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งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและการประพันธ์บทเพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเท

คอสต ์เป็นระเบียบวิธีวิจัยแบบเชิงคุณภาพมีจุดประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาบริบททางวัฒนธรรมและ
หลกัการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์2) สรา้งสรรคแ์ละเผยแพร่บทเพลง
นมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์ผลการวิจยัพบว่า ธรรมเนียมปฏิบตัิของคริสเตียนคณะเพน็เท
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หนา้ที่เป็นสญัลกัษณ ์ในส่วนของบทเพลงนมสัการพระเจา้มีบทบาทหนา้ที่ต่อคริสตจกัร 3 ประเด็น
คือ 1) สื่อถึงพระเจา้ 2) สื่อถึงสมาชิกในคริสตจักร 3) สื่อถึงตนเอง ดา้นการประพันธเ์พลงพบว่า
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เมจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์ และการพฒันาโมทีฟแบบซีเควนซ ์บนรากฐานของบนัไดเสียง เมเจอร ์ไม
เนอร ์และเพนตาโทนิค  ด้านบทร้องพบว่ามีลักษณะการประพันธ์บทรอ้ง  5 รูปแบบได้แก่ 1) 
ประพันธ์จากประสบการณ์ของตนเอง 2) การดึงเนือ้หาในพระคริสตธรรมคัมภีรม์าใชท้ั้งหมด 3) 
การเขียนโดยบรรยายโวหาร 4) การซ า้ค  าต่างวรรค  5) การอุปมาอุปไมย นอกจากนี้ผู ้วิจัยได้
ประพันธ์บทเพลงนมัสการบทใหม่จากผลการวิเคราะหก์่อนหนา้นีจ้  านวน 3 บทเพลงไดแ้ก่ 1) ลม
หายใจแห่งการสรรเสริญ 2) ขา้ขอสัมผสั 3) บทเพลงนามเดียว จากนัน้จึงน าบทเพลงนมัสการบท
ใหม่มาขบัรอ้งนมสัการพระเจา้ในวนัอาทิตยท์ี่คริสตจกัรเพื่อนแห่งพระคณุปัญญาจารย์ 
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This research is a study of the composition of Pentecostal Christian worship 

songs is a qualitative research methodology, with the following purposes: (1) studying 
the context of Pentecostal cultures and principles in terms of composing worship songs; 
(2) to create and publish new Pentecostal Christian worship songs. The results of the 
research showed that the Pentecostal Christian tradition played two roles in the church: 
(1) the role of the soul; and (2) the role of the symbol. In addition, the worship song plays 
three roles in church: (1) Communication with god; (2) communication with yourself; and 
(3) communication among members of the church. In terms of musical composition, the 
results showed that the composers tended to focus on the movement of melodies in the 
songs, which usually moves in conjunct melodic motion consisting of the perfect, major 
second and minor second, and the application of melodic sequences on the major, 
minor and pentatonic scales. In terms of the lyrics, it was found that there were five 
methods: (1) composing from self-experience; (2) from the Bible; (3) writing in rhetoric; 
(4) repeating the paragraph; and (5) metaphors. In addition, three new worship songs 
were composed and based on the results of previous analysis: (1) Breath of Praise; (2) 
Let me Touch; (3) One Name for Sunday worship services at the Whizdom fellowship. 
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บทท่ี 1  
บทน า 

ภูมิหลัง 
หลักค าสอนของศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ ได้เข้ามาสู่ประเทศไทยครัง้แรก 

