท่ีไมใ่ชค่อร์ด I  
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 ลญัฉนะวตั นิมมานรตนกลุ (2551, น. 63) กล่าววา่ ประโยคเพลงหมายถึงหน่วยของ
เพลงท่ีมีความคิดจบสมบรูณ์ในตวัเอง มกัลงท้ายด้วยเคเดนซ์หน่วยส าคญัของเพลงประกอบด้วย
ท านองและจงัหวะเป็นอยา่งน้อย โดยส่วนใหญ่ประโยคแบง่ออกเป็น 2 ประโยค คือประโยคค าถาม 
(Question) และประโยคค าตอบ (Answer) แตล่ะประโยคจะแบง่ออกเป็น 2 กลุ่ม (Segment) โดย
ทัง้ 2 ประโยคนัน้อาจมีความสมัพนัธ์ท่ีมีท านองคล้ายกนัหรือมีลกัษณะจงัหวะโครงสร้างเหมือนกนั 
นอกจากมีความคล้ายกนัแล้ว บางครัง้อาจมีความแตกตา่งแบบสิน้เชิงก็ได้ 

 มานพ วิสุทธิแพทย์  (2556, น. 15) กล่าวว่า การดูบันไดเสียงเพลงไทยนัน้ ต้อง
พิจารณาดท่ีู โครงสร้างบนัไดเสียง ท่ีเป็นบนัไดเสียง 5 เสียง ซึ่งเป็นกลุ่มเสียงหลกั และมีกลุ่มเสียง
อีก 2 เสียงเป็นกลุ่มเสียงรอง กลุ่มเสียงหลักนัน้ประกอบด้วยโน้ตล าดบัท่ี 1, 2, 3, 5 และ 6 ส่วน
กลุม่เสียงรองจะประกอบด้วยโน้ตล าดบัท่ี 4 และ 7 

 มานพ วิสุทธิแพทย์ (2556, น. 15) กล่าวว่า คีตลกัษณ์หรือฟอร์ม (Form) เป็นตวับ่ง
บอกโครงสร้างของเพลงในเบือ้งต้น และ Form ยงัสามารถจ าแนกแยกแยะประเภทของบทเพลงได้
ระดบัหนึ่ง Form เพลงไทยนัน้สามารถจ าแนกได้ตามท่อนเพลงโดยยึดจ านวนท่อนเพลงเป็นหลกั 
และนิยมใช้ตวัอกัษรโรมนัแทนท่อนเพลงเหล่านัน้ การใช้ตวัอกัษรโรมนัแทนท่อนเพลงดงักล่าวก็
มิได้มีกฎเกณฑ์แนน่อนตายตวั เพียงแตน่ิยมใช้ตวัพิมพ์ใหญ่แทนทอ่นเพลงและใช้ตวัพิมพ์เล็กแทน
ส่วนละเอียดต่างๆ ในท่อนเพลงนัน้ๆ และใช้ตวัอกัษรเรียงตามล าดบั การใช้ตวัอกัษรโรมันแสดง 
Form ของเพลงนี ้ต้องใช้ให้สอดคล้องกับลกัษณะของท่อนเพลงแต่ละเพลงท่ีท าให้เป็นลักษณะ
ของ Form เพลง ได้ง่ายและชดัเจน เช่น เพลงท่อนเดียวมี Form เป็น A เพลง 2 ท่อนมี Form เป็น 
AB และเพลง 3 ทอ่นมี Form เป็น ABC 

 ศรันย์ นักรบ (2557, น. 108) กล่าวว่า บนัไดเสียง (Scale) เป็นการก าหนดและจัด
เรียงล าดบัของเสียงท่ีใช้บรรเลงดนตรีทัง้ในทิศทางขึน้และทิศทางลง ในบางวฒันธรรมดนตรี บนัได
เสียงอาจมีความเรียบง่ายโดยมีเพียงไม่ก่ีเสียง แต่ในบางวฒันธรรมอาจมีความซบัซ้อน กล่าวคือ
อาจมีความแตกตา่งของเสียงหรือล าดบัขัน้ของเสียงในบนัไดเสียงระหวา่งทิศทางขึน้และทิศทางลง 
หรือในบางวฒันธรรมบนัไดเสียงอาจเกิดจากการกระจายของเสียงจากกลุม่เสียงหลกั 

 ศรันย์ นักรบ (2557, น. 113) กล่าวว่ารูปลักษณ์ของท านอง (Melodic Texture) 
หมายถึง โครงร่างของท านอง มีอยูห่ลายรูปแบบดงันี ้

  1) รูปลักษณ์ท านองเดียว (Monophonic Texture) หมายถึงดนตรีหรือบทเพลง
นัน้มีแนวท านองหลกัเพียงแนวท านองเดียว 
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  2) รูปลกัษณ์สองท านอง (Homophonic Texture) หมายถึงดนตรีหรือบทเพลงนัน้
มีแนวท านองประสานเสียงแนวท านองหลกั 

  3) รูปลกัษณ์หลายท านอง (Polyphonic Texture) หมายถึงดนตรีหรือบทเพลงนัน้
มีแนวท านองหลกัมากกวา่สามแนวท านองขึน้ไป 

 สธน โรจนตระกูล (2540) กล่าวว่า บทเพลงทัง้หลายทัง้ปวงจะมีองค์ประกอบอยู่ 4 
ประการได้แก ่

  1) ลีลาจงัหวะ (Rhythm) คือความสัน้ยาวของเสียงในระดบัต่าง ๆ ท่ีจะก าหนด
หมวดหมูข่องท านองเพลง  

  2) ท านองเพลง (Melody) คือการด าเนินอย่างต่อเน่ืองกันของเสียงในระดบั สูง 
ต ่า และในอตัราสัน้ ยาว ตา่งกนัเป็นชว่งตอนหนึง่ๆ 

  3) การประสานเสียง (Harmony) คือการวางแนวประสานเสียงเพ่ือก ากับแนว
ท านองและท าให้ท านองมีความสมบรูณ์มากยิ่งขึน้ 

  4) คีตลกัษณ์ (Form) คือรูปแบบหรือโครงสร้างของบทเพลงท่ียึดถือเป็นหลกัใน
การประพนัธ์ 

 สุวัฒน์ ทรงเกียรติ  (2542, น. 11) กล่าวว่า เราสามารถวิเคราะห์และแยกแยะ
องค์ประกอบทางดนตรีมาได้ดงันี ้

1) เสียง คือสว่นท่ีมาสมัผสัโสตประสาทมนษุย์ 
2) จงัหวะ คือการเคล่ือนท่ีของเสียงดนตรีไปตามเวลา 
3) ท านอง คือรูปร่างของเสียงดนตรี 
4) พืน้ผิว คือจ านวนแนวท านองท่ีมีอยูใ่นเสียงดนตรี 
5) การประสานเสียง คือความกลมกลืนของเสียงดนตรี 
6) สีสนั คือคณุภาพของเสียงดนตรี 
7) รูปแบบหรือคีตลกัษณ์ คือสดัสว่นของบทเพลง 

 เบญจรงค์ กุลสุ (2535, น. 36) กล่าวว่า รูปแบบ (Form) เป็นการจัดสัดส่วนให้เป็น
ทอ่นหรือตอน โดยก าหนดให้แตล่ะตอนมีความยาวเท่า ๆ กนั มีลกัษณะส าคญัดงันี ้

  1) แบบเอกบท (Unitaly or One Part Form) เป็นเพลงท านองเดียว 
  2) แบบทวิบท (Binary or Two Part Form) เป็นการก าหนดท่อนเพลงออกเป็น

สว่นใหญ่ๆ ได้เป็น 2 ตอน เชน่ A : B หรือ AA : BB 
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  3) แบบตรีบท (Ternary or Three Part Form) เป็นเพลงท่ีแบ่งออกได้เป็น 3 ตอน 
ส าหรับตอนท่ี 1 และ ตอนท่ี 3 ท านองจะเหมือนกัน ส่วนในตอนท่ี 2 จะเป็นท านองท่ีมีความ
แตกตา่งไปจากตอนท่ี 1 และ 3 เชน่ A : B : A หรือ AA : BB : AA 

 อนรรฆ จรัณยานนท์ (2537, น. 17) ได้แบ่งลักษณะการเคล่ือนท่ีของท านอง 
(Melodic movement) ออกเป็น 3 ลกัษณะคือ 

  1) การเคล่ือนท่ีท านองในแบบเป็นขัน้ ๆ (Conjunct movement) เป็นการเดินแนว
ท านองจากสียงหนึ่งไปอีกเสียงหนึ่ง ไม่ว่าจะต ่ากว่าหรือสงูกว่าอย่างเป็นขัน้  ๆ โดยใช้เสียงโน้ตใน
บนัไดเสียงของท านองนัน้ ๆ 

  2) การเคล่ือนท่ีของท านองแบบกระโดด (Disjunction movement) เป็นการ
เคล่ือนท่ีท านองตัง้แตร่ะยะคู ่3 ขึน้ไป มี 2 ชนิด คือ 

   - การกระโดท านองระยะขัน้คูท่ี่ 3 ไมว่า่ขึน้หรือลง 
   - การกระโดคู่กว้างหรือการกระโดท่ีระยะมากกว่าขัน้คู่ท่ี 3 ขึน้ไป ไม่ว่าจะ

กระโดดขึน้หรือกระโดดลง (Leap) ทัง้นีไ้ม่รวมถึงการกระโดดท่ีเป็นออกเตฟ (Octave) ซึ่งจะถูก
พิจาณาเป็นการซ า้โน้ตเดียวกนัท่ีชว่งระดบัเสียง (Register) อ่ืน ๆ 

  3) การเคล่ือนท่ีท านองแบบโครมาตกิ (Chromatic) 
 พระเจนดุริยางค์ (2509, น. 113) กล่าวว่า จุดพัก (Cadence) หมายถึง การพัก

ประโยคเพลง บทเพลงทุก ๆ บทจะต้องมีประโยค ประโยคหนึ่งจะต้องแบ่งเป็นวรรคตอน ซึ่ง
สอดคล้องกบั วิลเล่ียม เลิฟล๊อค (1972, p. 69) กล่าวว่า จดุพกัหมายถึง จดุพกัหรือหยดุเพ่ือให้เกิด
วรรคตอนทางดนตรี อีริคเทอเลอร์ กล่าวว่าจุดพักท่ีมีใช้กันโดยทั่วไปมี 4 ชนิด ใช้ส าหรับจบ
ประโยคหรือจบเพลง และเป็นจดุพกัส าหรับผอ่นคลาย จงึแบง่จดุพกัออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1) จดุพกัแบบสมบรูณ์ 
  1.1) เพอร์เฟค เคเดนซ์ (Perfect Cadence) เป็นการตอ่เน่ืองของคอร์ด V – I 
  1.2) เพลเกิล เคเดนซ์ (Plagal Cadence) เป็นการตอ่เน่ืองของคอร์ด IV – I 
 2) จดุพกัแบบไมส่มบรูณ์ 
  2.1) อิมเพอร์เฟค เคเดนซ์ (Imperfect Cadence) เป็นการต่อเน่ืองของคอร์ด

หลายรูปแบบ เชน่ I – V, ii – V, IV – V ท่ีใช้น้อยมาก VI – V 
  2.2) อินเทอรัพเต็ค เคเดนซ์ (Interrupted Cadence) เป็นการต่อเน่ืองของคอร์ด 

V – VI  
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 ปิยพนัธ์ แสนทวีสขุ (2551, น. 70) กลา่ววา่ ชนิดของ Cadence มีดงัตอ่ไปนี ้
  1) Perfect Cadence คือจุดพักบทเพลงท่ีจบสมบูรณ์จะจบด้วยโน้ตในคอร์ด 

Tonic หรือคอร์ดท่ี 1 จะใช้เม่ือจบวรรคประโยคและจบเพลง 
  2) Imperfect Cadence คือจุดพักบทเพลงท่ีจบไม่สมบูรณ์จะจบด้วยโน้ตใน

คอร์ด Dominant หรืดคอร์ดท่ี 5 จะใช้เม่ือจบวรรคหรือจบประโยคเทา่นัน้ 
 ศิริพงษ์ พลอยแก้ว (2546, น. 29) กล่าวว่า การประสานเสียง (Harmony) คือการ

ผสมเสียงหลายเสียงเข้าด้วยกนัเพ่ือให้ได้เสียงท่ีไพเราะ ตามความต้องการของนกัประพนัธ์ แตล่ะ
กลุ่มเสียงท่ีน ามาปรุงแต่ง สามารถสร้างอารมณ์ของดนตรีนัน้  ๆ ได้ โดยเฉพาะลักษณะการ
ประสานเสียงในแตล่ะยคุสมยั สามารถท าให้รูปแบบของเพลงมีลกัษณะท่ีแตกตา่งกนัอย่างสิน้เชิง 
ในส่วนของการเดินของกลุ่มประสานเสียง มักมีเป้าหมายหรือแนวโน้มท่ีจะเดินไปหากลุ่มเสียง
ประสานอีกกลุ่มหนึ่ง เราเรียกสิ่งท่ีเกิดขึน้นีว้่าปรากฏการณ์ของระบบกุญแจเสียง (Phenomenon 
tonality) 

2. เอกสารที่เก่ียวข้องกับการประพันธ์เพลง 
 ปิยพนัธ์ แสนทวีสุข (2551, น. 100) กล่าวว่า การแต่งเพลงนัน้มีอยู่หลายวิธีด้วยกัน 

แตโ่ดยสรุปแล้วมีวิธีแตง่เพลงอยา่งง่ายดงันี ้
  1) แตง่ท านองก่อน แล้วค่อยแตง่เนือ้ขึน้ทีหลงั แต่งท านองก่อนแล้วแต่งเนือ้ขึน้ท่ี

หลัง การแต่งเพลงโดยวิธีนีจ้ะได้บทเพลงท่ีไพเราะ ร่ืนหู ทัง้ท านอง เนือ้ร้อง ฟังดูแล้วเป็นเพลง 
ไมใ่ชฟั่งอยา่งไรก็เหมือนอา่นกลอนหรือสวดมนต์ โดยมีหลกัการแตง่ดงันี ้

   1.1) ก าหนดร่างเค้าโครงของท านองก่อนว่าจะใช้แบบไหน ใช้เคร่ืองหมาย
ก าหนดจงัหวะอยา่งไหน และเป็นเพลงแบบใด 

   1.2) ก าหนดระดบัเสียง การท่ีจะก าหนดระดบัเสียงได้นัน้จะต้องรู้ว่าแต่งให้
ใครร้องก่อนรวมทัง้ขนาดพิกดัของเสียง (Range) ด้วย  

   1.3) ก าหนดรูปร่างหรือลายเส้นของท านอง 
   1.4) ก าหนดคอร์ดในบทเพลง พร้อมกบัเขียนแนวร่างท านองหยาบๆ 
   1.5) ขัดเกลาตกแต่งท านองตาม Rhythmic ท่ีก าหนดไว้ และขัดเกลาการ

เคล่ือนของท านองไปตาม Melodic line 
   1.6) ตกแต่งท านองตามหลกัแบบฟอร์มของบทเพลง การเคล่ือนท านอง และ

การเกลาท านอง 
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  2) แต่งเนือ้ร้องขึน้ก่อน แล้วแต่งท านองขึน้ทีหลัง การแต่งเพลงวิธีนีไ้ม่สู้ ดีนัก 
เพราะจะได้เพลงท่ีไมค่อ่ยถกูต้องตามแบบฟอร์มของบทเพลง นอกจากจะเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ทางด้าน
การประพนัธ์ดนตรีอย่างดีอยู่แล้ว จึงจะท าให้ได้บทเพลงท่ีดี แตก่ารแตง่เพลงวิธีนีก็้เป็นท่ีนิยมมาก
ท่ีสุดในบรรดานกัแต่งเพลงของไทย เพลงท่ีแต่งเนือ้ร้องก่อนแล้วจึงแต่งท านองเรียกว่า Art song 
ตวัอยา่งเพลงท่ีแตง่แบบนีเ้ชน่ เพลงสยามมานสุติ 

  3) แต่งท านองและเนือ้ร้องไปพร้อม ๆ กัน วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ียากพอสมควร อย่างไรก็
ตาม วิธีนีจ้ะได้บทเพลงท่ีไพเราะกว่าวิธีท่ี 2 และบางทีอาจจะดีกว่าวิธีท่ี 1 ก็ได้ เพราะเม่ือแตง่เนือ้
ร้องหรือท านองแล้ว ถ้าเกิดไม่สมัพนัธ์กัน ก็แต่งใหม่หรือแก้ไขได้ทนัที แตข้่อเสียคือ มกัจะแต่งไป
ตามอารมณ์ จนบางครัง้ท าให้ไม่ถกูแบบฟอร์มของบทเพลง หรือไม่ถกูรูปแบบในการประพนัธ์บท
กลอน 

 สมชาย อมะรักษ์ (2529, น. 57) ได้อธิบายถึงการแตง่เพลงไว้ 3 วิธี ดงันี ้
  1) แต่งเนือ้เพลงก่อนแล้วใส่ท านอง วิธีนีม้กัใช้กับเพลงท่ีต้องการให้ความหมาย

ของเนือ้เพลงเดน่มาก เม่ือแตง่เนือ้เสร็จแล้วก็ใสท่ านองให้เหมาะกบัเนือ้หานัน้ๆ หรืออาจน าเอาเค้า
โคลงกลอนท่ีมีความไพเราะมาใสใ่นท านอง 

  2) แตง่ท านองก่อนแล้วใส่เนือ้เพลง วิธีนีจ้ะท าให้ท านองเดน่มาก เม่ือแต่งท านอง
เสร็จแล้วใส่เนือ้ร้องตามท านองนัน้ ผู้ เขียนโน้ตไม่ได้ก็อาจจะมีปัญหาอยู่บ้าง คือ นึกท านองได้แล้ว
ลืม เพราะเขียนโน้ตไมไ่ด้ วิธีแก้ไขคือ ท าเสียงท านองอดัเทปไว้แล้วสง่ไปให้ผู้ เขียนโน้ตบนัทกึไว้ 

  3) แต่งเนือ้และท านองพร้อมกัน วิธีนีป้ระหยัดเวลาดี คือ แต่งเนือ้และท านอง
พร้อมกนัไปเลย วิธีนีอ้าจจะเหมาะส าหรับผู้ ท่ีเร่ิมแตง่เพลง ขณะท่ีแตง่ต้องนึกถึงการเคล่ือนท่ีของ
ท านองท่ีมีการโต้ตอบกนัเป็นวรรค เร่ิมจากวรรคถามและตอบด้วยวรรคค าตอบ 

 ไพรัช มากกาญจนกลุ (2535, น. 62) ได้อธิบายวิธีการแตง่เพลงไว้วา่ การแตง่เพลงมี
อยูห่ลายวิธีด้วยกนั แตโ่ดยสรุปแล้ว มีดงัตอ่ไปนี ้

  1) แต่งท านองก่อนแล้วแต่งเนือ้ขึน้ท่ีหลงั การแต่งเพลงโดยวิธีนีจ้ะได้บทเพลงท่ี
ไพเราะ ร่ืนหู ทัง้ท านอง เนือ้ร้อง ฟังดูแล้วเป็นเพลง ไม่ใช่ฟังอย่างไรก็เหมือนอ่านกลอนหรือสวด
มนต ์

  2) แต่งเนือ้ร้องขึน้ก่อน แล้วแต่งท านองขึน้ทีหลัง การแต่งเพลงวิธีนีไ้ม่สู้ ดีนัก 
เพราะจะได้เพลงท่ีไมค่อ่ยถกูต้องตามแบบฟอร์มของบทเพลง นอกจากจะเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ทางด้าน
การประพนัธ์ดนตรีอย่างดีอยู่แล้ว จึงจะท าให้ได้บทเพลงท่ีดี แตก่ารแตง่เพลงวิธีนีก็้เป็นท่ีนิยมมาก
ท่ีสดุในบรรดานกัแตง่เพลงของไทย เพลงท่ีแตง่เนือ้ร้องก่อนแล้วจงึแตง่ท านองเรียกวา่ Art song 
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  3) แตง่ท านองและเนือ้ร้องไปพร้อม ๆ กนั เป็นท่ีนิยมกนัไม่น้อย อยา่งไรก็ตามวิธีนี ้
จะได้บทเพลงท่ีไพเราะกวา่วิธีท่ี 2 และบางทีอาจจะดีกวา่วิธีท่ี 1 

 ถนอม งามทรัพย์ (2542, น. 210) ได้อธิบายถึงหลกัการแตง่เพลงไว้วา่ การแตง่เพลง
มี 3 วิธี คือ 

  1) แต่งเนือ้เพลงก่อน โดยใช้เนือ้เพลงสามารถส่ือความหมาย และมีความเป็นไป
ได้ตามความประสงค์ 

  2) แตง่ท านองก่อน โดยวิธีฮมัเสียงหรือใช้เคร่ืองดนตรีประกอบการเคาะจงัหวะ วิธี
นีจ้ะได้ทว่งท านองท่ีไพเราะ 

  3) แต่งเนือ้ร้องและท านองไปพร้อม ๆ กัน การแต่งวิธีนีผู้้ประพันธ์ต้องเป็นผู้ ท่ีมี
อารมณ์เพลงในตวั หรือไมก็่ต้องเป็นนกัดนตรีมาก่อน 

 ปิยพนัธ์ แสนทวีสขุ (2551, น. 64) ได้อธิบายหลกัและวิธีการเขียนท านองเพลงอย่าง
ง่าย ดงันี ้

  1) Antecedent – Consequence คือการเขียนแบบถามตอบกัน อาจจะ 2 ห้อง
หรือ 4 ห้อง ถามตอบกัน โดยวรรคถามจะจบด้วยโน้ตในคอร์ด Dominant และวรรคตอบจบด้วย
โน้ตในคอร์ด Tonic 

  2) Repeat คือการซ า้ยกทีม จะเหมือนกนัทัง้ 2 วรรค ทัง้ Melody และ Harmony 
  3) Inversion คือการซ า้โดยการพลิกกลับวรรคท่ีซ า้กันนัน้ จะเคล่ือนท่ีไปใน

ทิศทางตรงกนัข้าม แต่รูปแบบการเคล่ือนนัน้เหมือนกนัคือ โด กับ ลา ในวรรคแรก เคล่ือนเป็นคู่ 3 
และ ฟา กบั ลา ในวรรคหลงัก็เคล่ือนเป็นคู ่3 เชน่เดียวกนั เพียงแตเ่คล่ือนไปในทิศทางตรงกนัข้าม 

  4) Sequence คือการซ า้โดยการเปล่ียนระดบัเสียง ซึ่งอาจจะซ า้ในระดบัเสียงสูง
หรือต ่าลงก็ได้ 

  5) Augmentation คือการซ า้ โดยการขยายอตัรา อาจจะซ า้โดยขยายเป็นจ านวน
ก่ีเทา่ ก็ขึน้ยอูก่บัความประสงค์ของผู้แตง่ 

  6) Diminution คือการซ า้ โดยการลดอตัราวิธีนีเ้ชน่เดียวกบั Augmentation 
  7) Fragmentation คือการซ า้เฉพาะส่วน โดยการซ า้ส่วนใดสว่นหนึง่ของวรรคแรก 

อาจจะสัน้หรือยาวก็ได้ตามความเหมาะสม 
  8) Decoration คือการซ า้โดยประดบัตกแตง่ เป็นการน าสว่นหนึ่งส่วนใดของวรรค

แรก มาดดัแปลงเปล่ียนอตัราจงัหวะใหม่ 
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  9) Retrogression คือการซ า้ โดยการถอยกลับ คือจะซ า้จากข้างหลงัของวรรคมา
โดยซ า้ทีละตวัและรักษาอตัราจงัหวะเดมิ 

3. เอกสารที่เก่ียวข้องกับเพลงไทยสากล 
 สุกรี เจริญสุข (2538, น. 121) ได้ให้ความหมายของเพลงไทยสากลว่า บทความ

วิจารณ์ เพลงดนตรีสมัยนิยมในแนวเพลงไทยสากล พูดถึงเพลงสากลแล้ว สากลในท่ี นีห้มายถึง 
เพลงท่ีมีเนือ้ร้องเป็นเพลงไทยแตมี่ลีลาการขบัร้อง การบรรเลงดนตรีประกอบเป็นสากล โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพลงสมยันิยมท่ีเป็นเพลงของอเมริกัน ทัง้รูปแบบท่ีใส่เนือ้ร้องไทยแทนภาษาองักฤษ ใช้
ดนตรีดัง้เดิมทัง้หมด หรือเพลงท่ีน ามาปรุงแต่งใหม่ก็ตาม เป็นเพลงท่ีอยู่ในรูปแบบเพลงสากล
ทัง้สิน้ 

 พระเจนดุริยางค์ (2536, น. 36) ได้กล่าวถึงรูปแบบของเพลงไทยสากลไว้เป็น 3 
ประเภท ดงันี ้

  1) บทเพลงท่ีประพนัธ์ขึน้จากท านองเพลงไทยเดิม หรือท่ีดดัแปลงมาจากท านอง
เพลงไทยเดิม แต่หุ้มห่อไปด้วยการประสานเสียงตามหลกัวิชาการประสานเสียง มีการขบัร้องเป็น
ภาษาไทยหรือไมก็่ตาม และจะใช้บรรเลงด้วยเคร่ืองดนตรีสากล 

  2) บทเพลงท่ีประพนัธ์ท านองขึน้ใหม่โดยใช้หลกับนัไดเสียง ลีลา ท่วงท านอง ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลจากเพลงไทยเดิมอยู ่มีประโยควรรคตอนวางไว้ตามหลกัของการประพนัธ์เพลงสากล 
มีการประพันธ์เสียงประกอบตามหลักของวิชาการประสานเสียง จะมีการขับร้องเป็นภาษาไทย
หรือไมก็่ตาม และจะใช้บรรเลงด้วยเคร่ืองดนตรีสากล 

  3) บทเพลงท่ีประพันธ์ท านองขึน้ใหม่โดยใช้หลักบันไดเสียงของชาวยุโรป มี
ประโยค วรรคตอนวางไว้ตามหลกัของการประพนัธ์เพลง การประสานเสียงประกอบตามหลกัของ
วิชาการประสานเสียง จะมีการขับร้องเป็นภาษาไทยหรือไม่ก็ตาม และจะใช้บรรเลงด้วยเคร่ือง
ดนตรีสากล 

 วลัลภา เทพหสัดิน ณ อยทุธยา (2527, น. 8) ได้กลา่วถึงลกัษณะของเพลงไทยสากล
ท่ีได้รับอิทธิพลจากดนตรีของสากลวา่ 

  1) เป็นไปตามลีลาของตวัโน้ตดนตรีสากล โดยมีทัง้เสียงธรรมดาและเสียงคร่ึง 
(ชาร์ปและแฟลท) จงึท าให้ฟังดคูล้ายไปทางเพลงสากล 

  2) มีการแบ่งท่อนเพลงตามลกัษณะมาตรฐานเพลงสากลตะวนัตก ซึ่งส่วนใหญ่
จะแบง่เพลงออกเป็นประเภทเพลง 2 ทอ่น และประเภทเพลง 4 ทอ่นซึง่ได้ก าหนดมาตราฐานแตล่ะ
เพลงมีความยาว 32 ห้อง 
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  3) การใช้จังหวะของเพลงสากล ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทจังหวะบอลล์รูม เช่น 
จงัหวะวอลซ์ สโลว์ ควิกสเตป แทงโก้ เป็นต้น จงัหวะลาตนิอเมริกา เชน่ ชะชะช่า แซมบา คาลิปโต 
เป็นต้น หรือจงัหวะร็อค เชน่ ร็อคแอนด์โรล โซล บอสโนวา ดสิโก เป็นต้น 

  4) การใช้ท านองเพลงสากลมาประพนัธ์ค าร้องเป็นภาษาไทย เช่น การตดัท านอง
ของเพลงคลาสสิคบางเพลง หรือ น าท านองเพลงยอดนิยมของประเทศต่าง  ๆ มาใส่ค าร้องเป็น
ภาษไทย ตลอดถึงการใสค่ าร้องหรือถอดความโดยตรงซึง่ได้ปรากฏอยูม่ากมายในปัจจบุนั 

 ปัญญา รุ่งเรือง (2521, น. 112) ได้กลา่วถึง ผลของรูปแบบของเพลงไทยสากลท่ีสร้าง
มาจากเพลงไทยเดมิ มีอยู ่3 ประการ คือ 

  1) ท าให้เพลงไทยคลาสสิคแพร่หลายทั่วไปในหมู่ชนทั่วไป โดยเฉพาะวยัรุ่นนัน้
ร้องเพลงไทยสากล 

  2) ท าให้เกิดความช่ืนชอบขึน้ในหัวใจคนฟังโดยไม่รู้ตวั พวกเด็ก ๆ เข้าใจว่าเป็น
ท านองเพลงไทยสากล ครัน้ฟังไปร้องไปจนตดิใจแล้วก็เทา่กบัฟังและร้องเพลงไทยเดมิ 

  3) ท าให้ปลกูฝังเพลงไทยคลาสสิคในหมู่เยาวชนง่ายขึน้ เพียงแตแ่นะน าว่า เพลง
ท่ีเขาชอบอยู่นัน้เป็นเพลงไทยเดิม แล้วบรรเลงให้เขาฟังก็จะเข้าใจถึงความงดงามของเพลงไทย
คลาสสิคได้ดีทีเดียว 

 มนญู พลอยประดบั (2549, น. 8) ได้ให้ความหมายของเพลงไทยสากลว่า เพลงไทย
สากลหมายถึงเพลงท่ีมีลกัษณะแนวดนตรีเป็นสากลผสมผสานกับค าร้องท่ีเป็นภาษาไทย (ซึ่งไม่
รวมถึงเพลงลกูทุง่และเพลงพืน้บ้าน) 

 ส าเร็จ ค าโมง (2552, น. 189) ได้ให้ความหมายของลักษณะเพลงไทยสากลว่า 
ลกัษณะของเพลงไทยสากลแตล่ะประเภทมีดงันี ้

  1) เพลงประกอบละครจันทโรภาส แบบของครูพรานบูรณ์ มีต้นตอมาจากเพลง
ไทยแท้ ใสเ่นือ้เดมิ การขบัร้องยงัมีลีลาเพลงไทยเดมิอยู ่แตใ่ช้เคร่ืองดนตรีฝร่ังบรรเลงสนบัสนนุ 

  2) เพลงประกอบภาพยนตร์ แบบของเรือโท มานิต เสณะวิณิน มีต้นตอมาจาก
เพลงไทยเนือ้เตม็ ใช้เคร่ืองดนตรีฝร่ังบรรเลงสนบัสนนุ การขบัร้องยงัมีส าเนียงไทยเดมิอยู ่  

  3) เพลงประกอบภาพยนตร์ แบบของท่านผู้หญิงหม่อมหลวง พวงร้อย อถัยวงศ์ 
และพระเจ้าบรมวงเธอพระองค์เจ้าภาณุพันธ์ยุคล มี ต้นตอมาจากดนตรีคลาสสิค (เปียโน) มี
ส าเนียงฝร่ัง ลีลาการขบัร้องเป็นส าเนียงภาษาหนงัสือ 

  4) เพลงร าวง มีต้นตอมาจากเพลงพืน้บ้านพืน้เมือง ผสมผสานกับเพลงไทยแท้
หรือเพลงไทยเดมิ จงึมีลีลาของเดมิอยู ่เม่ือคล่ีคลายเป็นเพลงชีวิต จะมีส าเนียงพืน้บ้านเพิ่มขึน้ 
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  5) เพลงสงัคีตสมัพนัธ์และเพลงสงัคีตประยุกต์ เป็นเพลงไทยแท้เนือ้เต็ม การขบั
ร้องมีส าเนียงไทยแท้ผสมผสานกบัส าเนียงภาษาหนงัสือ 

  6) เพลงสุนทราภรณ์ ผสมผสานทัง้เพลงไทยแท้ เพลงแจ๊ซ เพลงพืน้บ้าน และ
เพลงป๊อปปลูาร์ฝร่ัง แตลี่ลาการขบัร้องเป็นแบบเพลงไทยแท้เนือ้เตม็ มีเอือ้นท่ีงดงามพอเหมาะ 

  7) เพลงลูกกรุง มีท่ีมาเหมือนเพลงสุนทราภรณ์ แต่ลีลาการขับร้องเป็นภาษา
หนงัสือส าเนียงคนกรุงเทพแท้ ดนตรีส าเนียงฝร่ัง 

  8) เพลงลกูทุ่ง คล่ีคลายมาจากเพลงร าวงและเพลงพืน้บ้าน แต่สงัคีตลกัษณ์เป็น
แบบเดียวกนักบัเพลงลกูกรุง ลีลาการขบัร้องเป็นแบบเพลงพืน้บ้าน ส าเนียงดนตรีแตด่ัง้เดมินัน้เป็น
แบบ Monophony คล้ายกบัแตรวงชาวบ้าน ภายหลงัจึงพฒันาขึน้ มีส าเนียงดนตรีเหมือนกบัเพลง
ลกูกรุง 

  9) เพลงลูกเทศ เป็นเพลงท่ีลอกเลียนฝร่ัง (หรือจีน หรือมาเลย์) ทัง้ท านองเพลง 
หารประสานเสียง จงัหวะ และลีลาการขบัร้อง ส าเนียงติดภาษาพดูร่วมสมยั เช่น ภาษาแสลง ไม่
เครียดเร่ืองฉนัทลกัษณ์ แตเ่น้นท่ีสงัคีตลกัษณ์และการส่ือความหมายภาษาวยัรุ่นร่วมสมยั 

 สมาน กาญจนผลิน (2538, น. 30) ได้ให้ความหมายของเพลงไทยสากลว่า เพลงไทย
สากลประดิษฐ์ขึน้จากเพลงไทยเดิม งานของสมาน กาญจนผลินประเภทนี ้กล่าวได้ว่าเป็นงาน
อนุรักษ์เพลงไทยแท้ของเก่าในรูปแบบหนึ่ง โดยน าเพลงเหล่านัน้มาบรรเลงในแนวสากล เปล่ียน
กุญแจเสียง ปรับจงัหวะ แต่คงไว้ซึ่งลีลาไทยแท้ ไม่ตดัทอน หรือตดัต่อให้ของเดิมขาดหรือเกินไป
จากเดมิ จงึมิได้เป็นการท าลายเพลงหลายเพลงท่ีนิยมในการลีลาศทกุจงัหวะ 

4. เอกสารที่เก่ียวข้องกับเพลงร่วมสมัย 
 วีรชาติ เปรมานนท์ (2537, น. 4) กล่าวว่า ดนตรีร่วมสมยั หมายถึงดนตรีท่ีใช้ท านอง 

ลีลา ส าเนียง สีสัน และความรู้สึกแบบไทยในแบบใดแบบหนึ่งหรือแบบผสมผสาน ไม่จ ากัด
ประเภทของเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ คีตลกัษณ์ ทฤษฎี หลกัการ และวิธีการประพนัธ์ โดยสามารถจ าแนก
ตามลกัษณะวิธีของการประพนัธ์ได้ดงันี ้

  1) การน าท านองไทยมาเรียบเรียงเสียงประสานและแนวบรรเลงใหม่ โดยใช้
หลักการและเคร่ืองดนตรีสากลส่วนใหญ่มักจะไม่มีการเปล่ียนแปลงแก้ไขท านองและจังหวะ 
โดยเฉพาะอตัราสัน้ยาวของบทเพลงท่ีก าหนดไว้โดยจงัหวะหน้าทบั 

  2) การน าท านองเพลงไทยมาเรียบเรียงและประสานเสียงด้วยหลักของดนตรี
ตะวนัออกโดยหลกัการของดนตรีไทยและดนตรีตะวนัออกทัว่ไป จากการวิจยัพบว่าโครงสร้างของ
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ท านองเพลงส่วนใหญ่จะประกอบด้วยโน้ตส าคญัท่ีเป็นหลกัประมาณ 5 เสียง เรียกว่าบนัไดเสียง
แบบเพนทาโทนิก  

  3) การน าหลักและส าเนียงพืน้ฐานของเพลงไทยมาเป็นโครงสร้างหลักในการ
ประพนัธ์ 

 ณรงฤทธ์ิ ธรรมบุตร (2552, น. 197) กล่าวว่า นกัประพนัธ์เพลงร่วมสมยัของไทย ได้
พยายามเสอนแนวดนตรีในกระแสดนตรีโลก โดยการผสมผสานเคร่ืองดนตรีไทยให้เข้ากับวงออร์
เคสตราของตะวนัตก นกัประพนัธ์ร่วมสมยัของไทยท่ีควรกล่าวถึงคือ บรูซ แกสตนั ผู้ซึ่งได้ประพนัธ์ 
เจ้าพระยาคอนแชร์โตใน พ .ศ. 2525 เน่ืองในโอกาสฉลองกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ 200 ปี โดย
คอนแชร์โตบทนีป้ระพนัธ์ขึน้โดยอาศยัลกัษณะภูมิศาสตร์และประวตัิศาสตร์ของแม่น า้เจ้าพระยา
มาเป็นแนวความคิดหลักของบทเพลง กล่าวคือแม่น า้ทัง้ 4 สายแห่งภาคเหนือได้แก่ ปิง วัง ยม 
นา่น ได้ไหลมาบรรจบกนัเกิดเป็นแม่น า้เจ้าพระยาขึน้ ในการแสดงจริงผู้ประพนัธ์ได้ก าหนดให้มีวง
เจ้าพระยาบรรเลงอยู่ท่ีเวทีของห้องแสดงและรายล้อมผู้ ฟังทัง้ 4 ทิศ ด้วยวงปิง วงวงั วงยม วงน่าน 
โดยจะบรรเลงพร้อมกนับ้าง บรรเลงทีละวงบ้าง บางครัง้ก็หมนุวนกนัเปรียบเสมือนกระแสน า้ท่ีไหล
รวมกนัเป็นแมน่ า้สายใหญ่  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

ญาณเทพ อารมณ์อุ่น (2554, น. 265) ได้วิเคราะห์เพลงของ จรัล มโนเพ็ชร จ านวน 16 
เพลง พบว่ารูปแบบการประพันธ์ ส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลมาจากเพลงพืน้บ้านล้านนา (เพลงซอ) 
ผสมผสานดนตรีลกูทุ่งตะวนัตก (คนัทรี) ได้อย่างลงตวั ด้วยความสามารถในด้านการประพนัธ์บท
กลอน เทคนิคการเขียนเร่ืองเล่าและการเสนอแนวคิดต่าง ๆ ในบทเพลงบวกกับความสามารถ
ทางด้านดนตรีพืน้เมืองและดนตรีสากล จนกลายเป็นรูปแบบดนตรีเฉพาะตวั “โฟล์คซองค าเมือง” 
ด้วยการใช้ภาษาค าเมืองในการประพนัธ์เนือ้ร้อง เนือ้หาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองราวท่ีจรัลได้สมัผสัมา
จากประสบการณ์จริง เร่ืองเล่าขาน จินตนาการท่ีสร้างขึน้ตลอดจนทัศนคติต่อเร่ืองราวนัน้ๆ เป็น
ส่วนผสมท่ีลงตวักับดนตรีท่ีถูกสร้างขึน้มาจากรสนิยมทางดนตรีของจรัลท่ีสัง่สมประสบการณ์มา
ทัง้ชีวิต ตลอดจนแนวคดิในการอนรัุกษ์ศิลปวฒันธรรมท่ีถ่ายทอดลงในบทเพลง ด้วยการน าท านอง
เพลงพืน้บ้านล้านนาและเคร่ืองดนตรีพืน้เมือง มาสร้าง อตัลกัษณ์ให้กบัดนตรีของเขาได้อย่างลง
ตวั  
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รัฐภูมิ ช่างเจรจ (2546, น. 338) ได้วิเคราะห์เพลงของ ไพบูลย์ บุตรขนั พบว่า ไพบูลย์ 
บุตรขนั มีวิธีการประพันธ์เพลงโดยน าอกัษร C D E F A B มาใช้ในการจ าระดบัเสียงของท านอง 
นอกจากนีเ้พลงท่ีประพนัธ์ส่วนมามีรูปแบบของเทอนารี (Ternary Form) 12 เพลง และแบบไม่มี
การซ า้ท านอง (Non Repetition) 1 เพลง การเคล่ือนท่ีของท านองอยู่ในรูปแบบตามขัน้ (Conjuct 
Motion) และข้ามขัน้ (Disjunct Motion) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคล่ือนท่ีเหล่านี ้ยังมีเทคนิคการ
น าโน้ตผ่าน (Passing Note) เทคนิคการใช้จุดพัก (Cadence) มาประกอบการประพันธ์ เพ่ือให้
ท านองเกิดความสมดลุมีความตอ่เน่ือง รูปแบบของค าร้องนัน้อยู่ในลกัษณะของบทร้อยกรอง ค า
ร้องท่ีน ามาใช้แตล่ะเพลงล้วนมีความหมายดี ท าให้ผู้ ฟังเกิดจินตภาพได้ง่าย  
ไพบลูย์ บตุรขนั มีเทคนิคในการแตง่ค าร้องให้นา่สรใจดงันี ้ 

 - ทอ่นท่ี 1 ดงึดดูความสนใจ ฟังแล้วกระทบความรู้สกึของผู้ ฟังทนัที 
 - ทอ่นท่ี 2 เหมือนเพลงทัว่ๆ ไป 
 - ทอ่นท่ี 3 ต้องท าให้เป็นจดุสนใจ 
 - ทอ่นท่ี 4 ต้องท าให้อยูใ่นความทรงจ า คมคาย ประทบัใจ 
ขจรพรรณ แก้วสุวรรณ (2546, น. 223) วิจัยเร่ือง การศึกษาวิเคราะห์ชีวประวัติและ

เทคนิคการประพนัธ์เพลงไทยสากลของ สุรพล โทณะวณิก พบว่ารูปแบบการประพนัธ์เหมือนกับ
เพลงไทยสากลทัว่ๆ ไป ผลงานทกุเพลงใช้แรงบนัดาลใจจากประสบการณ์ชีวิตโดยตรงของตน มา
ก าหนดเนือ้หาเป็นเร่ืองราวตามจินตนาการ การประพนัธ์เพลง ประพนัธ์ค าร้องกบัท านองไปพร้อม
กัน การเคล่ือนท่ีของท านองเป็นแบบขัน้คู่เสียงแคบๆ สลับกับขัน้คู่เสียงกว้างด้วยท านองท่ี
สอดคล้องกนั 

จิรศกัดิ์ จิตตบุตร (2542, น. 386) ได้วิเคราะห์เพลงท่ีประพันธ์โดย พยงค์ มุกดา ได้ผล
การวิเคราะห์ดงันี ้การศกึษาชีวประวตัขิอง พยงค์ มกุดา พบวา่ทา่นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ด้านภาษาไทย 
มีความมานะพยายามในการจดจ าวิธีการแต่งเพลงแบบครูพักลักจ า มีประสบการณ์ทางตรง
ทางด้านดนตรีจากการแสดงกิจกรรมต่างๆ ผลการวิเคราะห์ท านองเพลงพบว่า โครงสร้างของ
ท านองสร้างจากวลีสัน้ๆ 2 วลี ท่ีบรรจุอยู่ในห้องเพลงตา่งๆ เสียงท่ีจบวลี ให้ความรู้สึกเหมือนเป็น
วลีถามและวลีตอบอยา่งสอดคล้องกนั การเคล่ือนท่ีของท านองเพลงใช้ขัน้คูเ่สียงท่ีส าคญัได้แก่ ขัน้
คู่ 2, 3 ,6 เมเจอร์ จงัหวะท านองใช้รูปแบบจงัหวะกระโดด จังหวะสม ่าเสมอและจงัหวะเสียงยาว 
การใช้ค าร้องมีการเลือกค าร้องท่ีมีความสอดคล้องกบัเสียงของท านอง รูปแบบท านอง การเลือกค า
เพ่ือเน้นความหมาย การใช้ค าเพ่ือเน้นความรู้สึก การใช้ค ามีความหมายเหมาะสมกบัเนือ้ร้องและ
การใช้ค าเพ่ือจินตนาการ 
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ประยรู ลิม้สขุ (2542, น. 173) ได้วิเคราะห์เพลงเพ่ือชีวิตวงคาราวาน ได้ผลการวิเคราะห์
ดงันี ้

 1) เนือ้ร้องจะมุ่งบรรยายให้เห็นถึงสภาพสงัคมการเมือง ความรัก ความคิดถึง ความ
ผูกพัน ปัญหาแรงงาน กรรมกร เสรีภาพ อิสรภาพ สงครามและสนัติภาพ โดยชีใ้ห้เห็นถึงปัญหา
และเสนอแนวทางแก้ไข 

 2) คีตลักษณ์เพลงเพ่ือชีวิตวงคาราวานมีรูปแบบการประพันธ์ประเภทท านองเดียว 
ไบนารีฟอร์มและเทอนารีฟอร์ม โดยยดึเนือ้ร้องเป็นหลกั ซึง่ถือเป็นเอกลกัษณ์ของวงคาราวาน 

 3) ท านอง ได้มีการน าท านองเพลงพืน้บ้านอีสานมาใช้ในการประพนัธ์ บางบทเพลง
ใช้บนัไดเสียงเพนทาโทนิค และบางเพลงใช้บนัไดเสียงของดนตรีตะวนัตก 

 4) คอร์ดท่ีน ามาใช้กับแนวท านองได้แก่ คอร์ดชัน้เอกและคอร์ดชัน้โท มีลกัษณะการ
น ามาใช้ท่ีเรียบง่าย 

 5) การประสานเสียง ได้รับอิทธิพลจากดนตรีพืน้บ้านของชาวอเมริกัน และมีการน า
เคร่ืองดนตรี อคสูติกกีตาร์ ไวโอลินและฮาโมนิการ์ มาบรรเลงผสมกับเคร่ืองดนตรีพืน้บ้านอีสาน 
คือพิณและแคนได้อยา่งกลมกลืน 

 6) บนัไดเสียง ใช้บนัไดเสียงเมเจอร์ บนัไดเสียงไมเนอร์และบนัไดเสียงเพนทาโทนิค 
ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของดนตรีเอเชียมาใช้ในการประพนัธ์ 

สธีุศกัดิ์ ภักดีเทวา (2542, น. 179) ได้วิเคราะห์เพลงในละครเพลงของพลตรีหลวงวิจิตร
วาทการ ผลการศกึษาพบว่า บทเพลงเหล่านีเ้ป็นเพลงไทยท่ีน าวิธีคิด วิธีประพนัธ์แบบตะวนัตกมา
ปรับใช้ในระดบัตา่ง ๆ กนั โครงสร้างใช้รูปแบบของเพลงตะวนัตก แนวท านองใช้โน้ตกลุ่มเพนทาโท 
นิคแบบไทยเป็นหลกั ท านองส่วนใหญ่จะเน้นค าร้องมีการใช้ท านองแบบไทยท่ีเรียบง่าย จงัหวะ
นิยมใช้กลุม่จงัหวะและการเล่ือนจงัหวะหนกัในห้อง 