จากศิษยาภิบาล 2 คน ไดแ้ก่ ศาสนาจารย ์คารล์ ออกัส เฟรดเดอริค กุตสลาฟ เอ็ม. ดี (Rev. Karl 
Fredrich Augustus Gutzlaff) เป็นชาวเยอรม์ัน จากสมาคมเนเธอรแ์ลนด ์มิชชนันารี และศาสนา
จารย ์จาคอบทอมลิน (Rev. Jacob Tomlin) จากสมาคมลอนดอนมิชชันนารี ในวนัที่ 23 สิงหาคม 
พ.ศ. 2371 แต่ยงัไม่ไดเ้ป็นที่ยอมรบัของคนไทยเท่าไหร่นัก ต่อมาในวนัที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2378 
ไดม้ีการเผยแพร่หลกัค าสอนทางศาสนาคริสตโ์ดยมิชชันนารีของคณะเพรสไบทีเรียน โดยศาสนา
จารย์แดน บิช บรัดเลย์ (Rev. Dan Beach Bradley, M.D.) หรือ ต่อมาคนไทยเรียกว่า หมอ 
บรดัเลย ์ 

หมอบรดัเลยย์ังไดน้ าวิทยาการความรูต้่าง ๆ เขา้มาสู่เมืองไทยดว้ย เช่น การแพทย ์การ
ก่อสรา้ง การพิมพ ์และการสอนภาษาอังกฤษ เป็นการสรา้งคณุประโยชน์ใหก้ับคนไทยเป็นอย่าง
มากจึงท าให้คริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ได้รับการยอมรบัจากคนไทยอย่างแพร่หลาย
นอกจากนีย้ังมีมิชชนันารีอีก 2 คณะที่มีบทบาทต่อศาสนาคริสตในประเทศไทย เขา้มาเผยแพร่ค า
สอนทางศาสนาต่อจากหมดบรดัเลย์ไดแ้ก่ คณะอเมริกันแบ็พติสมิชชั่น (The American Baptist 
Mission) และ คณะอเมริกนัเพรสไบทีเรียน (American Presbyterian Board) ซึ่งต่อมาทัง้ 2 คณะ
นีไ้ดก้่อสรา้งคริสตจกัรที่ส  าคัญของประเทศไทยในปัจจุบนั คือ คริสตจักรที่ 1 ส าเหร่ และโรงเรียน
กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั (กฤษณา รงัสิยนนัทน,์ 2525, น. 14) 

เมื่อระยะเวลาผ่านไปศาสนาคริสตน์ิกายโปรเตสแตนทเ์ริ่มเป็นที่รูจ้กัมากขึน้ในประเทศ
ไทย และมีการแยกออกเป็นหลายคณะ ไดแ้ก่ คณะอนาแบปติสท ์คณะลูเธอรนั คณะแองกลิกัน 
คณะแบปทิสต์ คณะเมทอดิสต์ และคณะเพ็นเทคอสต์ เป็นต้น อย่างไรก็ตามแม้จะมีการแบ่ง
ออกเป็นหลายคณะยังคงยึดหลักค าสอนทางศาสนาจากเนือ้หาในพระคริสตธ์รรมคัมภีร ์ต่อมา
ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ถึงแม้จะยึดหลักค าสอนจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร ์แต่การ
ตีความหมายของข้อมูลต่าง ๆ แตกต่างออกไปตามทัศนคติของมนุษย์ โดยเฉพาะคณะ  
เพ็นเทคอสตท์ี่มีมมุมองความเชือ่บางส่วนแตกต่างกนั แต่คณะนีก้ลบัเติบโตอย่างเนื่องจากรูปแบบ
การนมัสการพระเจา้ และไดร้บัความศรทัธาเป็นอย่างมาก เช่น คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ ที่มี
สาขามากกว่า 10 จงัหวดั    

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
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คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนทค์ณะเพ็นเทคอสตน์ั้นเขา้มาในประเทศไทยในคริสต
ศักราชที่ 1961 โดย ศาสนจารย ์วิลเลี่ยม เอฟ บุทเช่อร ์ที่มาจากประเทศแคนาดาเป็นผู้ก่อตั้ง 
หลังจากนั้น ศาสนจารย ์รอนัลด ์อี ไวท ์ไดร้บัหนา้ที่ก่อตั้งโรงเรียนพระคริสตธ์รรมในประเทศไทย 
(Thailand Pentecostal Seminary) และคริสตจกัรใจสมาน เพื่อใหค้วามรูด้า้นหลักการ และเป็น
สถานที่ไวน้มสัการพระเจา้ในรูปแบบของเพ็นเทคอสต ์ 

ดงันั้นเมื่อทัศนคติการตีความเนือ้หาในพระคริสตธ์รรมคมัภีรเ์ปลี่ยนไป ส่งผลใหรู้ปแบบ
บทเพลงนมัสการถูกปรบัเปลี่ยนตามทศันคติของกลุ่มคนดว้ยเช่นกัน ดังนั้นบทเพลงนมสัการที่ใช้
ในสมัยมารต์ิน ลูเธอร ์ที่มีลักษณะเป็นเพลงฮิมน ์(Hymn) จึงกลายเป็นดนตรีนมัสการร่วมสมัย 
(Contemporary Worship Music)  

ปัจจุบันบทเพลงนมัสการร่วมสมัยได้แพร่กระจายมาสู่ประเทศไทย จากสื่อวิทยุ ส่ือ
ออนไลน ์และได้รบัความนิยมเป็นอย่างมากในหมู่วัยรุ่น เนื่องจากเนื ้อหาของบทเพลงสามารถ
เขา้ใจไดง้่าย และดนตรีไดถู้กปรบัเปลี่ยนไปตามความทันสมยัของโลก ท าใหด้นตรีสามารถสื่อสาร
เขา้ถึงกลุ่มคริสเตียนวัยรุ่นได้เป็นอย่างมาก เป็นเหตุใหบ้ทเพลงนีแ้ทรกซึมเขา้ไปสู่คริสตจักรใน
ประเทศไทยอย่างแพร่หลายซึ่งไดผ้ลกระทบมาจากการปฎิรูปทางศาสนา 

ในศตวรรษที่  14-15 เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของศาสนาคริสต์ในทวีปยุโรป 
ก่อใหเ้กิดนิกายใหม่ของศาสนาคริสตท์ีแ่ยกออกมาจากนิกายโรมนัคาทอลิก คือศาสนาคริสตน์ิกาย
โปรเตสแตนส์ (ซึ่งแปลว่าผู ้ "ประท้วง" หรือ "ผู้คัดค้าน") จากการปฏิรูปทางศาสนาของ มารต์ิน  
ลูเธอร ์(Matin Luther) เมื่อมีการปฏิรูปทางศาสนาความเชื่อและวัฒนธรรมทางศาสนาจึงมีการ
เปลี่ยนแปลงตามไปดว้ย เช่น การลดบทบาททางพิธีกรรมทางศาสนาท าใหค้วามส าคัญในเรื่อง
ความรูค้วามเขา้ใจในพระวจนะของพระเจา้มากขึน้ ดังนัน้ จึงมีการแปลภาษาในพระคริสตธ์รรม
คัมภีร ์(Holy Bible) จากภาษากรีกเป็นภาษาลาติน เพื่อให้คนทั่วไปสามารถอ่านหรือท าความ
เขา้ใจในพระคริสต์ธรรมไดด้้วยตนเอง หรือ เรื่องของ “ศีลสารภาพบาป” เดิมมนุษยจ์ าเป็นตอ้ง
สารภาพบาปผ่านพิธีกรรมทางศาสนาโดยมีบาทหลวง หรือ นักบวชเป็นผูป้ระกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนาให ้เพราะเชื่อว่าบาทหลวงเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษยก์บัพระเจา้เท่านั้น การสารภาพผิด
บาปนั้นไดถู้กช าระจากการสละพระชนมช์ีพโดยการถูกตรึงบนไมก้างเขนเมื่อ 2000 กว่าปีที่แลว้ 
ดงันัน้พระเยซูจึงเป็นตวักลางระหว่างมนษุยก์บัพระเจา้โดยตรง เมื่อมนุษยม์ีความเชื่อและไวว้างใจ
ว่าพระเยซูคริสตเ์ป็นพระเจา้ และเป็นพระผูช้่วยใหร้อด ดงันัน้คนที่เชื่อก็ถือว่าเป็นบุตรของพระเจา้
ดว้ยเช่นกัน จึงสามารถสารภาพความผิดบาปกับพระเจา้ไดโ้ดยตรง (ปรชัญา ใจภักดี, 2556, น. 
23) 
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เมื่อระยะเวลาผ่านไป 500 ปี ศาสนาคริสตน์ิกายโปรเตสแตนทเ์ริ่มเป็นที่รูจ้กัมากขึน้ และ
มีการแยกออกเป็นหลายคณะ เช่น คณะลูเธอรนั คณะแองกลิคัน อนาแบปทิสต ์คณะแบปทิสต ์
คณะเมทอดิสต ์และคณะเพ็นเทคอสต ์ 