ดิเรก ทศัมาลยั (2545, น. 155) ได้ท าการวิเคราะห์การประพนัธ์เพลงของ พิมพ์ปฏิพาน 
พึง่ธรรมจิตต์ พบวา่วิธีการประพนัธ์ท านองของพิมพ์ปฏิพาน พึ่งธรรมจิตต์ จะเป็นการเขียนท านอง
ในประโยคถามและตอบ ท่ีมีลกัษณะของริทึม่มิคแพทเทิร์นท่ีเหมือนกนั นัน่เป็นเพราะวา่ผู้ประพนัธ์
ได้ประพันธ์เนือ้ร้องขึน้ก่อนแล้วจึงประพันธ์ท านอง ซึ่งจะแตกต่างจากหลักการประพันธ์ของ
ตะวนัตก ท่ีจะประพนัธ์ท านองขึน้ก่อน ท านองส่วนใหญ่เป็นโน้ตในคอร์ด มีการเกลาท านองโดยใช้
โน้ตนอกคอร์ดท าให้แนวท านองเดินไปอย่างตอ่เน่ืองกนั ในด้านโครงสร้างของท านองพบว่า มีทัง้ท่ี
อยูใ่นแบบฟอร์มและไมอ่ยูใ่นแบบฟอร์ม ขึน้อยูก่บัเนือ้ร้องจะพาไป  
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นิธิพนัธุ์ สุวรรณรงค์ (2549, น. 262) ได้ศึกษาวิเคราะห์ผลงานเพลงไทยลกูทุ่งประพันธ์
โดยสลา คุณวุฒิ พบว่าท านองของเพลงจัดอยู่ในรูปแบบทวิบท (Binary Form) กลุ่มเสียงของ
ท านองท่ีพบมากท่ีสุดอยู่ในโมดดอเรียน  (Dorian Mode) และบันไดเสียงไดอาโทนิก (Diatonic 
Scale) ลกัษณะของท านองเพลงในแตล่ะท่อนสามารถแบง่ส่วนย่อยได้ตัง้แต่ 2 – 4 วลี ท านองใน
วลีส่วนต้นมักจะถูกน ามาใช้อีกในรูปเดิม หรืออาจมีการปรับปรุงแล้วน ามาใช้ ด้านค าร้องพบว่า
ลกัษณะค าร้องเป็นวรรณกรรมประเภทกลอนตลาด ซึ่งคล้ายกลองสภุาพ มีค าไมแ่น่นอนผนัแปรไป
ตามความเหมาะสมของท านองเพลง จุดเด่นในการประพันธ์ค าร้ องพบว่า ผู้ ประพันธ์มี
ความสามารถในการเลือกใช้ค าตา่ง ๆ ซึ่งได้แก่ ค าอปุมา ค าร่วมสมยั มีค าซ้อนให้เกิดความหมาย
ชดัเจน ไพเราะ ท าให้เกิดความสะเทือนใจ 

พงศธร รุจิวิวฒันกุล (2549, น. 336) ได้ศึกษาวิเคราะห์เพลงวงบอยไทย พบว่า วงบอย
ไทยเป็นวงดนตรีร่วมสมัยท่ีเกิดจากการน าเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีสากลมาบรรเลงเข้า
ด้วยกัน มีรูปแบบของดนตรีท่ีผสมผสานกันอยู่หลายประเภท โครงสร้างของท านองมีลกัษณะท่ี
หลากหลายไปในแต่ละเพลง บางเพลงมีลักษณะท่ีเรียบง่าย เป็นประโยคถาม ประโยคตอบท่ีมี
ท านองคล้ายกนัเป็นสว่นใหญ่ และมีการซ า้ การซีเควนซ์ การแปร แบบเพลงโดยทัว่ ๆ ไป 

ถาวร วัฒนบุญญา (2552, น. 352) ได้ท าการวิเคราะห์เพลงพูดของเพลิน พรหมแดน
ได้ผลการวิเคราะห์ดงันี ้

 1) เพลงท่ีใช้ในการศึกษาทัง้ 12 เพลง อยู่ในบนัไดเสียงเมเจอร์ 5 เพลง อยู่ในบนัได
เสียงไมเนอร์ 6 เพลง และเพลงท่ีใช้ทัง้บนัไดเสียงเมเจอร์และบนัไดเสียงไมเนอร์ในเพลงเดียวกนั 1 
เพลง เพลงสว่นใหญ่เป็นเพลงท่ีมีอตัราจงัหวะเร็ว 

 2) การขบัร้องนัน้ ใช้วิธีการขบัร้องท่ีหลากหลาย คือ เน้นหนกัเบา เน้นค าเฉพาะบาง
ค าท่ีส าคัญเป็นพิเศษ นุ่มนวล ตัดพ้อ เสียใจ ออดอ้วน วิงวอนเพ่ือให้เกิดความไพเราะและ
ความหมายชดัเจน 

 3) มีการแทรกบทพดู ปรากฏอยู่ในแตล่ะท่อนของบทเพลง ประเภทของการพดูพบว่า 
เป็นการพดูในลกัษณะการสนทนาท่ีจดัให้มีขึน้เป็นท่อน ๆ เป็นการสนทนากันระหว่างชายกบัชาย 
การพูดแบบเชิญชวน การพูดแบบการพากย์ฟุตบอล การพูดคนเดียวในแบบโฆษณาสินค้า และ
การพดูท่ีมีลกัษณะอารมณ์ขนั 

 4) ท านองเพลงมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั คือมีบทพดูตอ่ท้ายท่อนเพลง การเคล่ือนท่ีของ
ท านองเป็นลกัษณะการเคล่ือนท่ีไปในทิศทางท่ีดี 
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มานพ วิสุทธิแพทย์ (2552, น. 19) ได้ท าการวิจัยองค์ความรู้ศิลปินแห่งชาติ นายจรัส 
อาจณรงค์ เพ่ือศึกษาประวัติศิลปิน และผลงานทางด้านดนตรีไทย เพ่ือสังเคราะห์องค์ความรู้
ทางด้านดนตรีไทยและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านดนตรีไทย ครูจรัส นบัได้ว่าเป็นปรมจารย์ด้านดนตรี
ไทยท่ีมีความรู้เป็นท่ียอมรับกันในหมู่นักดนตรีไทยว่าท่านเป็น “คลัง” หรือ “ธนาคารดนตรีไทย” 
ได้แก่ องค์ความรู้ทางด้านบทเพลง องค์ความรู้ทางด้านการปฏิบตัิ และองค์ความรู้ทางด้านการ
น าไปใช้ การบรูณาการองค์ความรู้ น าองค์ความรู้ท่ีได้ จดัท าฐานคลงัข้อมลูทางวฒันธรรม  
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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้เป็นการศกึษาวิจยัเชิงพรรณนาวิเคราะห์ โดยเร่ิมต้นจากผู้วิจยัได้

ศกึษาเอกสารต ารางานวิชาการ เอกสารงานวิจยั เอกสารสิ่งพิมพ์ วีดีทศัน์ และผู้ ท่ีมีประสบการณ์
โดยตรง เพ่ือให้การศกึษาวิจยับรรลตุามวตัถปุระสงค์ ผู้วิจยัได้ก าหนดแนวทางเป็นขัน้ตอนการวิจยั
ดงันี ้

1. ขัน้รวบรวมข้อมลู 
2. ขึน้ศกึษาข้อมลู 
3. เคร่ืองมือและอปุกรณ์ท่ีใช้ในการวิจยั 
4. ขัน้วิเคราะห์ข้อมลู 
5. สรุปอภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
ขัน้รวบรวมข้อมูล 

1. รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ต ารางานวิชาการ บทความ และเอกสารงานวิจัยท่ี
เก่ียวข้อง ดงันี ้

 1.1 วิทยานิพนธ์และงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการศกึษาวิเคราะห์เพลง 
 1.2 ต าราวิชาการท่ีเก่ียวข้องกับหลักการประพันธ์เพลงและการเรียบเรียงเสียง

ประสาน 
 1.3 บทความ บทวิเคราะห์ 
 1.4 โน้ตเพลงของ ประภาส ชลศรานนท์ 
2. รวบรวมข้อมลูจากแผ่นซีดี (CD) แผ่นดีวีดี (DVD) เว็บไซต์ ส่ือออนไลน์ในการฟังเพลง 

และโน้ตเพลงในอัลบัม้เพลงคุณพระช่วย ท่ีแต่งเนือ้ร้องและท านองโดย ประภาส  ชลศรานนท์ 
จ านวน 7 เพลง คือ 

2.1 เพลงรากไทย 
2.2 เพลงควายไทย 
2.3 เพลงข้าวเหนียว 
2.4 เพลงแก้วกลัยา 
2.5 เพลงครุุบปุผชาต ิ
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2.6 เพลงทนายแผน่ดนิ 
2.7 เพลงเป็นหนึง่เป็นนิจ 

 
ขัน้ศึกษาข้อมูล 

1. น าข้อมลูท่ีรวบรวมได้มาจดัหมวดหมู่ 
2. การสมัภาษณ์บคุคลข้อมลู ดงันี ้
 2.1 ประภาส ชลศรานนท์ 
 2.2 กลุม่นกัร้องและนกัดนตรีของประภาส ชลศรานนท์ 
 2.3 กลุม่ญาต ิเพ่ือน และผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัประภาส ชลศรานนท์ 
 

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ แบบสมัภาษณ์ 
2. อปุกรณ์ท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายวีดีโอและคอมพิวเตอร์ 
 

ขัน้วิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจยัได้วิเคราะห์ข้อมลูตามจดุมุง่หมายและเรียบเรียงดงันี ้
 1. ประวตัแิละผลงานของประภาส ชลศรานนท์ 
  1.1 ประวตัสิว่นตวั 
  1.2 ประวตักิารศกึษา 
  1.3 ชีวิตครอบครัว 
  1.4 ประวตักิารท างาน 
  1.5 เกียรตยิศและช่ือเสียง 
  1.6 หลกัและแนวคดิในการประพนัธ์เพลง 
  1.7 ผลงาน 
 2. วิเคราะห์ผลงานการประพนัธ์เพลงของประภาส ชลศรานนท์ 
  2.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับทเพลง 
   2.1.1 ความเป็นมาของเพลง 
   2.1.2 โครงสร้างของเพลง 
   2.1.3 คีตลกัษณ์ 
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  2.2 วิเคราะห์เนือ้ร้อง 
   2.2.1 ลกัษณะค าร้อง 
   2.2.2 ความหมายของค าร้อง 
  2.3 วิเคราะห์ท านอง 
   2.3.1 ชว่งเสียง 
   2.3.2 ประโยคเพลง 
   2.3.3 การเคล่ือนท่ีของท านอง 
   2.3.4 รูปแบบจงัหวะ 
   2.3.5 ทอ่นจบ 
  2.4 แนวทางในการแตง่เพลง 
   2.4.1 การเลือกนกัร้อง 
   2.4.2 การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีในการบรรเลง 
   2.4.3 การเลือกวงดนตรี 
 

สรุปอภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
ผู้วิจยัจะน าผลการการวิเคราะห์ข้อมูลมาเรียบเรียง และจดัท าบทสรุปผล พร้อมกับให้

ข้อเสนอแนะตอ่ไป 
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บทที่ 4 
วิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประวัตส่ิวนตัว 

ประภาส ชลศรานนท์ เกิดเม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 มีช่ือเล่นท่ีใคร ๆ เรียกกัน
อย่างคุ้นเคยว่า พ่ีจิก บ้านเกิดเป็นชาวจงัหวดัชลบุรี ปัจจบุนัอาศยัอยู่ท่ีจดัหวดัปทมุธานี ประกอบ
อาชีพเป็นทัง้นักคิด นักเขียน ผู้ ก ากับ ผู้ อ านวยการผลิต บรรณาธิการและนักแต่งเพลง อีกทัง้ยั ง
เป็นผู้ ร่วมก่อตัง้บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) กับคณุปัญญา นิรันดร์กุล 
ปัจจุบัน ประภาส ชลศรานนท์ ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการของบริษัทเวิร์คพอยท์ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน)  

 
ประวัตกิารศึกษา 

ประภาส ชลศรานนท์ เร่ิมเข้าศึกษาในระดบัชัน้อนุบาลท่ีโรงเรียนทิดหลอง ระดับชัน้
ประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวดักลางดอน ระดบัชัน้มัธยมศึกษาตอนต้นท่ีโรงเรียนแสนสุข ระดบัชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และระดับระดับอุดมศึกษา ในคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

เม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2560 ได้รับปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาวิชาวิทยกุระจายเสียงและวิทยโุทรทศัน์ ประเภททัว่ไปจาก มหาวิทยาลยัศรีปทมุ 

 
ชีวิตครอบครัว 

การวิจยัในครัง้นี ้บุคคลข้อมูลขอสงวนสิทธ์ท่ีจะไม่เปิดเผยประวตัิทางด้านครอบครัวแก่
ผู้ วิจยั ดงันัน้ผู้ วิจัยจึงไม่ขอกล่าวถึงประวตัิทางด้านครอบครัวของประภาส ชลศรานนท์ เพ่ือเป็น
การให้เกียรตแิก่บคุคลข้อมลูในการวิจยัครัง้นี ้

 
ประวัตกิารท างาน 

ประภ าส  ชลศรานน ท์ ร่วม กับ ปัญ ญ า นิ รัน ด ร์กุ ล ก่ อตั ง้บ ริษั ท เวิ ร์คพ อย ท์ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด และบริหารร่วมกันกระทั่ งบริษัทเติบโตเป็นบริษัทเวิ ร์คพอยท์ 
เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2547 นอกจากบริหารบริษัทแล้ว ยังสร้างสรรค์
ผลงานการผลิตรายกาโทรทศัน์ ก่อตัง้กลุม่กระดาษพ่อดินสอแม่ เพ่ือเขียนบทละคร แตง่เพลง และ
อ านวยการผลิตละครเทิดพระ 
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เกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั ชดุ “พ่อ” และท่ีส าคญั เน่ืองในวโรกาสมหามงคล 
ฉลองสิริราชสมบตัคิรบ 60 ปี ในปี พ.ศ. 2549  

ประภาส ชลศรานนท์ ร่วมกับ บมจ.เวิร์คพอยท์และเครือซิเมนต์ไทยจัดท าสารคดีใน
รูปแบบใหม่คือ สารคดีดนตรีเล่าเร่ือง ช่ือ "น า้คือชีวิต" เป็นการถ่ายทอดพระราชกรณียกิจของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัภูมิพลอดลุยเดช (รัชกาลท่ี 9) ในเร่ืองของ "น า้" ให้พสกนิกรชาวไทย
ทัว่ประเทศ ได้เห็นและตระหนกัถึงสิ่งท่ีทรงท าเก่ียวกบัเร่ืองของ "น า้" มาโดยตลอด น า้คือชีวิตเป็น
สารคดีทีเล่าด้วยเพลงท่ีขบัร้องและบรรเลงโดยศิลปินสามวงคือ คาราบาว เฉลียงและโมเดิ ร์นด็อก 
รวมทัง้ละครเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ “เหมือนแม่คร่ึงหนึ่งก็พึง
ใจ”, “ผู้หญิงท่ีอยากกอดตลอดชีวิต”, “ชยัชนะของแม่” ฯลฯ และเป็นผู้คิดค้นรายการท่ีเป็นต้นฉบบั
ของคนไทยเช่น คณุพระช่วย, อจัฉริยะข้ามคืน, แฟนพนัธุ์แท้, เกมทศกณัฐ์, สู้ เพ่ือแม่, ชิงช้าสวรรค์ 
ฯลฯ 

นอกจากสร้างสรรค์ผลงานการผลิตรายการโทรทศัน์แล้ว ยงัแตง่เพลงประจ ารายการคณุ
พระช่วย แตง่เพลงน าเสนอ ศิลปะ วฒันธรรมของไทย อาทิ เพลงควายไทย เพลงข้าวเหนียว เพลง
รากไทยฯลฯ โดยเฉพาะเพลงประจ ารายการ "คณุพระช่วยเชิดชูเมืองไทย" และยงัเป็นผู้ก่อตัง้ นกั
แต่งเพลงและโปรดิวเซอร์วงคณุพระช่วยออร์เคสตรา รวมทัง้ก่อตัง้บริษัทในเครือขึน้มาคือ บริษัท 
กราว จ ากดั,บริษัทบ้านอิทธิฤทธ์ิ จ ากดั ,คา่ยเพลงยุ้งข้าวเรคคอร์ดและก่อตัง้สถานีโทรทศัน์ 

เวิร์คพอยท์ (ชอ่งเวิร์คพอยท์) หมายเลข 23 
ประภาส ชลศรานนท์ สร้างสรรค์บทเพลงอนัทรงคณุคา่อีกมากมาย เช่น เพลงประกอบ

ละครเทิดพระเกียรติ และเพลงส าหรับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมากมาย เช่น เพลงพ่อ , เพลง
ผู้หญิงท่ีอยากกอดตลอดชีวิต, เพลงสารคดีดนตรีเล่าเร่ืองน า้คือชีวิต, เพลงสายใยแหง่รัก, เพลงชยั
ชนะของแม,่ เพลงป่ันจกัรยาน ฯลฯ รวมไปถึงแตง่เพลงเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่ 

หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ เพลงครองแผ่นดินโดยธรรม , เพลงแม่ของแผ่นดิน, 
เพลงสายน า้แห่งความหวงแหนแผ่นดิน คือสายใยแห่งรัก ฯลฯ  รวมทัง้ แต่งเพลงเฉพาะกิจให้
สถาบันต่างๆ ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นส านักอัยการสูงสุด กองทัพไทย โรงพยาบาลต่างๆ 
มหาวิทยาลยัต่างๆ เช่น อิฐก้อนหนึ่ง, ทนายแผ่นดิน, ทหารของแผ่นดินมีบางสิ่งบางอย่างน าเรา
กลบัมา, ปณิธานแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, รวมไปถึงได้แต่งเพลงให้ก าลงัใจและเตือนใจคน
ไทยเม่ือเกิดวิกฤติการณ์ขึน้ในประเทศ อาทิ เพลงบ้านเราจะเหมือนเดิม เพลงวนัพรุ่งนี ้เพลงคน
ไทยฟืน้แผ่นดิน ในเดือนกรกฎาคม 2551 ได้มีคอนเสิร์ตของเพลงท่ีประภาสแต่ง ช่ือว่า คอนเสิร์ต
เพลงแบบประภาส มีนักร้อง นักดนตรีระดบัคุณภาพของเมืองไทยมาร่วมงานมากมาย อาทิ บี 



 30 

พีรพฒัน์ ปา้งนครินทร์ เบน ชลาทิศ เพลิน พรหมแดน เฉลียง เจนนิเฟอร์ คิม้ เป็นต้น นอกจากใช้วง
ออเครสตร้าขนาดใหญ่บรรเลงเพลงทัง้คอนเสิร์ตแล้ว ยงันับเป็นคอนเสิร์ตท่ีผู้คนในแวดวงดนตรี
กล่าวกนัว่ามีการน าเสนอเพลงแตล่ะเพลงอย่างงดงามและสร้างสรรค์ท่ีสดุคอนเสิร์ตหนึ่ง และได้มี
การจดัคอนเสิร์ตแสดงผลงานเพลงท่ีประภาสแต่งขึน้อีกครัง้ ในช่ือ 'คอนเสิร์ตเพลงประภาส 2' ท่ี
โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ ในวนัท่ี 9 - 11 ตลุาคม 2558 

 
เกียรตยิศและช่ือเสียง 

ประภาส ชลศรานนท์ประสบความส าเร็จทัง้ในฐานะการเป็นนักคิด นักเขียน ผู้ ก ากับ 
ผู้อ านวยการผลิต บรรณาธิการและนกัแตง่เพลง ซึ่งมีรางวลัส าคญัท่ีเคยได้รับจากหนว่ยงานตา่ง ๆ 
ถือเป็นรางวลัแหง่เกียรตยิศและช่ือเสียง แสดงถึงความส าเร็จจากทกุๆด้าน ดงันี ้

 - รางวลับทโทรทศัน์ยอดเย่ียม ปี 2529 จากเร่ือง เทวดาตกสวรรค์ 
 - รางวลัมิวสิควิดีโอยอดเย่ียม ปี 2530 จากมิวสิควิดีโอเพลงเร่ขายฝัน 
 - รางวลัละครยอดเย่ียม ASIAN TELEVISION AWARDS ปี 2542 จากละครเร่ืองพอ่ 
 - รางวลัเพลงยอดเย่ียม ปี 2532 จากเพลงโลกาโคมา่ 
 - รางวลัอลับัม้ยอดเย่ียม ปี 2532 จากอลับัม้เพลงตะไคร่น า้สดุขอบฟ้า 
 - รางวัล Maximillian Awards ปี 2547 จากประเทศโปแลนด์ ละครผู้ หญิงท่ีอยาก

กอดตลอดชีวิต 
 - รางวลั Life Time Achievement ปี 2548 ส าหรับบุคคลท่ีประสบความส าเร็จและมี

คณุปูการตอ่วงการดนตรีไทย 
 - รางวลัผู้อนรัุกษ์วฒันธรรมแหง่ปี 2549 จากกระทรวงวฒันธรรม 
 - รางวลับคุคลเบือ้งหลงัแหง่ปี 2551 จากไนน์อวอร์ด 
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 - รางวลัการประพนัธ์เพลงไทยสากลดีเดน่ด้านภาษาไทย ปี 2558 จากเพลงวนัพรุ่งนี ้
ในงานวนัภาษาไทยแหง่ชาติ 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 1 รางวลัการประพนัธ์เพลงไทยสากลดีเดน่ด้านภาษาไทย ปี 2558 จากเพลงวนั
พรุ่งนี ้ในงานวนัภาษาไทยแหง่ชาติ 
ท่ีมา : www.instragram.kapook.com สืบค้นเม่ือวนัท่ี 6 มี.ค.2561 

 

   - รางวัล Life Time Achievement ปี 2559 เดอะกีตาร์แม็กอะวอร์ด “The Guitar 
Mag Awards 2016 Real Awards for Real Artists”  

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 2 รางวลั Life Time Achievement ปี 2559 เดอะกีตาร์แม็กอะวอร์ด “The Guitar 
Mag Awards 2016 Real Awards for Real Artists” 

    ท่ีมา : http://www.workpointtv.com/news/3158 สืบค้นเม่ือวนัท่ี 6 มี.ค.2561 

http://www.instragram.kapook.com/
http://www.workpointtv.com/news/3158%20สืบค้นเมื่อวันที่%206มี.ค.2561
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 -รางวลัศิลปินแห่งชาติ ปี 2561สาขาศลิปะการแสดง ประเภทผู้สร้างสรรค์งานบนัเทิง
และดนตรีไทยสากล จากคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ 

 

 
 

ภาพประกอบท่ี 3 รางวลัศลิปินแหง่ชาต ิปี 2561สาขาศิลปะการแสดง ประเภทผู้สร้างสรรค์งาน
บนัเทิงและดนตรีไทยสากล จากคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาติ 

     ท่ีมา : http://www.workpointnews.com/02/21 สืบค้นเม่ือวนัท่ี 21 ก.พ.2562 
 
ด้วยประสบการณ์การในการแต่งเพลงท่ียาวนานของประภาส ชลศรานนท์ กลายเป็นท่ี

รู้จกัของนกัแตง่เพลงรุ่นใหม่ท่ีช่ืนชมและช่ืนขอบในวิธีคดิ วีธีเขียนอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเขา โดยได้
มีศิลปินนกัแต่งเพลงหลายคน ได้เขียนค านิยมไว้ในหนงัสือ ประภาส ชลศรานนท์ เพลงเขียนคน 
ดนตรีเขียนโลก ประกอบไปด้วย นิตพิงษ์ หอ่นาค, บอย โกสิยพงษ์, แก็ป ทีโบน, ป๊อด โมเดร์ินด็อก, 
โจอี ้บอย และ ตรัย ภูมิรัตน์ ซึ่งศิลปินและนักแต่งเพลงเหล่านัน้ได้กล่าวค านิยมให้กับประภาส 
ชลศรานนท์ดงันี ้ 

 นิติพงษ์ ห่อนาค ได้เขียนค านิยมกล่าวถึงประภาส ชลศรานนท์ ในหนงัสือของสมชยั 
พหลกลุบตุร เร่ืองเพลงเขียนคน ดนตรีเขียนโลก ซึ่งพิมพ์ในปี พ.ศ. 2551 ว่าประภาส ชลศรานนท์
เป็นเพ่ือนของเขา และประภาส ชลศรานนท์นัน้เป็นคนเก่ง ตัง้แตใ่นสมยัเรียนหนงัสือ เขาคงไม่ต้อง
อธิบายวา่ความเก่งของประภาส ชลศรานนท์นัน้เป็นอย่างไร เพราะผลงานท่ีออกมานัน้สามารถพบ
เห็นได้ ไมว่า่จะเป็นเพลง รายการโทรทศัน์และหนงัสือตา่งๆ ชีวิน โกสิยพงษ์ หรือท่ีทกุคนคุ้นเคยกนั
ในช่ือบอย โกสิยพงษ์ เขียนค านิยมกลา่วถึงประภาส ชลศรานนท์วา่ ประภาส ชลศ-รานนท์ เป็นนกั
แตง่เพลงท่ีเขาช่ืนชอบมาโดยตลอด อีกทัง้ยงัเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัเขาท่ีอยากจะแตง่เพลงแบบ
ของประภาส ชลศรานนท์บ้าง ภาษาของประภาส ชลศรานนท์ ในมมุมองของเขา เป็นภาษาไทยท่ี
น่ารัก แล้แฝงไว้ด้วยอารมณ์ขันเสมอ และแทบจะทุกเพลงเขาจะได้พบกับแง่คิดในเชิงปรัชญา 



 33 

มุมมองท่ีแตกต่างอย่างท่ีหาพบยากในเพลงอ่ืนๆ ในทุคยุคทุกสมยั เจษฎา ธีระภินันท์ หรือ แก็ป 
นกัร้องน าและมือกีตาร์ของวงทีโบนเขียนค านิยมกล่าวถึงประภาส ชลศรานนท์ว่า เขาเติบโตมา
พร้อมกับงานเพลงของประภาส ชลศรานนท์ จนกระทัง่วนัหนึ่งท่ีได้มีโอกาสร่วมงานกับประภาส 
ชลศนนท์ ท าให้เขาได้เรียนรู้ว่า เพลงท่ีดีไม่ได้วดักนัท่ีความส าเร็จ แตข่ึน้อยู่กบัว่า เพลงเพลงนัน้ได้
ให้อะไรกับคนฟัง ให้อะไรกับสังคม หรือให้แรงบันดาลใจกับใครสักคน  ธนชัย อุชชิน หรือ ป๊อด 
นักร้องน าของวงโมเดิร์นด็อก เขียนค านิยมกล่าวถึงประภาส ชลศรานนท์ ว่าเพลงของประภาส 
ชลศรานนท์ มีวิธีคิดและวิธีการเขียนท่ีแปลกแตกตา่งออกไปจากเพลงไทยโดยทัว่ๆ ไป ทัง้ในเร่ือง
ของภาษาและมมุมองท่ีอยู่ในเพลง อภิสิทธ์ โอภาสเอ่ียมลิขิต หรือ โจอี ้บอย เขียนค านิยมกล่าวถึง
ประภาส ชลศรานนท์ ว่า ประภาส ชลศรานนท์ เป็นคนท่ีท าอะไรได้หลากหลาย โดยเฉพาะในเร่ือง
ของงานเพลง งานเพลงของประภาส ชลศรานนท์ จะเป็นงานเพลงท่ีฟังแล้วเพลิดเพลิน มีความ
ไพเราะ และถ้าฟังอย่างตัง้ใจจะสังเกตได้ถึงชัน้เชิงในการเล่าเร่ือง ซึ่งเป็นเสน่ห์และเป็นสไตล์ท่ี
แตกต่างจากเพลงในยุคเดียวกัน  ไตร ภูมิรัตน์ เขียนค านิยมกล่าวถึงประภาส ชล-ศรานนท์ ว่า 
ตวัหนงัสือของประภาส ชลศรานนท์เป็นตวัหนงัสือท่ีมีชีวิต ยิ่งเม่ือผสมกบัท่วงท านองจนกลายเป็น
บทเพลงแล้ว ท าให้ผู้ ฟังมีความคิดตามและต่อยอดจินตนาการออกไปได้อีกมากมาย ตัวโน้ต
อารมณ์ดี ถ้อยค าท่ีเบิกบานและการมองโลกในมมุสบายๆ ของประภาส ชลศรานนท์เป็นตวัอย่าง
และเป็นแบบอยา่งชัน้เลิศของนกัแตง่เพลงท่ีดี 

 
หลักและแนวคิดในการประพันธ์เพลง 

ประภาส ชลศรานนท์ เขียนเพลงครัง้แรกเป็นเพลงเชียร์กีฬาสี เม่ือครัง้เรียนในระดบัชัน้
มธัยมศกึษาตอนต้นท่ีโรงเรียนแสนสขุ จงัหวดัชลบรีุ และเขาก็ได้เขียนเพลงตอ่มาเร่ือยๆ ซึ่งเพลงท่ี
ได้รับการบันทึกเสียงในเวลาต่อมาเป็นเพลงท่ีเขาเขียนเล่นๆ กับเพ่ือนเม่ือครัง้เรียนในระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลายท่ีโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา จงัหวดักรุงเทพมหานคร ตอ่มาเม่ือเขาเข้าเป็น
นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั เพลงเหล่านีก็้ตามเขาไปร้อง ไปเล่นกบั
เพ่ือนๆ นิสิตในคณะ จนกลายเป็นเทปคาสเสทชุด “ปรากฏการณ์ฝน” และเม่ือเขาจบการศึกษา
แล้ว แม้เพลงชดุดงักลา่วจะไม่ประสบความส าเร็จด้านยอดขายเท่าท่ีควร แตช่ื่อของประภาส ชลศ
รานนท์และวงเฉลียง ก็กลายเป็นคนและวงดนตรีระดบัต านานในภายหลงั 

ประภาส ชลศรานนท์มีหลกัและแนวคิดในการแตง่เพลงท่ีถกูน าวิธีคดิมาจากการเรียนใน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั วิธีคิด วิธีท า จงึถกูมองในแง่ของสถาปัตย์มา
ผสมอยู่ด้วย เช่น ฟอร์มต้องมาทีหลงั ฟังก์ชัน่ต้องมาก่อน แล้วความสวยงามก็จะตามมา ซึ่งวิธีนี ้
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ถกูน ามาใช้แต่งเพลงท่ีช่ือว่า ใยแมงมุม ของวงเฉลียง บทเพลงส่วนใหญ่มีเนือ้เพลงท่ีถกูถ่ายทอด
มาจากความคดิและประสบการณ์จริงท่ีพบเจอในชีวิตของเขา โดยท่ีภาษาท่ีเขาใช้เป็นภาษาท่ีไทย
ท่ีน่ารัก แฝงไปด้วยอารมณ์ขัน อย่างเช่นในเพลง เท่ียวละไม ของวงเฉลียง มีคนขอร้องให้เขา
เปล่ียนค าว่า “ตดูแช่น า้” เป็นค าอ่ืน แตเ่ขาก็ยืนยนัท่ีจะใช้ค านีใ้นเพลง จนกลายท่ีจดจ าและท าให้
เพลงเท่ียวละไมเป็นท่ีได้รับความนิยมขึน้มาในยคุนัน้ บางเพลงก็จะแฝงไปด้วยแง่คดิในเชิงปรัชญา 
และเป็นมมุมองท่ีแตกตา่งอยา่งท่ีหาพบได้ยากในเพลงของศลิปินอ่ืนๆ  

แบบประภาส ชลศรานนท์ มีวิธีคิดท่ีน ามาใช้ในการท างานและการแตง่เพลงเรียกวา่ เจ็ด
วิธีตีหิน “คิด” กล่าวคือ คนเรามีวิธีการคิด 3 แบบ ได้แก่ คิดแบบเป๊ะๆ คิดแบบกะๆ และคิดแบบ
ทางเลือก โดยความคิดแบบทางเลือกเกิดจากการคิดสองแบบข้างต้นมารวมกัน แล้วเกิดเป็น
ความคิดสร้างสรรค์ การมีความคิดแบบทางเลือกคือการมีจินตนาการและจากการเป็นนกัคิดมาก
ประสบการณ์ น่ีเอง ท่ีท าให้เกิดเป็น “วิธีคิด” ท่ีประภาส ชลศรานนท์ตัง้ช่ือว่า “เจ็ดวิธีตีหิน” 
ประกอบไปด้วย 

 1. ท าลายกรอบลวงตา ประภาส ชลศรานนท์ คดัค้านคนท่ีพยายามบอกให้คิดนอก
กรอบ และยืนยนัว่า เพราะมีกรอบคนเราจึงคิดออกได้ ทกุอย่างล้วนมีกรอบ แตก่รอบมนัใหญ่กว่า
นัน้มาก เพียงแตว่่าคนเรามกัสร้างกรอบความเคยชินขึน้มาเอง ท าให้คิดไม่ออก และท่ีเขาคิดออก
ได้เพราะมีกรอบมาเป็นโจทย์ให้คดิ เพียงแตต้่องทลายกรอบลวงตานัน้ให้ได้ 

 2. มองย้อนศร ยกตวัอย่าง จอห์น เคจ คีตกวีชาวอเมริกนั ซึ่งเล่นคอนเสิร์ตด้วยความ
เงียบ โดยบอกว่าโน้ตเพลงของเขาทัง้หมดเป็นตัวหยุด น่ีคือการคิดในมุมกลับ หรืออย่างค าว่า 
LISTEN (ฟัง) กับค าว่าSILENT (เงียบ) สองค านีมี้ตัวอกัษรพยญัชนะท่ีเหมือนกัน เพียงแต่สลบัท่ี
กนัเทา่นัน้ ความหมายก็เปล่ียนไป 

 3. หนามยอกเอาหนามบ่ง เช่น ชาวเอสกิโมเอาน า้แข็งมาสร้างเป็นบ้านเพ่ือป้องกัน
ความหนาวเย็น น่ีก็เป็นอีกตวัอยา่งของวิธีการคิดอยา่งสร้างสรรค์ 

 4. เร่ืองเล็กรอบตวั เขาได้ความคิดท่ีเป็นจุดก าเนิดของรายการแฟนพันธุ์แท้มาจาก
การฟังเพ่ือนคยุกนัเร่ืองสิ่งเล็กๆน้อยๆ รายละเอียดปลีกย่อยท่ีเขาไมค่ดิวา่เป็นเร่ืองส าคญัท่ีควรจะรู้ 
แตก็่มีคนรู้ และสร้างความสนกุสนานจากการฟังคนท่ีรู้คยุกนันัน่เอง 

 5. จับคู่ผสมพันธุ์  เป็นเร่ืองเล็กไม่ใหญ่มาก แต่ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ 
ยกตัวอย่างการน าหลายสิ่งมาประสมกันแล้วท าให้เกิดความคิดหรือสินค้าใหม่ๆ ขึน้มา เช่น 
ก๋วยเต๋ียวต้มย า iPhone พระท่ีนั่งจักรีหรือท่ีเขาได้ไปพบมาล่าสุดท่ีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งคือ
ไอศกรีมมะมว่งน า้ปลาหวาน ซึง่เป็นความคดิสร้างสรรค์ท่ีนา่สนใจ  
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 6. สมมตุินะสมมุติ เป็นวิธีการคิดท่ีเขาน ามาใช้มากท่ีสดุเวลาเขียนหนงัสือหรือเขียน
เพลง อาทิ เพลงท่ีมีเนือ้ร้องว่า “ถ้าโลกนีมี้เราเพียงสองคน” การสมมตุิอาจจะท าให้เราคิดถึงสิ่งท่ี
เป็นไปไมไ่ด้ แล้วท าให้มนัเป็นไปได้ เพียงแคล่องท าด ู

 7. ขีดไปก่อน เขียนไปก่อน เขาใช้วิธีการนีใ้นการสร้างสรรค์ผลงานหลายอย่าง 
ตวัอย่างเช่น ในเพลงเจ้าภาพจงเจริญ แต่เดิมช่ือเพลงเจ้าหนีจ้งเจริญ “ขอให้เจ้าหนีจ้งเจริญ ร้อย
ละ 5 ร้อยละ 10 ขอให้เจ้าหนีจ้งเจริญ” แล้วรู้สกึวา่มนัไมใ่ช ่ก็พยายามแก้ไขจนได้เพลง เจ้าภาพจง
เจริญ ขึน้มา การคิดนัน้ต้องเขียนไปก่อน แล้วค่อยพยายามแก้ไขจนกว่าจะได้สิ่งท่ีดีท่ีสุดออกมา 
เหลา่นีล้้วนเป็นทางเลือกของวิธีคดิ ท่ีพาเราออกจากกรอบของความเคยชิน  

ตวัอยา่งวิธีคดิในเพลงเพราะอะไร 
 เร่ิมจากแรงบันดาลใจง่ายๆ เม่ือเขาถามลูกชายเม่ือครัง้ยังตวัเล็กๆ อยู่ เขาคุยกัน

ประสาพ่อท่ีติดลูก เล่นกับลกู เขาถามลกูว่ารักพ่อไหม ถามไปแบบไม่ได้ต้องการค าตอบอะไรเป็น
พิเศษ ลูกของเขาก็ตอบว่ารัก พ่อก็ดนัถามตอ่ว่า รักเพราะอะไร ลกูเขาก็ตอบไปแบบเด็กๆ ว่า ไม่รู้ 
จากค าตอบท่ีว่าไม่รู้แบบเด็กๆ แค่นีท้ าให้เขาเกิดความคิดแล้วว่าเขาจะแต่งเพลงรักขึน้เพลงหนึ่ง 
ความรักเป็นอย่างนัน้จริงๆ ตอบยากวา่รักเพราะอะไร มีปัจจยัหลายอยา่งท่ีท าให้คนเรารักกนั บาง
ทีอาจจะเป็นแคร่อยยิม้ ท่ียิม้ให้กนัเม่ือแรกพบ หรือการหมัน่ไส้กันในครัง้แรกท่ีเจอ แตเ่ขาได้คิดไว้
แล้ววา่จะเขียนอะไรเป็นค าตอบวา่ท าไมฉันถึงรักเธอ แล้วจงึเขียนเพลงนีไ้ปแบบยงัไม่รู้วา่จะให้ใคร
ร้อง เขียนจากแรงบนัดาลใจแท้ๆ เหมือนสมยัท่ีเขียนเพลงชดุอ่ืนๆ อีกมากมาย วนัหนึ่ง จุ้ย ศ ุบญุ-
เลีย้ง โทรมาถามขา่วคราวด้วยความคิดถึงกนั และบอก วา่ก าลงัจะท าอลับัม้ใหมอ่ยู่ ประภาส ชลศ
รานนท์จึงเสนอเพลง เพราะอะไรนีใ้ห้ไป จากนัน้จึงนดัเจอกนัเพ่ือสง่เนือ้เพลงให้แล้วก็นัง่คยุกนัพกั
ใหญ่ แตส่ดุท้ายแล้ว จุ้ย ศ ุบญุเลีย้ง ก็ลืมน ากระดาษเนือ้เพลงเพราะอะไรกลบัไปและเวลาผ่านไป
ร่วมเดือนก็ไมไ่ด้ตดิตอ่หาเขาแตอ่ย่างใด  

 วนัหนึ่งเขาเจอป้าง นครินทร์ ก่ิงศกัดิ์ท่ีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก าลังเตะบอลอยู ่
ป้างวิ่งมาหาเขา แล้วบอกว่าอยากให้แต่งเพลงให้เพลงหนึ่ง ประภาส ชลศรานนท์ก็รับปากว่าจะ
เขียนให้ ด้วยความท่ีช่ืนชอบผลงานของ ป้าง นครินทร์ ก่ิงศักดิ์อยู่แล้ว เม่ือผ่านไป เขาน าเพลง
เพราะอะไร 

 ท่ีเขียนไว้มาดูอีกที แล้วคิดว่าเพลงนีน้่าจะเป็นเพลงท่ีไม่ว่าใครๆ ก็น่าจะร้องได้ ไม่
จ าเพาะเจาะจงว่าเป็นบคุลิกของใครโดยเฉพาะ เขาแก้ค าอีกนิดหน่อย เพราะบางค า บางประโยค 
ไม่เข้ากับบุคลิกของป้าง แล้วก็ส่งไปให้ปา้ง จากนัน้ป้างก็ท าดนตรีมาให้ฟัง รวมไปถึงเขาได้เสนอ 
ความคิดมาว่า ประโยคสดุท้ายน่าจะร้องซ า้ และเปล่ียนค าจากค าว่า ”ก็เจอแตส่ิ่งดีงาม” เป็น “ได้
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เจอแต่สิ่งดีงาม” อีกที ซึ่งประภาส ชลศรานนท์ชอบมาก แค่เพิ่มประโยคท่ีเปล่ียนจากค าว่า “ก็” 
เป็นค าว่า “ได้” เพิ่มกาลเวลาของความรักขึน้มาเสียอย่างนัน้ เปรียบเสมือน Tense ท่ีเป็น Present 
Perfect แท้ๆ ท าให้รู้สึกว่าคนร้องเพลงนีก้ับคนรักของเขา รักกันมานานแล้ว และจะยังรักกันอยู่
ตลอดไป 

 

ผลงาน 
ผู้วิจยัได้รวบรวมผลงานการประพันธ์เพลงของประภาส ชลศรานนท์ โดยได้เรียบเรียง

ตามพยญัชนะของไทย แบง่เป็นช่ือเพลง ศลิปินท่ีขบัร้องและช่ืออลับัม้เพลงไว้ดงันี  ้
ช่ือเพลง ศิลปิน อัลบัม้ 

1 ตอ่ 1 เก๊ียง เกียรติศกัดิ์ เวทีวฒุา
จารย์ 

เดด็ดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว 

Medley อาร์ม ธาตรี จิตรพลี 
เหม่ียว ปวนัรัตน์ นาคสริุยะ 

เร่ขายฝัน, 2552 

กล้วยไข่ ซบัใน ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 
tribute album to Chalieng, 2546 

กล้วยไข่ เฉลียง อ่ืนๆ อีกมากมาย 
กล้วยไขภ่าค 3 เฉลียง เฉลียงหลงับ้าน 
กลอ่มแม่ จริยา ปรีดากลุ 

(ยุ้ย ญาตเิยอะ) 
รวมเพลง 

กล้าได้กล้าเสีย มะลิลาบราซิลเล่ียน นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
กวา่จะรักเทา่นี ้ องัศณา ช้างเศวต นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
ก๊ิก ก๊ิก ก๊ิ มะลิลาบราซิลเล่ียน นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
กึ่ม เก๊ียง เกียรติศกัดิ์ เวทีวฒุา

จารย์ 
รวมเพลง 

กุ๊กไก่ เฉลียง แบกบาล 
เก็บใจ ส่ีเตา่เธอ ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 

tribute album to Chalieng, 2546 
เก็บใจ เฉลียง เพลงแบบประภาส, 2551 
เก็บใจ เฉลียง เฉลียงหลงับ้าน 
แก้มลิง เฉลียง น า้คือชีวิต 
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ช่ือเพลง ศิลปิน อัลบัม้ 
แก้วกลัยา อธิศรี สงเคราะห์ เพลงคณุพระชว่ย, 2549 
ขบวนการโป๊ง โป๊ง ชึง่  สามโทน เทศกาลสามโทน, 2551 
ข้างหลงัเพลง เฌอ รวมเพลง 
ข้าวเหนียว  สรุชยั จนัทิมาธร เพลงคณุพระชว่ย, 2549 
เขาทราย สามโทน นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี, 
เขาบอก เฉลียง ตะไคร่น า้สดุขอบฟ้า 
เขียนให้เธอ  เก๊ียง เกียรติศกัดิ์ เวทีวฒุา

จารย์,จุ้ย ศ ุบญุเลีย้ง 
เพลงแบบประภาส, 2551 

คนดนตรี Silhouette ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 
tribute album to Chalieng, 2546 

คนดนตรี  เฉลียง 
สามโทน 
ปาน ธนพร แวกประยรู 
ปา้ง นครินทร์ ก่ิงศกัดิ์ 
เบน ชลาทิศ ตณัติวฒุิ 
บี พีระพฒัน์ เถรว่อง 
เจนนิเฟอร์ คิม้ 
ดีเจบอ็บบี ้นิมิตร ลกัษมี
พงศ์, 
ดบูาด ู

เพลงแบบประภาส, 2551 

คนดนตรี  เฉลียง อ่ืนๆ อีกมากมาย 
ครอบครัวตวัดี  หนุม่เสก รวมเพลง 
ความรักท าให้คนตาดี  โน้ส อดุม แต้พานิช เพลงเฉพาะกิจ 
ความรักท าให้คนตาดี  โน้ส อดุม แต้พานิช เปล่ียนฉาก - life in different angles, 

2551 
ความสวยงามคือเธอ  บริุนทร์ บญุวิสทุธ์ิ เพลงเฉพาะกิจ, 2552 
ควายไทย  ยืนยง โอภากลุ 

 (แอ๊ด คาราบาว) 
เพลงคณุพระชว่ย 
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ช่ือเพลง ศิลปิน อัลบัม้ 
ควายไทย สามโทน เพลงแบบประภาส, 2551 
ค าตอบ ปุ๊  อญัชลี จงคดีกิจ เปล่ียนฉาก - life in different angles 
ค าไมรั่ก  ลกูโป่ง ภคมน บญุยะภฺติ เร่ขายฝัน, 2552 
คดิถึง หนุม่เสก นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
คือสายใยแหง่รัก  ปาน ธนพร แวกประยรู เพลงคณุพระชว่ย 
คณุยายกายสิทธ์ิ เฉลียง เฉลียงหลงับ้าน 
คณุลืม Mama Blues รวมเพลง 
ครุุบผุชาต ิ พีรชยา พิณเมืองงาม เพลงคณุพระชว่ย, 2549 
เคยเป็นอยู่  เฌอ รวมเพลง 
ใครทนคนไทย  เก๊ียง เกียรติศกัดิ์ เวทีวฒุา

จารย์ 
รวมเพลง 

ง่ายๆ  BOX เซอร์ ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 
tribute album to Chalieng, 2546 

ง่ายๆ  ปา้ง นครินทร์ ก่ิงศกัดิ์ เพลงแบบประภาส, 2551 
ง่ายๆ  เฉลียง แบกบาล, 
แง่งาม  ป่ัน ไพบลูย์เกียรติ เขียวแก้ว เปล่ียนฉาก - life in different angles, 
จากวนันัน้ถึงวนันี ้ ฐิตมิา สตุสนุทร เพลงประกอบภาพยนตร์ & ละคร 
จากวนันัน้ถึงวนันี ้ เจนนิเฟอร์ คิม้ เพลงแบบประภาส, 2551 
เจ้าภาพจงเจริญ สามโทน นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
เจ้าภาพจงเจริญ สามโทน เพลงแบบประภาส, 2551 
เจ้าภาพจงเจริญ  สามโทน เทศกาลสามโทน, 2551 
เจ้าหมอก  เฌอ รวมเพลง 
ใจพเนจร  พงษ์พฒัน์ วชิรบรรจง รวมเพลง 
ใจเย็นน้องชาย  เฉลียง แบกบาล 
ฉนัเช่ือเธอ เก๊ียง เกียรติศกัดิ์ เวทีวฒุา

จารย์ 
เดด็ดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว 

ช้างชไูทย  ยืนยง โอภากลุ 
(แอ๊ด คาราบาว) 

เพลงคณุพระชว่ย 
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ช่ือเพลง ศิลปิน อัลบัม้ 
ชีวิตนีข้องใคร  สรุสีห์ อิทธิกลุ เพลงประกอบภาพยนตร์ & ละคร 
เซิง้ปีใหม ่ สามโทน เทศกาลสามโทน, 2551 
ด้วยดนตรี  ปาน ธนพร แวกประยรู เปล่ียนฉาก - life in different angles, 

2542 
ดอกมะลิ เฉลียง อ่ืนๆ อีกมากมาย 
เดก็ขม สนุิสา สขุบญุสงัข์ นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
เดก็นอก  สามโทน นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
เดด็ดอกไม้สะเทือนถึง
ดวงดาว 

เก๊ียง เกียรติศกัดิ์ เวทีวฒุา
จารย์,นก ฉตัรชยั ดริุย
ประณีต 

เดด็ดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว 

เดี่ยว  บอย ตรัย ภมูิรัตน์ เปล่ียนฉาก - life in different angles, 
2551 

ต้นชบากบัคนตาบอด Nursery Sound ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 
tribute album to Chalieng, 2546 

ต้นชบากบัคนตาบอด เฉลียง อ่ืนๆ อีกมากมาย 
ต้นชบากบัคนตาบอด  สปุระวตัิ ปัทมสตู เร่ขายฝัน, 2552 
ต้นชบากบัคนตาบอด  อธิศรี สงเคราะห์ เพลงแบบประภาส, 2551 
ตองอ่อน หนุม่เสก นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
ตะไคร่น า้สดุขอบฟ้า เฉลียง ตะไคร่น า้สดุขอบฟ้า 
ตา่งกนั เฉลียง เฉลียงหลงับ้าน 
ถอยก้าวหนึง่ ปาน ธนพร แวกประยรู เปล่ียนฉาก - life in different angles, 

2542 
ถ้าเธอจะถามหา นก ฉตัรชยั ดริุยประณีต เดด็ดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาว 
ถ้าโลกนีมี้เราเพียง 2 
คน 

มิน้-มิณฑิตา วฒันกลุ 
นทั ณฐั ศกัดาทร 

เร่ขายฝัน, 2552 

ถ้าโลกนีมี้เราเพียงสอง
คน 

เฉลียง อ่ืนๆ อีกมากมาย 
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ช่ือเพลง ศิลปิน อัลบัม้ 
ถ้าโลกนีมี้เราเพียงสอง
คน 

Mama Blues ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 
tribute album to Chalieng, 2546 

ถกูโฉลกเธอ เฉลียง อ่ืนๆ อีกมากมาย 
ถกูโฉลกเธอ โบว์ สาวิตรี สทุธิชานนท์ เร่ขายฝัน, 2552 
ถกูโฉลกเธอ วาสนา ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 

tribute album to Chalieng, 2546 
ทนายแผน่ดนิ จกัรพฒัน์ เอ่ียมหนนุ เพลงคณุพระชว่ย, 2549 
ทางวนัเวย์ สนุิสา สขุบญุสงัข์ นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
เทวดาตกสวรรค์  เฉลียง เฉลียงหลงับ้าน 
เท่ียวละไม  บุม๋บิม๋ สามโทน ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 

tribute album to Chalieng, 2546 
เท่ียวละไม เฉลียง อ่ืนๆ อีกมากมาย 
เท่ียวละไม เฉลียง ปรากฏการณ์ฝน 
เท่ียวละไม เฉลียง เพลงแบบประภาส, 2551 
เธอกบัฉนักบัคนอ่ืน ๆ  บอย พิษณ ุนิ่มสกลุ 

ลกูโป่ง ภคมน บญุยะภฺติ 
เร่ขายฝัน, 2552 

เธอกบัฉนักบัคนอ่ืนๆ  ละอองฟอง ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 
tribute album to Chalieng, 2546 

เธอกบัฉนักบัคนอ่ืนๆ  เฉลียง เฉลียงหลงับ้าน 
เธอกบัฉนักบัคนอ่ืนๆ  เฉลียง ปรากฏการณ์ฝน 
เธอคือความงดงามของ
ชีวิต 

 A Boy with No Name เพลงเฉพาะกิจ, 2552 

เธอหมนุรอบฉนั ฉนั
หมนุรอบเธอ  

เฉลียง เปล่ียนฉาก - life in different angles, 
2550 

เธอหมนุรอบฉนั ฉนั
หมนุรอบเธอ 

เฉลียง เธอหมนุรอบฉนั ฉนัหมนุรอบเธอ 

เธอหมนุรอบฉนั ฉนั
หมนุรอบเธอ 

บอย พิษณ ุนิ่มสกลุ 
โบว์ สาวิตรี สทุธิชานนท์ 

เร่ขายฝัน, 2552 
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ช่ือเพลง ศิลปิน อัลบัม้ 
เธอหมนุรอบฉนั ฉนั
หมนุรอบเธอ 

เฉลียง เพลงแบบประภาส, 2551 

นัง่ลงตรงท่ีเดมิ โคโคแ่จ๊ส รวมเพลง 
นัง่ลงตรงท่ีเดมิ ปาน ธนพร แวกประยรู เพลงแบบประภาส, 2551 
นายไขเ่จียว  เบน ชลาทิศ ตณัติวฒุิ เพลงแบบประภาส, 2551 
นายไขเ่จียว  Salad ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 

tribute album to Chalieng, 2546 
นายไขเ่จียว เฉลียง เอกเขนก 
นายแพทย์สนกุสนาน เฉลียง เฉลียงหลงับ้าน 
น า้ เฉลียง เอกเขนก 
น า้คือชีวิต เฉลียง, คาราบาว, โมเดร์ิ

นด๊อก 
น า้คือชีวิต 

นิทานหิ่งห้อย (Re-
Produce) 

จุ้ย ศ ุบญุเลีย้ง นิทานหิ่งห้อยออร์เคสตรา - The 
Orchestra of the firefly, 2551 

นิทานหิ่งห้อย  เฉลียง เอกเขนก 
นิทานหิ่งห้อย  สภุทัรา อินทรภกัดี ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 

tribute album to Chalieng, 2546 
นิทานหิ่งห้อย  ดีเจบอ็บบี ้นิมิตร ลกัษมี

พงศ์ 
เพลงแบบประภาส, 2551 

นิทานแหง่ความรัก  อรธนา พงษ์ประสิทธ์ิ เพลงเฉพาะกิจ 
บอ่น า้ 3 บอ่  โมเดร์ินด๊อก น า้คือชีวิต 
บวัไร   เพลงเฉพาะกิจ 
แบ-กบาล เฉลียง แบกบาล 
ปรากฏการณ์ฝน  เฉลียง ปรากฏการณ์ฝน 
ป่าประท้วง  สามโทน เทศกาลสามโทน, 2551 
ป่าประท้วง สามโทน นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
เป็นหนึง่เป็นนิจ  ธิดาพร เทพสตูร เพลงคณุพระชว่ย 
โป๊ง โป๊ง ชึง่  สามโทน เพลงแบบประภาส, 2551 
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ช่ือเพลง ศิลปิน อัลบัม้ 
โป๊งโป๊งชึง่  สามโทน นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี, 
ผู้หญิงท่ีอยากกอด
ตลอดชีวิต  

จุ้ย ศ ุบญุเลีย้ง เปล่ียนฉาก - life in different angles, 
2547 

แผน่ดนินีก้่อนเคย  เฉลียง น า้คือชีวิต 
ฝันอยากเป็น แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์, นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
 ฝากเอาไว้  วิยะดา โกมารกลุ ณ นคร ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 

tribute album to Chalieng, 2546 
ฝากเอาไว้  มิน้-มิณฑิตา วฒันกลุ 

นทั ณฐั ศกัดาทร 
เร่ขายฝัน, 2552 

ฝากเอาไว้  เฉลียง ตะไคร่น า้สดุขอบฟ้า 
พลงัใจ แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
พอ่  ป่ัน ไพบลูย์เกียรติ เขียวแก้ว เปล่ียนฉาก - life in different angles, 

2542 
พอ่  ป่ัน ไพบลูย์เกียรติ เขียวแก้ว เพลงประกอบภาพยนตร์ & ละคร 
พอ่กลอ่มลกู 1 เฉลียง ตะไคร่น า้สดุขอบฟ้า 
พอ่กลอ่มลกู 2 เฉลียง ตะไคร่น า้สดุขอบฟ้า 
พอ่กลอ่มลกู 3 เฉลียง ตะไคร่น า้สดุขอบฟ้า 
พอ่กลอ่มลกู  บอย-สิทธิชยั ผาบชมภ ู

ต๋ี-วิวิศน์ บวรกีรตขิจร 
เร่ขายฝัน, 2552 

พดัลม  เฉลียง ตะไคร่น า้สดุขอบฟ้า 
พ่ีชายท่ีแสนดี  ปาน ธนพร แวกประยรู เพลงแบบประภาส, 2551 
พ่ีชายท่ีแสนดี รวิวรรณ จินดา รวมเพลง 
พดูจาภาษาไทย พงษ์พฒัน์ วชิรบรรจง นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
พดูเร่ือยเป่ือย  หนุม่เสก นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
เพราะไหลผา่นเมือง โมเดร์ินด๊อก น า้คือชีวิต 
เพราะอะไร ป๊อด ธนชยั อชุชิน เปล่ียนฉาก - life in different angles, 

2551 
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ช่ือเพลง ศิลปิน อัลบัม้ 
เพราะอะไร ปา้ง นครินทร์ ก่ิงศกัดิ์ รวมเพลง 
เพราะอะไร  ปา้ง นครินทร์ ก่ิงศกัดิ์ เพลงแบบประภาส, 2551 
เพลงท่ีเหลือ เฉลียง เอกเขนก 
แพ้ชนะ แอนนา โรจน์รุ่งฤกษ์ รวมเพลง 
แพะรับบาป หนุม่เสก นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
ฟ่ันเฟือน ปา้ง นครินทร์ ก่ิงศกัดิ์ เพลงแบบประภาส, 2551 
ฟ่ันเฟือน  พงษ์พฒัน์ วชิรบรรจง นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี, 
มวยไทย สามโทน นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
มวยไทย สามโทน เทศกาลสามโทน, 2551 
มองวนัท่ีผา่นไป รวิวรรณ จินดา รวมเพลง 
มีบางสิ่ง มีบางอยา่งน า
ทางให้เรากลบัมา  

แสตมป์ อภิวชัร์ เอือ้ถาวร
สขุ 

เปล่ียนฉาก - life in different angles, 
2551 

มีบางสิ่งมีบางอย่างท่ี
น าทางเราให้กลบัมา 

กวิน โถหินงั เพลงเฉพาะกิจ 

ไม้กลางกรุง จรัล มโนเพ็ชร รวมเพลง 
ไม้ขีดไฟกบัดอก
ทานตะวนั 

เจนนิเฟอร์ คิม้ เพลงแบบประภาส, 2551 

ไม้ขีดไฟกบัดอก
ทานตะวนั 

วิยะดา โกมารกลุ ณ นคร รวมเพลง 

ไมห่นกัไมห่นา ภสัสร บณุยเกียรติ นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
ไมอ่าจจะลืม หนุม่เสก นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
ยงัมี มิน้-มิณฑิตา วฒันกลุ เร่ขายฝัน, 2552 
ยงัมี เบน ชลาทิศ ตณัติวฒุิ เพลงแบบประภาส, 2551 
ยงัมี เฉลียง แบกบาล 
ยงัมี เชษฐา ยารสเอก ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 

tribute album to Chalieng, 2546 
ย า้คิดย า้ฝัน เฉลียง นอกชาน 
ย่ืนหม ูย่ืนแมว, สามโทน เทศกาลสามโทน 
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ช่ือเพลง ศิลปิน อัลบัม้ 
ใยแมงมมุ เฉลียง ปรากฏการณ์ฝน 
ใยแมงมมุ เฉลียง เฉลียงหลงับ้าน 
รถไฟ เฉลียง ปรากฏการณ์ฝน 
รวมมิตรให้มนั  เพลงเฉพาะกิจ 
รอวนัดอกไม้บาน  ผสุชา โทณะวณิก รวมเพลง 
ระบ าธรรมชาติ หนุม่เสก นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
รักเธอแตเ่ธอไมรู้่ หนุม่เสก นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
รักเธอแตเ่ธอไมรู้่ บี พีระพฒัน์ เถรว่อง เพลงแบบประภาส, 2551 
รักเธอท่ีเป็นเธอ ปาน ธนพร แวกประยรู เพลงประกอบภาพยนตร์ & ละคร 
รักเป็นดัง่ต้นไม้ ปาน ธนพร แวกประยรู เพลงแบบประภาส, 2551 
รักเป็นดัง่ต้นไม้ หนุม่เสก รวมเพลง 
รากไทย พลอย ณฐัชา สวสัดรัิก

เกียรติ 
เพลงคณุพระชว่ย 

รุ้งอ้วน รวิวรรณ จินดา รวมเพลง 
รุ้งอ้วน ดบูาด ู เพลงแบบประภาส, 2551 
รู้สกึสบายดี (ฉบบัเพิ่ง
ต่ืน) 

เฉลียง เฉลียงหลงับ้าน 

 รู้สกึสบายดี เจ๊ียบ วรรธนา วีรยวรรธน ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 
tribute album to Chalieng, 2546 

รู้สกึสบายดี เจ๊ียบ วรรธนา วีรยวรรธน เพลงแบบประภาส, 2551 
รู้สกึสบายดี มิน้-มิณฑิตา วฒันกลุ 

โบว์ สาวิตรี สทุธิชานนท์ 
เร่ขายฝัน, 2552 

รู้สกึสบายดี เฉลียง อ่ืนๆ อีกมากมาย 
เร่ขายฝัน เฉลียง เอกเขนก 
เร่ขายฝัน,  Non Toxic ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 

tribute album to Chalieng, 2546 
เราคือกีฬา เก๊ียง เกียรติศกัดิ์ เวทีวฒุา

จารย์ 
เพลงเฉพาะกิจ 
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ช่ือเพลง ศิลปิน อัลบัม้ 
เรามาจากไหน เมทนี บรุณศริิ รวมเพลง 
เร่ืองตลก 2 จุ้ย ศ ุบญุเลีย้ง เร่ขายฝัน, 2552 
เร่ืองตลก 3 ต้อล วนัธงชยั อินทรวตัร

,จุ้ย ศ ุบญุเลีย้ง 
เร่ขายฝัน, 2552 

เร่ืองตลก? เฉลียง แบกบาล 
เร่ืองตลก? จุ้ย ศ ุบญุเลีย้ง เร่ขายฝัน, 2552 
เร่ืองราวบนแผน่ไม้ เฉลียง นอกชาน 
ลมใต้ปีก ปาน ธนพร แวกประยรู เพลงประกอบภาพยนตร์ & ละคร 
ลมหายใจของกนัและ
กนั 

เบน ชลาทิศ ตณัติวฒุิ,ดบูา
ด ู

เพลงแบบประภาส, 2551 

ลมหายใจของกนัและ
กนั 

เบน ชลาทิศ ตณัติวฒุิ เปล่ียนฉาก - life in different angles, 
2551 

ล้มเองลกุเอง ภสัสร บณุยเกียรติ นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
ลอยกระทงสามน า้ สามโทน เทศกาลสามโทน 
เลีย้งเมฆ เฉลียง น า้คือชีวิต 
โลกใบนัน้ นลิน วฒุิพงศ์ เปล่ียนฉาก - life in different angles, 

2550 
โลกยงัสวย เฉลียง เอกเขนก 
โลกยงัสวย โบว์ สาวิตรี สทุธิชานนท์ เร่ขายฝัน, 2552 
โลกาโคมา่ เฉลียง ตะไคร่น า้สดุขอบฟ้า 
วณิพก เฉลียง ปรากฏการณ์ฝน 
วนัของดาว สภุทัรา อินทรภกัดี เพลงเฉพาะกิจ 
เวิง้ว้าง คาราบาว น า้คือชีวิต 
ศรัทธา Mama Blues รวมเพลง 
สงกรานต์บ้านเรา สามโทน เทศกาลสามโทน 
สวสัดีปีใหม่ สามโทน นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
สวสัดีปีใหม่ สามโทน เพลงแบบประภาส, 2551 
สวสัดีปีใหม่ สามโทน เทศกาลสามโทน, 2551 
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ช่ือเพลง ศิลปิน อัลบัม้ 
สะดดุ เฉลียง ปรากฏการณ์ฝน 
สกัครัง้จะไมลื่มพระคณุ พงษ์พฒัน์ วชิรบรรจง นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
สายน า้แหง่ความหวง
แหนแผน่ดิน 

ปาน ธนพร แวกประยรู เพลงคณุพระชว่ย, 2550 

สาวลาวบา่วไทย ธงชยั ประสงค์สนัต,ิอกัษรา เพลงคณุพระชว่ย 
สีเดียว T-Bone รวมเพลง 
เส้นทาง เจ๊ียบ วชัระ ปานเอ่ียม เพลงเฉพาะกิจ, 2552 
เสียงในความเงียบ  เพลงเฉพาะกิจ 
เสือ ภสัสร บณุยเกียรติ นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
เสือ เจนนิเฟอร์ คิม้ เพลงแบบประภาส, 2551 
แสงดาว องัศณา ช้างเศวต รวมเพลง 
หนึง่ในหลาย, องัศณา ช้างเศวต รวมเพลง 
หมตูามช้าง หนุม่เสก นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
หลอกซ า้หลอกซาก พงษ์พฒัน์ วชิรบรรจง นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
หลบัสูด่นิแดนฝัน องัศณา ช้างเศวต รวมเพลง 
หว่งหา ปาน ธนพร แวกประยรู เพลงประกอบภาพยนตร์ & ละคร 
หวาน ปอ้ม (AUTOBAHN),ป๊ืด 

(INNOCENT) 
ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 
tribute album to Chalieng, 2546 

หวาน เฉลียง ปรากฏการณ์ฝน 
หวาน เฉลียง เฉลียงหลงับ้าน 
หาฝัน เฉลียง เฉลียงหลงับ้าน 
หาฝัน เฉลียง ปรากฏการณ์ฝน 
เหตท่ีุไฟดบั ต้อล วนัธงชยั อินทรวตัร 

ญาณี ตราโมท 
เร่ขายฝัน, 2552 

เหมือนเธอเหลือเกิน นภ พรช านิ เปล่ียนฉาก - life in different angles, 
2551 

อยากมีหมอน เพลิน พรหมแดน 
 

เพลงแบบประภาส, 2551 
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ช่ือเพลง ศิลปิน อัลบัม้ 
อยากมีหมอน ธานินทร์ เคนโพธ์ิ ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 

tribute album to Chalieng, 2546 
อยากมีหมอน  เฉลียง ปรากฏการณ์ฝน 
อยากมีหมอน เฉลียง เฉลียงหลงับ้าน 
อยากให้เธอบอก หนุม่เสก นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
อยูท่ี่ใคร ต้อล วนัธงชยั อินทรวตัร เร่ขายฝัน, 2552 
อยูท่ี่ใคร เฉลียง แบกบาล 
อ้ายไทยน้องลาว สามโทน นามปากกาอ่ืน : โก๋ ล าลกูกา + สารภี 
อิฐก้อนหนึง่ เฉลียง นอกชาน 
อิฐก้อนหนึง่ บี พีระพฒัน์ เถรว่อง เปล่ียนฉาก - life in different angles, 

2551 
อิฐก้อนหนึง่ บี พีระพฒัน์ เถรว่อง เพลงแบบประภาส, 2551 
อ่ืนๆ อีกมากมาย บอย พิษณ ุนิ่มสกลุ 

โบว์ สาวิตรี สทุธิชานนท์ 
เร่ขายฝัน, 2552 

 อ่ืนๆ อีกมากมาย จิโรจ วรากลุนเุคราะห์ ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 
tribute album to Chalieng, 2546 

อ่ืนๆ อีกมากมาย เฉลียง เพลงแบบประภาส, 2551 
อ่ืนๆ อีกมากมาย เฉลียง อ่ืนๆ อีกมากมาย 
เอกเขนก มิน้-มิณฑิตา วฒันกลุ 

โบว์ สาวิตรี สทุธิชานนท์ 
นทั ณฐั ศกัดาทร 

เร่ขายฝัน, 2552 

เอกเขนก  Kidnappers ตา่งบ้าน ตา่งคน บนเฉลียง the 
tribute album to Chalieng, 2546 

เอกเขนก เฉลียง เอกเขนก 
เอาอยา่งนีอี้กท่ีหนึง่  สามโทน เทศกาลสามโทน 
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เพลง รากไทย 
 
 ลมจะแรงเพียงไหน 
ไมอ่าจโคน่ต้นไม้ล้มลงไป 
ถึงก่ิงก้านริดลงยงัคงยืนได้ 
รากท่ีหยัง่ลงไว้คอยประคองมัน่คง 
เมืองไทยก็เหมือนต้นไม้ด ารง 
มัน่คงเนิ่นเนาว์เพราะเรามีราก 
 
 รากแหง่วฒันธรรมไทย 
เราลกูหลานต้องคอยสืบสานอยา่งมัน่ใจ 
ดแูลต้นไทยให้มนัยืนยง 
คณุพระชว่ยธ ารงค์รากเอย 
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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับบทเพลง 
 1. ความเป็นมาของเพลง 
  เพลงรากไทยนีเ้ป็นแนวความคิดหลักของการท ารายการคณุพระช่วย เน่ืองจาก

ทกุวนันีศ้ิลปวฒันธรรมไทยถูกมองด้วยสองความรู้สึก นัน่คือหนึ่งเป็นของสูงท่ีอยู่บนหิง้ ห้ามแตะ
ต้อง อีกความรู้สึกหนึ่งก็คือเป็นของเชย เก่าคร ่าครึ ซึ่งทัง้สองความรู้สึกนีท้ าให้ศิลปวฒันธรรมไทย
อยูไ่กลตวัเราออกไปเร่ือยๆท่ีถกูแล้วเราต้องน ามนัมาเป็นส่วนหนึง่ของชีวิต  

  ถ้าเปรียบเป็นต้นไม้ นอกจากเราจะต้องดแูลต้นไม้นัน้แล้ว ดอกผลท่ีผลิออกมาเรา
ก็ควรจะได้ช่ืนชม ร่มเงาเราก็ควรได้พกัพิง  

  ถ้าศิลปวัฒนธรรมไทยเป็นต้นไม้ ต้นไม้ต้นนีก็้เป็นต้นไม้ใหญ่ท่ีแผ่ก่ิงก้านสาขา
ออกไปมากมายแน่นอนต้นไม้ย่อมต้องผจญลมพายุ ยิ่งลมตะวันตกนัน้มีความแรงมาก 
แนวความคดิเก่ียวกบัการท ารายการนีก็้คือ ถ้าเราจะรักษาต้นไม้ต้นนีไ้ว้ บางทีเราอาจจะต้องยอมริ
ดก่ิงก้านท่ีระเกะระกะออกบ้าง ค าว่า “ริด” ในท่ีนีแ้ตกตา่งจากค าว่า “ตดัโคน่” ขึน้ช่ือว่าวฒันธรรม
เม่ือเวลาผา่นไปก็จะเกิดการ วฒันะ หรือพฒันะ หรือพฒันา การท่ีริดก็เพ่ือท่ีจะให้เกิดการงอกใหม ่  

  สิ่งท่ีควรจะต้องช่วยกันดแูลท่ีสุดก็คือ “ราก” ทีมงานของรายการคณุพระช่วยจึง
เปรียบเหมือนคนสวนท่ีต้องดแูลรากต้นไม้ต้นนี ้โดยต้องมองให้ออกก่อนว่าส่วนไหนคือราก ส่วน
ไหนคือวชัพืช ส่วนไหนคือกาฝาก การน าเสนอในรายการคณุพระช่วยจึงเป็นแบบไม่เยิ่นเย้อ แตใ่ห้
ถึงรากและรักษาไว้ 

  เม่ือคิดท่ีจะท ารายการคณุพระช่วยนีข้ึน้มา จึงมีการแต่งเพลงใหม่ๆให้เกิดขึน้ใน
รายการอยู่เร่ือยๆ โดยท่ีมีการเชิญยอดฝีมือในวงการเพลงมาร้อง มาเล่นกับดนตรีท่ีคณุพระช่วย
ออกแบบไว้ ซึ่งเพลงในรายการคณุพระช่วยนี ้เป็นเพลงในแบบท่ีประภาส ชลศรานนท์ ไม่เคยได้
แตง่ในสมยัท่ีท าคา่ยเทป 

  เพลงรากไทยนีเ้กิดจากการท่ีประภาส ชลศรานนท์ ได้นั่งชมการประชันเคร่ือง
ดนตรีของบรรดายอดฝีมือท่ีเข้ามาประชนักันในรายการคณุพระช่วย เม่ือคิดเนื อ้เพลง คิดท านอง
ออกมาก็ให้นกัดนตรีเล่นรวมกนัหลายๆชิน้ ในส่วนของท านองนัน้เป็นท านองเพลงไทยท่ีจ าได้และ
ติดอยู่ในหัวมาตัง้แต่สมัยเด็ก ซึ่งอาจจะมาจากการฟังวงป่ีพาทย์ หรือฟังจากลิเก จากท านอง
สรภญัญะ แล้วก็น ามาผสมกนัแบบครูเพลงสมยัโบราณ  

 2. โครงสร้างของเพลง 
  จากการวิเคราะห์เพลงรากไทย ผู้วิเคราะห์พบวา่บทเพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีมีความยาว 

20 ห้องเพลง ประกอบด้วย 2 ท่อน คือท่อน A และท่อน B โดยทัง้ 2 ท่อนนีมี้ความยาวไม่เท่ากัน 
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ในทอ่น A มีความยาว 12 ห้องเพลง ส่วนท่อน B มีความยาว 8 ห้องเพลง ซึ่งเม่ือพิจารณาจากตาง
รางจะเห็นรูปแบบของเพลงชดัเจนยิ่งขึน้ดงัตวัอยา่ง 

 
ท่อน A B A B 
ห้องท่ี 1 - 12 13 - 20 1 - 12 13 - 20 

จ านวนห้อง 12 8 12 8 
 
 3. คีตลกัษณ์ 

  เม่ือพิจารณาแล้วพบวา่ รูปแบบของเพลงรากไทยนี ้อยู่ในรูปแบบ ไบนารี (Binary 
Form) ซึ่งเป็นลกัษณะของเพลงท่ีมี 2 ท่อน ท่ีมีท านองแตกตา่งกนั ดงันัน้รูปแบบของเพลงรากไทย
ท่ีประภาส ชลศรานนท์ได้ประพนัธ์ขึน้มานีคื้อ A : B  

วิเคราะห์เนือ้ร้อง 
 1. ลกัษณะค าร้อง 
  ลกัษณะค าร้องของเพลงรากไทยนี ้มีลกัษณะค าพยางค์เป็นส่วนใหญ่ 1 ค าร้องตอ่ 

1 ตัวโน้ตเป็นส่วนใหญ่ และมีลักษณะคล้ายกลอนตลาด เน่ืองจากไม่มีความตายตัวในเร่ือง 
จ านวนค า จ านวนวรรค สมัผสัค า โดยปรากฏการใช้สมัผสัค าในเพลงรากไทย ดงันี ้

 
 2. ความหมายของค าร้อง 
  เป็นการเปรียบเปรยวฒันธรรมของไทย โดยเปรียบให้วฒันธรรมไทยเป็นดัง่ต้นไม้ 

ท่ีต้องต้านทานแรงลมอยู่เสมอ ลมในท่ีนี ้หมายถึงวฒันธรรมจากประเทศทางตะวนัตก ท่ีเข้ามามี
บทบาทอยา่งมากตอ่ประเทศไทย ถ้าหากต้นไม้ท่ีมีก่ิงก้านเยอะมากก็อาจจะต้านทานแรงลมไมไ่หว 
อาจท าให้ต้นไม้นัน้โค่นล้มลงได้ จึงต้องมีการ “ริด” หรือตดัทอนบางส่วนออก เพ่ือให้ต้นไม้นัน้ยงั
ต้านทานแรงลมได้ต่อไป การริดก่ิงก้านออกนัน้ เปรียบเสมือนน าบางสิ่งบางอย่างของวฒันธรรม
เดิมออกไปเพ่ือให้เหลือแต่จุดส าคญัของวฒันธรรมนัน้จริงๆ เพ่ือให้ลูกหลานชาวไทยได้ดูแลสืบ
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มอดรากของวัฒนธรรมนัน้ต่อไป โดยท่ีรายการคุณพระช่วยจะเป็นส่ือในการสนับสนุนรากของ
วฒันธรรมเหลา่นัน้ 

วิเคราะห์ท านอง 
 เพลงรากไทยนัน้ จากการท่ีน ามาวิเคราะห์ อยู่ในบันไดเสียง C เมเจอร์ โดยมีการ

ด าเนินท านองอยู่ในรูปแบบของ C Pentatonic major scale กล่าวคือ มีโน้ตท่ีใช้อยู่ 5 เสียง คือ C 
D E G A และการวิเคราะห์เพลงนีไ้ด้ยดึหลกัทางวิชาการโดยอ้างไว้ในบทท่ี 2 ดงัตอ่ไปนี ้

  1. ชว่งเสียงเพลงรากไทย 
   ระยะห่างของช่วงเสียง(Range) ในเพลงรากไทยนัน้ โน้ตท่ีต ่าท่ีสุดคือโน้ต E3 

ปรากฏในห้องท่ี 6 ของเพลง และโน้ตท่ีสงูท่ีสดุคือโน้ต C5 ปรากฏในห้องท่ี 2, 3 และ 15 ของเพลง 
ดัง้นัน้เพลงรากไทยนีมี้ระยะหา่งของชว่งเสียงเป็นขัน้คู ่13 ไมเนอร์  

  2. ประโยคเพลง 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ประโยคเพลงโดยแบ่งเป็นวรรคเพลงตามหน่วยของเพลงท่ีมี

ความคิดจบสมบรูณ์ในตวัเอง และแบง่ยอ่ยเป็นวลีเพ่ือให้เห็นความสมัพนัธ์ของในแตล่ะวลีมากขึน้
ดงัตอ่ไปนี ้

    2.1 วรรคเพลง 
     2.1.1 วรรคเพลงท่ี 1 ในทอ่น A เป็นวรรคเพลงแรกของบทเพลงมี 4 ห้อง

เพลงหรือ 3 วลี 
 

 
 
     2.1.2 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน A มี 4 ห้องเพลงหรือ 4 วลี  โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 4 เข้าห้องท่ี 5 
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     2.1.3 วรรคเพลงท่ี 3 ในท่อน A มี 4 ห้องเพลงหรือ 3 วลี  โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 8 เข้าห้องท่ี 9 

 

 
 
     2.1.4 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน B มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี เป็นการขึน้ห้อง

เพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1  
 

 
 
     2.1.5 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน B มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี  โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 2 ห้องท่ี 16 เข้าห้องท่ี 17 
 

 
 
    2.2 วลีเพลง 
     ในการศึกษาวลีเพลงรากไทยนี ้แบ่งการวิเคราะห์เป็นทีละวลีเพลง

เทา่นัน้ โดยแตล่ะวลีเพลงนัน้อาจจะมีหลายวรรคค าร้องหรือวรรคค าร้องเดียวก็เป็นได้ 
      2.2.1 วลีท่ี 1 ท่อน A มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 1 - 2 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตวั G หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic และมีค าร้องทัง้หมด 
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      2.2.2 วลีท่ี 2 ท่อน A มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 2 - 3 ขึน้ต้นด้วย
โน้ตตวั A หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic มีลกัษณะการขึน้วลีแบบ
ไมค่รบจงัหวะห้องเพลงและมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

       เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1 และ 2 แล้ว พบว่ามีการใช้เทคนิคการ
การพฒันา เห็นได้จากวลีท่ี 1 และ 2 นัน้ มีการใช้โน้ตเสียงเดียวกนัทัง้หมด แตจ่ะเห็นได้จากวลีท่ี 2 
วา่ถกูพฒันามาจากวลีท่ี 1  

 

 
 

      2.2.3 วลีท่ี 3 ท่อน A มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 3 - 4 ขึน้ต้นด้วย
โน้ตตวั A หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Mediant มีลักษณะการขึน้วลี
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลงและมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      2.2.4 วลีท่ี 4 ท่อน A มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 4 – 5 ขึน้ต้นด้วย
โน้ตตวั G หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Dominant เช่นกนั มีลกัษณะการ
ขึน้วลีแบบไม่ครบจงัหวะห้องเพลง โดยค าร้องในห้องท่ี 4 จงัหวะท่ี 4 นัน้ มีการใช้การเอือ้นเสียง
ด้วย 

 

 



 54 

      2.2.5 วลีท่ี 5 ท่อน A มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 5 - 6 ขึน้ต้นด้วย
โน้ตตวั G หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Submediant มีลกัษณะการขึน้วลี
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลงและมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      2.2.6 วลีท่ี 6 ท่อน A มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 6 - 7 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตวั A หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic มีลกัษณะการขึน้วลีแบบ
ไมค่รบจงัหวะห้องเพลงและมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      2.2.7 วลีท่ี 7 ท่อน A มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 7 - 8 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตวั D หรือ Suppertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Mediant มีลักษณะการขึน้วลี
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลงและมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

       เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 6 และ 7 แล้ว พบว่ามีการใช้เทคนิค การ
เขียนแบบถามตอบกนัเห็นได้จากการใช้รูปแบบจงัหวะเหมือนกนัทัง้สองวลีตา่งกนัเพียงระดบัเสียง
เทา่นัน้ โดยวลีท่ี 6 จะเป็นประโยคถามและวลีท่ี 7 จะท าหน้าท่ีเป็นประโยคตอบ 
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      2.2.8 วลีท่ี 8 ท่อน A มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 9 - 10 แต่มีการ 
Pick-up มาตัง้แตห้่องเพลงท่ี 8 ขึน้ต้นด้วยโน้ตตวั G หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต 
D หรือ Suppertonic และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      2.2.9 วลีท่ี 9 ท่อน A มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 10 - 11 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic เช่นกนั มีลกัษณะการขึน้วลี
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลงและมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      2.2.10 วลี ท่ี  10 ท่อน A มี  2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี  11 - 12 
ขึน้ต้นด้วยโน้ตตัว G หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic เช่นกัน มี
ลกัษณะการขึน้วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลงและมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

       เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 9 และ 10 แล้ว พบว่ามีการใช้เทคนิค การ
เขียนแบบถามตอบกัน เห็นได้จากการใช้รูปแบบจังหวะเหมือนกันทัง้สองวลีต่างกันเพียงระดับ
เสียงเทา่นัน้ โดยวลีท่ี 9 จะเป็นประโยคถามและวลีท่ี 10 จะท าหน้าท่ีเป็นประโยคตอบ 
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      2.2.11 วลีท่ี 1 ท่อน B มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 13 - 14 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตัว D หรือ Suppertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Dominant และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 

 
 

      2.2.12 วลีท่ี 2 ท่อน B มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 15 - 16 แต่มี
การ Pick-up มาตัง้แตห้่องเพลงท่ี 14 ขึน้ต้นด้วยโน้ตตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วย
โน้ต G หรือ Dominant มีลกัษณะการขึน้วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลงและมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      2.2.13 วลีท่ี 3 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 16 - 18 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic เช่นกนั มีลกัษณะการขึน้วลี
แบบไม่ครบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด โดยในวลีนีป้ระกอบไปด้วย 2 Motive ย่อย โดย
ท่ี Motive ทัง้สองนีมี้หน้าท่ีถามตอบกนัด้วย 

 

 
 

      2.2.14 วลีท่ี 4 ท่อน B มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 19 - 20 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั D หรือ Suppertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic และมีค าร้องทัง้หมด 
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    สรุปประโยคเพลง 
     จากการวิเคราะห์ประโยคเพลงของเพลงรากไทยจะเห็นได้วา่ วรรคเพลง

เป็นลักษณะการถามตอบ โดยวรรคท่ี 1 จะมีหน้าท่ีถามวรรคท่ี 2 จะท าหน้าท่ีตอบ โดยการถาม
ตอบแบบไมเ่หมือนหรือคล้ายกนัเลย  

     ในด้านวลีเพลงนัน้จะเห็นได้ว่ามีการขึน้วลีทัง้แบบเร่ิมท านองไม่ครบ
จังหวะห้องเพลง(Anacrusis) และเร่ิมท านองแบบครบจังหวะห้องเพลง และยังมีการใช้เทคนิค 
Pick – up เข้ามาในวลีต่างๆ ในบางวลีของเพลงนัน้พบการใช้เทคนิคการเขียนแบบถามตอบกัน
(Antacedent - Consequence) เทคนิคลดอัตรา(Diminetetion) และเทคนิคการซ า้โดยการถอย
กลบั(Retrogression) 

   3. การเคล่ือนท่ีของท านอง 
    จากการศึกษาการเคล่ือนท่ีของท านอง พบว่า เพลงรากไทยนี ้มีการใช้

วิธีการเคล่ือนท านองอยู่ 2 แบบ คือ การเคล่ือนท านองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) และการ
เคล่ือนท านองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) โดยแบ่งการวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีของท านองเป็น
วลีเพ่ือให้เห็นการเคล่ือนท่ีของท านองได้ชดัเจนขึน้ดงันี ้

 

 
 

    จากการวิเคราะห์ จะเห็นได้วา่ การเคล่ือนท่ีของท านองเพลงรากไทยนี ้มีทัง้
การเคล่ือนท่ีแบบตามขัน้(Conjunct motion) และการเคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้นัน้(Disjunct motion) 
ปรากฏอยู่ในเพลงเท่า ๆ กนั แม้ในบางวลีท่ีเคล่ือนท านองแบบตามขัน้จะมีการกระโดดเป็นขัน้คู ่3 
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หรือมากกว่าคู่ 3 อยู่บ้าง แต่เม่ือพิจารณาโดยรวมทัง้วลีแล้ว ก็ยังถือเป็นท านองแบบตามขัน้อยู ่
โดยปรากฏท านองแบบตามขัน้นีใ้นห้องท่ี 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 19 และ20 ส่วนท านอง
ท่ีมีการเคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้นัน้(Disjunct motion) ปรากฏในห้องท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 14, 15, 
16, 17 และ 18 

   4. รูปแบบจงัหวะ 
    4.1 รูปแบบจงัหวะของท านองของเพลงรากไทย มีทัง้สิน้ 10 รูปแบบ ดงันี ้
 

 

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 

1 
 

A 

2 
 

B 

3 
 

C 

4 
 

D 

5 
 

E 

6 
 

F 

7 
 

G 

8 
 

H 

9 
 

I 

10 
 

J 
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     เม่ือน ารูปแบบท่ีพบมาวิเคราะห์จะพบว่ารูปแบบทัง้ 11 นัน้มีการพฒันา
จงัหวะ (Variation) จากจงัหวะของท านองหลกั ดงันี ้

 

 
    4.2 จังหวะของท านองในท่อน A นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะ

ของท านองอยู่ 4 รูปแบบ โดยจะใช้รูปแบบของจังหวะแตกต่างกันออกไป รูปแบบท่ีพบเจอมาก
ท่ีสุดได้แก่รูปแบบ B ซึ่งพบการใช้รูปแบบนี ้4 ครัง้ รองลงมาคือรูปแบบ D พบ 3 ครัง้ ส่วนรูปแบบ 
A และ C ปรากฏในทอ่นีเ้พียง 1 ครัง้ดงัในตวัอยา่ง 

 

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 

1  

 

A 

2 

 

 

 

B 

3 

 

C 

4  

 

D 
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    4.3 จังหวะของท านองในท่อน B นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะ

ของท านองอยู่ 3รูปแบบ โดยจะใช้รูปแบบของจงัหวะแตกตา่งกนัออกไป รูปแบบท่ีพบเจอมากท่ีสดุ
ได้แก่รูปแบบ A และ D ซึ่งพบการใช้รูปแบบนี ้2 ครัง้ ซึ่งในรูปแบบ D นัน้ ได้มีการใช้รูปแบบนีต้่อ
กนั หรือรวมกันเป็นวลีเดียวกัน สาเหตท่ีุรวม 2 วลีเข้าด้วยกันนัน้พิจารณาจากความยาวโดยรวม
ของแตล่ะวลี ซึ่งวลีในทอ่น B นี ้มีความยาวมากกวา่ในท่อน A จงึต้องมีการรวมกนัเพ่ือให้ได้ความ
ยาวท่ีสมัพนัธ์กบัวลีอ่ืนในท่อน B ส่วนรูปแบบท่ีพบน้อยท่ีสดุในท่อน B นีคื้อ รูปแบบ C โดยปรากฏ
เพียง 1 ครัง้  

 

 
 
   สรุปรูปแบบจงัหวะ 
    ลักษณะรูปแบบจังหวะของท านองในเพลงรากไทยนี ้มีการใช้รูปแบบ

จงัหวะท่ีแตกต่างกันออกไป โดยรูปแบบจงัหวะท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือรูปแบบ D ซึ่งปรากฏในเพลง 5 
ครัง้ พบในท่อน A 3 ครัง้และพบในท่อน B 2 ครัง้ รองลงมาคือรูปแบบ B โดยปรากฏในเพลง 4 
ครัง้ ตอ่มมีคือรูปแบบ A ปรากฏในเพลง 3 ครัง้ และรูปแบบ C ปรากฏในเพลงเพียง 2 ครัง้ 

  5. ทอ่นจบ 
   จากการวิเคราะห์พบว่า ในเพลงรากไทยนีมี้จุดพักระหว่างเพลง(Cadence) 

เกิดขึน้ 2 จดุ จดุท่ี 1 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน A คือห้องท่ี 11 – 12 จดุท่ี 2 เกิดขึน้ในตอนจบของ
ทอ่น B คือห้องท่ี 19 – 20 ดงัในตวัอยา่ง 
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   เม่ือพิจารณาทอ่นจบของเพลงรากไทยทัง้ 2 ทอ่นแล้ว พบวา่ 
    - จุดท่ี 1 ท่อน A เกิดขึน้ในห้องท่ี 12 -13 เป็นการด าเนินคอร์ด IV V : I คือ

คอร์ด F G มายังคอร์ด C ลักษณะดงักล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) ซึง่ให้ความรูสกึของทอ่นจบท่ีสมบรูณ์ 

    - จุดท่ี 2 ท่อน B เกิดขึน้ในห้องท่ี 19 -20 เป็นการด าเนินคอร์ด ii V : I คือ
คอร์ด Dm G มายงัคอร์ด C ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ป็นลกัษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบรูณ์ (Perfect 
authentic cadence) ซึง่ให้ความรูสกึของทอ่นจบท่ีสมบรูณ์เชน่เดียวกบัท่ีใช้ในทอ่น A 

แนวทางในการแต่งเพลง 
 เพลงรากไทยนีเ้ป็นแนวความคิดหลกัของการท ารายการคณุพระช่วย ถูกบนัทึกเสียง 

3 ครัง้ โดยครัง้ท่ี 1 ขับร้องโดย พลอย ณัฐชา สวัสดิรักเกียรติ บันทึกเสียงครัง้ท่ี 2 ขับร้องโดย 
อรธนา พงประสิทธ์ิ และบนัทึกเสียงครัง้ท่ี 3 ในรายการคณุพระช่วย ตอนเพลงประชนั ขบัร้องโดย 
นุชริน วโรตะมะ, อรวรรณ นามศิริ และ วรัญญา กาบวั ออกอากาศเม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 
2548  

 ในขณะนัน้ กระแสการอนุรักษ์วฒันธรรมไทย มีคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจเป็นอย่าง
มาก อีกทัง้ยงัมีรายการโทรทัศน์ท่ีจดัการประกวดเชิงส่งเสริมวัฒนธรรม ท าให้ถูกเผยแพร่ออกสู่
สาธารณะชนได้อย่างกว้างขวาง เช่น รายการชิงช้าสวรรค์ ท่ีจัดประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และ
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ประกวดวงดนตรีลกูทุง่ ได้รับความสนใจจากนกัเรียนทัว่ประเทศในการเข้าร่วมแขง่ขนั และตดิตาม
ชมรายการ  

 ด้วยกระแสของรายการโทรทศัน์นี ้ท าให้เพลงรากไทย ท่ีถกูเผยแพร่จากรายการคณุ
พระช่วย เป็นท่ีนิยมในการฟัง การขบัร้อง บรรเลง รวมไปถึงน าไปใช้ประกอบการแสดงจินตลีลา
ประกอบเพลง ซึ่งในการบนัทกึเสียงครัง้ท่ี 3 ของเพลงรากไทยนัน้ นกัร้องทัง้ 3 คน ท่ีถกูเลือกมาขบั
ร้องร่วมกนั ก็เป็นนกัร้องท่ีได้รางวลัจากการประกวดในรายการชิงช้าสวรรค์ด้วย 

 เน่ืองจากบทเพลงท่ีประภาส ชลศรานนท์ได้ประพันธ์ขึน้มานี ้เป็นบทเพลงท่ีมีเนือ้
เพลงท่ีมีภาษางดงาม แฝงให้คิด ให้จินตนาการตามเนือ้หาของเพลง การสัมผสัคล้องจองท าให้
ผู้ ฟังจดจ าเพลงได้ง่ายขึน้ และท่วงท านองแบบไทยเดิม ท่ีง่ายตอ่การจดจ า อาจเป็นเพราะคนไทย
คุ้นชินกับท่วงท านองประเภทนีต้ัง้แตเ่ด็กแล้ว จึงสามารถเข้าถึงเพลงได้ง่าย ในการเรียบเรียงเสียง
ประสานยงัใช้เคร่ืองดนตรีไทยเข้ามาผสมผสานกับเคร่ืองดนตรีสากล ส่งเสริมให้บทเพลงเป็นบท
เพลงท่ีทรงคณุคา่มากยิ่งขึน้ เม่ือได้ฟังเพลงแล้วจะรู้สึกได้ถึงความรัก ความเทิดทนูศิลปวฒันธรรม
ของไทย แล้วอยากท่ีจะดแูลสืบทอดตอ่ไป ท าให้บทเพลงรากไทยนีเ้ป็นท่ีนิยมมาจนถึงปัจจบุนั 

 จุดเด่นท าให้บทเพลงรากไทยนีเ้ป็นท่ีรู้จักโดยทั่วกัน มาจากการเอาใจใส่ในทุก
กระบวนการของเพลง ความละเอียดในการผลิตผลงานเพลง ซึง่สามารถวิเคราะห์เพิ่มเตมิดงันี ้

  1. การเลือกนกัร้อง 
   เพลงรากไทยเป็นเพลงท่ีพดูถึงการดแูลรักษาวฒันธรรมไทยไว้ ซึง่ผู้ ท่ีเหมาะสม