จุดก าเนิดของคณะเพ็นเทคอสต์เกิดขึน้ในปีคริสตศ์ักราช 1901 มีการจัดงานฟ้ืนฟูที่รฐั
แคนซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างที่งานก าลังด าเนิน ไปนั้นได้เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์ขึน้
ระหว่างการนมสัการ ไดม้ีผูห้ญิงชื่อ อกัเนส ออสแมน (Agnes Ozman) สามารถพดูภาษาแปลก ๆ 
ซึ่งการอัศจรรยน์ีไ้ม่ไดเ้กิดขึน้มาตัง้แต่สมยัการปฏิรูปศาสนาของมารต์ิน ลเูธอร ์นานแลว้ จึงท าให้
ชาลส ์พารแ์ฮมม ์(Charles Parham) ผูท้ี่อยู่ในเหตกุารณเ์กิดความประทบัใจ จึงมีการจดัประชุมที่
งานฟ้ืนฟูที่ 312 ถนนอาซูซ่า (Azusa Street) ซึ่งมีการจัดเวทีขนาดใหญ่และไดเ้กิดเหตุการณ์การ
อศัจรรยเ์กิดขึน้ เช่น มีการรกัษาโรค การพดูและการแปลภาษาแปลก ๆ ท าใหค้นที่อยู่ในบริเวณนัน้
ได้เห็นและเกิดความเชื่อ รวมทั้งมีคนกลับใจมาเป็นคริสเตียนเป็นจ านวนมาก ต่อมาคริสเตียน
คณะนีถู้กเรียกว่า "เพ็นเทคอสต"์ มีรากศพัทม์าจากภาษากรีกว่า "Penta" แปลว่า "หา้" รวมกันเป็น
เลข 50 ซึ่ง ปรากฏการณน์ีเ้ป็นภาพสะทอ้นถึงเนือ้หาในพระคริสตธ์รรมคมัภีร ์บทกิจการบทที่ 2 ขอ้
ที่ 1 ถึง 13 ในพนัธะสญัญาใหม่ (อภิรกัษ์ สอนพรินทร,์ 2561) (เอกสารจากเว็ปไซด)์  

เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ในวนัเพ็นเทคอสตใ์น พนัธะสญัญาใหม่ ในบทกิจการ บทที่ 2 ขอ้ที่ 1 
ถึง 4 ไดอ้ธิบายไวว่้า 

“เมื่อถึงวนัเพ็นเทคอสต ์พวกเขาทัง้หมดมารวมอยู่ในที่เดียวกนั ทนัใดนัน้ก็มีเสียงจาก
ฟ้าสวรรคเ์หมือนเสียงพายุกลา้ดังก้องไปทั่วทั้งบา้นที่เขานั่งอยู่ พวกเขาเห็นสิ่งที่ดเูหมือนเปลวไฟ
รูปร่างคล้ายลิน้กระจายออกและมาอยู่เหนือพวกเขาแต่ละคน ทุกคนเป่ียมด้วยพระวิญญาณ
บริสทุธ์ิและเร่ิมพดูภาษาต่าง ๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพ้วกเขาสามารถพดูได”้  