ท่ีจะถ่ายทอดบทเพลงนีอ้อกไป ควรจะเป็นวยัรุ่นท่ีตะต้องสืบสาน ดแูลวฒันธรรมนีต้่อไป ในการ
บนัทึกเสียงทัง้ 3 ครัง้ ผู้ขบัร้องจึงเป็น วยัรุ่นท่ีสามารถจะส่ือเนือ้หาในเพลงออกไปสู่วยัเดียวกนัได้
อย่างดีท่ีสุด โดยศิลปิน และนกัร้องท่ีเป็นผู้ถ่ายทอดเพลงนีไ้ด้แก่ พลอย ณัฐชา สวสัดิรักเกียรติ , 
อรธนา พงประสิทธ์ิ, นชุริน วโรตะมะ, อรวรรณ นามศริิ และ วรัญญา กาบวั 

  2. การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีในการบรรเลง 
   เป็นการผสมผสานระหว่างเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีสากล โดยเคร่ือง

ดนตรีสากลมีหน้าท่ีด าเนินคอร์ด ให้บทเพลงน่าฟังละใช้เคร่ืองดนตรีไทยคอยสอดประสานเข้ามา
ในชว่งท่ีเหมาะสม รวมถึงมีทอ่นท่ีโชว์ดนตรีไทยเพ่ือให้บทเพลงนีท้รงคณุคา่มากย่ิงขึน้ด้วย  

  3. การเลือกวงดนตรี 
   เป็นการใช้วงออร์เคสตรา เพ่ือท าให้บทเพลงนีย้ิ่งใหญ่ และสอดแทรกดนตรี

ไทยเข้าไปเพ่ือให้เข้าถึงวฒันธรรมไทยได้ง่ายขึน้ โดยวงดนตรีท่ีบรรเลงเพลงรากไทยคือวงคณุพระ
ชว่ย ออร์เคสตรา ซึง่เป็นวงดนตรีประจ ารายการคณุพระชว่ย 
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เพลง ควายไทย 
 

 เป็นควายไทยๆท่ีลากคนัไถอยูใ่นท้องนา 
ไมส่ง่เสียงไมพ่ดูไมจ่า งานหนกังานเบาช่วยชาวนาท า 
ตากแดดตากฝน ไมเ่คยร้องบน่สกัค า 
คนยงัคอ่นฉนัเป็นประจ า ใครเงียบงึมง า บอกโง่เหมือนควาย 
 จะชอบจะชงัจะชู้จะเชย ยงัเอย่ถึงเรา 
ถกูนอกใจคือถกูสวมเขา เอาเขาของฉนัไปสวมท าไม 
ไมช่อบหน้ากนั ก็เลยดา่มนัไอ้ควาย 
หมแูมวหมีมนัดียงัไง ควายผิดตรงไหนไมเ่ข้าใจเลย 
 อยูก่บัคนมาชัว่นาตาปี 
มีศกัดิมี์ศรีร่วมกู้ชาตมิาแล้วพอ่เอย๋  
เป็นทัง้นกัรบ เป็นพาหนะ เป็นเคร่ืองสงัเวย 
สดุท้ายเขาควายยงัเผยความจริงให้คดิ เม่ือชีวิตจากไป 
 ถกูสนตะพายยืนอยูป่ลายนาเออว่ายงัมี 
แมงจีนนูแมงวนัแมงหว่ีมาบินตอมตามให้ความเหงาคลาย 
เจ้าเอีย้งเพื่อนรักก็ยงัมาทกัมาทาย 
หิวหรืออ่ิมควายยิม้สบาย เคีย้วเอือ้งเร่ือยไป เป็นควายเสียอยา่ง 
 เกิดมาเป็นทยุ ฟังแตข่ลุย่ผิวทกุวนัและคืน 
อยากฟังเสียงเพลงเสียงอ่ืน นัน่คือเสียงซอท่ีควายอยากฟัง 
(Solo ซอ) (ซ า้ **) 
 เป็นควายไทยๆท่ีลากคนัไถอยูใ่นท้องนา 
ผลผลิตจะขึน้ราคา แตค่า่เลีย้งควายยงัใช้แคฟ่าง 
โลกเราเปล่ียนไป เมืองไทยกลายเป็นยุ้งฉาง 
ข้าวของไทยดงัไปทกุทาง ขอแคค่วายไทยภมูิใจด้วยคน 
 โลกเราเปล่ียนไป เมืองไทยกลายเป็นยุ้งฉาง 
ข้าวของไทยดงัไปทกุทาง ขอแคค่วายไทยดงัไกลด้วยคน 
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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับบทเพลง 
 1. ความเป็นมาของเพลง 
  เพลงควายไทยนี ้เป็นเพลงท่ีประภาส ชลศรานนท์ ตัง้ใจท่ีจะเขียนให้แอ๊ด คารา

บาวโดยเฉพาะเลย ทัง้ภาษาท่ีใช้ อารมณ์เพลง วิธีการเขียน แบบท่ีเหมาะสมกับแอ๊ด คาราบาว
พอดี เพราะแอ๊ด คาราบาว คงจะอินกับเร่ืองนีอ้ยู่แล้วด้วยความท่ีเป็นวง คาราบาว ซึ่งแปลว่า 
ควาย 

  เม่ือคดิท่ีจะเขียนเร่ืองควายแล้ว ก็นึกถึงองค์ประกอบรอบๆ วา่จะเขียนอะไรบ้าง ก็
คือเก่ียวกับเร่ือง เคีย้วเอือ้ง สนตะพาย สีซอ สวมเขา นกเอีย้ง ไอ้ทุย ฯลฯ ต่อมาคือเร่ืองท่ีเจอะลึก
ไปกว่านัน้ ประภาส ชลศรานนท์ใช้วิธีการตัง้ค าถามว่า ควายเป็นอะไรบ้าง ค าตอบก็คือ เป็น
พาหนะ ออกศกึ เป็นเคร่ืองสงัเวย ล้มววัล้มควาย ฯลฯ โดยน ามาเขียนไว้ตรงกลาง แล้วเร่ิมเล่นมุข 
การประชดประชนั ในตอนจบก็มีความร่วมสมยัของเนือ้หาคือพูดเร่ืองข้าวแพง แต่ควายกินหญ้า
เทา่เดมิ 

 2. โครงสร้างของเพลง 
  จากการวิเคราะห์เพลงควายไทย ผู้ วิเคราะห์พบว่าบทเพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีมีความ

ยาว 58 ห้องเพลง ประกอบด้วย 6 ท่อน คือท่อน A1:A2:B:A3:B1:A4 โดยแตล่ะท่อนนีมี้ความยาว
ท่อนละ 8 ห้องและอาจมีบางท่อนท่ียาวกว่านัน้เล็กน้อย ในท่อน A1 มีความยาว 9 ห้องเพลง A2, 
A3 และ A4 มีความยาวท่อนละ 8 ห้องเพลง ส่วนท่อน B มีความยาว 8 ห้องเพลง ซึ่งในท่อน B มี
การวนกบัมาอีกครัง้หนึ่ง ทอ่น B1 มีความยาว 4 ห้องเพลง ท่อน Solo ซอ มีความยาว 8 ห้องเพลง 
ซึง่เม่ือพิจารณาจากตางรางจะเห็นรูปแบบของเพลงชดัเจนยิ่งขึน้ดงัตวัอยา่ง 

 

ท่อน A1 A2 B A3 B1 
ซอ 

(Solo) 
B A4 

A4 
(ซ า้วรรคจบ) 

ห้องท่ี 1 – 9 
10 - 
17 

18 - 
25 

26 -
33 

34- 
37 

38- 45 ซ า้ 47- 54 55- 58 

จ านวน
ห้อง 

9 8 8 8 4 8 8 8 4 

 
 3. คีตลกัษณ์ 

  เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า รูปแบบของเพลงรากไทยนี ้อยู่ในรูปแบบ เทอร์นาร่ี
(Ternary Form) ซึง่เป็นลกัษณะของเพลงท่ีมี 3 ทอ่น โดยมีสว่นกลางเป็นส่วนท่ีตา่งไปจากตอนต้น
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และตอนท้าย ในท่ีนี ้มีทอ่นท่ีเป็นรูปแบบหลกัของเพลงคือ A1: A2: B : A3 ซึง่เป็นรูปแบบท่ีนิยมใช้
ในปัจจบุนัอย่างมาก เรียกรูปแบบนีว้า่ Song form ส่วนในท่อนอ่ืนนัน้ เป็นการวนซ า้ และเพิ่มท่อน
เพลงบางทอ่นเพ่ือให้เข้ากบัเนือ้ร้องและการสง่ตอ่ไปยงัท่อนโซโลน่ัน่เอง  

วิเคราะห์เนือ้ร้อง 
 1. ลกัษณะค าร้อง 
  ลกัษณะค าร้องของเพลงควายไทยนี ้มีลกัษณะค าพยางค์เป็นส่วนใหญ่ 1 ค าร้อง

ต่อ 1 ตวัโน้ตเป็นส่วนใหญ่ และมีลักษณะคล้ายกลอนตลาด เน่ืองจากไม่มีความตายตวัในเร่ือง 
จ านวนค า จ านวนวรรค สมัผสัค า โดยปรากฏการใช้สมัผสัค าในเพลงควายไทย ดงันี ้
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 2. ความหมายของค าร้อง 
  เป็นเร่ืองราวการมีชีวิตอยูข่องควาย ซึง่เป็นสตัว์คูบ้่านคูเ่มืองของไทยมาแตโ่บราณ 

โดยในท่อน Verse1 เป็นท่อนของการเกร่ินน าเข้าสู่ชีวิตของควาย ลกัษณะของหน้าท่ีของควายท่ี
ชว่ยไถนาให้กบัคนไทยมาแล้วเนิ่นนานโดยไมเ่คยได้ยินเสียงบน่แม้แตน้่อย แล้วเขียนจบทอ่นนีด้้วย
วิธีเขียนท่ีมีความประชดประชนัเข้ามาในประโยคท่ีว่า “คนยงัค่อนฉันเป็นประจ า ใครเงียบงึมง า 
บอกโง่เหมือนควาย” ค าวา่คอ่น ในท่ีนีห้มายถึง การต ิหรือการวา่ให้สะเทือนใจ ดงัในเนือ้เพลง 

“เป็นควายไทยๆท่ีลากคนัไถอยูใ่นท้องนา 
ไมส่ง่เสียงไมพ่ดูไมจ่า งานหนกังานเบาช่วยชาวนาท า 

ตากแดดตากฝน ไมเ่คยร้องบน่สกัค า 
คนยงัคอ่นฉนัเป็นประจ า ใครเงียบงึมง า บอกโง่เหมือนควาย” 

  ท่อน Verse 2 เป็นท่อนท่อนท่ีมีการประชดชระชนัอยู่ทัง้ท่อน ความหมายของใน
ทอ่นเพลงนีก็้คือ ไม่ว่าใครจะรัก จะเกลียด จะดี จะร้ายตอ่กนั ก็ยงัใช้ช่ือควายมาเก่ียวข้อง ประโยค
ของไทยเม่ือถกูนอกใจก็ยงัใช้ค าว่า “สวมเขา” เวลาเกลียดใครก็จะดา่กนัด้วยค าว่า “ไอ้ควาย” แล้ว
ทิง้เป็นประโยคค าถามท่ีแฝงไปด้วยความน้อยเนือ้ต ่าใจกว่าสตัว์ชนิดอ่ืนว่า “หมแูมวหมีมนัดียงัไง 
ควายผิดตรงไหนไมเ่ข้าใจเลย”  

“จะชอบจะชงัจะชู้จะเชย ยงัเอย่ถึงเรา 
ถกูนอกใจคือถกูสวมเขา เอาเขาของฉนัไปสวมท าไม 

ไมช่อบหน้ากนั ก็เลยดา่มนัไอ้ควาย 
หมแูมวหมีมนัดียงัไง ควายผิดตรงไหนไมเ่ข้าใจเลย” 

  ทอ่น Hook ซึง่เป็นทอ่นท่ีมีใจความส าคญัท่ีสดุของเพลงนัน้เป็นการเลา่ถึงบญุคณุ
ของควาย ตอ่ชาวไทย ตัง้แตใ่นสมยัโบราณ ซึ่งควายนัน้เป็นเสมือนทัง้นกัรบ คือใช้ควายร่วมรบใน
การท าศกึ เป็นพาหนะ คือใช้ขนสมัภาระตา่งๆเวลาเดินทาง เป็นเคร่ืองสงัเวย คือการใช้เป็นอาหาร 
และสดุท้ายเม่ือตายไปแล้ว ก็ยงัเหลือคณุคา่คือเขาควายเอาไว้ให้มนษุย์เอาไว้ประดบัตกแตง่และ
ใช้ประโยชน์อ่ืนๆ  

“อยูก่บัคนมาชัว่นาตาปี 
มีศกัดิมี์ศรีร่วมกู้ชาตมิาแล้วพอ่เอย๋ 

เป็นทัง้นกัรบ เป็นพาหนะ เป็นเคร่ืองสงัเวย 
สดุท้ายเขาควายยงัเผยความจริงให้คดิ เม่ือชีวิตจากไป” 
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  ท่อน Verse 3 ท่อนนีเ้ป็นการพูดถึงชีวิตประจ าวันของควาย ท่ีอยู่ในท้องนา มี
แมลงและสตัว์ปีกตา่งๆ บนิมาเกาะรอบๆตวั การด าเนินชีวิตไปอยา่งช้าๆ ของควายในอิริยาบถของ
การกิน ซึง่เรียกวา่การ “เคีย้วเอือ้ง” 

“ถกูสนตะพายยืนอยูป่ลายนาเออวา่ยงัมี 
แมงจีนนูแมงวนัแมงหว่ีมาบินตอมตามให้ความเหงาคลาย 

เจ้าเอีย้งเพื่อนรักก็ยงัมาทกัมาทาย 
หิวหรืออ่ิมควายยิม้สบาย เคีย้วเอือ้งเร่ือยไป เป็นควายเสียอยา่ง” 

  ทอ่น Hook 1 ทอ่นนีเ้ป็นการน าส านวนไทยมาเป็นแนวคิดหลกั คือส านวนท่ีวา่ “สี
ซอให้ควายฟัง” โดยวิธีการเขียนเพ่ือน าไปสู่ท่อนโซโล่ซอ เพ่ือให้สอดรับกับส านวนท่ีเป็น
แนวความคดิหลกั 

“เกิดมาเป็นทยุ ฟังแตข่ลุย่ผิวทกุวนัและคืน 
อยากฟังเสียงเพลงเสียงอ่ืน นัน่คือเสียงซอท่ีควายอยากฟัง” 

  ท่อน Verse 4 ท่อนนีเ้ป็นการพูดถึงยุคสมยัของการใช้ชีวิตท่ีมีค่าครองชีพสูง ทัง้
ข้าว และผลผลิตอ่ืน ๆ นัน้ต่างก็ขึน้ราคา แต่ควายก็ยังกินหญ้า กินฟางเหมือนเดิม  สุดท้ายใน
ประโยคท่ีใช้จบท่อนเพลงนัน้ มีการประชดประชนัอยู่ด้วย คือเม่ือข้าว ซึง่เป็นผลผลิตจากการท านา
นัน้ถูกเผยแพร่ออกไปในต่างประเทศแล้ว ก็อย่าลืมบุญคุณของควายท่ีมีส่วนท าให้ผลผลิตนัน้ได้
เป็นท่ีรู้จกัของตา่งประเทศด้วย 

“เป็นควายไทยๆท่ีลากคนัไถอยูใ่นท้องนา 
ผลผลิตจะขึน้ราคา แตค่า่เลีย้งควายยงัใช้แคฟ่าง 
โลกเราเปล่ียนไป เมืองไทยกลายเป็นยุ้งฉาง 

ข้าวของไทยดงัไปทกุทาง ขอแคค่วายไทยภมูิใจด้วยคน 
โลกเราเปล่ียนไป เมืองไทยกลายเป็นยุ้งฉาง 

ข้าวของไทยดงัไปทกุทาง ขอแคค่วายไทยดงัไกลด้วยคน” 
วิเคราะห์ท านอง 
 เพลงควายไทยนัน้ จากการท่ีน ามาวิเคราะห์ อยู่ในบนัไดเสียง A เมเจอร์ ท านองอยู่

ในรูปแบบของ A Pentatonic major scale กล่าวคือ มีโน้ตท่ีใช้เป็นโน้ตส าคญัอยู่ 5 เสียงหลกั คือ 
A B C# E F# และการวิเคราะห์นี ้ได้ยดึหลกัทางวิชาการโดยอ้างไว้ในบทท่ี 2 ดงัตอ่ไปนี ้
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  1. ชว่งเสียงเพลงควายไทย 
   ระยะห่างของช่วงเสียง (Range) ในเพลงควายไทยนัน้ โน้ตท่ีต ่าท่ีสุดคือโน้ต 

C#4 ปรากฏในห้องท่ี 2, 3, 4, 5, 8, 9, 13, 16, 24, 26, 29, 32, 47, 50, 53, 54 และ 57 ของเพลง 
และโน้ตท่ีสูงท่ีสุดคือโน้ต F#5 ปรากฏในห้องท่ี 23 และ 36 ของเพลง ดัง้นัน้เพลงควายไทยนีมี้
ระยะหา่งของชว่งเสียงเป็นขัน้คู ่11 เพอร์เฟค 

  2. ประโยคเพลง 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ประโยคเพลงโดยแบ่งเป็นวรรคเพลงตามหน่วยของเพลงท่ีมี

ความคิดจบสมบรูณ์ในตวัเอง และแบง่ยอ่ยเป็นวลีเพ่ือให้เห็นความสมัพนัธ์ของในแตล่ะวลีมากขึน้
ดงัตอ่ไปนี ้

    2.1 วรรคเพลง 
     2.1.1 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน A1 เป็นวรรคเพลงแรกของบทเพลงมี 5 

ห้องเพลงหรือ 2 วลี 
 

 
 
     2.1.2 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน A1 มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 5 เข้าห้องท่ี 6 
 

 
 
     2.1.3 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน A2 มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 9 เข้าห้องท่ี 10 
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     2.1.4 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน A2 มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 13 เข้าห้องท่ี 14 

 

 
 

     2.1.5 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน B มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี  โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 17 เข้าห้องท่ี 18 

 

 
 

     2.1.6 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน B มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี  โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 21 เข้าห้องท่ี 22 

 

 
 

     2.1.7 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน A3 มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 25 เข้าห้องท่ี 26 

 

 
 

     2.1.8 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน A3 มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 29 เข้าห้องท่ี 30 
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     2.1.9 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน B1 มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 33 เข้าห้องท่ี 34 

 

 
 
     2.1.10 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน A4 มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 46 เข้าห้องท่ี 47 
 

 
 
     2.1.11 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน A4 มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 50 เข้าห้องท่ี 51 
 

 
 
     2.1.12 มีการซ า้วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน A4 มีมาใช้ในตอนจอบของบท

เพลง โดยใช้ท านองเดียวกัน เปล่ียนเพียงค าร้องเพียงเล็กน้อย โดยในวรรคนีมี้ 5 ห้องเพลงหรือ 2 
วลี โดยมีการ Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 54 เข้าห้องท่ี 55 
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    2.2 วลีเพลง 
     ในการศึกษาวลีเพลงควายไทยนี ้แบ่งการวิเคราะห์เป็นทีละวลีเพลง

เทา่นัน้ โดยแตล่ะวลีเพลงนัน้อาจจะมีหลายวรรคค าร้องหรือวรรคค าร้องเดียวก็เป็นได้ 
      2.2.1 วลีท่ี 1 ท่อน A1 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 1 - 3 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั E หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C# หรือ Mediant เป็นการขึน้วลีเพลง
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      2.2.2 วลีท่ี 2 ท่อน A1 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 3 - 5 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั B หรือ Suppertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Dominant เป็นการขึน้วลี
เพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
       เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1 และ 2 ในท่อน A1 แล้ว พบว่า วลีท่ี 2 

นัน้ เกิดจากการน าวลีท่ี 1 พัฒนาต่อ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสังเกตจาก รูปแบบ
จงัหวะของท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 1 ดงัในตวัอยา่ง 
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      2.2.3 วลีท่ี 3 ท่อน A1 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 5 - 7 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั C# หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C# หรือ Mediant เช่นกัน แตเ่ป็นโน้ต
คนละ Octave โดยเป็นการขึน้วลีเพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้อง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      2.2.4 วลีท่ี 4 ท่อน A1 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 7 - 9 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั B หรือ Suppertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต B หรือ Suppertonic เช่นกัน โดย
เป็นการขึน้วลีเพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
       เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 3 และ 4 ในท่อน A1 แล้ว พบว่า วลีท่ี 4 

นัน้ เกิดจากการน าวลีท่ี 3 พัฒนาต่อ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสังเกตจาก รูปแบบ
จงัหวะของท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 3 ดงัในตวัอยา่ง 

 

 
 
      2.2.5 วลีท่ี 1 ท่อน A2 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 9 - 11 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั E หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Tonic โดยเป็นการขึน้วลีเพลง
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 
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      2.2.6 วลีท่ี 2 ท่อน A2 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 11 - 13 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั A หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Dominant โดยเป็นการขึน้วลีเพลง
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 
 
      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1 และ 2 ในท่อน A2 แล้ว พบว่า วลีท่ี 2 นัน้ 

เกิดจากการน าวลีท่ี 1 พฒันาตอ่ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสงัเกตจาก รูปแบบจงัหวะ
ของท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 1 ดงัในตวัอยา่ง 

 

 
 
      2.2.7 วลีท่ี 3 ท่อน A2 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 13 - 15 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ต C# หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C# หรือ Mediant เช่นกนั แตเ่ป็นโน้ตคน
ละ Octave โดยเป็นการขึน้วลีเพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      2.2.8 วลีท่ี 4 ท่อน A2 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 15 - 17 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ต A หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Tonic เช่นกนั โดยเป็นการขึน้วลีเพลง
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 
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       เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 3 และ 4 ในท่อน A2 แล้ว พบว่า วลีท่ี 4 
นัน้ เกิดจากการน าวลีท่ี 3 พัฒนาต่อ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสังเกตจาก รูปแบบ
จงัหวะของท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 3 ดงัในตวัอยา่ง 

 
 

      2.2.9 วลีท่ี 1 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 17 - 19 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ต F# หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต B หรือ Suppertonic เป็นการขึน้วลี
เพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      2.2.10 วลีท่ี 2 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 19 - 21 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ต A หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C# หรือ Mediant เป็นการขึน้วลีเพลงแบบไม่
ครบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1 และ 2 ในท่อน B แล้ว พบว่า มีการใช้
เทคนิค การซ า้เฉพาะส่วน (Fragmentetion) ดังจุดท่ีลูกศรชีโ้ยงไปในตัวอย่าง โดยใช้รูปแบบ
จังหวะของท านองท่ีแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย อีกทัง้วลีท่ี 2 นัน้ ยังใช้การน าวลีท่ี 1 พัฒนาต่อ 
(Variation) หรือ Near Repetition โดยสงัเกตจาก รูปแบบจงัหวะของท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจาก
ในวลีท่ี 1 ดงัในตวัอยา่ง 
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      2.2.11 วลีท่ี 3 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 21 - 23 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ต E หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต B หรือ Suppertonic เป็นการขึน้วลีเพลง
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      2.2.12 วลีท่ี 4 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 23 - 25 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ต C# หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Dominant เป็นการขึน้วลีเพลง
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
       เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 3 และ 4 ในทอ่น B แล้ว พบว่า วลีท่ี 4 นัน้ 

เกิดจากการน าวลีท่ี 3 พฒันาตอ่ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสงัเกตจาก รูปแบบจงัหวะ
ของท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 3 ดงัในตวัอยา่ง 

 

 
 
      2.2.13 วลี ท่ี  1 ท่อน A3 มี  3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี  25 - 27 

ขึน้ต้นด้วยโน้ต E หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C# หรือ Mediant เป็นการขึน้วลี
เพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 
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      2.2.14 วลี ท่ี  2 ท่อน A3 มี  3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี  27 - 29 
ขึน้ต้นด้วยโน้ต B หรือ Suppertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Dominant เป็นการขึน้
วลีเพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
       เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1 และ 2 ในท่อน A3 แล้ว พบว่า วลีท่ี 2 

นัน้ เกิดจากการน าวลีท่ี 1 พัฒนาต่อ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสังเกตจาก รูปแบบ
จงัหวะของท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 1 ดงัในตวัอยา่ง 

 

 
 
      2.2.15 วลี ท่ี  3 ท่อน A3 มี  3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี  29 - 31 

ขึน้ต้นด้วยโน้ต C# หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C# หรือ Mediant เช่นกัน แต่เป็น
โน้ตคนละ Octave โดยเป็นการขึน้วลีเพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      2.2.16 วลี ท่ี  4 ท่อน A3 มี  3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี  31 - 33 

ขึน้ต้นด้วยโน้ต C# หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Tonic เช่นกนั โดยเป็นการ
ขึน้วลีเพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 
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       เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 3 และ 4 ในท่อน A3 แล้ว พบว่า วลีท่ี 4 
นัน้ เกิดจากการน าวลีท่ี 3 พัฒนาต่อ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสังเกตจาก รูปแบบ
จงัหวะของท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 3 ดงัในตวัอยา่ง 

 

 
 
      2.2.17 วลี ท่ี  1 ท่อน B1 มี  3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี  33 - 35 

ขึน้ต้นด้วยโน้ต E หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต B หรือ Suppertonic เป็นการขึน้
วลีเพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      2.2.18 วลี ท่ี  2 ท่อน B1 มี  3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี  33 - 35 

ขึน้ต้นด้วยโน้ต A หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต B หรือ Suppertonic เป็นการขึน้วลี
เพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
       เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1 และ 2 ในท่อน B1 แล้ว พบว่า วลีท่ี 2 

นัน้ เกิดจากการน าวลีท่ี 1 พัฒนาต่อ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสังเกตจาก รูปแบบ
จงัหวะของท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 1 ดงัในตวัอยา่ง 
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      2.2.19 วลี ท่ี  1 ท่อน A4 มี  3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี  46 - 48 
ขึน้ต้นด้วยโน้ตตวั E หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C# หรือ Mediant เป็นการขึน้
วลีเพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      2.2.20 วลี ท่ี  2 ท่อน A4 มี  3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี  48 - 50 

ขึน้ต้นด้วยโน้ตตวั C# หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Dominant เป็นการขึน้
วลีเพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
       เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1 และ 2 ในท่อน A4 แล้ว พบว่า วลีท่ี 2 

นัน้ เกิดจากการน าวลีท่ี 1 พัฒนาต่อ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสังเกตจาก รูปแบบ
จงัหวะของท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 1 ดงัในตวัอยา่ง 

 

 
 
      2.2.21 วลี ท่ี  3 ท่อน A4 มี  3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี  50 - 52 

ขึน้ต้นด้วยโน้ตตวั C# หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C# หรือ Mediant เช่นกัน แต่
เป็นโน้ตคนละ Octave โดยเป็นการขึน้วลีเพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 
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      2.2.22 วลี ท่ี  4 ท่อน A4 มี  3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี  52 - 54 
ขึน้ต้นด้วยโน้ตตวั A หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Tonic เช่นกัน โดยเป็นการ
ขึน้วลีเพลงแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

       เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 3 และ 4 ในท่อน A4 แล้ว พบว่า วลีท่ี 4 
นัน้ เกิดจากการน าวลีท่ี 3 พัฒนาต่อ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสังเกตจาก รูปแบบ
จงัหวะของท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 3 ดงัในตวัอยา่ง 

 

 
 

  ในวลีท่ี 3 และ 4 ของท่อน A4 นี ้มีการซ า้ทองนองอีก 1 รอบ เพ่ือด าเนินท านองใน
ตอนจบเพลง โดยมีการเปล่ียนค าร้องเพียงเล็กน้อยเทา่นัน้  

 

 
 

   สรุปประโยคเพลง 
    จากการวิเคราะห์ประโยคเพลงของเพลงควายไทย จะเห็นได้ว่า วรรคเพลง

เป็นลกัษณะการถามตอบ โดยวรรคท่ี 1 จะมีหน้าท่ีถาม วรรคท่ี 2 จะท าหน้าท่ีตอบ โดยการถาม
ตอบแบบไมเ่หมือนหรือคล้ายกนัเลย 

    ในด้านวลีเพลงนัน้จะเห็นได้ทัง้เพลงเป็นการขึน้วลีแบบเร่ิมท านองไม่ครบ
จังหวะห้องเพลง(Anacrusis) โดยใช้เทคนิค Pick – up เข้ามาในวลีต่างๆ วลีส่วนใหญ่มีการใช้
เทคนิคการพฒันา(Variation) หรือ Near Repetition จากวลีก่อนหน้า ซึง่มีการใช้เทคนิคนีบ้อ่ยครัง้
มาก วิธีการนีอ้าจเป็นวิธีการท่ีท าให้ผู้ ฟังนัน้จ าท านองเพลงได้เร็วขึน้ และท าให้เพลงติดหคูนฟังเร็ว
ขึน้ก็เป็นได้ ทัง้นีย้งัพบเทคนิคการซ า้เฉพาะสว่น (Fragmentetion) ซึง่ปรากฏเทคนิคนีใ้นทอ่น B  
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  3. การเคล่ือนท่ีของท านอง 
   จากการศกึษาการเคล่ือนท่ีของท านอง พบวา่ เพลงควายไทยนี ้มีการใช้วิธีการ

เคล่ือนท านองอยู่ 3 แบบ คือ การเคล่ือนท านองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) การเคล่ือน
ท านองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) และท านองแบบการซ า้ (Repetition)โดยแบง่การวิเคราะห์
กาเคล่ือนท่ีของท านองเป็นโมทีฟ(Motif) เน่ืองจากวลีของเพลงนี ้เป็นวลีท่ีมีความยาวมาก จึงต้อง
แบง่วิเคราะห์ เป็นโมทีฟ (Motif) เพ่ือให้เห็นการเคล่ือนท่ีของท านองได้ชดัเจนขึน้ดงันี ้
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   จากการวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่า การเคล่ือนท่ีของท านองเพลงควายไทยนี ้เม่ือ
พิจารณาตามแต่ละ โมทีฟ (Motif) แล้วนัน้ มีทัง้การเคล่ือนท่ีแบบตามขัน้(Conjunct motion) การ
เคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) และท านองแบบการซ า้ (Repetition) ปรากฏอยู่ในบท
เพลง โดยการเคล่ือนท่ีของท านองท่ีพบมากท่ีสุดคือ การเคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้นัน้(Disjunct 
motion) โดยปรากฏท านองแบบข้ามขัน้นีใ้นห้องท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57 และ 58 รองลงมาคือลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบตามขัน้(Conjunct motion) โดย
ปรากฏท านองแบบตามขัน้นีใ้นห้องท่ี 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 30, 
31, 32, 33, 34 และ 35 และลกัษณะการเคล่ือนท่ีของท านองท่ีพบน้อยท่ีสดุคือ ท านองแบบการซ า้ 
(Repetition) โดยปรากฏในห้องท่ี 1, 2, 9, 10, 46, 47, 51, 52, 55 และ 56 

   ดงันัน้ลกัษณะเดน่ของการเคล่ือนท่ีของท านองในเพลงควายไทยนีคื้อ ลกัษณะ
การเคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการกระโดดเป็นขัน้คู ่3 แตก็่
มีขัน้คูอ่ื่นๆ ปะปนอยู่ในโมทีฟ (Motif) ด้วยเช่นกนั ในห้องเพลงท่ี 16 นัน้ พบการกระโดดเป็นคู ่7m 
จากโน้ต F# ไปยงัโน้ต E ซึ่งเป็นการกระโดดในขัน้คู่ท่ีไม่ควรท า แต่ทัง้นีผู้้ประพันธ์ก็ได้ใช้วิธีการ
เกลาโน้ตหลงัจากการกระโดด โดยให้โน้ตตวัถดัมาอยูร่ะหวา่งขัน้คูน่ัน้ ในทิศทางตรงกนัข้ามนัน่เอง 

  4. รูปแบบจงัหวะ 
   4.1 รูปแบบจงัหวะของท านองของเพลงควายไทย มีทัง้สิน้ 16 รูปแบบ ดงันี ้
 

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 

1 

 

A 

2 

 

B 

3 

 

C 
 

4 
 

D 
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ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 
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   เม่ือน ารูปแบบท่ีพบมาวิเคราะห์จะพบวา่รูปแบบทัง้ 16 นัน้มีการพฒันาจงัหวะ 
(Variation) จากจงัหวะของท านองหลกั ดงันี ้

 

 
 
 
 
 

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 

1  A 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

B 
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ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 

3 

 

 

 

 

 

C 

4 
 

D 

5 
 

 

E 



 89 

   4.2 จงัหวะของท านองในท่อน A1 นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ
ท านองอยู่ 3 รูปแบบ โดยจะใช้ลกัษณะของการถาม-ตอบ โดยการเปล่ียนรูปแบบของการถาม แต่
รูปแบบของการตอบนัน้ยังคงเดิม ดงัในตวัอย่างท่ีเร่ิมรูปแบบการถามด้วยรูปแบบ A ตอบด้วย
รูปแบบ B แล้วถามด้วยรูปแบบ C แล้วตอบด้วยรูปแบบ B เหมือนเดมิ  

 

 
 
   4.3 จงัหวะของท านองในท่อน A2 นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ

ท านองอยู่ 3 รูปแบบ โดยจะใช้ลกัษณะของการถาม-ตอบ โดยการเปล่ียนรูปแบบของการถาม แต่
รูปแบบของการตอบนัน้ยังคงเดิม ดงัในตวัอย่างท่ีเร่ิมรูปแบบการถามด้วยรูปแบบ A ตอบด้วย
รูปแบบ B แล้วถามด้วยรูปแบบ C แล้วตอบด้วยรูปแบบ B เหมือนเดมิ เหมือนกบัในทอ่น A1 
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   4.4 จังหวะของท านองในท่อน B นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ
ท านองอยู่ 3 รูปแบบ ซึ่งต่างจากท่อน A โดยสิน้เชิง โดยรูปแบบท่ีพบเจอมากท่ีสุดได้แก่รูปแบบ C 
ซึง่พบการใช้รูปแบบนี ้2 สว่นรูปแบบ D และ E นัน้ปรากฏในทอ่นนีเ้พียง 1 ครัง้  

 

 
 

   4.5 จงัหวะของท านองในท่อน A3 นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ
ท านองอยู่ 3 รูปแบบ โดยจะใช้ลกัษณะของการถาม-ตอบ โดยการเปล่ียนรูปแบบของการถาม แต่
รูปแบบของการตอบนัน้ยังคงเดิม ดงัในตวัอย่างท่ีเร่ิมรูปแบบการถามด้วยรูปแบบ A ตอบด้วย
รูปแบบ B แล้วถามด้วยรูปแบบ C แล้วตอบด้วยรูปแบบ B เหมือนเดิม เหมือนกบัในท่อน A1 และ 
A2 
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   4.6 จงัหวะของท านองในท่อน B1 นัน้ เป็นท่อนสัน้ๆท่ีเป็นส่วนหนึง่ของในท่อน 
B จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจังหวะของท านองอยู่เพียง 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ C และ E นัน้
ปรากฏในทอ่นนีรู้ปแบบละ 1 ครัง้  

 

 
   4.7 จงัหวะของท านองในท่อน A4 นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ

ท านองอยู่ 3 รูปแบบ โดยจะใช้ลกัษณะของการถาม-ตอบ โดยการเปล่ียนรูปแบบของการถาม แต่
รูปแบบของการตอบนัน้ยังคงเดิม ดงัในตวัอย่างท่ีเร่ิมรูปแบบการถามด้วยรูปแบบ A ตอบด้วย
รูปแบบ B แล้วถามด้วยรูปแบบ C แล้วตอบด้วยรูปแบบ B เหมือนเดิม เหมือนกบัในท่อน A1, A2 
และ A3 

 

 
 

   จงัหวะของท านองในทอ่น A4 นัน้มีการซ า้ 2 วลีสดุท้ายเพ่ือท าการจบเพลง ใน
ท่ีนีคื้อการน า รูปแบบ C และ B ซ า้อีก 1 ครัง้ ดงัในตวัอยา่ง  
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   สรุปรูปแบบจงัหวะ 
    ลกัษณะรูปแบบจงัหวะของท านองในเพลงควายไทยนี ้มีลกัษณะเด่นคือ

การใช้รูปแบบจงัหวะของท านองในลกัษณะของการถาม-ตอบ เชน่ ถาม A ตอบ B แล้วเปล่ียนเป็น
ถามด้วย C แล้วตอบด้วย B เหมือนเดิม กล่าวคือใช้ลกัษณะของการเปล่ียนรูปแบบของการถาม 
แตรู่ปแบบของการตอบนัน้ยงัคงเดมิ ปรากฏลกัษณะแบบนีใ้นทอ่น A1, A2, A3 และ A4 

    รูปแบบจงัหวะท่ีโดดเดน่ท่ีสดุคือรูปแบบ B ซึ่งปรากฏในเพลง 9 ครัง้ พบใน
ท่อน A1 2 ครัง้ ท่อน A2 2 ครัง้ ท่อน A3 2 ครัง้และในท่อน A4 3 ครัง้ รองลงมาคือรูปแบบ C โดย
ปรากฏในเพลง 8 ครัง้ ต่อมาคือรูปแบบ A ปรากฏในเพลง 5 ครัง้ ต่อมาคือรูปแบบ E ปรากฏใน
เพลง 1 ครัง้ และรูปแบบ D ปรากฏในเพลงเพียง 1 ครัง้ 

  5. ทอ่นจบ 
   จากการวิเคราะห์พบว่า ในเพลงรากไทยนีมี้จุดพักระหว่างเพลง(Cadence) 

เกิดขึน้ 7 จดุ จดุท่ี 1 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน A1 คือห้องท่ี 9 จดุท่ี 2 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน 
A2 คือห้องท่ี 16 – 17 จุดท่ี 3 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน B คือห้องท่ี 24 – 25 จุดท่ี 4 เกิดขึน้ใน
ตอนจบของท่อน A3 คือห้องท่ี 33 -34 จดุท่ี 5 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน B1 คือห้องท่ี 36 – 37 จดุ
ท่ี 6 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน A1 คือห้องท่ี 53 -54 และจุดท่ี 7 เกิดขึน้ในตอนจบของเพลง เป็น
การซ า้วรรคสดุท้านของทอ่น A4 คือห้องท่ี 57 – 58 
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   เม่ือพิจารณาทอ่นจบของเพลงควายไทยทัง้ 6 ทอ่นแล้ว พบวา่ 
    - จุดท่ี 1 ท่อน A1 เกิดขึน้ในห้องท่ี 9 เป็นการด าเนินคอร์ด ii : V คือคอร์ด 

Bm มายังคอร์ด E ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบเปิด (Half cadence) ซึ่งให้
ความรูสกึของทอ่นจบท่ีจะสง่ตอ่ไปยงัทอ่นตอ่ไปได้ดี 

    - จุดท่ี 2 ท่อน A2 เกิดขึน้ในห้องท่ี 16 – 17 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด E มายังคอร์ด A ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) ทัง้นีเ้พ่ือท่ีจะส่งเข้าไปในท่อนตอ่ไป ซึ่งท่อนถดัมานัน้จะรับด้วยคอร์ด V หรือ 
E 

    - จุดท่ี 3 ท่อน B เกิดขึน้ในห้องท่ี 24 - 25 เป็นการด าเนินคอร์ด ii : V คือ
คอร์ด Bm มายงัคอร์ด E ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ป็นลกัษณะของเคเดนซ์แบบเปิด (Half cadence) ซึ่ง
ให้ความรูสกึของทอ่นจบท่ีจะสง่ตอ่ไปยงัทอ่นตอ่ไปได้ดี 

    - จุดท่ี 4 ท่อน A3 เกิดขึน้ในห้องท่ี 33 – 34 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด E มายังคอร์ด A ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) 

    - จุดท่ี 5 ท่อน B1 เกิดขึน้ในห้องท่ี 36 – 37 เป็นการด าเนินคอร์ด I : V คือ
คอร์ด A มายงัคอร์ด E ลกัษณะดงักลา่วนีเ้ป็นลกัษณะของเคเดนซ์แบบเปิด (Half cadence) ซึง่ให้
ความรูสกึของทอ่นจบท่ีจะสง่ตอ่ไปยงัทอ่นตอ่ไปได้ดี 

    - จุดท่ี 6 ท่อน A4 เกิดขึน้ในห้องท่ี 53 – 54 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด E มายังคอร์ด A ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) 

    - จุดท่ี 7 ท่อน A4 เกิดขึน้ในห้องท่ี 57 – 58 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด E มายังคอร์ด A ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) ซึ่งท่อนนีเ้ป็นท่อนจบของบทเพลง ท าให้ผู้ ฟังรู้สึกถึงการจบของบทเพลงได้
อยา่งสมบรูณ์ 

แนวทางในการแต่งเพลง 
 เพลงควายไทยนี ้เป็นเพลงท่ีประภาส ชลศรานนท์ ตัง้ใจท่ีจะเขียนให้แอ๊ด คาราบาว

โดยเฉพาะ ทัง้ภาษาท่ีใช้ อารมณ์เพลง วิธีการเขียน แบบท่ีเหมาะสมกบัแอ๊ด คาราบาว โดยเป็นค า
ไทย บางค าก็คุ้นเคย บางค าเด็กรุ่นใหม่ๆ อาจจะไมคุ่้นเคย ซึง่เป็นค าท่ีมีความหมายท่ีไม่คอ่ยได้ใช้
กนัแล้วในปัจจบุนั  
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 ลกัษณะเดน่ของเพลงนีคื้อการเขียนในลกัษณะประชดประชนั กลา่วคือควายนัน้เป็น
สตัว์ท่ีมีคณุต่อชาวไทยมาตัง้แตโ่บราณ ทัง้ร่วมรบ เป็นพาหนะในการเดินทาง เม่ือตายแล้วยงัน า
เนือ้ควายมาเป็นอาหาร และน าเขาควายมาเป็นเคร่ืองประดบัตกแต่ง แต่คนไทยก็ชอบใช้ค าว่า
ควาย มาใช้ว่ากล่าว พกูถากถางกนัในด้านท่ีไม่ดี ซึ่งแท้จริงแล้ว ก็ไม่รู้สาเหตจุริงๆว่าควายนัน้ไม่ดี
ตรงไหน  

 จุดเด่นท าให้บทเพลงควายไทยนีเ้ป็นท่ีรู้จักโดยทั่วกัน มาจากการเอาใจใส่ในทุก
กระบวนการของเพลง ความละเอียดในการผลิตผลงานเพลง ซึง่สามารถวิเคราะห์เพิ่มเตมิดงันี ้

  1. การเลือกนกัร้อง 
   เพลงควายไทยนี ้เป็นเพลงท่ีประภาส ชลศรานนท์ ตัง้ใจท่ีจะเขียนให้แอ๊ด คา

ราบาวโดยเฉพาะ ด้วยเหตผุลท่ีช่ือของวงคาราบาวนัน้ แปลว่าควาย แล้วตวัศิลปินนัน้ ก็ชอบพดูถึง
เร่ืองแบบนีอ้ยูแ่ล้ว เม่ือเป็นผู้ถ่ายทอด ผู้ ฟังก็จะเช่ือในตวัศลิปินท่ีพดูเร่ืองนีไ้ปด้วย 

  2. การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีในการบรรเลง 
   เป็นการผสมผสานระหว่างเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีสากล โดยเคร่ือง

ดนตรีสากลมีหน้าท่ีด าเนินคอร์ด ให้บทเพลงน่าฟังละใช้เคร่ืองดนตรีไทยคอยสอดประสานเข้ามา
ในช่วงท่ีเหมาะสม รวมถึงมีท่อนท่ีโชว์ดนตรีไทยโดยการโซโล่ซอ เพ่ือให้สอดรับกับส านวนท่ีเป็น
ความคิดหลักของเพลง นั่นคือส านวนท่ีว่า “สีซอให้ควายฟัง” โดยมีเคร่ืองดนตรีไทยชิน้อ่ืน คือ 
ระนาดเอก ตะโพน และฉ่ิง มาเพิ่มความไพเราะในบทเพลงนีด้้วย 

  3. การเลือกวงดนตรี 
   เป็นการใช้วงออร์เคสตรา เพ่ือท าให้บทเพลงนีย้ิ่งใหญ่ และสอดแทรกดนตรี

ไทยเข้าไปเพ่ือให้เข้าถึงวฒันธรรมไทยได้ง่ายขึน้ โดยวงดนตรีท่ีบรรเลงเพลงควายไทยคือวงคุณ
พระชว่ยออร์เคสตรา ซึง่เป็นวงดนตรีประจ ารายการคณุพระชว่ย 

 
 

 
 
 
 
 



 97 



 98 

 
 
 



 99 

เพลง ข้าวเหนียว 
 

 * ข้าวเหนียว ข้าวเหนียว น่ีคือเสบียงเลีย้งไทย 
ข้าวเหนียว ข้าวเหนียว น่ีคือเร่ียวแรงของไทย 
หนึง่ค าท่ีกินเข้าไป มนัอ่ิมข้างในหวัใจจริงๆ 
 เม็ดเรียวๆลกูไทยได้เคีย้วมานาน ครัง้โบราณใสล่งกระติบ๊ข้างตวั 
จะเดนิทางไกลบต้่องกลวั บา่ยไขใ่สห่นอ่ยให้แซบ่นวั 
จกมากินสิคลอ่งตวั ลกูเต้าพนัพวัก็จกไปปอ้นไป 
(ซ า้ *) 
 ข้าวเหนียวดีๆ ต้องมีไก่ยา่งส้มต า ลาบก้อยย า จ า้ลงสกัโบ๊ะเข้าที 
ตกัราดถัว่ด าก็มนัดี จิม้แจว่จิม้หนุม่ก็นุม่ดี 
หอ่ใบตองลองยา่งดซีู ข้าวหลามก็ดีข้าวจ่ีก็หลาย 
(ซ า้ *) 
 ผยาค ากลอนพอ่ใหญ่เคยสอนให้ฟัง ข้าวเหนียวเหมือนดงัผู้คนในสงัคมเดียว 
ถ้าดบิดบิอยูก็่บเ่หนียว นึง่สกุเม่ือไหร่เป็นกลมเกลียว 
มาเถิดหมูเ่ฮาลกูข้าวเหนียว มาร่วมหวดร่วมเคียวร่วมเก่ียวร่วมใจ 
 ปัน้ด้วยมือแล้วจิม้ด้วยมือ เพราะเฮาบถื่ออิหยงั 
ปัน้ด้วยใจแล้วจิม้ด้วยใจ เพราะเฮาลกูไทยด้วยกนั 
ความสมัพนัธ์เหมือนดงัข้าวเหนียว เหนียวแนน่กนัคือพนัธ์ข้าวเหนียว 
 เขมรญวณลาวสิลกูข้าวเหนียวเหมือนกนั พมา่รามญัปัน้เป็นเหมิดทัง้ตองอ ู
เฮาพ่ีน้องกนัใยพนัต ูให้พวกหนมปังมนันัง่ด ู
หยดุก่อนการเมืองเร่ืองอดส ูเอาเส่ือมาปเูอาข้าวเหนียวชนกนั 
(ซ า้ *,*) 
หนึง่ค าท่ีกินเข้าไปมนัอ่ิมข้างในหวัใจคนไทย 
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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับบทเพลง 
 1. ความเป็นมาของเพลง 
  เพลงข้าวเหนียวนี ้เป็นเพลงท่ีประภาส ชลศรานนท์ น าเอาค าพดูของชาวอีสานท่ี

ได้ยินเป็นประจ ามาเป็นความคิดหลกัในการแตง่เพลง เช่น “กินอะไรก็ไม่อ่ิมเหมือนกินข้าวเหนียว” 
เป็นประโยคท่ีบง่บอกถึงความรู้สึกท่ีผกูพนักบัข้าวเหนียวอยา่งมากของชาวอีสาน  

  ด้วยความคิดท่ีมองไปถึงด้านประวัติศาสตร์ กล่าวคือข้าวเหนียวมีการค้นพบ
ฟอสซิลเมล็ดข้าวในถ า้ของคนโบราณมากกว่าส่ีถึงห้าพนัปีแล้ว วฒันธรรมการกินข้าวเหนียวคือ
การใช้มือปัน้ การน าใส่ลงในกระติ๊บ ต่อมาจึงมองไปถึงด้านการเมือง กล่าวคือประเทศในแถบอิน
โดจีนนัน้กินข้าวเหนียวกนัทกุประเทศ เชน่ เขมร ไทย ลาวและญวณ หากแตถ่กูชาตทิางตะวนัตกท่ี
กินขนมปังมายึดแล้วจึงยใุห้รบกนัเอง และพอมองไปถึงด้านโภชนาการ อาหารไทย ขนมไทยแทบ
ทกุภาคมีส่วนประกอบของข้าวเหนียวเตม็ไปหมด เม่ือมองดจูากในหลายมิติแล้ว ประภาส ชลศรา
นนท์จงึตดัสินใจท่ีจะเขียนเพลงนีอ้อกมาในหลายมิต ิหลายแง่มมุในบทเพลงนี ้

  เพลงข้าวเหนียวนีป้ระภาส ชลศรานนท์ตัง้ใจให้ไม่เหมือนเพลงป๊อปทัว้ๆไป โดย
อยากให้มีกองทัพทางวัฒนธรรมอยู่ในเพลงนี ้และเน่ืองด้วยการท่ีไม่ใช่คนอีสาน จึงต้องศึกษา
วฒันธรรมของชาวอีสานเพิ่มเตมิ จากการนัง่ฟังคนอีสานคยุกนั จากการอา่นหนงัสือ เพ่ือท่ีจะได้ใช้
ค าท่ีเป็นภาษาอีสานโดยแท้มาใสใ่นเพลงนี ้

 2. โครงสร้างของเพลง 
  จากการวิเคราะห์เพลงข้าวเหนียว ผู้ วิเคราะห์พบว่าบทเพลงนีมี้ความยาว 186 

ห้องเพลง ประกอบด้วย 10 ท่อน คือท่อน A: B1: A: B2: A: B3: C: B4: A: A โดยแต่ละท่อนนีมี้
ความยาวไม่เท่ากัน โดยในท่อน A มีความยาว 12-13 ห้องเพลง ท่อน B1 มีความยาว 17 ห้อง
เพลง ท่อน B2, B3, B4 มีความยาวท่อนละ 18 ห้องเพลง ส่วนท่อน C มีความยาว 11 ห้องเพลง 
ท่อน Soloเคร่ืองดนตรีและคอรัส มีความยาว 31 ห้องเพลง ซึ่งเม่ือพิจารณาจากตางรางจะเห็น
รูปแบบของเพลงชดัเจนยิ่งขึน้ดงัตวัอยา่ง 

 

ทอ่น A B1 A B2 A B3 SoloChorus C B4 A A 
A 

(ซ า้วรรค
จบ) 

ห้องที่ 
1-
12 

16-
32 

32- 
44 

47-
64 

74-
76 

79-
96 

97-127 
129-
139 

139-
156 

156-
168 

168-
180 

180-186 

จ านวน
ห้อง 

12 17 13 18 13 18 31 11 18 13 13 7 
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 3. คีตลกัษณ์ 
  เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า รูปแบบของเพลงข้าวเหนียวนี ้อยู่ในรูปแบบ รอนโด

(Rondo Form) ซึ่งเป็นลักษณะของเพลงท่ีมีบทสร้อยเป็นท านองหลักเป็นท านองแรก และจะวน
กลบัมาอยู่ระหว่างแต่ละส่วนท่ีต่างกนั แต่ก็มีการปรับเปล่ียนรูปแบบและต าแหน่งของแต่ละท่อน 
ในท่ีนีอ้าจเพ่ือเป็นการท าให้ผู้ ฟังจดจ าท านองได้เร็วยิ่งขึน้  

วิเคราะห์เนือ้ร้อง 
 1. ลกัษณะค าร้อง 
  ลกัษณะค าร้องของเพลงข้าวเหนียวนี ้มีลกัษณะค าพยางค์เป็นสว่นใหญ่ 1 ค าร้อง

ต่อ 1 ตวัโน้ตเป็นส่วนใหญ่ และมีลักษณะคล้ายกลอนตลาด เน่ืองจากไม่มีความตายตวัในเร่ือง 
จ านวนค า จ านวนวรรค สมัผสัค า โดยปรากฏการใช้สมัผสัค าในเพลงข้าวเหนียว ดงันี ้
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 2. ความหมายของค าร้อง 
  จากความเป็นมาของเพลงในข้างต้นนัน้ เพลงข้าวเหนียวนีจ้ะถกูเขียนไปในหลาย

มิติในแต่ละท่อนจะเล่าเร่ืองราวในมิตินัน้ๆ ซึ่งล้วนแฝงไปด้วยค าสอน และเต็มเป่ียมไปด้วย
วฒันธรรม วิถีชีวิตของชาวไทยมาแตโ่บราณ  

  โดยในท่อนสร้อยนัน้จะกล่าวถึงข้าวเหนียว ซึ่งเป็นใจความหลักของเพลง โดย
บรรยายว่าข้าวเหนียวเป็นอาหารเลีย้งดูของชาวไทยมาแต่โบราณ ในประโยคสุดท้ายของท่อนนี ้
แสดงถึงความผกูพนัของข้าวเหนียวกบัคนไทยโดยแท้จริง ดงัในเนือ้เพลง 

“ข้าวเหนียว ข้าวเหนียว น่ีคือเสบียงเลีย้งไทย 
ข้าวเหนียว ข้าวเหนียว น่ีคือเร่ียวแรงของไทย 
หนึง่ค าท่ีกินเข้าไป มนัอ่ิมข้างในหวัใจจริงๆ” 

  ท่อน Verse 1 เป็นท่อนท่ีกล่าวถึงลักษณะของข้าวเหนียวท่ีเป็นเม็ดเรียวๆ และ
ภาชนะการใส่ข้าวเหนียวก็คือกระติ๊บ เวลาเดินทางจะแขวนกระติ๊บข้าวเหนียวนีไ้ว้ข้างตัว และ
วิธีการกินข้าวเหนียวนัน้ไม่ต้องใช้ช้อนหรือซ่อมแต่อย่างใด เพียงแค่ใช้มือจกขึน้มากินอย่าง
คลอ่งตวั ดงัในเนือ้ร้อง 

“เม็ดเรียวๆลกูไทยได้เคีย้วมานาน ครัง้โบราณใสล่งกระติ๊บข้างตวั 
จะเดนิทางไกลบต้่องกลวั บา่ยไขใ่สห่นอ่ยให้แซบ่นวั 
จกมากินสิคลอ่งตวั ลกูเต้าพนัพวัก็จกไปปอ้นไป” 

  ท่อน Verse 2 นีก้ล่าวถึงเคร่ืองเคียงท่ีน ามากินคู่กับข้าวเหนียว ทัง้ไก่ย่าง ส้มต า 
ลาบ ก้อย น า้พริกแจ่วและน า้พริกหนุ่ม อีกทัง้พูดถึงการน าข้าวเหนียวไปแปรรูปท าเป็นข้าวหลาม
และข้าวจ่ีอีกด้วย ดงัในเนือ้ร้อง 

“ข้าวเหนียวดีๆ ต้องมีไก่ยา่งส้มต า ลาบก้อยย า จ า้ลงสกัโบ๊ะเข้าที 
ตกัราดถัว่ด าก็มนัดี จิม้แจว่จิม้หนุม่ก็นุม่ดี 
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หอ่ใบตองลองยา่งดซีู ข้าวหลามก็ดีข้าวจ่ีก็หลาย” 
  ท่อน Verse 3 นี ้ถกูเขียนในเชิงเปรียบเทียบ โดยการเปรียบข้าวเหนียวกบัผู้คนใน

สงัคมเดียวกนั เม่ือรักใคร่กลมเกลียวกนัก็จะผกูพนัเหนียวแน่น ดงัข้าวเหนียวท่ีนึง่สกุแล้ว ดงัในเนือ้
ร้อง 

“ผยาค ากลอนพอ่ใหญ่เคยสอนให้ฟัง ข้าวเหนียวเหมือนดงัผู้คนในสงัคมเดียว 
ถ้าดิบดิบอยูก็่บเ่หนียว นึง่สกุเม่ือไหร่เป็นกลมเกลียว 

มาเถิดหมูเ่ฮาลกูข้าวเหนียว มาร่วมหวดร่วมเคียวร่วมเก่ียวร่วมใจ” 
  ท่อน Bridge นี ้กล่าวถึงวิธีการกินข้าวเหนียวโดยการใช้มือปัน้ เปรียบเทียบกับ

ความสมัพนัธ์ของคนไทยให้เหนียวแน่นเหมือนดงัข้าวเหนียว ในท่อนนีจ้ะขยายความเช่ือมโยงกับ
ในทอ่น Verse 3 ให้ชดัเจนขึน้ ดงัในเนือ้เพลง 

“ปัน้ด้วยมือแล้วจิม้ด้วยมือ เพราะเฮาบถื่ออิหยงั 
ปัน้ด้วยใจแล้วจิม้ด้วยใจ เพราะเฮาลกูไทยด้วยกนั 

ความสมัพนัธ์เหมือนดงัข้าวเหนียว เหนียวแนน่กนัคือพนัธ์ข้าวเหนียว” 
  ท่อน Verse 3 นัน้เขียนออกมาในมิติของด้านการเมือง โดยกล่าวถึงเมืองพ่ีเมือง

น้องอย่างเขมร ญวน ลาว พมา่ ซึง่ล้วนแตกิ่นข้าวเหนียวเหมือนกนัทัง้นัน้ แตก่ลบัถกูชาวตะวนัตกท่ี
กินขนมปังยแุยงให้รบกนัเอง แล้วจบท่อนโดยประโยคท่ีกล่าวถึงการหยดุทะเลาะ รบรากนั แล้วมา
เป็นพ่ีเป็นน้องกนัดีกวา่ 

“เขมรญวณลาวสิลกูข้าวเหนียวเหมือนกนั พมา่รามญัปัน้เป็นเหมิดทัง้ตองอู 
เฮาพ่ีน้องกนัใยพนัต ูให้พวกหนมปังมนันัง่ดู 

หยดุก่อนการเมืองเร่ืองอดส ูเอาเส่ือมาปเูอาข้าวเหนียวชนกนั” 
วิเคราะห์ท านอง 
 เพลงข้าวเหนียวนัน้ จากการท่ีน ามาวิเคราะห์ อยู่ในบนัไดเสียง C เมเจอร์ โดยมีการ

ด าเนินท านองอยู่ในรูปแบบของ C Pentatonic major scale กล่าวคือ มีโน้ตหลกัท่ีใช้อยู่ 5 เสียง 
คือ C D E G A โดยจะมีการใช้โน้ต B หรือโน้ตล าดบัท่ี 7 ของบนัไดเสียงปะปนอยู่บ้าง และการ
วิเคราะห์เพลงนีไ้ด้ยดึหลกัทางวิชาการโดยอ้างไว้ในบทท่ี 2 ดงัตอ่ไปนี ้

  1. ชว่งเสียงเพลงข้าวเหนียว 
   ระยะห่างของช่วงเสียง (Range) ในเพลงรากไทยนัน้ โน้ตท่ีต ่าท่ีสดุคือโน้ต E4 

ปรากฏในห้องท่ี 17, 21, 47, 49, 53, 81, 83, 85, 141 และ 145 ของเพลง และโน้ตท่ีสูงท่ีสุดคือ
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โน้ต A5 ปรากฏในท่อน A ห้องท่ี 2, 3 4 และ 9 ของเพลง อีกทัง้ในห้องอ่ืน ๆ ของท่อน A ดัง้นัน้
เพลงข้าวเหนียวนีมี้ระยะหา่งของชว่งเสียงเป็นขัน้คู ่11 เพอร์เฟค  

  2. ประโยคเพลง 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ประโยคเพลงโดยแบ่งเป็นวรรคเพลงตามหน่วยของเพลงท่ีมี

ความคิดจบสมบรูณ์ในตวัเอง และแบง่ยอ่ยเป็นวลีเพ่ือให้เห็นความสมัพนัธ์ของในแตล่ะวลีมากขึน้
ดงัตอ่ไปนี ้

    2.1 วรรคเพลง 
     2.1.1 วรรคเพลงท่ี 1 ในทอ่น A เป็นวรรคเพลงแรกของบทเพลงมี 5 ห้อง

เพลงหรือ 2 วลีและยงัพบอีก 4 ครัง้ในบทเพลง 
 

 
 

     2.1.2 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน A มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี  โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 4 เข้าห้องท่ี 5 และยงัพบอีก 4 ครัง้ในบทเพลง 

 

 
 

     2.1.3 วรรคเพลงท่ี 3 ในท่อน A มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี  โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 8 เข้าห้องท่ี 9 และยงัพบอีก 4 ครัง้ในบทเพลง 

 

 
 

     2.1.4 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน B1 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี เป็นการขึน้
ห้องเพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1  
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     2.1.5 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน B1 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี เป็นการขึน้
ห้องเพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1 

 

 
 

     2.1.6 วรรคเพลงท่ี 3 ในท่อน B1 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 2 ห้องท่ี 23 เข้าห้องท่ี 24  

 

 
 

     2.1.7 วรรคเพลงท่ี 4 ในท่อน B1 มี 6 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 27 เข้าห้องท่ี 28  

 

 
 

     2.1.8 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน B2 มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 47 เข้าห้องท่ี 48  

 

 
 

     2.1.9 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน B2 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี เป็นการขึน้
ห้องเพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1  
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     2.1.10 วรรคเพลงท่ี 3 ในท่อน B2 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 55 เข้าห้องท่ี 56  

 

 
 

     2.1.11 วรรคเพลงท่ี 4 ในท่อน B2 มี 6 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 59 เข้าห้องท่ี 60  

 

 
 

     2.1.12 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน B3 มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 79 เข้าห้องท่ี 80  

 

 
 

     2.1.13 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน B3 มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 83 เข้าห้องท่ี 84  

 

 
 

     2.1.14 วรรคเพลงท่ี 3 ในท่อน B3 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 87 เข้าห้องท่ี 88 
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     2.1.15 วรรคเพลงท่ี 4 ในท่อน B3 มี 6 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 2 ห้องท่ี 91 เข้าห้องท่ี 92  

 

 
 

     2.1.16 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน C มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี เป็นการขึน้
ห้องเพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1  

 

 
 

     2.1.17 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน C มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี เป็นการขึน้
ห้องเพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1  

 

 
 

     2.1.18 วรรคเพลงท่ี 3 ในท่อน C มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 135 เข้าห้องท่ี 136  

 

 
 

     2.1.19 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน B4 มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 139 เข้าห้องท่ี 140  
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     2.1.20 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน B4 มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 143 เข้าห้องท่ี 144  

 

 
 
     2.1.21 วรรคเพลงท่ี 3 ในท่อน B4 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 2 ห้องท่ี 147 เข้าห้องท่ี 148  
 

 
 
     2.1.22 วรรคเพลงท่ี 4 ในท่อน B4 มี 6 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 2 ห้องท่ี 151 เข้าห้องท่ี 152 
 

 
 
     2.1.23 วรรคเพลงท่ี 4 ในท่อน A มีการน ามาซ า้เพ่ือจบเพลงอีกครัง้หนึ่ง 

มี 7 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 180 เข้าห้องท่ี 181 
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    2.2 วลีเพลง 
     ในการศึกษาวลีเพลงข้าวเหนียวนี ้แบ่งการวิเคราะห์เป็นทีละวลีเพลง

เทา่นัน้ โดยแตล่ะวลีเพลงนัน้อาจจะมีหลายวรรคค าร้องหรือวรรคค าร้องเดียวก็เป็นได้ 
     2.2.1 วลีท่ี 1 ท่อน A มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 0 - 2 ขึน้ต้นด้วยโน้ต

ตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Submediant มีลกัษณะการขึน้วลีแบบ
ไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.2 วลีท่ี 2 ท่อน A มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 2 - 4 ขึน้ต้นด้วยโน้ต
ตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต D หรือ Superonic มีลกัษณะการขึน้วลีแบบไม่
ครบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.3 วลีท่ี 3 ท่อน A มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 4 - 6 ขึน้ต้นด้วยโน้ต
ตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Dominant มีลกัษณะการขึน้วลีแบบไม่
ครบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.4 วลีท่ี 4 ท่อน A มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 6 - 8 ขึน้ต้นด้วยโน้ต
ตัว C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic มีลักษณะการขึน้วลีแบบไม่ครบ
จงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 
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     2.2.5 วลีท่ี 5 ท่อน A มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 8 - 10 ขึน้ต้นด้วย
โน้ตตัว E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต D หรือ Supertonic มีลักษณะการขึน้วลี
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.6 วลีท่ี 6 ท่อน A มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 10 - 12 ขึน้ต้นด้วย
โน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic มีลกัษณะการขึน้วลีแบบไม่ครบ
จงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.7 วลีท่ี 1 ท่อน B1 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 16 - 17 ขึน้ต้นด้วย
โน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Submediant และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.8 วลีท่ี 2 ท่อน B1 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 17 - 19 ขึน้ต้นด้วย
โน้ตตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Aหรือ Submediant มีลักษณะการขึน้วลี
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1 และ 2 ในท่อน B1 แล้ว พบว่ามีการใช้
เทคนิค การซ า้เฉพาะส่วน (Fragmentetion) ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอย่าง อีกทัง้วลีท่ี 2 นัน้ ยงั
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ใช้การน าวลีท่ี 1 พัฒนาต่อ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสงัเกตจาก รูปแบบจงัหวะของ
ท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 2 ดงัในตวัอยา่ง 

 

 
 

     2.2.9 วลีท่ี 3 ท่อน B1 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 20 - 21 ขึน้ต้นด้วย
โน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Aหรือ Submediant และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.10 วลีท่ี 4 ท่อน B1 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 21 - 23 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic มีลกัษณะการขึน้วลีแบบ
ไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 3 และ 4 ในท่อน B1 แล้ว พบว่ามีการใช้
เทคนิค การซ า้เฉพาะส่วน (Fragmentetion) ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอย่าง อีกทัง้วลีท่ี 4 นัน้ ยงั
ใช้การน าวลีท่ี 3 พัฒนาต่อ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสงัเกตจาก รูปแบบจงัหวะของ
ท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 4 ดงัในตวัอยา่ง 
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     2.2.11 วลีท่ี 5 ท่อน B1 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 23 - 24 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั A หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Mediant มีลกัษณะการขึน้
วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.12 วลีท่ี 6 ท่อน B1 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 25 - 27 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Mediant มีลกัษณะการขึน้วลีแบบ
ไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 5 และ 6 ในท่อน B1 แล้ว พบว่ามีการใช้
เทคนิค การซ า้ยกทีม(Rpeat) ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอยา่ง  

 

 
 

     2.2.13 วลีท่ี 7 ท่อน B1 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 27 - 28 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั A หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต D หรือ Supertonic มีลกัษณะการ
ขึน้วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 



 113 

     2.2.14 วลีท่ี 8 ท่อน B1 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 30 - 32 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั A หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic มีลกัษณะการขึน้วลี
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 7 และ 8 ในท่อน B1 แล้ว พบว่ามีเกิดจาก
การน าวลีท่ี 7 พัฒนาต่อ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสังเกตจาก รูปแบบจังหวะของ
ท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 7 ดงัในตวัอยา่ง 

 

 
 

     2.2.15 วลีท่ี 1 ท่อน B2 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 47 - 49 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Submediant มีลกัษณะการขึน้
วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.16 วลีท่ี 2 ท่อน B2 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 49 - 51 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Aหรือ Submediant มีลกัษณะการขึน้
วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 
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      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1 และ 2 ในท่อน B2 แล้ว พบว่ามีการใช้
เทคนิค การซ า้เฉพาะส่วน (Fragmentetion) ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอย่าง อีกทัง้วลีท่ี 2 นัน้ ยงั
ใช้การน าวลีท่ี 1 พฒันาตอ่ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสงัเกตจาก รูปแบบจงัหวะของ
ท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 2 ดงัในตวัอยา่ง 

 

 
 

     2.2.17 วลีท่ี 3 ท่อน B2 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 52 - 53 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Aหรือ Submediant และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.18 วลีท่ี 4 ท่อน B2 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 53 - 55 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Aหรือ Submediant มีลกัษณะการขึน้
วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 3 และ 4 ในท่อน B2 แล้ว พบว่ามีการใช้
เทคนิค การซ า้เฉพาะส่วน (Fragmentetion) ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอย่าง อีกทัง้วลีท่ี 4 นัน้ ยงั
ใช้การน าวลีท่ี 3 พฒันาตอ่ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสงัเกตจาก รูปแบบจงัหวะของ
ท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 4 ดงัในตวัอยา่ง 
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     2.2.19 วลีท่ี 5 ท่อน B2 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 55 - 56 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั A หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Mediant มีลกัษณะการขึน้
วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.20 วลีท่ี 6 ท่อน B2 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 57 - 58 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Mediant มีลกัษณะการขึน้วลีแบบ
ไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 5 และ 6 ในท่อน B แล้ว พบว่ามีการใช้
เทคนิค การซ า้ยกทีม(Rpeat) ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอยา่ง  

 

 
 

     2.2.21 วลีท่ี 7 ท่อน B2 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 59 - 61 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั A หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต D หรือ Supertonic มีลกัษณะการ
ขึน้วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 
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     2.2.22 วลีท่ี 8 ท่อน B2 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 62 - 64 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic มีลกัษณะการขึน้วลีแบบไม่
ครบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 7 และ 8 ในท่อน B2 แล้ว พบว่ามีการใช้
เทคนิค การเขียนแบบถามตอบกัน (Antecedent - Consequence) เห็นได้จากการใช้รูปแบบ
จังหวะท่ีแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยวลีท่ี 7 จะเป็นประโยคถามและวลีท่ี 8 จะท าหน้าท่ีเป็น
ประโยคตอบ 

 

 
 

     2.2.23 วลีท่ี 1 ท่อน B3 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 79 - 81 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั A หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Submediant มีลกัษณะการ
ขึน้วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.24 วลีท่ี 2 ท่อน B3 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 81 - 83 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Aหรือ Submediant มีลกัษณะการขึน้
วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 
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      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1 และ 2 ในท่อน B3 แล้ว พบว่ามีการใช้
เทคนิค การซ า้เฉพาะส่วน (Fragmentetion) ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอย่าง อีกทัง้วลีท่ี 2 นัน้ ยงั
ใช้การน าวลีท่ี 1 พฒันาตอ่ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสงัเกตจาก รูปแบบจงัหวะของ
ท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 2 ดงัในตวัอยา่ง 

 

 
 
     2.2.25 วลีท่ี 3 ท่อน B3 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 83 - 85 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Submediant มีลกัษณะการขึน้
วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.26 วลีท่ี 4 ท่อน B3 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 85 - 87 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Submediant มีลกัษณะการขึน้
วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 3 และ 4 ในท่อน B3 แล้ว พบว่ามีการใช้

เทคนิค การซ า้เฉพาะส่วน (Fragmentetion) ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอย่าง อีกทัง้วลีท่ี 4 นัน้ ยงั
ใช้การน าวลีท่ี 3 พฒันาตอ่ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสงัเกตจาก รูปแบบจงัหวะของ
ท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 4 ดงัในตวัอยา่ง 
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     2.2.27 วลีท่ี 5 ท่อน B3 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 77 - 78 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั A หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Mediant มีลกัษณะการขึน้
วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.28 วลีท่ี 6 ท่อน B3 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 26 - 27 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Mediant มีลกัษณะการขึน้วลีแบบ
ไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 5 และ 6 ในท่อน B3 แล้ว พบว่ามีการใช้

เทคนิค การซ า้เฉพาะส่วน (Fragmentetion) ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอย่าง อีกทัง้วลีท่ี 6 นัน้ ยงั
ใช้การน าวลีท่ี 5 พฒันาตอ่ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสงัเกตจาก รูปแบบจงัหวะของ
ท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 6 ดงัในตวัอยา่ง 
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     2.2.29 วลีท่ี 7 ท่อน B3 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 91 - 92 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต D หรือ Supertonic มีลกัษณะการขึน้วลี
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.30 วลีท่ี 8 ท่อน B3 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 94 - 96 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic มีลกัษณะการขึน้วลีแบบไม่
ครบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 7 และ 8 ในท่อน B3 แล้ว พบว่ามีเกิดจาก

การน าวลีท่ี 7 พัฒนาต่อ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสังเกตจาก รูปแบบจังหวะของ
ท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 7 ดงัในตวัอยา่ง 

 

 
 
     2.2.31 วลีท่ี 1 ท่อน C มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 128 - 129 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic และมีค าร้องทัง้หมด 
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     2.2.32 วลีท่ี 2 ท่อน C มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 129 - 131 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั D หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Aหรือ Submediant มีลกัษณะการ
ขึน้วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1 และ 2 ในท่อน C แล้ว พบว่ามีการใช้

เทคนิค การเขียนแบบถามตอบกัน (Antecedent - Consequence) เห็นได้จากการใช้รูปแบบ
จังหวะท่ีแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยวลีท่ี 1 จะเป็นประโยคถามและวลีท่ี 2 จะท าหน้าท่ีเป็น
ประโยคตอบ 

 

 
 
     2.2.33 วลีท่ี 3 ท่อน C มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 132 - 133 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic และมีค าร้องทัง้หมด 
 

 
 
     2.2.34 วลีท่ี 4 ท่อน C มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 133 - 135 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั D หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Aหรือ Submediant มีลกัษณะการ
ขึน้วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 
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      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 3 และ 4 ในท่อน C แล้ว พบว่ามีการใช้
เทคนิค การเขียนแบบถามตอบกัน (Antecedent - Consequence) เห็นได้จากการใช้รูปแบบ
จังหวะท่ีแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยวลีท่ี 3 จะเป็นประโยคถามและวลีท่ี 4 จะท าหน้าท่ีเป็น
ประโยคตอบ 

 

 
 

     2.2.35 วลีท่ี 5 ท่อน C มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 135 - 137 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Submediant มีลกัษณะการขึน้วลี
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.36 วลีท่ี 6 ท่อน C มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 137 - 139 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั D หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Submediant มีลกัษณะการ
ขึน้วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 5 และ 6 ในท่อน C แล้ว พบว่ามีการใช้
เทคนิค การซ า้ยกทีม(Rpeat) ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอยา่ง  
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     2.2.37 วลีท่ี 1 ท่อน B4 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 139 - 141 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั A หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Submediant มีลกัษณะการ
ขึน้วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.38 วลีท่ี 2 ท่อน B4 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 141 - 143 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Aหรือ Submediant มีลกัษณะการขึน้
วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1 และ 2 ในท่อน B4 แล้ว พบว่ามีการใช้

เทคนิค การซ า้เฉพาะส่วน (Fragmentetion) ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอย่าง อีกทัง้วลีท่ี 2 นัน้ ยงั
ใช้การน าวลีท่ี 1 พฒันาตอ่ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสงัเกตจาก รูปแบบจงัหวะของ
ท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 2 ดงัในตวัอยา่ง 
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     2.2.39 วลีท่ี 3 ท่อน B4 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 143 - 145 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั A หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Aหรือ Submediant มีลกัษณะการ
ขึน้วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.40 วลีท่ี 4 ท่อน B4 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 145 - 147 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Submediant มีลกัษณะการขึน้
วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 3 และ 4 ในท่อน B4 แล้ว พบว่ามีการใช้
เทคนิค การซ า้เฉพาะส่วน (Fragmentetion) ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอย่าง อีกทัง้วลีท่ี 4 นัน้ ยงั
ใช้การน าวลีท่ี 3 พฒันาตอ่ (Variation) หรือ Near Repetition โดยสงัเกตจาก รูปแบบจงัหวะของ
ท านองท่ีเพิ่มขึน้จากในจากในวลีท่ี 4 ดงัในตวัอยา่ง 

 

 
 

     2.2.41 วลีท่ี 5 ท่อน B4 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 147 - 148 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Mediant มีลกัษณะการขึน้วลีแบบ
ไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 
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     2.2.42 วลีท่ี 6 ท่อน B4 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 149 - 150 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั A หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Mediant มีลกัษณะการขึน้
วลีแบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 5 และ 6 ในท่อน B4 แล้ว พบว่ามีการใช้

เทคนิค การซ า้ยกทีม (Repeat) ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอยา่ง  
 

 
 
     2.2.43 วลีท่ี 7 ท่อน B4 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 151 - 153 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต D หรือ Supertonic มีลกัษณะการขึน้วลี
แบบไมค่รบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.44 วลีท่ี 8 ท่อน B4 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 154 - 156 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic มีลกัษณะการขึน้วลีแบบไม่
ครบจงัหวะห้องเพลง และมีค าร้องทัง้หมด 
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      เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 7 และ 8 ในท่อน B4 แล้ว พบว่ามีการใช้
เทคนิค การเขียนแบบถามตอบกัน (Antecedent - Consequence)) เห็นได้จากการใช้รูปแบบ
จังหวะท่ีแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยวลีท่ี 7 จะเป็นประโยคถามและวลีท่ี 8 จะท าหน้าท่ีเป็น
ประโยคตอบ 

 

 
 
      นอกจากนีย้งัมีการซ า้วลีท่ี 5 และ 6 ของท่อน A อีกครัง้หนึ่งในวรรค

จบ ขยายจงัหวะของโน้ต 4 ตวัสดุท้ายเพิ่มขึน้ ดงัในตวัอยา่ง 
 

 
 
    สรุปประโยคเพลง 
     จากการวิเคราะห์ประโยคเพลงของเพลงข้าวเหนียว จะเห็นได้ว่า วรรค

เพลงมีลกัษณะท่ีโดดเดน่ท่ีพบคือการซ า้ โดยพบทัง้การซ า้ยกทีม (Repeat) การซ า้โดยการเปล่ียน
ระดบัเสียง(Sequence) และการซ า้เฉพาะส่วน (Fragmentation) อีกยงัพบลกัษณะการถามตอบ 
โดย ในท่ อน  A วรรค  1-2 จะ มี ห น้ า ท่ี ถ าม  (Antecedent) ว รรค ท่ี  3 จะท าห น้ า ท่ี ต อบ 
(Consequence) ส่วนในท่อน B วรรค 1-2 จะมีหน้าท่ีถาม (Antecedent)) วรรคท่ี 3-4 จะท า
หน้าท่ีตอบ (Consequence)) โดยการถามตอบแบบไม่เหมือนหรือคล้ายกันเลย  (Non – Period 
form)  

     ในด้านวลีเพลงนัน้จะเห็นได้ว่ามีการขึน้วลีทัง้แบบเร่ิมท านองไม่ครบ
จงัหวะห้องเพลง (Anacrusis) และเร่ิมท านองแบบครบจังหวะห้องเพลง และยงัมีการใช้เทคนิค 
Pick – up เข้ามาในวลีต่าง ๆ เทคนิคท่ีโดดเด่นท่ีพบในวลีของเพลงนีคื้อ การซ า้ยกทีม (Repeat) 
การซ า้เฉพาะส่วน (Fragmentation) และการใช้เทคนิคการเขียนแบบถามตอบกนั (Antecedent – 
Consequence) 
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  3. การเคล่ือนท่ีของท านอง 
   จากการศึกษาการเคล่ือนท่ีของท านอง พบว่า เพลงข้าวเหนียวนี ้มีการใช้

วิธีการเคล่ือนท านองอยู่ 2 แบบ คือ การเคล่ือนท านองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) และการ
เคล่ือนท านองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) โดยแบ่งการวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีของท านองเป็น
วลีเพ่ือให้เห็นการเคล่ือนท่ีของท านองได้ชดัเจนขึน้ดงันี ้
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   จากการวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่า การเคล่ือนท่ีของท านองเพลงข้าวเหนียวนี ้มีทัง้

การเคล่ือนท่ีแบบตามขัน้(Conjunct motion) และการเคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้นัน้(Disjunct motion) 
ปรากฏอยู่ในเพลง แม้ในบางวลีท่ีเคล่ือนท านองแบบตามขัน้จะมีการกระโดดเป็นขัน้คู่ 3 อยู่บ้าง 
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แตเ่ม่ือพิจารณาโดยรวมทัง้วลีแล้ว ก็ยงัถือเป็นท านองแบบตามขัน้อยู่ โดยปรากฏท านองแบบตาม
ขัน้นีใ้นห้องท่ี 6, 7, 8, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 52, 53, 55, 56, 57, 
58, 59, 60, 61, 70, 71, 72, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 
136,137, 138, 139, 147, 148, 149, 150, 162, 164, 174, 175 และ 176 ส่วนท านองท่ี มีการ
เคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้นัน้(Disjunct motion) ปรากฏในห้องท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 
51, 53, 54, 55, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 
84, 85, 86, 87, 94, 95, 96, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 151, 152, 153, 
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 
172, 173, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185 และ 186  

   ดงันัน้ลกัษณะเดน่ของการเคล่ือนท่ีของท านองเพลงข้าวเหนียวนีคื้อ ลกัษณะ
การเคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้(Disjunct motion) โดยส่วนใหญ่แล้วจะกระโดดเป็นขัน้คู่ 3 ขึน้ไป ส่วน
ลักษณะการเคล่ือนท่ีของท านองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) นัน้ ก็โดดเด่นน้อยกว่าการ
เคล่ือนท่ีของท านองแบบข้ามขัน้เพียงเล็กน้อยเทา่นัน้ 

  4. รูปแบบจงัหวะ 
   4.1 รูปแบบจงัหวะของท านองของเพลงข้าวเหนียว มีทัง้สิน้ 29 รูปแบบ ดงันี ้
 

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 

1  A 

2  B 

3  C 

4  D 

5  E 

6  F 

7  G 

8  H 

9  I 
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ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 

10 
 

J 

11 
 

K 

12 
 

L 

13 
 

M 

14 
 

N 

15 
 

O 

16 
 

P 

17 
 

Q 

18 
 

R 

19 
 

S 

20 
 

T 

21 
 

U 

22 
 

V 

23 
 

W 

24 
 

X 

25 
 

Y 

26 
 

Z 

27 
 

ก 

28 
 

ข 

29 
 

ค 
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   เม่ือน ารูปแบบท่ีพบมาวิเคราะห์จะพบวา่รูปแบบทัง้ 29 นัน้มีการพฒันาจงัหวะ 
(Variation) จากจงัหวะของท านองหลกั ดงันี ้

 

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 

1 

 

 

 

 

 

 

A 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 

3 

 

 

 

 

C 



 132 

 
   4.2 จังหวะของท านองในท่อน A นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ

ท านองอยู ่2 รูปแบบ โดยสว่นใหญ่แล้วจะใช้รูปแบบของจงัหวะ A มีเพียงตอนจบของท่อนเท่านัน้ท่ี
ใช้รูปแบบของจงัหวะ B ดงัในตวัอยา่ง 

 
 

   4.3 จงัหวะของท านองในท่อน B1 นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ
ท านองอยู่ 3 รูปแบบ โดยจะใช้ลักษณะของการถาม-ตอบ กล่าวคือประโยคถามจะใช้รูปแบบ C 
และประโยคตอบใช้รูปแบบ B จากนัน้จะเป็นการใช้รูปแบบ D ซ า้กัน แล้วจบท่อนด้วยการใช้
รูปแบบ B เหมือนกบัทอ่น A 

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 

3 
 

 
C 

4 

 

 

 

 

 

D 

5  

 

E 

6 
 

F 
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   4.4 จงัหวะของท านองในท่อน B2 นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ

ท านองอยู่ 4 รูปแบบ โดยจะใช้ลักษณะของการถาม-ตอบ กล่าวคือประโยคถามจะใช้รูปแบบ C 
และประโยคตอบใช้รูปแบบ B จากนัน้จะเป็นการใช้รูปแบบ D ซ า้กัน มีการใช้รูปแบบ E เพียง 1 
ครัง้ แล้วจบท่อนด้วยการใช้รูปแบบ B ซึ่งจงัหวะของท านองในท่อน B2 นี ้มีลกัษณะเหมือนกบัใน
ทอ่น B1 แตจ่ะแตกตา่งกนัเพียงเล็กน้อย 

 
 
4.5 จงัหวะของท านองในท่อน B3 นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของท านองอยู ่

3 รูปแบบ โดยจะใช้ลกัษณะของการถาม-ตอบ กล่าวคือประโยคถามจะใช้รูปแบบ C และประโยค
ตอบใช้รูปแบบ B จากนัน้จะเป็นการใช้รูปแบบ D ซ า้กัน แล้วจบท่อนด้วยการใช้รูปแบบ B ซึ่ง
จงัหวะของท านองในทอ่น B3 นีเ้หมือนกบัจงัหวะของท านองในทอ่น B1 ดงัในตวัอยา่ง 
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   4.6 จงัหวะของท านองในท่อน C นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ
ท านองอยู่ 3 รูปแบบ โดยจะใช้ลักษณะของการถาม-ตอบ กล่าวคือประโยคถามจะใช้รูปแบบ F 
และประโยคตอบใช้รูปแบบ C จากนัน้จะเป็นการใช้รูปแบบ E ซ า้กนั ดงัในตวัอยา่ง 

 
 
   4.7 จงัหวะของท านองในท่อน B4 นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ

ท านองอยู่ 3 รูปแบบ โดยจะใช้ลักษณะของการถาม-ตอบ กล่าวคือประโยคถามจะใช้รูปแบบ C 
และประโยคตอบใช้รูปแบบ B จากนัน้จะเป็นการใช้รูปแบบ D ซ า้กัน แล้วจบท่อนด้วยการใช้
รูปแบบ B ซ า้กัน ซึ่งจงัหวะของท านองในท่อน B4 นีเ้หมือนกับจงัหวะของท านองในท่อน B1, B2 
และ B3 เพียงแตต่า่งกนัอยูเ่ล็กน้อยดงัในตวัอย่าง 

 
 
   นอกจากนีจ้งัหวะของท านองในทอ่น A ยงัปรากฏในวรรคสดุท้ายของบทเพลง 

ซึง่เป็นการซ า้ประโยคในการจบเพลง โดยรูปแบบของจงัหวะท่ีใช้จบเพลงนัน้ เป็นรูปแบบ A และ B 
ดงัปรากฏในตวัอยา่ง 

 
 
   สรุปรูปแบบจงัหวะ 
    ลกัษณะรูปแบบจงัหวะของท านองในเพลงข้าวเหนียวนี ้มีลกัษณะเด่นคือ

การใช้รูปแบบจังหวะของท านองในลักษณะของการถาม -ตอบ เช่น ถาม C ตอบ B แล้วซ า้ด้วย
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รูปแบบถัดไป จากนัน้จะจบท่อนเพลงด้วยรูปแบบ B โดยปรากฏลกัษณะแบบนีใ้นท่อน B1, B2, 
B3 และ B4 นอกจากนีล้กัษณะเดน่ของรูปแบบจงัหวะท่ีพบบอ่ยก็คือ การซ า้รูปแบบ โดยปรากกฎ
การใช้รูปแบบจงัหวะซ า้กนัตอ่เน่ืองตัง้แต ่2 ครัง้ขึน้ไปอยูใ่นทอ่น A, B1 และ B3 

    รูปแบบจงัหวะท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือรูปแบบ A ซึ่งปรากฏในเพลง 26 ครัง้ พบ
ในท่อน A 5 ครัง้ตอ่ 1 รอบ และเน่ืองจากในบทเพลงนัน้ มีการร้องวนซ า้ท่อน A ถึง 4 รอบและใน
วรรคจบอีก 1 รอบจึงพบรูปแบบ A ในเพลงถึง 26 ครัง้ รองลงมาคือรูปแบบ B โดยปรากฏในเพลง 
19 ครัง้ ต่อมาคือรูปแบบ C ปรากฏในเพลง 10 ครัง้ ต่อมาคือรูปแบบ D ปรากฏในเพลง 10 ครัง้ 
ตอ่มาคือรูปแบบ E ปรากฏในเพลง 3ครัง้ และรูปแบบ F ปรากฏในเพลงเพียง 2 ครัง้ 

  5. ทอ่นจบ 
   จากการวิเคราะห์พบว่า ในเพลงควายไทยนีมี้จุดพกัระหว่างเพลง(Cadence) 

เกิดขึน้ 11 จดุ จดุท่ี 1 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน A คือห้องท่ี 11-12 จดุท่ี 2 เกิดขึน้ในตอนจบของ
ท่อน B1 คือห้องท่ี 31-32 จุดท่ี 3 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน A คือห้องท่ี 43-44 จุดท่ี 4 เกิดขึน้ใน
ตอนจบของท่อน B2 คือห้องท่ี 63-64 จดุท่ี 5 เกิดขึน้ในตอนจบของทอ่น A คือห้องท่ี 75-76 จดุท่ี 6 
เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน B3 คือห้องท่ี 95-96 จุดท่ี 7 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน C คือห้องท่ี 
138-139 จุดท่ี 8 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน B4 คือห้องท่ี 155-156 จุดท่ี 9 เกิดขึน้ในตอนจบของ
ท่อน A คือห้องท่ี 167-168 จดุท่ี 10 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน A คือห้องท่ี 179-180 และจดุท่ี 11 
เกิดขึน้ในตอนจบของเพลง เป็นการซ า้วรรคสดุท้านของทอ่น A คือห้องท่ี 183-186 
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   เม่ือพิจารณาทอ่นจบของเพลงควายไทยทัง้ 6 ทอ่นแล้ว พบวา่ 
    - จุดท่ี 1 ท่อน A เกิดขึน้ในห้องท่ี 11-12 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ

คอร์ด G มายังคอร์ด C ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) 

    - จุดท่ี 2 ท่อน B1 เกิดขึน้ในห้องท่ี 31-32 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด G มายังคอร์ด C ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) 

    - จุดท่ี 3 ท่อน A เกิดขึน้ในห้องท่ี 43-44 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด G มายังคอร์ด C ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) 

    - จุดท่ี 4 ท่อน B2 เกิดขึน้ในห้องท่ี 63-64 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด G มายังคอร์ด C ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) 

    - จุดท่ี 5 ท่อน A เกิดขึน้ในห้องท่ี 75-76 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด G มายังคอร์ด C ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) 

    - จุดท่ี 6 ท่อน B3 เกิดขึน้ในห้องท่ี 95-96 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด G มายังคอร์ด C ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) 

    - จุดท่ี 7 ท่อน C เกิดขึน้ในห้องท่ี 138-139 เป็นการด าเนินคอร์ด V : vi คือ
คอร์ด G มายังคอร์ด Am ลักษณะดงักล่าวนีเ้ป็นลกัษณะของเคเดนซ์ขัด (Deceptive cadence) 
ซึง่เป็นเคเดนซ์ท่ีมีน า้หนกัเบาและต้องสง่ไปในทอ่นตอ่ไป 
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    - จุดท่ี 8 ท่อน B4 เกิดขึน้ในห้องท่ี 155-156 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด G มายังคอร์ด C ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) 

    - จุดท่ี 9 ท่อน A เกิดขึน้ในห้องท่ี 167-168 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด G มายังคอร์ด C ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) 

    - จุดท่ี 10 ท่อน A เกิดขึน้ในห้องท่ี 179-180 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด G มายังคอร์ด C ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) 

    - จุดท่ี 11 ท่อน A เกิดขึน้ในห้องท่ี 183-186 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด G มายังคอร์ด C ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence)ซึ่งท่อนนีเ้ป็นท่อนจบของบทเพลง ท าให้ผู้ ฟังรู้สึกถึงการจบของบทเพลงได้
อยา่งสมบรูณ์ 

แนวทางในการแต่งเพลง 
 เพลงข้าวเหนียวนี ้เป็นเพลงท่ีประภาส ชลศรานนท์ เขียนขึน้เพ่ือใช้ประกอบรายการ

คณุพระช่วย ซึ่งทางทีมงานอยากให้ช่วงโชว์เป็นเพลงท่ีเก่ียวกับข้าวเหนียว จึงเขียนเพลงนีใ้ห้ไม่
เหมือนกบัเพลงป๊อปทัว่ๆไป โดยใช้ลกัษณะของเพลงท่ีเป็นทอ่นสร้อยร้องสลบักบัทอ่นอ่ืนไปมา 

 ลกัษณะเดน่ของเพลงนีคื้อเร่ืองของวฒันธรรม ภาษา วิถีชีวิตของชาวอีสาน รวมไปถึง
ชาวไทยท่ีมีความผกูพนักบัข้าวเหนียว อีกทัง้เนือ้เพลงท่ีเขียนก็ใช้ค าท่ีเป็นภาอีสานแท้ๆ เพ่ือให้ได้
บรรยากาศนัน้จริงๆ 

 จุดเด่นท าให้บทเพลงข้าวเหนียวนีเ้ป็นท่ีรู้จักโดยทั่วกัน มาจากการเอาใจใส่ในทุก
กระบวนการของเพลง ความละเอียดในการผลิตผลงานเพลง ซึง่สามารถวิเคราะห์เพิ่มเตมิดงันี ้

  1. การเลือกนกัร้อง 
   เพลงควายไทยนี ้เป็นเพลงท่ีประภาส ชลศรานนท์ เลือกให้ สุรชยั จนัทิมาธร 

หรือหงา คาราวาน เป็นผู้ถ่ายทอด เพราะมัน่ใจว่าจะเป็นผู้ ท่ีถ่ายทอดบทเพลงนีไ้ด้อย่างดี และผู้ ท่ี
ได้รับฟังก็จะมีความเช่ือในเนือ้เพลงท่ีได้ยินมากขึน้ 

  2. การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีในการบรรเลง 
   เป็นการผสมผสานระหวา่งเคร่ืองดนตรีสากล เคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรี

อีสานเช่นกลองยาว ฉ่ิง ฉาบ กรับ โหม่ง โหวด แคนและโปงลาง โดยเคร่ืองดนตรีสากลมีหน้าท่ี
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ด าเนินคอร์ด ให้บทเพลงน่าฟังและใช้เคร่ืองดนตรีไทยกับเคร่ืองดนตรีอีสานคอยประกอบจงัหวะ
แล้วสอดประสานเข้ามาในช่วงท่ีเหมาะสม รวมถึงมีท่อนท่ีโชว์ดนตรีไทยกบัดนตรีอีสาน เพ่ือให้ได้
บรรยากาศของความเป็นอีสานจริงๆ  

  3. การเลือกวงดนตรี 
   เป็นการใช้วงออร์เคสตรา เพ่ือท าให้บทเพลงนีย้ิ่งใหญ่ และสอดแทรกดนตรี

ไทยกับดนตรีอีสานเข้าไปเพ่ือให้เข้าถึงวฒันธรรมไทยและสัมผัสได้ถึงบรรยากาศของความเป็น
อีสานได้ง่ายขึน้ โดยวงดนตรีท่ีบรรเลงเพลงข้าวเหนียวคือวงคุณพระช่วยออร์เคสตรา ซึ่งเป็นวง
ดนตรีประจ ารายการคณุพระชว่ย 
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เพลงแก้วกัลยา 
 
 แก้วกลัยาทรงคณุคา่เหนือจิตใจ 
คือดอกไม้แหง่ความรักและการแบง่ปัน 
องค์พระพ่ีนางพระราชทานเป็นมิ่งขวญั 
ให้ผองผู้พิการไทยทัง้ปวง 
 
 * ดอกไม้ฟ้า แหง่กรุณา ประทานลงมาแสนช่ืนใจ 
 ดัง่ดอกไม้จากเทวาลยัจากแดนสรวง 
 ดอกไม้ฟ้า แก้วกลัยา แทนใจทัง้ปวง 
 แทนความรักความเป็นหว่งความช่ืนชม 
 
 ขาดแขนขาหรือดวงตามองไมเ่ห็น 
ใชจ่ะล าเคญ็ใชจ่ะทกุข์หรือตรอมตรม 
ยงัมีหวัใจสู้ตอ่ไปอยา่งสขุสม 
คือชีวิตท่ีช่ืนชมโลกงดงาม 
ซ า้ (*,*) 
 

ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับบทเพลง 
 1. ความเป็นมาของเพลง 
  เพลงแก้วกัลยานี ้เป็นเพลงท่ีประภาส ชลศรานนท์รู้สึกภูมิใจท่ีสุดเพลงหนึ่งใน

ฐานะท่ีเป็นคนไทย ท่ีได้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ความสามารถท่ีมีอยู่ ท างานถวายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน
ด้วยความส านึกในพระมหากรุณาธิคณุ กล่าวคือสมเด็จพระพ่ีนางฯ ท่านทรงงานหนกัเพ่ือโอบอุ้ม
คนพิการมาโดยตลอด ก่อนจะแต่งเพลงนี ้เขาได้ศึกษาจากหนงัสือสภาสงัคมสงเคราะห์ ท่ีพูดถึง
พระราชประวตัิของสมเด็จพระพ่ีนางฯ รวมไปถึงท่ีมาท่ีไปของดอกแก้วกัลยา ท่ีพระองค์ท่านทรง
พระราชทานให้คนพิการ พระองค์ทา่นสนพระทยัในเร่ืองก าลงัใจและศกัดิ์ศรีของคนพิการเป็นอยา่ง
มาก  

  “ดอกแก้วกัลยาเป็นดอกไม้ประดิษฐ์ท่ีสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิ
วฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม เพ่ือเป็น
ดอกไม้แห่งสญัลกัษณ์ของคนพิการทัว่ประเทศ เพ่ือเป็นสิริมงคลแกคนพิการ ซึ่งดอกแก้วกลัยานี ้
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ประดิษฐ์ขึน้เพ่ือส่งเสริมอาชีพและพฒันาคนพิการในศนูย์ส่งเสริมอาชีพของสภาสงัคมสงเคราะห์
แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ์ ความหมายโดยรวมของดอกแก้วกลัยานัน้คือ ดอกไม้จาก
นางแก้ว ท่ีให้แสงสว่างอบอุ่นกับมวลหมู่คนพิการในแผ่นดินไทย ดัง่น า้พระหฤทยัจากองค์สมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์”  

  ประภาส ชลศรานนท์เลือกดนตรีคลาสสิกและดนตรีไทยให้ผสมผสานกันอยู่ใน
เพลงนี ้เพราะอยากให้มีความเป็นสากลไปพร้อมๆกับการเชิดชูความงดงานของศิลปวฒันธรรม
ไทย แม้จังหวะเพลงจะเป็นจังหวะ 3/4 แบบ วอลซ์ แต่การเอาฉ่ิงเอาระนาดซอและขลุ่ยเข้าไป
บรรเลงด้วยก็ยงัรู้สกึถึงความเป็นไทยได้ 

 2. โครงสร้างของเพลง 
  จากการวิเคราะห์เพลงแก้วกลัยา ผู้วิเคราะห์พบว่าบทเพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีมี 87 ห้อง

เพลง ประกอบด้วย 5 ท่อน คือทอ่น A1 : B : A2 : B : B โดยแตล่ะทอ่นนีมี้ความยาวไม่เท่ากนั โดย
ในท่อน A1 และ A2 มีความยาว 15 ห้องเพลง ท่อน B มีความยาว 16 ห้องเพลง ท่อน Solo เคร่ือง
ดนตรี มีความยาว 25 ห้องเพลง ซึ่งเม่ือพิจารณาจากตางรางจะเห็นรูปแบบของเพลงชดัเจนยิ่งขึน้
ดงัตวัอยา่ง 

 
ทอ่น A1 B Solo A2 B B 
ห้องท่ี 1 – 15 16 – 31 32 – 56 57 – 71 16 – 31 72 – 87 

จ านวนห้อง 15 16 25 15 16 16 
 
 3. คีตลกัษณ์ 
  เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า รูปแบบของเพลงแก้วกัลยานี ้อยู่ในรูปแบบ ไบนารี 

(Binary Form) ซึง่เป็นลกัษณะของเพลงท่ีมี 2 ท่อน ท่ีมีท านองแตกตา่งกนั ดงันัน้รูปแบบของเพลง
แก้วกลัยาท่ีประภาส ชลศรานนท์ได้ประพนัธ์ขึน้มานีคื้อ A : B : A : B : B  

วิเคราะห์เนือ้ร้อง 
 1. ลกัษณะค าร้อง 
  ลกัษณะค าร้องของเพลงแก้วกลัยานี ้มีลกัษณะค าพยางค์เป็นส่วนใหญ่ 1 ค าร้อง

ต่อ 1 ตวัโน้ตเป็นส่วนใหญ่ และมีลักษณะคล้ายกลอนตลาด เน่ืองจากไม่มีความตายตวัในเร่ือง 
จ านวนค า จ านวนวรรค สมัผสัค า โดยปรากฏการใช้สมัผสัค าในเพลงแก้วกลัยา ดงันี ้
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 2. ความหมายของค าร้อง 
  จากความเป็นมาของเพลงในข้างต้นนัน้ เพลงแก้วกัลยานีเ้ป็นเพลงท่ีแต่งขึน้

เพ่ือให้ก าลังใจแก่คนพิการทัว่ประเทศไทย โดยความหมายของดอกแก้วกัลยานัน้คือดอกไม้จาก
นางแก้ว ท่ีให้แสงสว่างอบอุ่นกับมวลหมู่คนพิการในแผ่นดินไทย ดัง่น า้พระหฤทยัจากองค์สมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากลัยานิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  

  โดยในท่อน Verse 1 นัน้จะกล่าวถึงดอกแก้วกัลยาท่ีเต็มเป่ียมไปด้วยความรัก 
ความห่วงใยและการแบ่งปันท่ีสมเด็จพระพ่ีนางฯ พระราชทานเพ่ือเป็นสิริมงคลแก่คนพิการทั่ว
ประเทศไทย ดงัในเนือ้เพลง 

“แก้วกลัยาทรงคณุคา่เหนือจิตใจ 
คือดอกไม้แหง่ความรักและการแบง่ปัน 
องค์พระพ่ีนางพระราชทานเป็นมิ่งขวญั 

ให้ผองผู้พิการไทยทัง้ปวง” 
  ทอ่น Hook นัน้กลา่วถึงความรู้สกึซาบซึง้ในน า้พระทยัของสมเด็จพระพี่นางฯ ท่ีได้

โอบอุ้มดแูลเหลา่คนพิการมาโดยตลอด อีกทัง้ยงัเปรียบเปรยดอกแก้วกลัยานี ้ดงัดอกไม้ท่ีประทาน
ลงมาจากสรวงสวรรค์ ให้หมูค่นพิการได้มีก าลงัใจในการใช้ชีวิตได้อยา่งมีความสขุ ดงัในเนือ้เพลง 

“ดอกไม้ฟ้า แหง่กรุณา ประทานลงมาแสนช่ืนใจ 
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ดัง่ดอกไม้จากเทวาลยัจากแดนสรวง 
ดอกไม้ฟ้า แก้วกลัยา แทนใจทัง้ปวง 

แทนความรักความเป็นหว่งความช่ืนชม” 
  ท่อน Verse 2 นัน้กล่าวถึง เหล่าผู้พิการท่ีแม้จะพิการทางร่ายกาย ก็มีความสุขได้

ถ้าหากมีก าลงัใจท่ีดี ก็จะเห็นความสขุขีบนโลกใบนี ้ดงัในเนือ้เพลง  
“ขาดแขนขาหรือดวงตามองไมเ่ห็น 
ใชจ่ะล าเคญ็ใชจ่ะทกุข์หรือตรอมตรม 

ยงัมีหวัใจสู้ตอ่ไปอยา่งสขุสม 
คือชีวิตท่ีช่ืนชมโลกงดงาม” 

วิเคราะห์ท านอง 
 เพลงแก้วกัลยานัน้ จากการท่ีน ามาวิเคราะห์ อยู่ในบนัไดเสียง F เมเจอร์ โน้ตหลกัท่ี

ใช้อยู่ 7 เสียง คือ F G A Bb C D E โดยในเพลงนีจ้ะมีการใช้โน้ตท่ีไม่ได้อยูใ่นบนัไดเสียงด้วยหลาย
จดุด้วยกนั และการวิเคราะห์เพลงนีไ้ด้ยดึหลกัทางวิชาการโดยอ้างไว้ในบทท่ี 2 ดงัตอ่ไปนี ้

  1. ชว่งเสียงเพลงแก้วกลัยา 
   ระยะห่างของช่วงเสียง(Range) ในเพลงแก้วกัลยานัน้ โน้ตท่ีต ่าท่ีสุดคือโน้ต 

A3 ปรากฏในห้องท่ี 3, 4 และ 59 ของเพลง และโน้ตท่ีสงูท่ีสดุคือโน้ต D5 ปรากฏในท่อน B ห้องท่ี 
16, 17, 24, 25, 72, 73, 80 และ 81 ของเพลง ดัง้นัน้เพลงแก้วกลัยานีมี้ระยะห่างของช่วงเสียงเป็น
ขัน้คู ่11 เพอร์เฟค  

  2. ประโยคเพลง 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ประโยคเพลงโดยแบ่งเป็นวรรคเพลงตามหน่วยของเพลงท่ีมี

ความคิดจบสมบรูณ์ในตวัเอง และแบง่ยอ่ยเป็นวลีเพ่ือให้เห็นความสมัพนัธ์ของในแตล่ะวลีมากขึน้
ดงัตอ่ไปนี ้

    2.1 วรรคเพลง 
     2.1.1 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน A1 เป็นวรรคเพลงแรกของบทเพลงมี 4 

ห้องเพลงหรือ 2 วลี 
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     2.1.2 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน A1 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี เป็นการขึน้
ห้องเพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1  

 

 
 
     2.1.3 วรรคเพลงท่ี 3 ในท่อน A1 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี เป็นการขึน้

ห้องเพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1  
 

 
 
     2.1.4 วรรคเพลงท่ี 4 ในท่อน A1 มี 3 ห้องเพลงหรือ 2 วลี เป็นการขึน้

ห้องเพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1  
 

 
 
     2.1.5 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน B มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี  โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจังหวะท่ี 3 ห้องท่ี 16 เข้าห้องท่ี 17 และจะมีการวนซ า้และเกิดขึน้ในบทเพลงอีก 2 
ครัง้ 

 
 
     2.1.6 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน B มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี  โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจังหวะท่ี 3 ห้องท่ี 16 เข้าห้องท่ี 17 และจะมีการวนซ า้และเกิดขึน้ในบทเพลงอีก 2 
ครัง้ 
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     2.1.7 วรรคเพลงท่ี 3 ในท่อน B มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี  โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจังหวะท่ี 3 ห้องท่ี 24 เข้าห้องท่ี 25 และจะมีการวนซ า้และเกิดขึน้ในบทเพลงอีก 2 
ครัง้ 

 
 
     2.1.8 วรรคเพลงท่ี 4 ในท่อน B มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี  โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจังหวะท่ี 3 ห้องท่ี 28 เข้าห้องท่ี 29 และจะมีการวนซ า้และเกิดขึน้ในบทเพลงอีก 2 
ครัง้ 

 
 
     2.1.9 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน A2 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี เป็นการขึน้

ห้องเพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1  
 

 
 
     2.1.10 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน A2 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี วลี เป็นการ

ขึน้ห้องเพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1  
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     2.1.11 วรรคเพลงท่ี 3 ในท่อน A2 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี วลี เป็นการ
ขึน้ห้องเพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1  

 

 
 
     2.1.12 วรรคเพลงท่ี 4 ในท่อน A2 มี 3 ห้องเพลงหรือ 2 วลี เป็นการขึน้

ห้องเพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1  
 

 
 
    2.2 วลีเพลง 
     ในการศึกษาวลีเพลงแก้วกัลยานี ้แบ่งการวิเคราะห์เป็นทีละวลีเพลง

เทา่นัน้ โดยแตล่ะวลีเพลงนัน้อาจจะมีหลายวรรคค าร้องหรือวรรคค าร้องเดียวก็เป็นได้ 
      2.2.1 วลีท่ี 1 ทอ่น A1 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 1 -2 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตวั C หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Mediant และมีค าร้องทัง้หมด 
 

 
 
      2.2.2 วลีท่ี 2 ท่อน A1 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 2-4 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตวั G หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Dominant และมีค าร้องทัง้หมด 
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      2.2.3 วลีท่ี 3 ท่อน A1 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 5-6 ขึน้ต้นด้วย
โน้ตตัว D หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Supertonic และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 
 
      2.2.4 วลีท่ี 4 ท่อน A1 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 6-8 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตวั F หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Supertonic และมีค าร้องทัง้หมด 
 

 
 
      2.2.5 วลีท่ี 5 ท่อน A1 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 9-10 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั Bb หรือ Subdominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Mediant และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 
 
      2.2.6 วลีท่ี 6 ท่อน A1 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 10-12 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั G หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Bb หรือ Subdominant และมีค า
ร้องทัง้หมด 

 
 
      2.2.7 วลีท่ี 7 ท่อน A1 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 13-14 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตัว A หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Supertonic และมีค าร้อง
ทัง้หมด 
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      2.2.8 วลีท่ี 8 ท่อน A1 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 14-15 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั F หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต F หรือ Tonic และมีค าร้องทัง้หมด 
 

 
 
      2.2.9 วลีท่ี 1 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 16-18 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตัว F หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C# ซึ่งไม่ใช่โน้ตในบันไดเสียง F major 
ทัง้นีเ้ป็นเพราะมีการใช้คอร์ด Bbm ในห้องเพลงท่ี 18 โน้ตท่ีใช้ในห้องเพลงดงักล่าวจึงต้องสมัพนัธ์
กบัคอร์ด โดยใช้โน้ต Db หรือ C# ซึง่เป็นโน้ตในคอร์ด Bbm และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      2.2.10 วลีท่ี 2 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 18-20 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั F หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต F# ซึง่ไมใ่ช่โน้ตในบนัไดเสียง F major ทัง้นี ้
เป็นเพราะมีการใช้คอร์ด D7 ซึ่งเป็นลกัษณะของ Secondary dominant กล่าวคือใช้คอร์ด 5 ของ 
2 (Five of Two) ในห้องเพลงท่ี 20 โน้ตท่ีใช้ในห้องเพลงดงักล่าวจึงต้องสัมพันธ์กับคอร์ด โดยใช้
โน้ต F# ซึง่เป็นโน้ตในคอร์ด D7 และมีค าร้องทัง้หมด 
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      2.2.11 วลีท่ี 3 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 20-22 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั G หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Bb หรือ Subdominant และมีค า
ร้องทัง้หมด 

 
 
      2.2.12 วลีท่ี 4 ท่อน B มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 22-23 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตัว A หรือ Mediante ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Dominant และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 
 
      2.2.13 วลีท่ี 5 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 24-26 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตัว F หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C# ซึ่งไม่ใช่โน้ตในบันไดเสียง F major 
ทัง้นีเ้ป็นเพราะมีการใช้คอร์ด Bbm ในห้องเพลงท่ี 26 โน้ตท่ีใช้ในห้องเพลงดงักล่าวจึงต้องสมัพนัธ์
กบัคอร์ด โดยใช้โน้ต Db หรือ C# ซึง่เป็นโน้ตในคอร์ด Bbm และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
      2.2.14 วลีท่ี 6 ท่อน B มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 27-28 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั A หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Mediant เช่นกัน และมีค าร้อง
ทัง้หมด 
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      2.2.15 วลีท่ี 7 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 28-30 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตวั G หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต E หรือ Leading tone และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 
 
      2.2.16 วลีท่ี 8 ท่อน B มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 30-31 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั F หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต F หรือ Tonic และมีค าร้องทัง้หมด 
 

 
 
      2.2.17 วลีท่ี 1 ท่อน A2 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 57-58 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั C หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Mediant และมีค าร้องทัง้หมด 
 

 
 
      2.2.18 วลีท่ี 2 ท่อน A2 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 58-60 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตัว G หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Dominant และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 
 
      2.2.19 วลีท่ี 3 ท่อน A2 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 61-62 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั D หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Supertonic และมีค าร้อง
ทัง้หมด 
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      2.2.20 วลีท่ี 4 ท่อน A2 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 62-64 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั F หรือ Tonic ด าเนนิท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Supertonic และมีค าร้องทัง้หมด 
 

 
 
      2.2.21 วลีท่ี 5 ท่อน A2 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 9-10 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั Bb หรือ Subdominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Mediant และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 
 
      2.2.22 วลีท่ี 6 ท่อน A2 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 66-68 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั G หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Bb หรือ Subdominant และมีค า
ร้องทัง้หมด 

 

 
 
      2.2.23 วลีท่ี 7 ท่อน A2 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 68-70 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตัว G หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Supertonic และมีค าร้อง
ทัง้หมด 



 153 

 
 
      2.2.24 วลีท่ี 8 ท่อน A2 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 70-71 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั F หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต F หรือ Tonic และมีค าร้องทัง้หมด 
 

 
 
   สรุปประโยคเพลง 
    จากการวิเคราะห์ประโยคเพลงของเพลงแก้วกลัยา จะเห็นได้ว่าวรรคเพลง

เป็นลักษณะการถามตอบ โดยวรรคท่ี 1 จะมีหน้าท่ีถามวรรคท่ี 2 จะท าหน้าท่ีตอบโดยการถาม
ตอบแบบไมเ่หมือนหรือคล้ายกนัเลย  

    ในด้านวลีเพลงนัน้จะเห็นได้ทัง้เพลงเป็นการขึน้วลีแบบเร่ิมท านองไม่ครบ
จงัหวะห้องเพลง(Anacrusis) โดยใช้เทคนิค Pick – up เข้ามาในวลีต่างๆ วลีส่วนใหญ่นัน้ไม่ได้มี
การใช้เทคนิคอะไรเป็นพิเศษ ในท้ายของบางวลีนัน้มีการใช้โน้ตจร หรือโน้ตท่ีไม่ได้อยู่บนัใดเสียง
เกิดขึน้อยู่บ้างและพบการใช้โน้ตในคอร์ด Secondary Dominant กล่าวคือ คอร์ด 5 ของ 2 (Five 
of Two) โดยเกิดขึน้ในทอ่น B 

  3. การเคล่ือนท่ีของท านอง 
   จากการศึกษาการเคล่ือนท่ีของท านอง พบว่า เพลงแก้วกัลยานี ้มีการใช้

วิธีการเคล่ือนท านองอยู่ 2 แบบ คือ การเคล่ือนท านองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) และการ
เคล่ือนท านองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) โดยแบ่งการวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีของท านองเป็น
วลีเพ่ือให้เห็นการเคล่ือนท่ีของท านองได้ชดัเจนขึน้ดงันี ้
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   จากการวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่า การเคล่ือนท่ีของท านองเพลงแก้วกลัยานี ้มีทัง้

การเคล่ือนท่ีแบบตามขัน้(Conjunct motion) และการเคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้นัน้(Disjunct motion) 
โดยจะปรากฏอยู่ในเพลงเท่า ๆ กนั แม้ในบางวลีท่ีเคล่ือนท านองแบบตามขัน้จะมีการกระโดดเป็น
ขัน้คู ่3 อยู่บ้าง แตเ่ม่ือพิจารณาโดยรวมทัง้วลีแล้ว ก็ยงัถือเป็นท านองแบบตามขัน้อยู่ โดยปรากฏ
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ท านองแบบตามขัน้นีใ้นห้องท่ี 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 
62, 63, 64, 66, 67, 68, 70, 71, 76, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86 และ  87 ส่วนท านองท่ี มีการ
เคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้นัน้(Disjunct motion) ปรากฏในห้องท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 
80, 81 และ 82 

   เน่ืองจากเพลงแก้วกลัยานีมี้การวนซ า้ท่อน B ถึง 3 ครัง้ และการเคล่ือนท่ีของ
ท านองแบบตามขัน้(Conjunct motion) นัน้ ปรากฏในท่อน B ถึงรอบละ 5 ครัง้ ดงันัน้จึงสามารถ
สรุปได้วา่ลกัษณะเดน่ของการเคล่ือนท่ีของท านองเพลงแก้วกลัยานีคื้อ ลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบ
ตามขัน้(Conjunct motion) ส่วนลักษณะการเคล่ือนท่ีของท านองแบบข้ามขัน้(Disjunct motion) 
นัน้ ก็โดดเดน่น้อยกวา่การเคล่ือนท่ีของท านองแบบตามขัน้เพียงเล็กน้อยเทา่นัน้ 

  4. รูปแบบจงัหวะ 
   4.1 รูปแบบจงัหวะของท านองของเพลงแก้วกลัยา มีทัง้สิน้ 20 รูปแบบ ดงันี ้
 

 

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 
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   เม่ือน ารูปแบบท่ีพบมาวิเคราะห์จะพบวา่รูปแบบทัง้ 20 นัน้มีการพฒันาจงัหวะ 

(Variation) จากจงัหวะของท านองหลกั ดงันี ้
 

 
 
 
 

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 
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R 
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S 

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

A 
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   4.2 จงัหวะของท านองในท่อน A1 นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ

ท านองครบทัง้ 5 รูปแบบ โดยจะใช้รูปแบบ A สลบักับรูปแบบอ่ืนๆ ในลกัษณะของการถาม-ตอบ 
กลา่วคือประโยคถามจะใช้รูปแบบ A และจะตอบโดยใช้รูปแบบ B C D และ E ดงัในตวัอยา่ง 

 
 
 
 

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 
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   4.3 จังหวะของท านองในท่อน B นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ
ท านองอยู ่4 รูปแบบ โดยจะใช้รูปแบบ B สลบักบัรูปแบบอ่ืนๆ โดยจะใช้ลกัษณะของการถาม-ตอบ 
กล่าวคือประโยคถามจะใช้รูปแบบ B และประโยคตอบใช้รูปแบบ D E และ A ดงัในตวัอย่าง และ
จะมีการวนซ า้รูปแบบของทอ่น B ในเพลงนีอี้ก 2 รอบ 

 
 
   4.4 จงัหวะของท านองในท่อน A2 นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ

ท านอง 3 รูปแบบ โดยจะใช้รูปแบบ A สลบักับรูปแบบ B ถึง 3 รอบในลกัษณะของการถาม-ตอบ 
กล่าวคือประโยคถามจะใช้รูปแบบ A และจะตอบโดยใช้รูปแบบ B แล้วจึงเปล่ียนไปใช้รูปแบบ B 
และ E ดงัในตวัอยา่ง 

 
 
   สรุปรูปแบบจงัหวะ 
    ลกัษณะรูปแบบจงัหวะของท านองในเพลงแก้วกัลยานี ้มีลกัษณะเด่นคือ

การใช้รูปแบบจงัหวะของท านองในลกัษณะของการถาม-ตอบ เช่น ถาม A แล้วตอบด้วย B, C, D 
หรือ E ซึง่จะเป็นการสลบัรูปแบบท่ีใช้ถามรูปแบบหนึง่ กบัรูปแบบอ่ืนๆ 

    รูปแบบจงัหวะท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือรูปแบบ B ซึ่งปรากฏในเพลง 17 ครัง้ พบ
ในท่อน A1 1 ครัง้ ท่อน A2 4 ครัง้และท่อน B 4 ครัง้ ตอ่ 1 รอบ และเน่ืองจากในบทเพลงนัน้ มีการ
ร้องวนซ า้ท่อน B ถึง 2 รอบ จึงพบรูปแบบ B ในเพลงถึง 17 ครัง้ รองลงมาคือรูปแบบ A โดย
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ปรากฏในเพลง 10 ครัง้ ต่อมาคือรูปแบบ E ปรากฏในเพลง 8 ครัง้ ต่อมาคือรูปแบบ D ปรากฏใน
เพลง 4 ครัง้ และรูปแบบ C ปรากฏในเพลงเพียง 1 ครัง้ 

  5. ทอ่นจบ 
   จากการวิเคราะห์พบว่า ในเพลงแก้วกลัยานีมี้จุดพกัระหว่างเพลง(Cadence) 

เกิดขึน้ 4 จดุ จดุท่ี 1 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน A1 คือห้องท่ี 14-15 จดุท่ี 2 เกิดขึน้ในตอนจบของ
ท่อน B คือห้องท่ี 30-31 จุดท่ี 3 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน A2 คือห้องท่ี 70-71 จุดท่ี 4 เกิดขึน้ใน
ตอนจบของทอ่น B คือห้องท่ี 86-87  
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   เม่ือพิจารณาทอ่นจบของเพลงแก้วกลัยาทัง้ 5 ทอ่นแล้ว พบวา่ 
    - จุดท่ี 1 ท่อน A1 เกิดขึน้ในห้องท่ี 14-15 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ

คอร์ด C มายังคอร์ด F ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) ซึง่จะให้ความรู้สกึของการจบทอ่นท่ีหนกัแนน่สมบรูณ์ 

    - จุดท่ี 2 ท่อน B เกิดขึน้ในห้องท่ี 30-31 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด C มายังคอร์ด F ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) ซึง่จะให้ความรู้สกึของการจบทอ่นท่ีหนกัแนน่สมบรูณ์ 

    - จุดท่ี 3 ท่อน A2 เกิดขึน้ในห้องท่ี 70-71 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด C มายังคอร์ด F ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) ซึง่จะให้ความรู้สกึของการจบทอ่นท่ีหนกัแนน่สมบรูณ์ 

    - จุดท่ี 4 ท่อน B เกิดขึน้ในห้องท่ี 86-87 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด C มายังคอร์ด F ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) ซึง่จะให้ความรู้สกึของการจบทอ่นท่ีหนกัแนน่สมบรูณ์ 

แนวทางในการแต่งเพลง 
 เพลงแก้วกัลยานี ้เป็นเพลงท่ีประภาส ชลศรานนท์ ภูมิใจท่ีสดุเพลงหนึ่งในชีวิต ท่ีได้

ใช้ความรู้ความสามารถของตัวเขาท างานถวายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินด้วยความส านึกในพระมหา
กรุณาธิคณุ ซึง่เพลงนีถ้กูขบัร้องโดย อธิศรี สงเคราะห์ และออกอากาศเม่ือวนัท่ี 6 พฤษภาคม พ.ศ. 
2549 

 เน่ืองจากบทเพลงท่ีประภาส ชลศรานนท์ได้ประพันธ์ขึน้มานี ้เป็นบทเพลงท่ีมีเนือ้
เพลงท่ีมีภาษางดงาม แฝงให้คิด ให้จินตนาการตามเนือ้หาของเพลง การสัมผสัคล้องจองท าให้
ผู้ ฟังจดจ าเพลงได้ง่ายขึน้ อีกทัง้เพลงนีย้งัเป็นเนือ้หาท่ีฟังแล้วรู้สึกมีก าลงัใจ ในการเรียบเรียงเสียง
ประสานยงัใช้เคร่ืองดนตรีไทยเข้ามาผสมผสานกับเคร่ืองดนตรีสากล ส่งเสริมให้บทเพลงเป็นบท
เพลงท่ีทรงคณุคา่มากยิ่งขึน้ เม่ือได้ฟังเพลงแล้วจะรู้สึกได้ถึงความรัก ความเทิดทนูศิลปวฒันธรรม
ของไทย ท าให้บทเพลงแก้วกลัยานีเ้ป็นเพลงท่ีทรงคณุคา่เพลงหนึง่จนถึงปัจจบุนั 

 จุดเด่นท าให้บทเพลงแก้วกัลยานีเ้ป็นท่ีรู้จักโดยทั่วกัน มาจากการเอาใจใส่ในทุก
กระบวนการของเพลง ความละเอียดในการผลิตผลงานเพลง ซึง่สามารถวิเคราะห์เพิ่มเตมิดงันี ้

  1. การเลือกนกัร้อง 
   เพลงแก้วกัลยานี ้เป็นเพลงท่ีมีเนือ้หาเก่ียวกับการให้ก าลังใจผู้พิการ โดย

เปรียบกับดอกแก้วกัลยา ท่ีให้แสงสว่างอบอุ่นกับมวลหมู่คนพิการในแผ่นดินไทย ผู้ ท่ีจะมา
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ถ่ายทอดจึงเป็นผู้พิการซึ่งจะเข้าถึงอารมณ์และรู้สึกถึงค าร้องทุกค าของเพลงนีจ้ริงๆ เพลงนีจ้ึงถูก
ถ่ายทอดโดย อธิศรี สงเคราะห์ ซึง่เป็นผู้พิการทางสายตาท่ีมีน า้เสียงท่ีไพเราะมาก 

  2. การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีในการบรรเลง 
   เป็นการผสมผสานระหว่างเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีสากล โดยเคร่ือง

ดนตรีสากลมีหน้าท่ีด าเนินคอร์ด ให้บทเพลงน่าฟังละใช้เคร่ืองดนตรีไทยคอยสอดประสานเข้ามา
ในชว่งท่ีเหมาะสม โดยมีเคร่ืองดนตรีไทยท่ีน ามาบรรเลงในเพลงนีคื้อ ระนาดเอก ซอ ขลุย่ และฉ่ิง  

  3. การเลือกวงดนตรี 
   เป็นการใช้วงเคร่ืองสายสากล เพ่ือท าให้บทเพลงนีด้คูลาสสิก และสอดแทรก

ดนตรีไทยเข้าไปเพ่ือเชิดชคูวามงามของศิลปวฒันธรรมไทย โดยวงดนตรีท่ีบรรเลงเพลงแก้วกลัยา
คือวงดริุยางค์กองทพับก และดนตรีไทยโดยมลูนิธิคนพิการไทยร่วมกบัวงดริุยางค์กองทพับก 
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เพลงคุรุบุปผชาติ 
 
* กล้วยไม้มีดอกช้า ฉนัใด 
การศกึษาเป็นไป เชน่นัน้ 
แตด่อกออกคราวไร งามเดน่ 
งานสัง่สอนปลกูปัน้ เสร็จแล้ว แสนงาม 
 
 หยดน า้ท่ีพร่างพรม ดดูซบัเข้าก่ิงใบ 
 ทีละน้อยซมึเข้าไปเนิ่นช้า 
 ความรู้ก็เชน่กนั หมัน่ทบทวนศกึษา 
 ไมเ่ว้นวา่งต าราเหมือนดัง่น า้ 
 หา่งน า้ก็แห้งกรัง แชน่ า้ก็เนา่พงั 
 กล้วยไม้จงึเปรียบดงัค าสอนใจ 
 
เม่ือถึงวนัท่ีกล้วยไม้ออกดอก 
งดงามดัง่ดวงตะวนั 
หยดน า้ท่ีพร่างพรมทกุวนั 
ได้รังสรรค์เป็นดอกกล้วยไม้ 
 
Chorus หยดน า้ท่ีพร่างพรมทกุวนั 
 ได้รังสรรค์เป็นดอกกล้วยไม้ 
 หยดน า้ท่ีพร่างพรมทกุวนั 
 ได้รังสรรค์เป็นดอกกล้วยไม้ 
 
( ซ า้ * ) 
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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับบทเพลง 
 1. ความเป็นมาของเพลง 
  เพลงครุุบุปผชาตินี ้ประภาส ชลศรานนท์ ประพนัธ์เพลงนีข้ึน้มาเน่ืองในโอกาสท่ี

เวทีคณุพระช่วย ร่วมกับโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา จดังาน เตรียมอดุมร่วมใจเทิดไท้ทวิมหาราชา 
เม่ือวนัท่ี 31 ตลุาคม พ.ศ. 2549 โดยน าโคลงส่ีสภุาพของ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ ผู้ก่อตัง้โรงเรียนเตรียม
อดุมศกึษา ท่ีได้ประพนัธ์ไว้ในวนัครู 16 มกราคม 2500 มาใส่ท านองและแตง่เนือ้เพลงเพิ่มเติมอีก
สองทอ่น เพ่ือท่ีได้เป็นเพลงท่ีสดดีุถึงสถาบนัครูผู้ประสิทธ์ประสาทวิชา  

  เน่ืองจากประภาส ชลศรานนท์นัน้ เป็นศษิย์เก่าโรงเรียนเตรียมอุดมศกึษามาก่อน 
จึงได้เคยเห็นงานเขียนของ ม.ล.ป่ิน มาลากุล ซึ่งเป็นผู้ก่อตัง้โรงเรียน ผ่านตาอยู่ตลอด ค าขวญัท่ี
ติดอยู่ตามอาคารเรียนก็เป็นค าขวญัของท่านหม่อมหลวงป่ิน เม่ือได้เห็น ได้อ่าน ได้ศกึษางานของ
ท่านหม่อมหลวงป่ินเยอะขึน้ ก็รู้สึกถึงความเป็นครูท่ีแฝงอยู่ในตวัท่าน ในทกุบทกลอน ถ้าไม่พูดถึง
ศษิย์ ก็พดูถึงการเรียนการสอน ไม่พดูถึงการเรียนการสอนก็ต้องพดูถึงคนเป็นครู เหมือนกบัว่าชีวิต
ของทา่นนกึถึงแตเ่ร่ืองการให้แตเ่พียงเร่ืองเดียว 

  หลากหลายบทกลอนท่ีประภาส ชลศรานนท์ได้อ่านผลงานของท่านหม่อมหลวง
ป่ินแล้วอยากน ามาเผยแพร่ตอ่ เน่ืองจากเป็นบทกลอนท่ีคมคายและยงัทนัสมยัอยู่เสมอ อย่างเช่น
บทกลอนท่ีวา่ 

     “ขาสองต้องยืนหยดั     อยูใ่นวฒันธรรมไทย 
     ตาสองมองออกไป   ยงัโลกใหญ่มโหฬาร” 
  ซึ่งจากบทกลอนนี ้ประภาส ชลศรานนท์ก็ได้บอกทีมงานรายการคณุพระช่วยว่า

ให้ยดึไว้เป็นแนวทางในการท างาน  
  ส่วนในเพลงครุุบปุผชาตินี ้ประภาส ชลศรานนท์รู้สกว่ามีโคลงส่ีสภุาพบทหนึ่ง มี

การใช้ค าท่ีสวยมาก เป็นค าท่ีไม่ยาก แต่เม่ือรวมตวักันแล้วเพราะจบัใจ ได้ทัง้ความหมาย ได้ทัง้
ความรู้สึก และหลงัจากใส่ท านองให้กบัโคลงส่ีสภุาพนัน้แล้ว ประภาส ชลศรานนท์รู้สึกวา่เพลงนัน้
สัน้ไป จึงแตง่ท านองเพิ่มขึน้มาอีกสองท่อน แล้วเขียนเนือ้เพลงขยายความลงไป โดยเพลงนีถ้กูขบั
ร้องโดย น้องมิว พีรชยา พิณเมืองงาม (มิวเดอะสตาร์) ซึ่งเป็นนักเรียนของโรงเรียนเตรียม
อดุมศึกษาในขณะนัน้ และเพลงนีถ้กูน ามาร้องอีกครัง้ในวาระครบรอบ 50 ปี ของคณะครุศาสตร์ 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั โดยผู้ขบัร้องในครัง้นีคื้อ ปาน ธนพร 
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 2. โครงสร้างของเพลง 
  จากการวิเคราะห์เพลงครุุบปุผชาติ ผู้วิเคราะห์พบวา่บทเพลงนีเ้ป็นเพลงท่ีมีความ

ยาว 134 ห้องเพลง ประกอบด้วย 4 ท่อน คือท่อน A : B : C : A โดยแต่ละท่อนนีมี้ความยาวไม่
เท่ากัน โดยในท่อน A มีความยาว 20 ห้องเพลง ท่อน B มีความยาว 16 ห้องเพลง ท่อน Solo 
เคร่ืองดนตรี มีความยาว 25 ห้องเพลง ซึ่งเม่ือพิจารณาจากตางรางจะเห็นรูปแบบของเพลงชดัเจน
ยิ่งขึน้ดงัตวัอยา่ง 

 

ทอ่น A Solo B C 
Solo/ 

Chorus 
A 

ห้องท่ี 1 - 20 21 - 39 40 - 63 64 - 79 80 - 114 115 - 134 
จ านวนห้อง 20 19 24 16 35 20 

 
 3. คีตลกัษณ์ 
  เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า รูปแบบของเพลงครุุบุปผชาติท่ีประภาส ชลศรานนท์ได้

ประพนัธ์ขึน้มานีคื้อ A: B: C : A 
วิเคราะห์เนือ้ร้อง 
 1. ลกัษณะค าร้อง 
  ลกัษณะค าร้องของเพลงคุรุบุปผชาตินี ้มีลักษณะค าพยางค์เป็นส่วนใหญ่ 1 ค า

ร้องตอ่ 1 ตวัโน้ตเป็นส่วนใหญ่ และมีลกัษณะคล้ายกลอนตลาด เน่ืองจากไมมี่ความตายตวัในเร่ือง 
จ านวนค า จ านวนวรรค สมัผสัค า โดยปรากฏการใช้สมัผสัค าในเพลงครุุบปุผชาต ิดงันี ้
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 2. ความหมายของค าร้อง 
  จากความเป็นมาของเพลงในข้างต้นนัน้ เพลงครุุบปุผชาตนีิเ้ป็นเพลงท่ีแตง่ขึน้เพ่ือ

สดดีุสถาบนัครู ผู้ประสิทธ์ประสาทวิชา โดยเนือ้เพลงจะเป็นการเปรียบเปรยสิ่งตา่งๆ กบัการศกึษา
ของไทย  

  ในท่อนเพลงแรกนีเ้ป็นท่อนเพลงท่ีได้น าโคลงส่ีสุภาพของ ม .ล.ป่ิน มาลากุล ผู้
ก่อตัง้โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ท่ีได้ประพันธ์ไว้ในวันครู 16 มกราคม 2500 มาใส่ท านอง โดย
ความหมายของโคลงท่ีท่านหม่อมหลวงป่ินได้เขียนไว้คือการเปรียบเปรยดอกกล้วยไม้ซึ่งเป็น
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ดอกไม้ประจ าวันครู ว่าธรรมชาติของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษา 
กลา่วคือ ดอกกล้วยไม้นีต้้องใช้เวลานานในการเจริญเตบิโต แตพ่อเม่ือถึงเวลาท่ีได้ออกดอกมาแล้ว
นัน้ ช่างเป็นออกดอกท่ีสวยงามให้ผู้คนได้ช่ืนชม เปรียบเสมือนการศึกษาท่ีต้องใช้เวลาอบรม บ่ม
เพาะท่ียาวนาน กว่าท่ีจะได้บุคลากรท่ีเป็นคนดี มีความรู้ ช่วยพฒันาประเทศชาติเม่ือถึงเวลา อีก
ทัง้ดอกกล้วยไม้นีย้งัเป็นพืชท่ีอยู่ในท่ีสงู ทนตอ่สภาพดินฟ้าอากาศไม่ร่วงโรยง่าย เปรียบเหมือนครู
ท่ีอยู่ทั่วแดนไทย ท่ีต้องอดทนต่อสู้ เพ่ืออุดมการณ์และอุทิศตนเพ่ือการศึกษาของชาติ  ดงัในเนือ้
เพลง 

     “กล้วยไม้มีดอกช้า    ฉนัใด 
     การศกึษาเป็นไป    เชน่นัน้ 
     แตด่อกออกคราวไร   งามเดน่ 
     งานสัง่สอนปลกูปัน้   เสร็จแล้ว แสนงาม” 
  ในท่อนเพลงท่ีสองนีเ้ป็นการขยายความเร่ืองของการขาดน า้และการแช่อยู่ในน า้ 

โดยการกล่าวถึงหยดน า้ซึ่งเป็นสิ่งท่ีต้นไม้ใช้มาช่วยในการปรุงอาหาร  ซึ่งเปรียบน า้ดั่งความรู้ 
กล่าวคือถ้าไม่รดน า้ให้กับดอกกล้วยไม้ ก็เหมือนการท่ีไม่ทบทวนความรู้อย่างสม ่าเสมอ เม่ือไม่มี
การทบทวน ก็จะหลงลืมไปในท่ีสุด เหมือนกับดอกกล้วยไม้ท่ีจะเฉาตายลงเม่ือไม่มีการรดน า้ แต่
หากแชน่ า้เยอะเกินไป ก็จะท าให้ดอกกล้วยไม้นัน้เนา่ตายลงไป ดงัในเนือ้เพลง 

      “หยดน า้ท่ีพร่างพรม  ดดูซบัเข้าก่ิงใบ 
     ทีละน้อยซมึเข้าไป  เนิ่นช้า 
     ความรู้ก็เชน่กนั    หมัน่ทบทวนศกึษา 
     ไมเ่ว้นวา่งต ารา   เหมือนดัง่น า้ 
     หา่งน า้ก็แห้งกรัง   แชน่ า้ก็เนา่พงั 
     กล้วยไม้จงึเปรียบดงั ค าสอนใจ” 
  ในท่อนเพลงท่ีสามนีมี้การเปล่ียนความเร็วของจงัหวะเพลงให้เร็วขึน้ ซึ่งประภาส 

ชลศรานท์ ตัง้ใจท่ีจะท าให้ท านองของท่อนเพลงนีส้ว่างไสวเหมือนกบัตอนท่ีกล้วยไม้ได้ออกดอกท่ี
สวยงามมาให้ผู้คนได้ช่ืนชม โดยในเนือ้เพลงจะกล่าวถึงความงดงามของดอกกล้วยไม้ท่ีมีความ
งดงามมาก ซึ่งเป็นผลมาจากหยดน า้ท่ีได้รดลงไปทุกวนั จนท าให้ดอกกล้วยไม้นี ้เติบโตและออก
ดอกมาได้ ดงัในเนือ้เพลง 

     “เม่ือถึงวนัท่ีกล้วยไม้ออกดอก งดงามดัง่ดวงตะวนั 
    หยดน า้ท่ีพร่างพรมทกุวนั   ได้รังสรรค์เป็นดอกกล้วยไม้” 
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วิเคราะห์ท านอง 
 เพลงครุุบปุผชาตนิัน้ จากการท่ีน ามาวิเคราะห์ เป็นเพลงท่ีใช้บนัใดเสียง 2 บนัไดเสียง 

กลา่วคือ ในทอ่นเพลงท่ี 1 กบัทอ่นเพลงท่ี 2 อยูใ่นบนัไดเสียง Eb เมเจอร์ มีโน้ตหลกัท่ีใช้อยู่ 7 เสียง 
คือ Eb F G Ab Bb C D ส่วนท่อนเพลงท่ี 3 อยู่ในบนัไดเสียง C เมเจอร์ มีโน้ตหลกัท่ีใช้อยู่ 7 เสียง 
คือ C D E F G A B โดยในท่อนเพลงท่ี 3 นี ้ปรากฏจะการใช้คอร์ด b7 หลายท่ี ท าให้เห็นการใช้
โน้ต Bb อยู่บ่อยครัง้ และการวิเคราะห์เพลงนีไ้ด้ยึดหลักทางวิชาการโดยอ้างไว้ในบทท่ี 2 
ดงัตอ่ไปนี ้

  1. ชว่งเสียงเพลงครุุบปุผชาต ิ
   ระยะห่างของช่วงเสียง(Range) ในเพลงครุุบปุผชาตินัน้ โน้ตท่ีต ่าท่ีสดุคือโน้ต 

G4 ปรากฏในห้องท่ี 15, 16, 42, 44, 52, 129 และ 130 ของเพลง และโน้ตท่ีสูงท่ีสุดคือโน้ต C6 
ปรากฏในท่อน B ห้องท่ี 57 ของเพลง ดัง้นัน้เพลงครุุบุปผชาตินีมี้ระยะห่างของช่วงเสียงเป็นขัน้คู ่
11 เพอร์เฟค  

  2. ประโยคเพลง 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ประโยคเพลงโดยแบ่งเป็นวรรคเพลงตามหน่วยของเพลงท่ีมี

ความคิดจบสมบรูณ์ในตวัเอง และแบง่ยอ่ยเป็นวลีเพ่ือให้เห็นความสมัพนัธ์ของในแตล่ะวลีมากขึน้
ดงัตอ่ไปนี ้

    2.1 วรรคเพลง 
     2.1.1 วรรคเพลงท่ี 1 ในทอ่น A เป็นวรรคเพลงแรกของบทเพลงมี 8 ห้อง

เพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ Pick-up โน้ตจังหวะท่ี 3 ห้องท่ี 1 เข้าห้องท่ี 2 และจะมีการวนซ า้และ
เกิดขึน้ในตอนท้ายของบทเพลงอีก 1 ครัง้ 

 

 
 

     2.1.2 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน A มี 12 ห้องเพลงหรือ 3 วลี โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 9 เข้าห้องท่ี 10 และจะมีการวนซ า้และเกิดขึน้ในตอนท้ายของบท
เพลงอีก 1 ครัง้ 
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     2.1.3 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน B มี 8 ห้องเพลงหรือ 3 วลี  โดยมีการ 
Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 40 เข้าห้องท่ี 41 

 

 
 
     2.1.4 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน B มี 8 ห้องเพลงหรือ 3 วลี  โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 48 เข้าห้องท่ี 49 
 

 
 
     2.1.5 วรรคเพลงท่ี 3 ในท่อน B มี 8 ห้องเพลงหรือ 3 วลี  โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 56 เข้าห้องท่ี 57 
 