จากขอ้มลูเบือ้งตน้ที่มาของการตัง้ชื่อ “คณะเพ็นเทคอสต”์ เป็นความเชื่อมโยงกนัระหว่าง 
2 เหตุการณ์ที่พระวิญญาณบริสทุธ์ิแสดงการอัศจรรยเ์หมือนกนั คือ 1. การพดูภาษาแปลก ๆ ของ 
อกัเนส ออสแมน ที่รฐัแคนซัล ประเทศสหรฐัอเมริกา ในปี ค.ศ 1901 กับ 2. การพูดภาษาต่าง ๆ 
(ปัจจุบันเรียกว่า การพดูภาษาแปลก ๆ) ของเหล่าสาวกของพระเยซูที่กรุงเยรูซาเล็มซึ่งเกิดขึน้ใน
วนัเพ็นเทคอสต ์ซึ่งต่อมาวิลเลี่ยม ซีมวัร ์(William Seymour) ผูเ้ป็นลูกศิษยข์องพารแ์ฮมม ์ไดส้ืบ
ทอดเจตนารมณแ์ละก่อตัง้คริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตข์ึน้มา 

 ในวันที่ 9 เมษายน ค.ศ. 1906 ซีมัวรไ์ดจ้ัดการประชุมโดยการเช่าตึกแถว 2 ชั้นที่ถนน 
312 อาซูซ่า ลอสแองเจลิส แคลิฟอเนีย ตั้งแต่ 10.00 – 00.00 น เป็นระยะเวลา 3 ปี ต่อมาแนวคิด 
รูปแบบความเชื่อทางศาสนาเริ่มเป็นที่รู ้จักมากขึน้อย่างแพร่หลาย จึงมีการก่อตั้งองค์กรที่ชื่อ   
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แอซเซ็มบลี ้อ๊อฟ ก็อต (Assemblies of God) ในปีคริสตศักราช 1914  ซึ่งเป็นองคก์รคริสตจักร
ขนาดใหญ่ จึงเกิดคริสเตียน คณะเพ็นเทคอสตเ์กิดขึน้ ในปีคริสตศกัราช 1920 ในช่วงสงครามโลก  
สงครามโลกครัง้ที่ 1 องคก์รแอซเซ็มบลี ้อ๊อฟ ก็อตไดเ้ขา้ไปประกาศข่าวประเสริฐใหก้ับคนที่ทวีป 
แอฟริกาไดแ้ก่ประเทศบาลันดี ้อูกันดา้ ปรากฎว่ามีคนกลบัใจมาเชื่อพระเยซูอย่างมากมาย แลว้
เกิดคริสตจกัรในทวีปแอฟริกาเป็นอย่างมาก ถึงว่าประสบความส าเร็จเป็นอย่างมาก (ชิดชนก ศิริ
โชติ, 2557, น. 16)  

ลักษณะเด่นของรูปแบบการนมัสการของศาสนาคริสต์นิกาย โปรเตสแตนส์ คณะ  
เพ็นเทคอสต ์คือการเขา้ถึงจิตใจของคนผิวสีในประเทศแอฟริกาได ้เนื่องจากการแสดงออก รอ้ง
เพลงอย่างสุดจิตสุดใจ เป็นเหตุท าใหค้นผิวสีที่ประเทศสหรฐัอเมริกาเองก็สามารถซึมซับไดด้ว้ย
เช่นกัน ดังนัน้บทเพลงนมัสการจึงมีการปรบัเปลี่ยนใหเ้ขา้กบัวัฒนธรรมของชุมชนคนผิวสี ท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบทเพลงนมัสการจากเพลงฮิมน ์(Hymn) หรือเพลงสวด กลายเป็น
เพลงกอสเปล (Gospel Music) จากแนวคิดของคนผิวสีที่ประเทศสหรฐัอเมริกานั่นเอง 