 
 
     2.1.6 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน C มี 8 ห้องเพลงหรือ 2 วลี เป็นการขึน้

ห้องเพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1 
 

 
 
     2.1.7 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน C มี 8 ห้องเพลงหรือ 2 วลี  โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 3 ห้องท่ี 72 เข้าห้องท่ี 73 
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    2.2 วลีเพลง 
     ในการศึกษาวลีเพลงครุุบุปผชาตินี ้แบ่งการวิเคราะห์เป็นทีละวลีเพลง

เทา่นัน้ โดยแตล่ะวลีเพลงนัน้อาจจะมีหลายวรรคค าร้องหรือวรรคค าร้องเดียวก็เป็นได้ 
     2.2.1 วลีท่ี 1 ท่อน A มี 4 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 1 – 4 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตัว C หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต D หรือ Leading tone และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.2 วลีท่ี 2 ท่อน A มี 4 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 5 – 8 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตวั C หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Mediant และมีค าร้องทัง้หมด 
 

 
 

     2.2.3 วลีท่ี 1 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 40 – 42 ขึน้ต้นด้วย
โน้ตตัว C หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต F หรือ Supertonic และมีค าร้อง
ทัง้หมด 
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     2.2.4 วลีท่ี 2 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 42 – 44 ขึน้ต้นด้วย
โน้ตตวั G หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Eb หรือ Tonic และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.5 วลีท่ี 3 ท่อน B มี 4 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 44 – 47 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตัว G หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Mediant เช่นกัน และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 

 
 
     เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1, 2 และ 3 ในทอ่น B แล้ว พบว่ามีการใช้เทคนิค 

การซ า้โดยการเปล่ียนระดบัเสียง (Sequence) โดยจะเปล่ียนระดบัเสียงให้ต ่าลงทีละ 1 ขัน้ ดงัจุด
ท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอยา่ง  

 

 
 
     2.2.6 วลีท่ี 4 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 48 – 50 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตัว C หรือ Submediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต F หรือ Supertonic และมีค าร้อง
ทัง้หมด 
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     2.2.7 วลีท่ี 5 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 50 – 52 ขึน้ต้นด้วย
โน้ตตวั Bb หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Eb หรือ Tonic และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.8 วลีท่ี 6 ท่อน B มี 4 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 52 – 55 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตัว G หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Mediant เช่นกัน และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 

 
 
     เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 4, 5 และ 6 ในทอ่น B แล้ว พบว่ามีการใช้เทคนิค 

การซ า้โดยการเปล่ียนระดบัเสียง (Sequence) โดยจะเปล่ียนระดบัเสียงให้ต ่าลงทีละ 1 ขัน้ ดงัจุด
ท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอยา่ง  

 

 
 
     2.2.9 วลีท่ี 7 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 56 – 58 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตัว G หรือ Mediant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต Ab หรือ Subdominant และมีค าร้อง
ทัง้หมด 
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     2.2.10 วลีท่ี 8 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 58 – 60 ขึน้ต้น
ด้วยโน้ตตัว F หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Mediant และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.11 วลีท่ี 9 ท่อน B มี 4 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 60 – 63 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั Eb หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Mediant และมีค าร้องทัง้หมด 

 
 
     เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 7, 8 และ 9 ในทอ่น B แล้ว พบว่ามีการใช้เทคนิค 

การซ า้โดยการเปล่ียนระดบัเสียง (Sequence) โดยจะเปล่ียนระดบัเสียงให้ต ่าลงทีละ 1 ขัน้ แม้ใน
วลีท่ี 9 นัน้จะมีโน้ตท่ีแตกต่างไปเพียงเล็กน้อย แต่เม่ือวิเคราะห์โดยรวมแล้ว จะเห็นว่าผู้ประพนัธ์
ตัง้ใจท่ีจะให้เทคนิค การซ า้โดยการเปล่ียนระดับเสียง (Sequence) ดังจุดท่ีลูกศรชีโ้ยงไปใน
ตวัอยา่ง  

 

 
 
     2.2.12 วลีท่ี  1 ท่อน C ซึ่งในท่อนนีมี้การเปล่ียนบันไดเสียงเป็น C 

เมเจอร์ มี 5 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 64 – 68 ขึน้ต้นด้วยโน้ตตวั E หรือ Mediant ด าเนินท านอง
จบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic และมีค าร้องทัง้หมด 
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     2.2.13 วลีท่ี  2 ท่อน C ซึ่งในท่อนนีมี้การเปล่ียนบันไดเสียงเป็น C 
เมเจอร์ มี 4 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 68 – 71 ขึน้ต้นด้วยโน้ตตวั G หรือ Dominant ด าเนินท านอง
จบวลีด้วยโน้ต A หรือ Submediant และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1 และ 2 ในท่อน C แล้ว พบว่ามีการใช้เทคนิค 
การซ า้โดยการประดบัตกแตง่ (Decoration) โดยมีการใช้โน้ตของวลีท่ี 1 อีกครัง้หนึง่ในวลีท่ี 2 แตมี่
การดดัแปลงอตัราจงัหวะเปล่ียนไปจากเดมิเล็กน้อย ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอยา่ง  

 

 
 

     2.2.14 วลีท่ี  3 ท่อน C ซึ่งในท่อนนีมี้การเปล่ียนบันไดเสียงเป็น C 
เมเจอร์ มี 4 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 72 – 75 ขึน้ต้นด้วยโน้ตตัว A หรือ Submediant ด าเนิน
ท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Dominant และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 
 

     2.2.15 วลีท่ี  4 ท่อน C ซึ่งในท่อนนีมี้การเปล่ียนบันไดเสียงเป็น C 
เมเจอร์ มี 4 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 76 – 79 ขึน้ต้นด้วยโน้ตตวั G หรือ Dominant ด าเนินท านอง
จบวลีด้วยโน้ต G หรือ Dominant เชน่กนั และมีค าร้องทัง้หมด 

 

 



 175 

     เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 3 และ 4 ในท่อน C แล้ว พบว่ามีการใช้เทคนิค 
การซ า้โดยการประดบัตกแตง่ (Decoration) โดยมีการใช้โน้ตของวลีท่ี 3 อีกครัง้หนึง่ในวลีท่ี 4 แตมี่
การดดัแปลงอตัราจงัหวะเปล่ียนไปจากเดมิเล็กน้อย ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอยา่ง  

 

 
 
   สรุปประโยคเพลง 
    จากการวิเคราะห์ประโยคเพลงของเพลงคุรุบุปผชาติ จะเห็นได้ว่า วรรค

เพลงเป็นลกัษณะการถามตอบ โดยวรรคท่ี 1 จะมีหน้าท่ีถามวรรคท่ี 2 จะท าหน้าท่ีตอบ โดยการ
ถามตอบแบบไม่เหมือนหรือคล้ายกันเลย และในบางท่อนอาจจะมีวรรคถาม 1 ครัง้แล้วมีวรรค
ตอบท่ีตามมาถึง 2 ครัง้ กล่าวคือวรรคท่ี 1 จะมีหน้าท่ีถาม วรรคท่ี 2 จะท าหน้าท่ีตอบ วรรคท่ี 3 ก็
จะท าหน้าท่ีตอบอีกครัง้หนึง่ 

    ในด้านวลีเพลงนัน้จะเห็นได้ทัง้เพลงเป็นการขึน้วลีแบบเร่ิมท านองไม่ครบ
จงัหวะห้องเพลง(Anacrusis) โดยใช้เทคนิค Pick – up เข้ามาในวลีตา่งๆ เทคนิคท่ีโดดเดน่ท่ีพบใน
วลีของเพลงนีคื้อการซ า้โดยการเปล่ียนระดบัเสียง(Sequence) และการซ า้โดยการประดบัตกแต่ง 
(Decoretion) 

  3. การเคล่ือนท่ีของท านอง 
   จากการศึกษาการเคล่ือนท่ีของท านอง พบว่า เพลงคุรุบุปผชาตินี ้มีการใช้

วิธีการเคล่ือนท านองอยู่ 2 แบบ คือ การเคล่ือนท านองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) และการ
เคล่ือนท านองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) โดยแบ่งการวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีของท านองเป็น
วลีเพ่ือให้เห็นการเคล่ือนท่ีของท านองได้ชดัเจนขึน้ดงันี ้
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   จากการวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่า การเคล่ือนท่ีของท านองเพลงครุุบุปผชาตินี ้มี

ทัง้การเคล่ือนท่ีแบบตามขัน้(Conjunct motion) และการเคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้นัน้(Disjunct 
motion) ปรากฏอยู่ในเพลง โดยปรากฏท านองแบบตามขัน้นี  ้(Conjunct motion) ในห้องท่ี 72 - 
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79 ส่วนท านองท่ีมีการเคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้นัน้(Disjunct motion) ปรากฏในห้องท่ี 1 - 20, 40 - 71 
และ 115 – 134 ของบทเพลง 

   ดงันัน้ลกัษณะเดน่ของการเคล่ือนท่ีของท านองเพลงครุุบปุผชาตินีคื้อ ลกัษณะ
การเคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้(Disjunct motion) โดยส่วนใหญ่แล้วจะกระโดดในชว่งต้นละช่วงท้ายของ
วลีเป็นขัน้คู่ 3 ขึน้ไป ส่วนลกัษณะการเคล่ือนท่ีของท านองแบบตามขัน้(Conjunct motion) นัน้ พบ
เพียงเล็กน้อยเทา่นัน้ 

  4. รูปแบบจงัหวะ 
   4.1 รูปแบบจงัหวะของท านองของเพลงครุุบปุผชาต ิมีทัง้สิน้ 13 รูปแบบ ดงันี ้
 

 

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 
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   เม่ือน ารูปแบบท่ีพบมาวิเคราะห์จะพบวา่รูปแบบทัง้ 13 นัน้มีการพฒันาจงัหวะ 
(Variation) จากจงัหวะของท านองหลกั ดงันี ้

 

 
   4.2 จังหวะของท านองในท่อน A นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ

ท านอง 4 รูปแบบ คือ A B C และ D โดยจะใช้รูปแบบ A แล้วตามด้วย B จากนัน้ก็ใช้รูปแบบ A อีก 
1 รอบ แล้วตามด้วยรูปแบบ C และ D ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ป็นลกัษณะของการถาม-ตอบ กล่าวคือ
ประโยคถามจะใช้รูปแบบ A และจะตอบโดยใช้รูปแบบ B C และ D ดงัในตวัอย่าง และจะปรากฏ
การซ า้จงัหวะท านองของทอ่น A นีอี้ก 1 รอบในตอนท้ายของเพลง 

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 

1 

 

 

 

 

 

A 

2  

 

B 

3 
 

C 

4 
 

D 

5  

 

E 

6 
 

F 

7 
 

G 



 179 

 
   4.3 จังหวะของท านองในท่อน B นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ

ท านอง 3 รูปแบบ คือ A B และ E โดยจะใช้รูปแบบ E 2 ครัง้สลับกับรูปแบบ B และ A ลักษณะ
ดงักล่าวนีเ้ป็นลกัษณะของการถาม-ตอบ กล่าวคือประโยคถามจะใช้รูปแบบ E และจะตอบโดยใช้
รูปแบบ Bและ A ดงัในตวัอยา่ง 

 
   4.4 จงัหวะของท านองในท่อน C นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ

ท านอง 3 รูปแบบ คือ A F และ G โดยจะใช้รูปแบบ F แล้วจึงตามด้วยรูปแบบ A จากนัน้ก็ได้ใช้
รูปแบบ A อีก 1 ครัง้แล้วจงึจบทอ่นด้วยรูปแบบ G ดงัในตวัอยา่ง 

 
   สรุปรูปแบบจงัหวะ 
    ลกัษณะรูปแบบจงัหวะของท านองในเพลงครุุบปุผชาตินี ้มีลกัษณะเดน่คือ

การใช้รูปแบบจังหวะของท านองในลักษณะของการถาม -ตอบ เช่น ถาม A แล้วตอบด้วย B, C 
และ D หรือการถามด้วย E แล้วตอบด้วย A และ B  
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    รูปแบบจงัหวะท่ีโดดเดน่ท่ีสดุคือรูปแบบ A ซึ่งปรากฏในเพลง 8 ครัง้ พบใน
ท่อน A 4 ครัง้ ท่อน B 2 ครัง้และท่อน C 2 ครัง้ รองลงมาคือรูปแบบ E โดยปรากฏในเพลง 6 ครัง้ 
ต่อมาคือรูปแบบ B ปรากฏในเพลง 3 ครัง้ ต่อมาคือรูปแบบ C กับ D ปรากฏในเพลง 2 ครัง้ และ
รูปแบบ F กบั G ปรากฏในเพลงเพียง 1 ครัง้ 

  5. ทอ่นจบ 
   จากการวิ เคราะห์พบว่า ในเพลงคุ รุบุปผชาติ นี มี้จุดพักระหว่างเพลง

(Cadence) เกิดขึน้ 4 จุด จดุท่ี 1 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน A คือห้องท่ี 20-22 จุดท่ี 2 เกิดขึน้ใน
ตอนจบของท่อน B คือห้องท่ี 62-63 จดุท่ี 3 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน C คือห้องท่ี 77-79 จุดท่ี 4 
เกิดขึน้ในตอนจบของทอ่น A คือห้องท่ี 132-134  
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   เม่ือพิจารณาทอ่นจบของเพลงครุุบปุผชาตทิัง้ 4 ทอ่นแล้ว พบวา่ 
    - จุดท่ี 1 ท่อน A เกิดขึน้ในห้องท่ี 20-22 เป็นการด าเนินคอร์ด V : Vi คือ

คอร์ด Bb มายงัคอร์ด Cm ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ป็นลกัษณะของเคเดนซ์ขดั (Deceptive cadence) 
ซึง่เป็นเคเดนซ์ท่ีให้น า้หนกัเบาท่ีสดุ 

    - จุดท่ี 2 ท่อน B เกิดขึน้ในห้องท่ี 62-63 เป็นการด าเนินคอร์ด ii : V/vi คือ
คอร์ด Fm มายังคอร์ด G ลักษณะดงักล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์เปิด (Half cadence) โดย
คอร์ด G นีเ้ป็นการใช้ Secondary dominant ซึ่งเพ่ือจะเป็นการส่งเพ่ือเปล่ียนคีย์เพลงไปยงัท่อน
เพลงถดัไป 

    - จุดท่ี 3 ท่อน C เกิดขึน้ในห้องท่ี 77-79 เป็นการด าเนินคอร์ด bVII : V คือ
คอร์ด Bb มายงัคอร์ด G ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ป็นลกัษณะของเคเดนซ์แบบเปิด (Half cadence) ซึ่ง
คอร์ด Bbนี ้เป็นคอร์แทนของคอร์ด ii คือคอร์ด Dm กล่าวคือคอร์ด Bb ประกอบด้วยโน้ต Bb D F 
ส่วนคอร์ด Dm ประกอบด้วยโน้ต D F A จะสงัเกตได้ว่ามีโน้ตท่ีซ า้กนัถึง 2 เสียง ดงันัน้จึงสามารถ
ใช้เป็นคอร์ดแทนกนัได้ 
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    - จุดท่ี 4 ท่อน A เกิดขึน้ในห้องท่ี 132-134 เป็นการด าเนินคอร์ด V : Vi คือ
คอร์ด Bb มายงัคอร์ด Cm ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ป็นลกัษณะของเคเดนซ์ขดั (Deceptive cadence) 
ซึ่งเป็นเคเดนซ์ท่ีให้น า้หนกัเบาท่ีสุด ในท่ีนีผู้้ประพนัธ์อาจตัง้ใจให้เพลงนีจ้บด้วยคอร์ดไมเนอร์ ซึ่ง
เป็นการจบเพลงท่ีนุม่นวลแตไ่มห่นกัแนน่ 

แนวทางในการแต่งเพลง 
 เพลงคุรุบุปผชาตินี ้ถือเป็นเพลงท่ีประพันธ์ขึน้มาเพ่ือสดุดีสถาบันครูผู้ ประสิทธ์ิ

ประสาทวิชาแก่บรรดาศิษย์ทกุคน ไม่มีใครท่ีไม่มีครู เนือ้หาท่ีเป็นหลกัของเพลงนีถ้กูน ามาจาก บท
ประพันธ์โคลงส่ีสุภาพของหม่อมหลวงป่ินมาลากุล ซึ่งได้น าดอกกล้วยไม้มาเปรียบเปรยกับ
การศึกษา โดยบนัทึกเสียงครัง้ท่ี 1 ในตอนรายการพิเศษเตรียมอดุมศกึษาร่วมเทิดไท้ทวิมหาราชา 
ในวนัท่ี 23 ตลุาคม พ.ศ. 2549 ขบัร้องโดย พีรชยา พิณเมืองงาม และบนัทึกเสียงครัง้ท่ี 2 ในตอน
รายการพิเศษในวาระครบรอบ 50 ปี คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขับร้องโดยคุณ 
ปาน ธนพร แวกประยรู 

 เน่ืองจากบทประพนัธ์โคลงส่ีสภุาพของหมอ่มหลวงป่ิน มาลากลุนัน้ เป็นบทประพนัธ์
ท่ีภาษาสวยงาม จบัใจ ส่ือทัง้ความหมายและความรู้สึก  ถูกน ามาใส่ท านองและเขียนเนือ้เพลง
ขยายความเพิ่มเติมโดย ประภาส ชลศรานนท์ ท าให้บทเพลงนี ้เกิดให้จินตนาการตามเนือ้หาของ
เพลงได้มากย่ิงขึน้ อีกทัง้การสมัผสัคล้องจองท าให้ผู้ ฟังจดจ าเพลงได้ง่ายขึน้ ในการเรียบเรียงเสียง
ประสานนัน้ ใช้ลีลาของเคร่ืองดนตรีสากล ท าให้เพลงดคูลาสสิก และด้วยการน าโคลงส่ีสภุาพมา
เรียบเรียงเสียงประสานท่ีเป็นสากลนี ้ท าให้บทเพลงครุุบปุผชาตินีเ้ป็นเพลงท่ีทรงคณุค่าเพลงหนึ่ง
จนถึงปัจจบุนั เพราะทกุสถาบนัตา่งก็มีครู และทกุสถาบนัก็ยกยอ่งและเชิดชเูกียรตผิู้ เป็นครู 

 จุดเด่นท าให้บทเพลงคุรุบุปผชาตินีเ้ป็นท่ีรู้จักโดยทั่วกัน มาจากการเอาใจใส่ในทุก
กระบวนการของเพลง ความละเอียดในการผลิตผลงานเพลง ซึง่สามารถวิเคราะห์เพิ่มเตมิดงันี ้

  1. การเลือกนกัร้อง 
   เพลงคุรุบุปผชาติ นี  ้เป็นเพลงท่ี เวทีคุณพระช่วยร่วมกับโรงเรียนเตรียม

อดุมศกึษาในการจดังาน เตรียมอุดมร่วมใจเทิดไท้ทวิมหาราชา ซึ่งประภาส ชลศรานนท์เองก็เป็น
ศิษย์เก่าของโรงเรียนเตรียมอดุมศึกษา และผู้ ท่ีถูกเลือกมาขบัร้องก็คือ พีรชยา พิณเมืองงาม หรือ 
มิว เดอะสตาร์ ซึ่งเป็นศิษย์ปัจจุบนัของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถึงแม้จริตในการเอือ้นค าของ
น้องมิว อาจจะยงัฟังเป็นเดก็ไปหนอ่ย แตก็่มีพลงัเสียงท่ีเกินตวัอีกทัง้ยงัมีเสียงสงูท่ีมีเสนห์่อีกด้วย  
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  2. การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีในการบรรเลง 
   เป็นการใช้เคร่ืองดนตรีสากล ในการบรรเลงซึ่งเป็นเคร่ืองดนตรีประเภท

เคร่ืองสาย เคร่ืองเป่าลมไม้ เคร่ืองเป่าลมทองเหลือง เคร่ืองตีและเคร่ืองลิ่มนิว้ ให้มีความเป็น
คลาสสิกผสมผสานกบัค าร้องแบบไทยเดมิ 

  3. การเลือกวงดนตรี 
   เพลงครุุบุบผชาตินี ้เป็นการใช้วงออร์เคสตรา ขนาดเล็ก เพ่ือท าให้บทเพลงนีดู้

คลาสสิก โดยวงดนตรีท่ีบรรเลงเพลงคุรุบุปผชาติคือวงดุริยางค์กองทัพบก และขับร้องประสาน
เสียงจากชมรมประสานเสียงโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 184 

 
 
 
 



 185 

เพลงทนายแผ่นดิน 
 
 ถึงลมมนัจะแรงหรือร้อนเพียงใดไมก่ลวั 
เมฆฝนจะมืดมวัมิดฟ้าเพียงใดไมห่วัน่ 
ฝุ่ นผงปลิวกระจายพายรุ้ายจะมาขวางกัน้ 
เราอยัการจะฝ่าฟันไป 
 
 ** เพ่ือหาความจริงท่ีโดนบดบงั (พร้อมใจอยัการ) 
เพ่ือค้นความจริงท่ีจริงยิ่งกวา่ (พร้อมกนัเพ่ือบ้านเมือง) 
หยดัยืนคุ้มครองประโยชน์ของรัฐและปวงประชา 
น่ีคือหน้าท่ีทนายแผน่ดนิ 
 
 มือเราจบักนัมัน่ใจไว้ด้วยใจซ่ือตรง 
คือพลงัมัน่คงหวงัด ารงยตุธิรรมความจริง 
อิทธิพลกล า้กรายอ านาจร้ายเราไมเ่กรงกร่ิง 
รวมพลงัความจริงจบัมือเดนิไป 
 
ซ า้ (**) 
 
ให้มืดมิดจนไมเ่ห็นทาง เมฆฝุ่ นฝนท่ีมากัน้ขวางจะเปิดฟ้าให้มนักระจา่ง 
 
ซ า้ (**,**) 
 
หยดัยืนคุ้มครองประโยชน์ของรัฐและปวงประชา 
น่ีคืออยัการของแผน่ดนิ 
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ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับบทเพลง 
 1. ความเป็นมาของเพลง 
  เพลงทนายแผ่นดินนี ้เป็นการร่วมมือกันของประภาส ชลศรานนท์ กับ พชร 

ยตุิธรรมด ารง ซึ่งเป็นอยัการสูงสุด ช่วยกันแต่งเพลงทนายแผ่นดินขึน้มา เพ่ือสร้างประวตัิศาสตร์
ขึน้มาเน่ืองในปีมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรง
ครองราชสมบตัิครบ 60 ปี และเพ่ือกระตุ้น ย า้เตือนให้อยัการทุกคนได้ตระหนกัถึงหน้าท่ีท่ีส าคญั
ยิ่งตอ่แผน่ดนิ อีกทัง้ยงัสามารถชว่ยเป็นส่ือให้ประชาชนได้รู้จกัหน้าท่ีท่ีแท้จริงของอยัการอีกด้วย  

  เพลงทนายแผ่นดนิ ถกูน าเสนอครัง้แรกในรายการคณุพระช่วย เม่ือวนัองัคารท่ี 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยมีท่าน พชร และอยัการรุ่นใหม่กว่า 160 ท่านร่วมขบัร้องกบัวงออเคสต
ร้า จากวงดุริยางค์กองทัพบก และต่อมาส านักอัยการสูงสุดได้น าบทเพลงนีทู้ลเกล้าฯ ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพ่ือทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เพลงนีเ้ป็นเพลงประจ า
สถาบนัอยัการสืบไป 

 2. โครงสร้างของเพลง 
  จากการวิเคราะห์เพลงทนายแผ่นดิน ผู้ วิเคราะห์พบว่าบทเพลงนีมี้ความยาว 60 

ห้องเพลง ประกอบด้วย 7 ท่อน คือท่อน A1 : B : A2 : B : C : B : B โดยแต่ละท่อนนีมี้ความยาว
ไม่เท่ากนั โดยในท่อน A1 และ A2 มีความยาว ห้องเพลง ท่อน B มีความยาว 9 ห้องเพลง ท่อน C 
มีความยาว 6 ห้องเพลง ท่อน Solo เคร่ืองดนตรี มีความยาว 8 ห้องเพลง ซึ่งเม่ือพิจารณาจากตาง
รางจะเห็นรูปแบบของเพลงชดัเจนยิ่งขึน้ดงัตวัอยา่ง 

 

ทอ่น A1 B A2 B Solo C B B 
B 

(วรรค
จบ) 

ห้องท่ี 
1 – 
8 

8 – 
16 

17 – 
24 

24 – 
32 

33 – 
40 

41 – 
46 

47 – 
55 

47 – 
55 

56 – 
60 

จ านวน
ห้อง 

8 9 8 9 8 6 9 9 5 
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 3. คีตลกัษณ์ 
  เม่ือพิจารณาแล้วพบว่า รูปแบบของเพลงทนายแผน่ดินท่ีประภาส ชลศรานนท์ได้

ประพนัธ์ขึน้มานีคื้อ A : B : A : B : C : B : B 
วิเคราะห์เนือ้ร้อง 
 1. ลกัษณะค าร้อง 
  ลกัษณะค าร้องของเพลงทนายแผ่นดินนี ้มีลกัษณะค าพยางค์เป็นส่วนใหญ่ 1 ค า

ร้องตอ่ 1 ตวัโน้ตเป็นส่วนใหญ่ และมีลกัษณะคล้ายกลอนตลาด เน่ืองจากไมมี่ความตายตวัในเร่ือง 
จ านวนค า จ านวนวรรค สมัผสัค า โดยปรากฏการใช้สมัผสัค าในเพลงทายแผน่ดนิ ดงันี ้
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 2. ความหมายของค าร้อง 
  จากความเป็นมาของเพลงในข้างต้นนัน้ เพลงทนายแผ่นดิน เป็นเพลงท่ีแต่งขึน้

เพ่ือกระตุ้นและย า้เตือนหน้าท่ีของผู้ ท่ีเป็นอัยการ และเพ่ือส่ือถึงหน้าท่ีของอัยการให้ประชาชน
ได้รับรู้ โดยในท่อน Verse 1 เป็นการเกร่ินน าเข้าสู่บทเพลงโดยการสร้างบรรยากาศท่ีมีอุปสรรค
ตา่งๆ เชน่ลมท่ีพดัมาอยา่งแรง อากาศท่ีร้อน ท้องฟ้าเมฆฝนมืดมวั ฝุ่ นผงปลิวดัง่มีพาย ุแล้วทิง้ท้าย
เข้าสูใ่จความส าคญัของบทเพลงคือ อปุสรรคทัง้หมดนี ้อยัการ จะฝ่าฟันไปให้ได้ ดงัในเนือ้เพลง 

“ถึงลมมนัจะแรงหรือร้อนเพียงใดไมก่ลวั 
เมฆฝนจะมืดมวัมิดฟ้าเพียงใดไมห่วัน่ 

ฝุ่ นผงปลิวกระจายพายรุ้ายจะมาขวางกัน้ 
เราอยัการจะฝ่าฟันไป” 

  ท่อน Hook เป็นการเล่าถึงหน้าท่ีส าคัญของอัยการ คือค้นหาความจริง ท่ีเป็น
ความจริงแท้แน่นอนสามารถเช่ือถือได้มากท่ีสุด และคุ้ มครองประโยชน์ของส่วนรัฐบาลและ
ประชาชน ดงัในเนือ้เพลง 

“เพ่ือหาความจริงท่ีโดนบดบงั 
เพ่ือค้นความจริงท่ีจริงยิ่งกว่า 

หยดัยืนคุ้มครองประโยชน์ของรัฐและปวงประชา 
น่ีคือหน้าท่ีทนายแผ่นดนิ” 

  ท่อน Verse 2 เป็นท่อนท่ีแสดงถึงความร่วมมือ ความสามคัคีของเหล่าอยัการ ซึ่ง
จะเป็นพลังในการต่อสู้ กับอ านาจ อิทธิพลต่างๆท่ีมิชอบธรรม เม่ือร่วมมือกันแล้วก็จะสามารถ
เอาชนะอ านาจเหลา่นัน้ได้ ดงัในเนือ้เพลง 

“มือเราจบักนัมัน่ใจไว้ด้วยใจซ่ือตรง 
คือพลงัมัน่คงหวงัด ารงยตุธิรรมความจริง 
อิทธิพลกล า้กรายอ านาจร้ายเราไมเ่กรงกร่ิง 

รวมพลงัความจริงจบัมือเดนิไป” 
  ท่อน Bridge เป็นท่อนท่ีกระตุ้น ย า้เตือน และให้ก าลงัใจเหล่าอยัการให้ต่อสู้ เพ่ือ

คุ้มครองผลประโยชน์ของทุกคน โดยเปรียบเปรยอุปสรรค ความมืดมิด เมฆ ฝุ่ น ทุกคนจะต้อง
เอาชนะอปุสรรคเหลา่นีใ้ห้ได้ ดงัในเนือ้เพลง 

“ให้มืดมิดจนไมเ่ห็นทาง เมฆฝุ่ นฝนท่ีมากัน้ขวางจะเปิดฟ้าให้มนักระจา่ง” 
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วิเคราะห์ท านอง 
 เพลงทนายแผ่นดินนัน้ จากการท่ีน ามาวิเคราะห์อยู่ในบนัไดเสียง C เมเจอร์ โดยโน้ต

หลกัท่ีใช้อยู่ 7 เสียง คือ C D E F G A B โดยในเพลงนีจ้ะมีการใช้โน้ตท่ีไม่ได้อยู่ในบนัไดเสียงด้วย
ในบางจดุ และการวิเคราะห์เพลงนีไ้ด้ยดึหลกัทางวิชาการโดยอ้างไว้ในบทท่ี 2 ดงัตอ่ไปนี ้

  1. ชว่งเสียงเพลงทนายแผน่ดนิ 
   ระยะห่างของช่วงเสียง(Range) โน้ตท่ีต ่าท่ีสุดคือโน้ต E4 ปรากฏในห้องท่ี 1

และ 17 ของเพลง และโน้ตท่ีสูงท่ีสุดคือโน้ต F5 ปรากฏใน ห้องท่ี 6, 14, 22, 30, 53 และ 58 ของ
เพลง ดัง้นัน้เพลงทนายแผน่ดนินีมี้ระยะหา่งของชว่งเสียงเป็นขัน้คู ่9 ไมเนอร์  

  2. ประโยคเพลง 
   ผู้วิจัยวิเคราะห์ประโยคเพลงโดยแบ่งเป็นวรรคเพลงตามหน่วยของเพลงท่ีมี

ความคิดจบสมบรูณ์ในตวัเอง และแบง่ยอ่ยเป็นวลีเพ่ือให้เห็นความสมัพนัธ์ของในแตล่ะวลีมากขึน้
ดงัตอ่ไปนี ้

    2.1 วรรคเพลง 
     2.1.1 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน A1 เป็นวรรคเพลงแรกของบทเพลงมี 4 

ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 เข้าห้องท่ี 1 
 

 
 
     2.1.2 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน A1 มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 4 เข้าห้องท่ี 5 
 

 
 
     2.1.3 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน B มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี  โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 8 เข้าห้องท่ี 9 
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     2.1.4 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน B มี 5 ห้องเพลงหรือ 2 วลี  โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 12 เข้าห้องท่ี 13 
 

 
 
     2.1.5 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน A2 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี เป็นการขึน้

ห้องเพลงแบบครบจงัหวะห้องเพลง หรือขึน้จงัหวะท่ี 1  
 

 
 
     2.1.6 วรรคเพลงท่ี 2 ในท่อน A2 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 20 เข้าห้องท่ี 21 
 

 
 
     2.1.7 วรรคเพลงท่ี 1 ในท่อน C มี 6 ห้องเพลงหรือ 3 วลี  โดยมีการ 

Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 41 เข้าห้องท่ี 42 
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     2.1.8 วรรคเพลงในท่อน B มี ท่ีมีการซ า้ในตอนจบของเพลง มี 5 ห้อง
เพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ Pick-up โน้ตจงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 56 เข้าห้องท่ี 57 

 

 
 
    2.2 วลีเพลง 
     ในการศกึษาวลีเพลงทนายแผน่ดนินี ้แบง่การวิเคราะห์เป็นทีละวลีเพลง

เทา่นัน้ โดยแตล่ะวลีเพลงนัน้อาจจะมีหลายวรรคค าร้องหรือวรรคค าร้องเดียวก็เป็นได้ 
     2.2.1 วลีท่ี 1 ท่อน A1 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 1 – 2 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตวั A หรือ Subdominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Subdominant เช่นกัน และมี
ค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.2 วลีท่ี 2 ท่อน A1 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 2 – 4 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตวั G หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Dominant เช่นกัน และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.3 วลีท่ี 3 ท่อน A1 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 4 – 6 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตัว G หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Subdominant และมีค าร้อง
ทัง้หมด 
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     2.2.4 วลีท่ี 4 ท่อน A1 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 7 – 8 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตวั D หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต D หรือ Supertonic เช่นกนั และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.5 วลีท่ี 1 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 8 – 10 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตัว G หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Subdominant และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 
 
     2.2.6 วลีท่ี 2 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 10 – 12 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตวั G หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Dominant เช่นกัน และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 
 
     เม่ือวิเคราะห์จากวลีท่ี 1 และ 2 ในท่อน B แล้ว พบว่ามีการใช้เทคนิค 

การซ า้โดยการเปล่ียนระดบัเสียง (Sequence) ดงัจดุท่ีลกูศรชีโ้ยงไปในตวัอย่าง โดยจะเป็นการซ า้
ท่ีเปล่ียนระดบัเสียงลง 1 เสียง แม้จะมีบางตวัโน้ตท่ีไม่ได้เปล่ียนระดบัเสียงลงไป 1 เสียง อยู่บ้าง 
อาจเป็นเพราะเพื่อให้เข้ากบัค าร้องมากขึน้ ดงัในตวัอยา่ง 
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     2.2.7 วลีท่ี 3 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 12 – 14 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตวั G หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic และมีค าร้องทัง้หมด 
 

 
 
     2.2.8 วลีท่ี 4 ท่อน B มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 14 – 16 ขึน้ต้นด้วย

โน้ตตวั G หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic และมีค าร้องทัง้หมด 
 

 
 
     2.2.9 วลีท่ี 1 ท่อน A2 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 17 – 18 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั G หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต A หรือ Subdominant เช่นกัน และมี
ค าร้องทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.10 วลีท่ี 2 ท่อน A2 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 19 – 20 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั A หรือ Subdominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต G หรือ Dominant และมีค าร้อง
ทัง้หมด 
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     2.2.11 วลีท่ี 3 ท่อน A2 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 20 – 22 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั G หรือ Dominant ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต B หรือ Leading tone และมีค าร้อง
ทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.12 วลีท่ี 4 ท่อน A2 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 23 – 24 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั D หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต D หรือ Supertonic เช่นกนั และมีค า
ร้องทัง้หมด 

 

 
 
     2.2.13 วลีท่ี 1 ท่อน C มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 41 – 42 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic เชน่กนั และมีค าร้องทัง้หมด 
 

 
 
     2.2.14 วลีท่ี 2 ท่อน C มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 42 – 43 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic เชน่กนั และมีค าร้องทัง้หมด 
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     2.2.15 วลีท่ี 3 ท่อน C มี 4 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 43 – 46 ขึน้ต้น

ด้วยโน้ตตวั C หรือ Tonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต B หรือ Leading tone โดยห้องท่ี 46 นัน้
เป็นโน้ตท่ีมีการเอือ้นจากค าร้องในห้องท่ี 45 เพ่ือให้เป็นโน้ตท่ีเข้ากบัคอร์ดนัน่เอง 

 

 
 
   สรุปประโยคเพลง 
    จากการวิเคราะห์ประโยคเพลงของเพลงทนายแผ่นดิน จะเห็นได้ว่า วรรค

เพลงเป็นลกัษณะการถามตอบ โดยวรรคท่ี 1 จะมีหน้าท่ีถาม วรรคท่ี 2 จะท าหน้าท่ีตอบ โดยการ
ถามตอบแบบไมเ่หมือนหรือคล้ายกนัเลย  

    ในด้านวลีเพลงนัน้จะเห็นได้ทัง้เพลงเป็นการขึน้วลีแบบเร่ิมท านองไม่ครบ
จงัหวะห้องเพลง(Anacrusis) โดยใช้เทคนิค Pick – up เข้ามาในวลีต่างๆ ในด้านเทคนิคท่ีให้ใน
เพลงนัน้ มิได้มีเทคนิคใดท่ีโดดเด่น ส่วนใหญ่เป็นลักษณะการถามและตอบแบบไม่เหมือนหรือ
คล้ายกันเลยในแต่ละวลี แต่ก็พบเทคนิคการซ า้โดยการเปล่ียนระดับเสียง(Sequence) โดยพบ
เทคนิคนีใ้นทอ่น B ซึง่เป็นทอ่น Hook ของบทเพลง 

  3. การเคล่ือนท่ีของท านอง 
   จากการศึกษาการเคล่ือนท่ีของท านอง พบว่า เพลงทนายแผ่นดินนี ้มีการใช้

วิธีการเคล่ือนท านองอยู่ 3 แบบ คือ การเคล่ือนท านองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) การ
เคล่ือนท านองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) และท านองแบบการซ า้ (Repetition)โดยแบ่งการ
วิเคราะห์กาเคล่ือนท่ีของท านองเป็นโมทีฟ(Motif) เน่ืองจากวลีของเพลงนี ้เป็นวลีท่ีมีความยาวมาก 
จงึต้องแบง่วิเคราะห์เป็นโมทีฟ (Motif) เพ่ือให้เห็นการเคล่ือนท่ีของท านองได้ชดัเจนขึน้ดงันี ้
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   จากการวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่า การเคล่ือนท่ีของท านองเพลงทนายแผ่นดินนี ้

เม่ือพิจารณาตามแต่ละ โมทีฟ (Motif) แล้วนัน้ มีทัง้การเคล่ือนท่ีแบบตามขัน้(Conjunct motion) 
การเคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) และท านองแบบการซ า้ (Repetition) ปรากฏอยู่ใน
บทเพลง โดยการเคล่ือนท่ีของท านองท่ีพบมากท่ีสุดคือ การเคล่ือนท่ีแบบตามขัน้(Conjunct 
motion) โดยปรากฏท านองแบบตามขัน้นีใ้นห้องท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 และ 60 รองลงมาคือลักษณะการเคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้ (Disjunct 
motion) โดยปรากฏท านองแบบข้ามขัน้นีใ้นห้องท่ี 4, 5, 8, 9, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 47, 
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48, 49 และ 50 และลักษณะการเคล่ือนท่ีของท านองท่ีพบน้อยท่ีสุดคือ ท านองแบบการซ า้ 
(Repetition) โดยปรากฏในห้องท่ี 7 และ 13 

   ดังนัน้ลักษณะเด่นของการเคล่ือนท่ีของท านองในเพลงทนายแผ่นดินนีคื้อ 
ลกัษณะการเคล่ือนท่ีแบบตามขัน้(Conjunct motion)แม้จะมีบางโน้ตท่ีกระโดดเป็นคู่ 3 บ้าง แต่
เม่ือพิจารณาทัง้โมทีฟ (Motif) แล้วถือว่าเป็นการเคล่ือนท่ีของท านองแบบตามขัน้อยู่ ซึ่งการ
เคล่ือนท่ีของท านองลกัษณะนีจ้ะท าให้ผู้ขบัร้องนัน้ ร้องได้ง่ายจงึสามารถร้องกนัได้โดยทัว่ไป  

  4. รูปแบบจงัหวะ 
   4.1 รูปแบบจังหวะของท านองของเพลงทนายแผ่นดิน มีทัง้สิน้ 15 รูปแบบ 

ดงันี ้
ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 

1 
 

A 

2 
 

B 

3 
 

C 

4 
 

D 

5 
 

E 

6 
 

F 

7 
 

G 

8 
 

H 

9 
 

I 

10 
 

J 

11 
 

K 

12 
 

L 

13 
 

M 

14 
 

N 

15 
 

O 
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   เม่ือน ารูปแบบท่ีพบมาวิเคราะห์จะพบวา่รูปแบบทัง้ 15 นัน้มีการพฒันาจงัหวะ 
(Variation) จากจงัหวะของท านองหลกั ดงันี ้

 

 
   4.2 จงัหวะของท านองในท่อน A1 นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ

ท านอง 2 รูปแบบ คือ A และ B โดยจะใช้รูปแบบ A ติดกันสามครัง้แล้วจึงตามด้วย B ลักษณะ
ดงักล่าวนีเ้ป็นลกัษณะของการถาม-ตอบ กล่าวคือประโยคถามจะใช้รูปแบบ A ซึ่งจะมีลกัษณะ
การถามถึงสามครัง้ แล้วจงึตอบโดยใช้รูปแบบ B ดงัในตวัอยา่ง  

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

2  

 

B 

3  

 

C 

4 
 

D 

4  

 

D 
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   4.3 จังหวะของท านองในท่อน B นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ

ท านองเพียงรูปแบบเดียวคือ รูปแบบ A ติดกนัส่ีรอบ ซึ่งลกัษณะดงักล่าวนีท้ าให้ผู้ขบัร้อง ร้องและ
จดจ ารูปแบบของจงัหวะได้เร็วยิ่งขึน้ และในทอ่น B นี ้ยงัมีการร้องวนซ า้อีกถึงส่ีรอบ ดงัในตวัอยา่ง 

 
 
   นอกจากนีใ้นตอนท้ายของเพลงยงัมีการซ า้ประโยคสดุท้ายของเพลง โดยการ

เปล่ียนค าร้องบางค า แต่เม่ือพิจารณารูปแบบของจังหวะแล้ว ก็ยงัเป็นรูปแบบ A ทัง้หมด ดงัใน
ตวัอยา่ง 

 
 
   4.4 จงัหวะของท านองในท่อน A2 นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ

ท านอง 3 รูปแบบ คือ A, B และ C ซึ่งรูปแบบจงัหวะในท่อน A2 นี ้จะแตกตา่งจากในท่อน A1 อยู่
บ้าง กล่าวคือใช้ลักษณะของการถาม-ตอบ เหมือนกัน แต่ในท่อน A2 นี ้จะใช้ประโยคถามด้วย
รูปแบบ A และ B และจะตอบด้วยประโยค C เสมอ ดงัในตวัอยา่ง  
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   4.5 จงัหวะของท านองในท่อน C นัน้ จะเห็นได้ว่ามีการใช้รูปแบบจงัหวะของ

เพียงรูปแบบเดียวคือ รูปแบบ D ลกัษณะของทอ่น C นี ้ท าหน้าท่ีเป็นท่อน Bridge ซึง่ปรากฏในบท
เพลงเพียงครัง้เดียว และไม่สมัพนัธ์กบัท่อนใดในบทเพลงเลย รูปแบบของจงัหวะจึงไม่เหมือนกับ
ทอ่นอ่ืน ๆ ในบทเพลง ดงัในตวัอยา่ง 

 
 
   สรุปรูปแบบจงัหวะ 
    ลกัษณะรูปแบบจงัหวะของท านองในเพลงทนายแผ่นดินนี ้มีลกัษณะเด่น

คือการใช้รูปแบบท่ีซ า้กนัทัง้หมดในท่อนเพลง โดยลกัษณะนีพ้บในท่อน B ซึ่งเป็นท่อน Hook ของ
บทเพลง และลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งคือการใช้รูปแบบจังหวะของท านองในลักษณะของการ
ถาม-ตอบ เชน่ ถาม A แล้วตอบด้วย B หรือการถามด้วย A, B แล้วตอบด้วย C  

    รูปแบบจงัหวะท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือรูปแบบ A ซึ่งปรากฏในเพลง 22 ครัง้ พบ
ในท่อน B 18 ครัง้ ท่อน A1 3 ครัง้และท่อน A2 1 ครัง้ รองลงมาคือรูปแบบ D โดยปรากฏในเพลง 
3 และรูปแบบ B กบั C ปรากฏในเพลงเพียงรูปแบบละ 2 ครัง้ 

  5. ทอ่นจบ 
   จากการวิเคราะห์พบว่า ในเพลงทนายแผ่นดินนีมี้จุดพักระหว่างเพลง

(Cadence) เกิดขึน้ 8 จุด จุดท่ี 1 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน A1 คือห้องท่ี 7-8 จุดท่ี 2 เกิดขึน้ใน
ตอนจบของท่อน B คือห้องท่ี 15-16 จดุท่ี 3 เกิดขึน้ในตอนจบของทอ่น A2 คือห้องท่ี 23-24 จดุท่ี 4 
เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน B คือห้องท่ี 31-32 จุดท่ี 5 เกิดขึน้ในตอนจบของท่อน C คือห้องท่ี 45-
46 จดุท่ี 6 - 7 เกิดขึน้ในตอนจบของทอ่น B ซึ่งมีการวนซ า้สองรอบ คือห้องท่ี 54-55 จดุท่ี 8 เกิดขึน้
ในตอนจบเพลง คือห้องท่ี 59-60  
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   เม่ือพิจารณาทอ่นจบของเพลงทนายแผน่ดนิทัง้ 8 จดุแล้ว พบวา่ 
    - จดุท่ี 1 ท่อน A1 เกิดขึน้ในห้องท่ี 7-8 เป็นการด าเนินคอร์ด ii : V คือคอร์ด 

Dm มายงัคอร์ด G ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ป็นลกัษณะของเคเดนซ์เปิด (Half cadence) ท่ีสามารถใช้
เพ่ือเป็นการสง่เข้าสูท่อ่นเพลงตอ่ไปได้ดี 
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    - จุดท่ี 2 ท่อน B เกิดขึน้ในห้องท่ี 15-16 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด G มายังคอร์ด C ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) ซึง่จะให้ความรู้สกึของการจบทอ่นท่ีหนกัแนน่สมบรูณ์ 

    - จุดท่ี 3 ท่อน A2 เกิดขึน้ในห้องท่ี 23-24 เป็นการด าเนินคอร์ด ii : V คือ
คอร์ด Dm มายังคอร์ด G ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์เปิด (Half cadence) ท่ี
สามารถใช้เพ่ือเป็นการสง่เข้าสูท่อ่นเพลงตอ่ไปได้ดี 

    - จุดท่ี 4 ท่อน B เกิดขึน้ในห้องท่ี 31-32 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือ
คอร์ด G มายังคอร์ด C ลักษณะดังกล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect 
authentic cadence) ซึง่จะให้ความรู้สกึของการจบทอ่นท่ีหนกัแนน่สมบรูณ์ 

    - จุดท่ี 5 ท่อน C เกิดขึน้ในห้องท่ี 45-46 เป็นการด าเนินคอร์ด bVII : V คือ
คอร์ด Bb มายงัคอร์ด G ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ป็นลกัษณะของเคเดนซ์แบบเปิด (Half cadence) ซึ่ง
คอร์ด Bbนี ้เป็นคอร์แทนของคอร์ด ii คือคอร์ด Dm กล่าวคือคอร์ด Bb ประกอบด้วยโน้ต Bb D F 
ส่วนคอร์ด Dm ประกอบด้วยโน้ต D F A จะสงัเกตได้ว่ามีโน้ตท่ีซ า้กนัถึง 2 เสียง ดงันัน้จึงสามารถ
ใช้เป็นคอร์ดแทนกนัได้ 

    - จดุท่ี 6-7 ท่อน B ซึ่งจะมีการวนซ า้ในท่อนนีส้องรอบ เกิดขึน้ในห้องท่ี 54-
55 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือคอร์ด G มายังคอร์ด C ลักษณะดงักล่าวนีเ้ป็นลักษณะของเค
เดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect authentic cadence) ซึ่งจะให้ความรู้สึกของการจบท่อนท่ีหนัก
แนน่สมบรูณ์ 

    - จดุท่ี 8 เกิดขึน้ในตอนจบของเพลง ซึง่เป็นการน าประโยคสดุท้ายของทอ่น 
B มาร้องซ า้โดยดดัแปลงเนือ้ร้องบางค าให้แตกต่างจากเดิมเล็กน้อย เกิดขึน้ในห้องท่ี 59-60 เป็น
การด าเนินคอร์ด V : I คือคอร์ด G มายงัคอร์ด C ลกัษณะดงักล่าวนีเ้ป็นลกัษณะของเคเดนซ์แบบ
ปิดสมบรูณ์ (Perfect authentic cadence) ซึง่จะให้ความรู้สกึของการจบทอ่นท่ีหนกัแนน่สมบรูณ์ 

แนวทางในการแต่งเพลง 
 เพลงทนายแผ่นดินนี ้ถือเป็นบทเพลงท่ีส าคญัของอาชีพของคนไทยอาชีพหนึ่ง นัน่ก็

คือ อัยการ ถูกประพันธ์ขึน้มาเพ่ือสร้างประวตัิศาสตร์เน่ืองในปีมหามงคลท่ีพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ทรงครองราชสมบตัิครบ 60 ปี และเพ่ือกระตุ้น ย า้
เตือนให้อยัการทุกคนได้ตระหนกัถึงหน้าท่ีท่ีส าคญัยิ่งต่อแผ่นดิน อีกทัง้ยงัสามารถช่วยเป็นส่ือให้
ประชาชนได้รู้จกัหน้าท่ีท่ีแท้จริงของอยัการ 
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 เพลงทนายแผ่นดิน ถูกน าเสนอครัง้แรกในรายการคุณพระช่วย เม่ือวนัอังคารท่ี 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2549 โดยมีทา่น พชร และอยัการรุ่นใหมก่วา่ 160 ทา่นร่วมขบัร้องกบัวง 

 ออร์เคสตรา จากวงดริุยางค์กองทพับก และตอ่มาส านกัอยัการสงูสดุได้น าบทเพลงนี ้
ทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั เพ่ือทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เพลงนี ้
เป็นเพลงประจ าสถาบนัอยัการสืบไป 

 เน่ืองด้วยการประพนัธ์ท่ีใช้ท านองแบบตามขัน้และรูปแบบจงัหวะท่ีไม่ซบัซ้อน ร้องซ า้
ไปซ า้มา ท่ีให้เพลงนีเ้ป็นบทเพลงท่ีร้องได้ง่ายและมีความไพเราะ และยังเป็นเพลงท่ีมีคีตลักษณ์
ของเพลงเหมือนกบับทเพลงสมยันิยม ท าให้วยัรุ่นยคุใหม่เข้าถึงบทเพลงได้ง่ายขึน้ จดุเดน่ท าให้บท
เพลงทนายแผ่นดินนีเ้ป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่กัน มาจากการเอาใจใส่ในทุกกระบวนการของเพลง ความ
ละเอียดในการผลิตผลงานเพลง ซึง่สามารถวิเคราะห์เพิ่มเตมิดงันี ้

  1. การเลือกนกัร้อง 
   เพลงทนายแผ่นดินนี ้ประพันธ์ขึน้มาเพ่ือกระตุ้น ย า้เตือนให้อยัการทุกคนได้

ตระหนกัถึงหน้าท่ีท่ีส าคญัยิ่งตอ่แผ่นดิน และเป็นส่ือให้ประชาชนได้รู้จกัหน้าท่ีท่ีแท้จริงของอยัการ 
ในการน าเสนอครัง้แรกเม่ือวนัอังคารท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 จึงเป็นผู้ ท่ีร่วมประพันธ์เพลงนี ้
ขึน้มา นัน่ก็คือ คณุพชร ยตุิธรรมด ารง และอยัการรุ่นใหม่กว่า 160 ท่าน อีกทัง้บคุคลอ่ืนๆท่ีขบัร้อง
เพลงนีเ้ชน่ จกัรพฒัน์ เอ่ียมหนนุและยทุธพล อินพึง่ 

  2. การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีในการบรรเลง 
   เป็นการใช้เคร่ืองดนตรีสากล ในการบรรเลงซึ่งเป็นเคร่ืองดนตรีประเภท

เคร่ืองสาย เคร่ืองเป่าลมไม้ เคร่ืองเป่าลมทองเหลือง เคร่ืองตีและ เคร่ืองลิ่มนิว้ ให้มีความเป็น
คลาสสิก ฟังดฮูกึเหิมและอลงัการ 

  3. การเลือกวงดนตรี 
   เพลงทนายแผน่ดนินี ้เป็นการใช้วงออร์เคสตรา เพ่ือท าให้บทเพลงนีด้คูลาสสิก 

อลงัการ ฟังดแูล้วกระตุ้นให้ผู้ ฟังมีความฮกึเหิม มีก าลงัใจ โดยวงดนตรีท่ีบรรเลงเพลงทนายแผน่ดิน
คือวงดริุยางค์กองทพับก และขบัร้องประสานเสียงโดยคณะอยัการรุ่นใหม่ 
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เพลงเป็นหน่ึงเป็นนิจ 

 
จะนานเพียงไหนทกุห้วงค านงึ เธอก็ยงัเป็นหนึง่เป็นนิจ 

 
ความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับบทเพลง 
 1. ความเป็นมาของเพลง 
  เพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจนี ้ประภาส ชลศรานนท์ประพันธ์ขึน้มาเพ่ือเป็นเพลง

ประกอบช่วงพิเศษสัน้ๆ ช่วงหนึ่งในรายการคณุพระช่วย ออกอากาศประมาณสามถึงส่ีเดือน ซึ่ง
เป็นเร่ืองราวของคน หรือสิ่งของ หรือสถานท่ีท่ีเป็นอนัดบัแรกของเมืองไทย ซึ่งเดิมทีนัน้มีช่ือช่วงว่า 
“ท่ีหนึ่งตลอดกาล” ด้วยความท่ีอยากให้มีลีลา ภาษาท่ีเป็นภาษาของคณุพระมากกว่าเดิม เขาจึง
ตัง้ช่ือชว่งพิเศษนัน้ให้ใหม่ว่า เป็นหนึง่เป็นนิจ ซึ่งมีความหมายเดียวกบัค าว่า ท่ีหนึง่ตลอดกาล โดย
เพลงท่ีแตง่ขึน้มานีเ้ป็นเพลงเพลงสัน้ๆ เทา่นัน้ 

 2. โครงสร้างของเพลง 
  จากการวิเคราะห์เพลงเป็นหนึง่เป็นนิจ เป็นเพลงท่ีมีความยาวเพียง 5 ห้องเพลง 
 3. คีตลกัษณ์ 
  เน่ืองจากบทเพลงเป็นเพียงวรรคเพลงสัน้ๆ จึงไมส่ามารถก าหนดเป็นคีตลกัษณ์ได้ 

แตห่ากน าค าร้องไปรวมกบัองค์ประกอบอ่ืนๆ ของบทเพลง ท่ีมีดนตรีอินโทรก่อนเข้ามาถึงเนือ้ร้อง
แล้ว จะสามารถสรุปได้ว่า คีตลกัษณ์ของเพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจ ท่ีประภาส ชลศรานนท์ได้ประพนัธ์
ขึน้มานีคื้อ A 

วิเคราะห์เนือ้ร้อง 
 1. ลกัษณะค าร้อง 
  ลักษณะค าร้องของเพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจนี ้เป็นวรรคเพลงสัน้ๆ มีลักษณะค า

พยางค์เป็นส่วนใหญ่ 1 ค าร้องต่อ 1 ตัวโน้ตเป็นส่วนใหญ่ และมีลักษณะคล้ายกลอนตลาด 
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เน่ืองจากไมมี่ความตายตวัในเร่ือง จ านวนค า จ านวนวรรค สมัผสัค าโดยปรากฏการใช้สมัผสัค าใน
เพลงเป็นหนึง่เป็นนิจ ดงันี ้

  
 

 2. ความหมายของค าร้อง 
  จากความเป็นมาของเพลงในข้างต้นนัน้ เพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจนีเ้ป็นเพลงท่ีแตง่ขึน้

เพ่ือประกอบชว่งพิเศษสัน้ๆ ในรายการคณุพระชว่ย ซึง่เป็นเพลงสัน้ๆ มีความยาวเพียงวรรคค าร้อง
เดียวเทา่นัน้ ด้วยช่วงของรายการนัน้เป็นช่วงท่ีเก่ียวข้องกบัคน หรือสิ่งของ หรือสถานท่ีท่ีเป็นอันดบั
แรกของเมืองไทย เนือ้เพลงจึงเป็นวรรคสัน้ๆ ท่ีมีความหมายครอบคลุม กล่าวคือบอกกล่าวว่า ไม่
วา่จะนานเพียงใด คน สิ่งของ หรือสถานท่ีตา่งๆ ก็ยงัเป็นท่ีรู้จกั หรือจะเรียกวา่ “ท่ีหนึง่ตลอดกาล” 

วิเคราะห์ท านอง 
 เพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจนัน้ จากการท่ีน ามาวิเคราะห์ อยู่ในบนัไดเสียง C เมเจอร์ โดยมี

การด าเนินท านองอยู่ในรูปแบบของ C Pentatonic major scale กล่าวคือ มีโน้ตท่ีใช้อยู่ 5 เสียง 
คือ C D E G A และการวิเคราะห์เพลงนีไ้ด้ยดึหลกัทางวิชาการโดยอ้างไว้ในบทท่ี 2 ดงัตอ่ไปนี ้

  1. ชว่งเสียงเพลงเป็นหนึง่เป็นนิจ 
   ระยะห่างของช่วงเสียง(Range) ในเพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจนัน้ โน้ตท่ีต ่าท่ีสุดคือ

โน้ต G4 ปรากฏในห้องท่ี 4 และโน้ตท่ีสงูท่ีสดุคือโน้ต G5 ปรากฏใน ห้องท่ี 2 ของเพลง ดัง้นัน้เพลง
เป็นหนึง่เป็นนิจนีมี้ระยะหา่งของชว่งเสียงเป็นขัน้คู ่8 เพอร์เฟค  

  2. ประโยคเพลง 
   เพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจ เป็นวรรคเพลงสัน้ๆ ผู้ วิจัยวิเคราะห์ประโยคเพลงโดย

แบ่งเป็นวรรคเพลงตามหน่วยของเพลงท่ีมีความคิดจบสมบูรณ์ในตัวเอง และแบ่งย่อยเป็นวลี
เพ่ือให้เห็นความสมัพนัธ์ของในแตล่ะวลีมากขึน้ดงัตอ่ไปนี ้

    2.1 วรรคเพลง 
     2.1.1 วรรคเพลงท่ี 1 มี 4 ห้องเพลงหรือ 2 วลี โดยมีการ Pick-up โน้ต

จงัหวะท่ี 4 ห้องท่ี 1เข้าห้องท่ี 2 
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    2.2 วลีเพลง 
     ในการศึกษาวลีเพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจนี ้แบ่งการวิเคราะห์เป็นทีละวลี

เพลงเทา่นัน้ โดยแตล่ะวลีเพลงนัน้อาจจะมีหลายวรรคค าร้องหรือวรรคค าร้องเดียวก็เป็นได้ 
     2.2.1 วลีท่ี 1 มี 3 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 1 – 3 ขึน้ต้นด้วยโน้ตตวั D 

หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic และมีค าร้องทัง้หมด 
 

 
 
     2.2.2 วลีท่ี 2 มี 2 ห้องเพลง คือห้องเพลงท่ี 4 – 5 ขึน้ต้นด้วยโน้ตตวั D 

หรือ Supertonic ด าเนินท านองจบวลีด้วยโน้ต C หรือ Tonic และมีค าร้องทัง้หมด 
 

 
 
   สรุปประโยคเพลง 
    จากการวิเคราะห์ประโยคเพลงของเพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจ ซึ่งเป็นวรรคเพลง

สัน้ๆ สามารถแบง่เป็นวลีเพลงได้ 2 วลี เป็นการขึน้วลีแบบเร่ิมท านองไม่ครบจงัหวะห้องเพลง โดย
ใช้เทคนิค Pick – up เข้ามาในวลีต่างๆ ในด้านเทคนิคท่ีให้ในเพลงนัน้ มิได้มีเทคนิคใดท่ีโดดเด่น 
สว่นใหญ่เป็นลกัษณะการถามและตอบแบบไมเ่หมือนหรือคล้ายกนัเลย  

  3. การเคล่ือนท่ีของท านอง 
   จากการศกึษาการเคล่ือนท่ีของท านอง พบว่า เพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจนี ้มีการใช้

วิธีการเคล่ือนท านองอยู่ 2 แบบ คือ การเคล่ือนท านองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) และการ
เคล่ือนท านองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) โดยแบ่งการวิเคราะห์การเคล่ือนท่ีของท านองเป็น
วลีเพ่ือให้เห็นการเคล่ือนท่ีของท านองได้ชดัเจนขึน้ดงันี ้
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   จากการวิเคราะห์ จะเห็นได้ว่า การเคล่ือนท่ีของท านองเพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจนี ้

มีการเคล่ือนท่ีแบบตามขัน้(Conjunct motion) และการเคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้นัน้(Disjunct motion) 
โดยจะปรากฏอยูใ่นเพลงเทา่ๆกนั แม้ในวลีท่ีเคล่ือนท านองแบบตามขัน้จะมีการกระโดดเป็นขัน้คู ่3 
อยู่บ้าง แต่เม่ือพิจารณาโดยรวมทัง้วลีแล้ว ก็ยงัถือเป็นท านองแบบตามขัน้อยู่ โดยปรากฏท านอง
แบบตามขัน้นีใ้นห้องท่ี 1, 2 และ 3 ส่วนท านองท่ีมีการเคล่ือนท่ีแบบข้ามขัน้นัน้(Disjunct motion) 
ปรากฏในห้องท่ี 4 และ 5 ซึ่งลักษณะการเคล่ือนท่ีของท านองในเพลงนีม้ิได้มีแบบใดท่ีโดดเด่น 
เน่ืองจากเป็นเพียงวรรคเพลงสัน้ๆ เทา่นัน้ 

  4. รูปแบบจงัหวะ 
   4.1 รูปแบบจังหวะของท านองของเพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจ มีทัง้สิน้ 2 รูปแบบ 

ดงันี ้
 

 
   4.2 จงัหวะของท านองในเพลงเป็นหนึง่เป็นนิจนัน้ จะเห็นได้วา่มีการใช้รูปแบบ

จงัหวะของท านอง 2 รูปแบบในลกัษณะของการถาม-ตอบ กล่าวคือประโยคถามจะใช้รูปแบบ A 
และจะตอบโดยใช้รูปแบบ B ดงัในตวัอยา่ง 

 

 

ล าดบั จงัหวะของท านอง รูปแบบ 

1 
 

A 

2 
 

B 
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   สรุปรูปแบบจงัหวะ 
    ลกัษณะรูปแบบจงัหวะของท านองในเพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจนี ้เป็นลกัษณะ

ของการถาม -ตอบ กล่าวคือ ใช้รูปแบบจังหวะ A เป็นรูปแบบในการถาม แล้วตอบด้วย B โดย
รูปแบบทัง้ 2 นีป้รากฏรูปแบบละ 1 ครัง้ในบทเพลง 

  5. ทอ่นจบ 
   จากการวิเคราะห์พบว่า ในเพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจนีมี้จุดพักระหว่างเพลง

(Cadence) เกิดขึน้ 1 จดุ โดยเกิดขึน้ในตอนจบของบทเพลงคือห้องท่ี 4-5  

 
 
   เม่ือพิจารณาทอ่นจบของเพลงเป็นหนึง่เป็นนิจแล้ว พบวา่ 
    - จุดท่ี 1 เกิดขึน้ในห้องท่ี 4-5 เป็นการด าเนินคอร์ด V : I คือคอร์ด G มายงั

คอร์ด C ลักษณะดังกล่าวนี เ้ป็นลักษณะของเคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์  (Perfect authentic 
cadence) ซึง่จะให้ความรู้สกึของการจบทอ่นท่ีหนกัแนน่สมบรูณ์ 

แนวทางในการแต่งเพลง 
 เพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจนี ้ประภาส ชลศรานนท์ประพันธ์ขึน้มาเพ่ือเป็นเพลงประกอบ

ชว่งพิเศษสัน้ๆ ชว่งหนึง่ในรายการคณุพระชว่ย ออกอากาศประมาณสามถึงส่ีเดือน ซึง่เป็นเร่ืองราว
ของคน หรือสิ่งของ หรือสถานท่ีท่ีเป็นอันดับแรกของเมืองไทย ซึ่งเดิมทีนัน้มีช่ือช่วงว่า “ท่ีหนึ่ง
ตลอดกาล” ด้วยความท่ีอยากให้มีลีลา ภาษาท่ีเป็นภาษาของคณุพระมากกว่าเดิม เขาจึงตัง้ช่ือ
ชว่งพิเศษนัน้ให้ใหมว่า่ เป็นหนึง่เป็นนิจ ซึง่มีความหมายเดียวกบัค าวา่ ท่ีหนึง่ตลอด 

 หากจะมีค า ๆ ใดท่ีจะเป็นประโยคสัน้ๆ แตค่วามหมายของประโยคนัน้ลกึซึง้ สามารถ
นกึตอ่ จินตนาการตอ่ไปไมรู้่จดุจบ คงคดิหาได้ยาก แตเ่พลงเป็นหนึง่เป็นนิจนีเ้ป็นวรรคเพลงสัน้ๆ ท่ี
มีความหมายมากมายอยู่ในประโดยนัน้ ด้วยความไพเพราะของเสียงร้อง เนือ้ร้องและดนตรีท่ีลง
ตัว ท าให้ผู้ ฟังหลายๆคน คงเป็ดวนซ า้ฟังเพลงนีก้ันไปหลายรอบ อีกทั ง้ยังเป็นเพลงท่ีมีการ
ผสมผสานระหวา่งดนตรีไทยกบัดนตรีสากลท าให้เป็นเพลงท่ีเชิดชวูฒันธรรมไทยอีกเพลงหนึง่ด้วย 

 จดุเดน่ท าให้บทเพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจเป็นท่ีรู้จกัโดยทัว่กนั มาจากการเอาใจใส่ในทุก
กระบวนการของเพลง ความละเอียดในการผลิตผลงานเพลง ซึง่สามารถวิเคราะห์เพิ่มเตมิดงันี ้
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  1. การเลือกนกัร้อง 
   เพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจนี ้เป็นเพียงวรรคเพลงสัน้ๆ ขบัร้องโดยเสียงของผู้หญิท่ีมี

น าเสียงท่ีไพเราะ ฟังแล้วรู้สึกถึงความนุ่มนวล และความเย็นสบายท่ีสมัผสัได้ โดยนกัร้องท่ีขับร้อง
เพลงนีคื้อ ธิดาพร เทพสตูร 

  2. การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีในการบรรเลง 
   เป็นการผสมผสานระหว่างเคร่ืองดนตรีไทยและเคร่ืองดนตรีสากล โดยเคร่ือง

ดนตรีสากลมีหน้าท่ีด าเนินคอร์ด ให้บทเพลงน่าฟังละใช้เคร่ืองดนตรีไทยคอยสอดประสานเข้ามา
ในชว่งท่ีเหมาะสม เคร่ืองดนตรีไทยท่ีน ามาบรรเลงในเพลงนีไ้ด้แก่ ระนาดเอก ฉ่ิง และขิม 

  3. การเลือกวงดนตรี 
   เพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจนี ้ใช้ออร์เคสตรา เพ่ือท าให้บทเพลงนีย้ิ่งใหญ่ และ

สอดแทรกดนตรีไทยเข้าไปเพ่ือให้เข้าถึงวฒันธรรมไทยได้ง่ายขึน้ โดยวงดนตรีท่ีบรรเลงเพลงนีคื้อ
วงคณุพระชว่ยออร์เคสตรา ซึง่เป็นวงดนตรีประจ ารายการคณุพระชว่ย  
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บทที่ 5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงของประภาส ชลศรานนท์ การศึกษาวิจยัครัง้นี ้

เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาวิเคราะห์ โดยอาศัยข้อมูลทางวิชาการ เอกสาร สิ่งพิมพ์ หนังสือ 
บทความ เว็บไซต์ท่ีเก่ียวข้อง แผ่นซีดี การสมัภาษณ์บคุคลข้อมลูและผู้ ท่ีเก่ียวข้อง โดยศกึษาข้อมลู
ตามวิธีการทางหลักมานุษยดุริยางควิทยา ซึ่งด าเนินการมาเป็นล าดับ สามารถท าการสรุปผล
การศกึษาได้ดงันี ้

 
จุดมุ่งหมายของของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาชีวประวตัแิละผลงานของประภาส ชลศรานนท์ 
2. เพ่ือวิเคราะห์ผลงานการประพนัธ์เพลงของประภาส ชลศรานนท์ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
การศกึษาวิจยัในครัง้นี ้เป็นการศกึษาวิจยัเชิงพรรณนาวิเคราะห์ โดยเร่ิมต้นจากผู้วิจยัได้

ศกึษาเอกสารต ารางานวิชาการ เอกสารงานวิจยั เอกสารสิ่งพิมพ์ วีดีทศัน์ และผู้ ท่ีมีประสบการณ์
โดยตรง จากนัน้จึงน าข้อมูลท่ีได้มาทัง้หมดมาเรียบเรียงข้อมูล ศึกษาและวิเคราะห์ในด้านต่างๆ 
ตอ่ไปนี ้ 

 1. ประวัตแิละผลงานของประภาส ชลศรานนท์ 
  1.1 ประวตัสิว่นตวั 
  1.2 ประวตักิารศกึษา 
  1.3 ชีวิตครอบครัว 
  1.4 ประวตักิารท างาน 
  1.5 เกียรตยิศและช่ือเสียง 
  1.6 หลกัและแนวคดิในการประพนัธ์เพลง 
  1.7 ผลงาน 
 2. วิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงของประภาส ชลศรานนท์ 
  2.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับทเพลง 
   2.1.1 ความเป็นมาของเพลง 
   2.1.2 โครงสร้างของเพลง 
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   2.1.3 คีตลกัษณ์ 
  2.2 วิเคราะห์เนือ้ร้อง 
   2.2.1 ลกัษณะค าร้อง 
   2.2.2 ความหมายของค าร้อง 
  2.3 วิเคราะห์ท านอง 
   2.3.1 ชว่งเสียง 
   2.3.2 ประโยคเพลง 
   2.3.3 การเคล่ือนท่ีของท านอง 
   2.3.4 รูปแบบจงัหวะ 
   2.3.5 ทอ่นจบ 
  2.4 แนวทางในการแตง่เพลง 
   2.4.1 การเลือกนกัร้อง 
   2.4.2 การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีในการบรรเลง 
   2.4.3 การเลือกวงดนตรี 
 

สรุปผลการศึกษาวิจัย 
ผู้วิจยัได้สรุปผลการศกึษาวิจยัเป็น 2 สว่นคือ 
 1. ชีวประวัติและผลงานของประภาส ชลศรานนท์ 
  ประภาส ชลศรานนท์ มีช่ือเล่นท่ีใครๆ เรียกกันอย่างคุ้นเคยว่า พ่ีจิก เกิดเม่ือวนัท่ี 

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2503 เป็นชาวจงัหวดัชลบุรี ประภาส ชลศรานนท์เร่ิมเข้าศึกษาในระดบัชัน้
อนุบาลท่ีโรงเรียนทิดหลอง ในระดับชัน้ประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวัดกลางดอน จังหวัดชลบุรี 
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นท่ีโรงเรียนแสนสุข และท่ีโรงเรียนแห่งนีเ้อง เขาได้มีโอกาสเร่ิมเขียน
เพลงครัง้แรก เป็นเพลงเชียร์กีฬาสี จากนัน้เขาก็ได้เขียนเพลงต่อมาเร่ือยๆ ซึ่งเพลงท่ีได้รับการ
บนัทึกเสียงในเวลาต่อมาเป็นเพลงท่ีเขาเขียนเล่นๆ กับเพ่ือน เม่ือครัง้เรียนในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายท่ีโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษา จงัหวดักรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเตรียมอดุมศกึษาแห่ง
นีน้ัน้ เขาก็ได้พบได้เห็นงานเขียนของหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ซึ่งเป็นผู้ ก่อตัง้โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาอยู่ตลอด ทัง้ค าขวัญ โคลงกลอนและกาพย์กลอน ต่อมาเม่ือเขาได้เข้าศึกษาต่อใน 
ระดบัอดุมศกึษา ท่ีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั บทเพลงตา่ง ๆ ท่ีเขาแตง่
ขึน้เม่ือสมยัท่ีเรียนในระดบัชัน้มธัยม ก็ได้ติดตามเขาไปร้อง ไปเล่นกบัเพ่ือน ๆ นิสิตในคณะ จนเกิด
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เป็นเทปคาสเสทชุด “ปรากฏการณ์ฝน” ถึงแม่จะไม่ได้ประสบความส าเร็จด้านยอดขายเท่าท่ีควร 
แตช่ื่อของประภาส ชลศรานนท์และวงเฉลียง ก็เร่ิมเป็นท่ีรู้จกัขึน้มาในเวลานัน้ 

  เพลงของประภาส ชลศรานนท์ เกิดขึน้ครัง้แรกในยคุปลายของแผน่เสียง ก้าวสูย่คุ
รุ่งโรจน์ของคาสเสท ผ่านยุคซีดี เอ็มพี 3 เอ็มพี 4 จนถึงยุคของไอพอด เขาเร่ิมเขียนเพลงอย่าง
จริงจงั เม่ือรับผิดชอบฝ่ายดแูลการผลิต ท่ีบิรษัท คีตา แผ่นเสียง – เทป จ ากดั สร้างเพลงยอดนิยม
หลากหลายรุ่น หลายแนว ทัง้ป๊อป แจ๊ซ สามช่า ร็อค เขียนเพลงแปลกๆ มากขึน้ เพ่ือเป็นทางเลือก
ให้แก่ผู้ ฟัง เขียนเพลงน ารายการ เพลงประกอบละคร เพลงประกอบโฆษณา และเพลงคณุพระชว่ย 
กว่า 200 เพลงท่ีประภาส ชลศรานนท์ เขียนขึน้และกว่าคร่ึง ครองความนิยมอย่างต่อเน่ืองตลอด
ระยะเวลาท่ีผา่นมา 

  ประภาส ชลศรานนท์มีหลักและแนวคิดในการแต่งเพลงท่ีแตกต่างจากนักแต่ง
เพลงคนอ่ืนๆ ท าให้เพลงของเขานัน้มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ทัง้ในด้านภาษาท่ีเขาใช้เป็นภาษาท่ีไทย
ท่ีน่ารัก แฝงไปด้วยอารมณ์ขนั บางเพลงก็จะแฝงไปด้วยแง่คิดในเชิงปรัชญา มีชัน้เชิงในการเล่า
เร่ือง และเป็นมมุมองท่ีแตกตา่งอย่างท่ีหาพบได้ยากในเพลงของศิลปินอ่ืนๆ ท าให้ผู้ ฟังสามารถตอ่
ยอดจินตนาการไปตามเนือ้ร้องและทว่งท านองของเพลงได้อย่างมากมาย 

  หลกัและวิธีคิดในการท างานและการประพนัธ์เพลงของประภาส ชลศรานนท์นัน้
ประกอบไปด้วย 7 วิธี คือ 

   1) ท าลายกรอบลวงตา คือการมองออกไปนอกกรอบหรือการคิดแบบนอก
กรอบ ซึ่งแท้จริงแล้วการตีกรอบของการท างานนัน้ท าให้คิดงานไม่ออก แต่เม่ือมองออกไปนอก
กรอบก็จะได้ความคดิสร้างสรรค์เกิดขึน้ ซึง่เป็นกรอบท่ีใหญ่กวา่กรอบเดมินัน่เอง 

   2) มองย้อนศร คือการคดิในมมุกลบั 
   3) หนามยอกเอาหนามบง่ ซึง่วิธีนีจ้ะท าให้เกิดความคดิสร้างสรรค์ขึน้มา 
   4) เร่ืองเล็กรอบตวั คือการพูดคยุ การฟัง รอบๆตวัในแตล่ะวนั สามารถน ามา

สร้างเป็นผลงานได้ 
   5) จบัคู่ผสมพนัธุ์ เช่นการน าไอศกรีมมาผสมกับมะม่วงน า้ปลาหวาน ซึ่งเป็น

ความคดิสร้างสรรค์ท่ีนา่สนใจ  
   6) สมมตุินะสมมตุิ เป็นวิธีการคิดท่ีเขาน ามาใช้มากท่ีสดุเวลาเขียนหนงัสือหรือ

เขียนเพลง อาทิ เพลงท่ีมีเนือ้ร้องว่า “ถ้าโลกนีมี้เราเพียงสองคน” การสมมตุิอาจจะท าให้เราคิดถึง
สิ่งท่ีเป็นไปไมไ่ด้ แล้วท าให้มนัเป็นไปได้ เพียงแคล่องท าด ู
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   7) ขีดไปก่อน เขียนไปก่อน คือการคิดนัน้ต้องเขียนไปก่อน แล้วค่อยพยายาม
แก้ไขจนกว่าจะได้สิ่งท่ีดีท่ีสุดออกมา เหล่านีล้้วนเป็นทางเลือกของวิธีคิด ท่ีพาเราออกจากกรอบ
ของความเคยชินทัง้สิน้ 

  ปัจจบุนัประภาส ชลศรานนท์ อาศยัอยู่ท่ีจดัหวดัปทุมธานี ประกอบอาชีพเป็นทัง้
นกัคิด นกัเขียน ผู้ก ากบั ผู้อ านวยการผลิต บรรณาธิการและนกัแตง่เพลง อีกทัง้ยงัเป็นผู้ ร่วมก่อตัง้
บริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากดั (มหาชน) กบัคณุปัญญา นิรันดร์กลุ ปัจจบุนั ประภาส 
ชลศ-รานนท์ ด ารงต าแหน่งรองประธานกรรมการของบริษัทเวิร์คพอยท์ เอ็นเตอร์เทนเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) เขาได้สร้างผลงานมากมายให้กับวงการเพลงของไทย จนได้รับรางวัลการันตีความ
สามารถอยา่งมากมาย รวมไปถึงรางวลัศิลปินแหง่ชาต ิสาขาศิลปะการแสดง ประเภทผู้สร้างสรรค์
งานบนัเทิงและดนตรีไทยสากล ประจ าปี 2561 จากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ถือเป็น
ศลิปินแหง่ชาตท่ีิอายนุ้อยท่ีสดุในปี 2561  

 2. การวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงของประภาส ชลศรานนท์ 
  2.1 ความรู้ทัว่ไปเก่ียวกบับทเพลง 
   จากการศกึษาวิเคราะห์บทเพลงของประภาส ชลศรานนท์ ซึ่งมีประเด็นในการ

วิเคราะห์คือ ความเป็นมาของเพลง โครงสร้างของเพลงและคีตลกัษณ์ พบวา่ 
   บทเพลงเพลงรากไทย เป็นแนวความคิดหลักของรายการคุณพระช่วย ท่ีจะ

ท านบุ ารุงรักษาวฒันธรรมของไทยให้มีรากท่ีมัน่คง โดยใช้เพลงและวิธีการน าเสนอแบบร่วมสมยั
มาเป็นส่ือกลาง ซึง่เป็นวิธีการท่ีจะช่วยให้ผู้ ฟังในสมยัใหม่ได้สมัผสักบัรากวฒันธรรมไทยได้ง่ายขึน้ 
แล้วจงึมีบทเพลงอ่ืนๆ ท่ีแตง่ขึน้เพ่ือเชิดชวูฒันธรรมไทยตามมา ในบางเพลงก็เป็นเพลงท่ีแตง่ขึน้มา
ในโอกาสส าคญัต่างๆ ท่ีแสดงถึงวิถีชีวิต อาชีพ ความเป็นอยู่ของชาวไทย  ดงัเช่นในเพลงครุุบุปผ
ชาติ ท่ีแต่งขึน้มาในโอกาสท่ีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา จัดงานเตรียมอุดมร่วมใจเทิดไท้ทวิมหา
ราชา ในด้านโครงสร้างและคีตลักษณ์ของเพลงนัน้ ในแต่ละเพลงก็จะแตกต่างกันออกไปดังนี ้
เพลงท่ีมีคีตลกัษณ์ตอนเดียวคือ A ในเพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจ เพลงท่ีมีคีตลกัษณ์อยู่ในรูปแบบ ไบ
นารี (Binary form) คือ AB ในเพลงรากไทยและเพลงแก้วกัลยา เพลงท่ีมีคีตลกัษณ์อยู่ในรูปแบบ 
เทอร์นาร่ี (Ternary form) คือ AABA ในเพลงควายไทย เพลงท่ีมีคีตลักษณ์อยู่ในรูปแบบรอนโด 
(Rondo form) ในเพลงข้าวเหนียว เพลงท่ีมีคีตลักษณ์แบบ ABCA ในเพลงครุุบุปผชาติ เพลงท่ีมี
คีตลกัษณ์แบบ ABABCBB ในเพลงนายแผน่ดนิ โดยคีตลกัษณ์ของบทเพลงทัง้ 7 เพลงมีรูปแบบ 7 
รูปแบบได้แก่ AB, AABABA, ABABABCBAA, ABABB, ABCA, ABABCBB และ A 
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  2.2 วิเคราะห์เนือ้ร้อง 
   จากการศึกษาวิเคราะห์เนือ้ร้องของบทเพลงท่ีประพันธ์โดยประภาส ชลศรา

นนท์ ซึง่มีประเดน็การวิเคราะห์คือ ลกัษณะของค าร้องและความหมายของค าร้อง พบวา่  
   ในด้านลักษณะค าร้องนัน้ บทเพลงส่วนใหญ่ของประภาส ชลศรานนท์ มี

ลกัษณะค าพยางค์เป็นส่วนใหญ่ 1 ค าร้องต่อ 1 ตวัโน้ตเป็นส่วนใหญ่ และมีลกัษณะคล้ายกลอน
ตลาด เน่ืองจากไม่มีความตายตวัในเร่ือง จ านวนค า จ านวนวรรค สมัผสัค า ทัง้นี ้เกิดจากจ านวน
ของค า จงัหวะ ท านอง และความหมายท่ีต้องการส่ือออกมา  

   ในด้านความหมายของค าร้องนัน้ พบว่า แต่ละท่อนเพลงจะมีการตีกรอบ
พล็อตเร่ืองท่ีต้องการเล่า เพ่ือให้ไม่หลุดออกจากสิ่งท่ีต้องการส่ือสาร แล้วจึงใส่ค าร้องท่ีน่าสนใจ
และมีสมัผสัคล้องจองกนัลงไป เนือ้เพลงส่วนใหญ่เป็นการเปรียบเทียบ เปรียบเปรย ถึงวฒันธรรม 
วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การด าเนินชีวิต อาหารการกิน แม้กระทัง่ คณุของสตัว์ท่ีอยู่คูม่ากับชาวไทย
ตัง้แต่โบราณ  ส่วนหนึ่งนัน้มาจากประสบการณ์จริงท่ีประภาส ชลศรานนท์ได้เคยสัมผัสมา 
การศกึษาเพิ่มเตมิถึงภาษาท้องถ่ินตา่งๆ และจินตนาการความคดิสร้างสรรค์ของตนเองอีกด้วย 

  2.3 วิเคราะห์ท านอง 
   จากการศึกษาวิเคราะห์ท านองของบทเพลงท่ีประพันธ์โดยประภาส ชลศรา

นนท์ ซึ่งมีประเด็นการวิเคราะห์คือ ชว่งเสียง ประโยคเพลง การเคล่ือนท่ีของท านอง รูปแบบจงัหวะ 
คีต-ลกัษณ์และทอ่นจบ พบวา่  

    1) ช่วงเสียง พบว่า บทเพลงส่วนใหญ่ไม่ว่าจะร้องด้วยผู้ชายหรือผู้หญิง จะ
อยูใ่นช่วงเสียงเป็นขัน้คู ่11 เพอร์เฟค (P11) ซึง่เป็นชว่งเสียงท่ีไมห่่างกนัมากจนเกินไป ท าให้ผู้ ท่ีขบั
ร้องนัน้ร้องออกมาได้โดยง่าย ผู้ ท่ีฟังก็สามารถร้องตามได้โดยง่าย ช่วงเสียงท่ีเป็นขัน้คู ่11 เพอร์เฟค 
(P11) นี ้พบใน เพลงควายไทย เพลงข้าวเหนียว เพลงแก้วกัลป์ยาและเพลงคุรุบุปผชาติ ส่วนใน
เพลงรากไทยนัน้อยู่ในช่วงเสียงเป็นขัน้คู ่13 ไมเนอร์ (m13) เพลงทนายแผ่นดินนัน้อยู่ในช่วงเสียง
เป็นขัน้คู ่9 ไมเนอร์ (m9) และเพลงเป็นหนึง่เป็นนิจอยูใ่นชว่งเสียง 8 เพอร์เฟค (P8) 

    2) ประโยคเพลง พบว่าเพลงชองประภาส ชลศรานนท์นัน้ วรรคเพลงส่วน
ใหญ่เป็นลักษณะการถาม – ตอบ โดยวรรคท่ี 1 จะท าหน้าท่ีถาม (Antecedent) วรรคท่ี 2 จะท า
หน้าท่ีตอบ (Consequence) โดยใช้วิธีการถามตอบแบบไม่เหมือนหรือคล้ายกันเลย (Non – 
Period form) ส่วนในด้านของวลีนัน้ จะพบทัง้แบบเร่ิมท านองไม่ครบจังหวะห้องเพลง และเร่ิม
ท านองแบบครบจงัหวะห้องเพลง โดยในวลีตา่งๆ จะมีเทคนิคท่ีใช้โดดเดน่ในแตล่ะเพลงตา่งกนั แต่
จะมีการใช้เทคนิคนัน้ในเพลงซ า้ไปซ า้มา เช่นในเพลงควายไทย วลีส่วนใหญ่จะใช้เทคนิคการ
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พฒันา(Variation) หรือ Near Repettition อยู่ในหลายจุดของเพลง และในเพลงครุุบุปผชาติจะมี
การใช้เทคนิคซ า้โดยการเปล่ียนระดบัเสียง (Sequence) อยู่หลายจดุในเพลง ทัง้นีอ้าจจะมีการใช้
เทคนิคอ่ืนปะปนอยูบ้่าง แตจ่ะมีเทคนิคท่ีโดดเดน่ พบเจอซ า้ๆ ในเพลงอยูเ่พียงหนึง่เทคนิคเทา่นัน้ 

    3) การเคล่ือนท่ีของท านอง พบว่ามีการใช้การเคล่ือนท่ีแบบตามขัน้ 
(Conjunct motion) การเค ล่ือน ท่ีแบบ ข้ามขัน้  (Disjunct motion) และท านองแบบการซ า้ 
(Repetition) อยู่โดยทัว่ๆ ไปของแต่ละบทเพลง แต่จะมีการใช้ลักษณะใดลักษณะหนึ่งเท่านัน้ ท่ี
โดดเดน่และจะพบบอ่ยมากในเพลง  

    4) รูปแบบจงัหวะ พบว่า ในแตล่ะเพลงนัน้มีการใช้รูปแบบจงัหวะมากน้อย
แตกต่างกันออกไป โดยเพลงเป็นหนึ่งเป็นนิจใช้รูปแบบจงัหวะน้อยท่ีสดุเพียง 2 แบบ เพลงทนาย
แผ่นดิน มีการใช้รูปแบบจังหวะ 4 แบบ เพลงรากไทย เพลงควายไทย เพลงแก้วกัลยา มีการใช้
รูปแบบจงัหวะ 5 แบบ เพลงข้าวเหนียวมีการใช้รูปแบบจงัหวะ 6 แบบ และเพลงครุุบปุผชาติ มีการ
ใช้รูปแบบจงัหวะ 7 แบบ 

    5) ท่อนจบ พบว่ามีการใช้เคเดนซ์แบบปิดสมบูรณ์ (Perfect authentic 
cadence) เคเดนซ์เปิด (Half cadence) และเคเดนซ์ขัด (Deceptive cadence) เพลง โดยเค
เดนซ์ท่ีนิยมในทอ่นจบมากท่ีสดุคือเคเดนซ์แบบปิดสมบรูณ์ (Perfect authentic cadence) 

  2.4 แนวทางในการแตง่เพลง 
    จากการศกึษาวิเคราะห์แนวทางในการแตง่เพลงของประภาส ชลศรานนท์ 

ซึง่มีประเดน็การวิเคราะห์คือ การเลือกนกัร้อง การเลือกใช้เคร่ืองดนตรีในการบรรเลงและการเลือก
วงดนตรี พบวา่  

     การเลือกนักร้องนัน้จะเป็นนกัร้องท่ีมีน า้เสียงเข้ากับเนือ้หาของเพลงท่ี
แต่งขึน้มา เม่ือร้องแล้วผู้ ฟังเช่ือในความเป็นตัวตน ในสิ่งท่ีนักร้องส่ือออกมาจริงๆ ส่วนในการ
เลือกใช้เคร่ืองดนตรีและวงดนตรีในการบรรเลงนัน้ จะนิยมเลือกใช้เคร่ืองดนตรีไทยท่ีเหมาะสมกบั
บทเพลงนัน้ๆ มาเลน่ร่วมกบัวงเคร่ืองสายสากล วงออร์เคสตรา เพ่ือให้บทเพลงดคูลาสสิก และเพ่ือ
เชิดชคูวามงามของศลิปวฒันธรรมไทย 
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อภปิรายผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงของประภาส ชลศรานนท์ โดยมี

วตัถปุระสงค์ในการศกึษาชีวประวตัิและวิเคราะห์ผลงานการประพนัธ์เพลงของประภาส ชลศรา -
นนท์ นกัแตง่เพลงท่ีมีช่ือเสียง และมีเอกลกัษณ์ท่ีโดดเดน่ในการแตง่เพลงนัน้ ผู้วิจยัจะขออภิปราย
ดงันี ้

 ประภาส ชลศรานนท์ เป็นบุคคลท่ีช่ืนชอบการแต่งเพลงมาตัง้แต่ช่วงท่ีศึกษาอยู่ ใน
ระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น ด้วยความท่ีเป็นนกัคิด นกัเขียน ท าให้เขาน าเนือ้ร้องมารวมเข้ากับ
ท านองเป็นบทเพลงท่ีไพเราะได้ และด้วยวิธีคิด วิธีเขียนท่ีแตกตา่งจากผู้ อ่ืน ท าให้บทเพลงของเขา
มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีแตกต่างจากบทเพลงอ่ืนๆ ทัง้นีม้าจากวิธีการคิดท่ีน ามาซึ่งจุดก าเนิดของ
ความคิดสร้างสรรค์และการมองออกไปนอกกรอบ ซึ่งค าว่านอกกรอบของประภาส ชลศรานนท์นี ้
มิได้นอกกรอบไปจนเกินเลย แต่เป็นกรอบท่ีใหญ่กว่ากรอบเดิมท่ีคนส่วนใหญ่ตัง้เอาไว้ ท าให้บท
ประพนัธ์ท่ีเกิดขึน้เป็นภาษาท่ีสวยงามและมีความแปลกใหม ่เนือ้ร้องท่ีเขียนก็มาจากประสบการณ์
ส่วนตวั ประสบการณ์ท่ีมาจากคนรอบข้าง และจินตนาการท่ีเกิดขึน้ โดยในบทเพลงส่วนใหญ่จะ
แฝงไปด้วยแง่คิดในเชิงปรัชญาให้ผู้ ฟังได้จินตนาการไปกับเนือ้เพลงเม่ือได้รับฟัง ในด้านของ
ท านองนัน้ก็จะเป็นลกัษณะของท านองแบบไทยๆ ท่ีได้ยินติดหูมาตัง้แต่วยัเด็ก และเม่ือถูกเรียบ
เรียงดนตรีในแบบร่วมสมยัท าให้ผลงานของประภาส ชลศรานนท์นัน้เป็นบทเพลงท่ีทรงคณุค่าท่ี
เชิดชวูฒันธรรมของไทยได้อยา่งดี 

 ผลการศึกษาวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ผลงานการประพันธ์เพลงของประภาส ชลศรา
นนท์นี ้สอดคล้องกบัผลการวิจยัของ นิธิพนัธุ์ สวุรรณรงค์ (2549: 262) ท่ีได้ศกึษาวิเคราะห์ผลงาน
เพลงไทยลูกทุ่งประพนัธ์โดยสลา คณุวุฒิ พบว่า ลกัษณะของท านองเพลงในแต่ละท่อนสามารถ
แบง่ส่วนย่อยได้ตัง้แต ่2 – 4 วลี ท านองในวลีส่วนต้นมกัจะถกูน ามาใช้อีกในรูปเดิม หรืออาจมีการ
ปรับปรุงแล้วน ามาใช้ ด้านค าร้องพบว่าลักษณะค าร้องเป็นวรรณกรรมประเภทกลอนตลาด ซึ่ง
คล้ายกลอนสุภาพ มีค าไม่แน่นอนผนัแปรไปตามความเหมาะสมของท านองเพลง  สุธีศกัดิ์  ภักดี-
เทวา (2542: 179) ท่ีได้วิเคราะห์เพลงในละครเพลงของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการ ผลการศึกษา
พบว่า บทเพลงเหล่านีเ้ป็นเพลงไทยท่ีน าวิธีคิด วิธีประพันธ์แบบตะวันตกมาปรับใช้ในระดับ
ตา่งๆกนั โครงสร้างใช้รูปแบบของเพลงตะวนัตก แนวท านองใช้โน้ตกลุ่มเพนทาโทนิคแบบไทยเป็น
หลกั ท านองสว่นใหญ่จะเน้นค าร้องมีการใช้ท านองแบบไทยท่ีเรียบง่าย  
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ข้อเสนอแนะเพื่อท าการวิจัยต่อไป 
จากการวิเคราะห์ผลงานการประพนัธ์เพลงของประภาส ชลศรานนท์ นัน้ ผู้วิจยัเห็นว่ามี

แนวทางท่ีจะศกึษาในด้านอ่ืนอีกดงันี ้
 1. ศกึษาบทเพลงอ่ืน ๆ ของประภาส ชลศรานนท์ท่ี ยงัไมไ่ด้ท าในการวิจยัครัง้นี ้
 2. ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบทเพลงท่ีประพันธ์โดยประภาส ชลศรานนท์ กับนัก

ประพนัธ์ท่ีมีช่ือเสียงทา่นอ่ืน 
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