ในค.ศ. 1920 โทมัส ดอรซ์ีย ์(Thomas Dorsey) ไดอ้ทุิศตวัเพื่อแนวเพลงกอสเปล นัน้ได้
ถูกเผยแพร่ทางสื่อวิทยุ ท าใหก้ลุ่มวยัรุ่นมีความสนใจในบทเพลงกอสเปลมากขึน้ ส่งผลให ้บทเพลง
แนวนี้ไม่ได้ถูกใช้ในบริบทเพื่อการนมัสการเท่านั้น แต่ยังมีบทเพลงต่อเพลงทั่วไปด้วยเช่นกัน 
นอกจากนีเ้พลงกอสเปลไดเ้ป็นรากฐานใหก้บัแนวดนตรีในปัจจุบนั เช่น แจ๊ส บูลส ์ป๊อป และโซล  
(Irene Jackson, 1990, P. 36) 

ในช่วงปีคริสตศ์ักราช 1950-1960 คริสตจกัรต่าง ๆ เริ่มใหค้วามส าคญักับคริสเตียนกลุ่ม
วัย รุ่น มีการตั้งกลุ่มคริสเตียนขึ ้นตามมหาวิทยาลัย และมีการเปิดคริสเตียน คาเฟ่ โดยมี
จุดประสงคเ์พื่อการเผยแพร่หลกัค าสอนทางศาสนาคริสต ์โดยใชด้นตรีป๊อปมาผสมผสานกับการ
ขบัรอ้งบทเพลงนมัสการพระเจา้ จนกระทั่งวงดนตรี เดอะจอยสตริง (The Joy Strings) ซึ่งเป็นวง 
คริสเตียน  ป๊อปไดแ้สดงออกอากาศตามสถานีโทรทัศนใ์นอเมริกา ท าใหด้นตรีนมัสการพระเจา้
โดยบทเพลงป๊อปเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย (Krasaetip, 2010, P. 37)  ซึ่งในประเทศไทยก็ไดร้บั
แนวคิดเรื่องบทเพลงสมยัใหม่เพื่อการนมสัการ เช่นเดียวกนั  

บทเพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต์ในประเทศไทยได้แทรกซึมเข้ามาสู่
คริสตจกัรในประเทศไทยอยู่ 2 รูปแบบ คือ 1. คริสตจกัรไดน้ าบทเพลงมาใชร้อ้งเพลงสรรเสริญพระ
เจา้เหมือนกบัตน้ฉบบัที่เป็นภาษาองักฤษทัง้หมด 2. มีการแปลเนือ้หาของบทเพลงใหเ้ขา้กบัคนใน
ทอ้งถิ่น โดยการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แต่ลักษณะของท านอง และเสียงประสาน
ยงัคงเหมือนกับบทเพลงตน้ฉบบั ซึ่งรูปแบบการแทรกซึมของบทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็น
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เทคอสตท์ัง้ 2 นีไ้ดน้ าไปใชใ้นการนมสัการพระเจา้ในวนัอาทิตย ์และกิจกรรมต่าง ๆ ของคริสตจกัร 
อย่างไรก็ตามรูปแบบทัง้ 2 นีต้่างมีอปุสรรคคือการน าบทเพลงที่เป็นตน้ฉบบัมาใชน้มสัการทัง้หมด 
ดว้ยเนือ้รอ้งเป็นภาษาองักฤษไม่อาจสรา้งความเขา้ใจใหก้ับคริสเตียนชาวไทยไดทุ้กคน และการ
แปลเนื ้อหาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนั้น อาจช่วยใหเ้ขา้ใจความหมายของค ารอ้งไดง้่าย
มากขึน้ แต่ค  ารอ้งกับท านองไม่สามารถท าใหส้อดคลอ้งกนัไดท้ัง้หมด คลา้ยคลึงกบัภาพยนตรไ์ทย
ที่ตัวละครเป็นชาวต่างชาติแต่พากย์เป็นภาษาไทย บทเพลงนมัสการพระเจ้าที่ได้แปลจาก
ภาษาต่างประเทศ เช่น ค าว่า "จีซสั" (Jesus) หากแปลตรงตวัหมายถึง เยซู ประกอบดว้ย 2 พยางค์
แต่ดว้ยวัฒนธรรมของคนไทยมกัเติมค าว่า "พระ" เพื่อแสดงถึงความศรทัธาจึงเป็น "พระ+เยซู" จึง
ออกเสียงทั้งหมด 3 พยางค์ ดว้ยเหตุนีบ้ทเพลงเดิมที่เป็นภาษาอังกฤษมักจะประพันธ์ใหค้  ารอ้ง
สอดคลอ้งกบัท านองตัง้แต่ตน้ เมื่อมกีารเปลี่ยนภาษาของบทรอ้งจากองักฤษเป็นไทย อาจท าใหค้  า
รอ้งกบัท านองไม่สอดคลอ้งกนั เช่น แต่เดิมภาษาอังกฤษคือค าว่า จีซสั ลกัษณะการออกเสียงคือ 2 
พยางค ์ท านองมกัประกอบดว้ยโนต้ 2 ตวั แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นภาษาไทยจากค าว่า จีซัส กลายเป็น 
พระเยซู การออกเสียงจะกลายเป็น 3 พยางคซ์ึ่งบทเพลงเดิมมีท านอง 2 ตวัโนต้ การแปลเนือ้รอ้ง 
และรกัษาท านองเดิมไวอ้าจไม่สามารถสรา้งความผสมผสานและความลงตัวของบทเพลงได ้
ดังนั้นจึงมีนักประพันธ์บทเพลงนมัสการพระเจ้าแบบไทยและบทเพลงนมัสการร่วมสมัย ได้
ประพันธบ์ทเพลงนมสัการพระเจา้บทใหม่ส าหรบัคริสเตียนชาวไทยเพื่อใชใ้นการนมสัการพระเจา้ 
ดว้ยภาษาและท านองที่ถูกกลั่นกรองจากกระบวนการความคิดของคนไทย เป็นเหตุใหบ้ทเพลง
สามารถสร้างความซาบซึง้ให้แก่คริสเตียนชาวไทยได้ ด้วยเหตุนี ้ท าให้บทเพลงกลุ่มนี ้ได้
แพร่กระจายตามสื่อต่าง ๆ จนกระทั่งคริสตจกัรอ่ืน ๆ ที่เป็นคณะเพ็นเทคอสตห์รือต่างคณะกนั น า
บทเพลงไปใชน้มสัการพระเจา้อย่างแพร่หลายเป็นจ านวนมาก 

 การศึ กษ าบท เพลงและการป ระพั นธ์บท เพลงนมัสการพระเจ้าคณ ะ 
เพ็นเทคอสต ์ยังไม่ได้มีการศึกษาอย่างลึกซึง้ จึงเล็งเห็นว่างานวิจัยนี ้สามารถสรา้งองค์ความรู้
เกี่ยวกับหลักการประพันธ์บทเพลงนมัสการเจา้ อันจะน ามาซึ่งประโยชนต์่อแวดวงวิชาการ และ
ประพนัธบ์ทเพลงนมสัการพระเจา้บทใหม่ 4 เพลงแลว้น าไปใชข้บัรอ้งนมสัการพระเจา้ในคริสตจกัร  

ความมุ่งหมายของงานวิจยั 
1. ศึกษาบริบททางวัฒนธรรม และหลักการประพันธ์บทเพลงนมัสการคริสเตียน

คณะเพ็นเทคอสต ์
2. สรา้งสรรคแ์ละเผยแพร่บทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์
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ความส าคัญของการวิจัย 
งานวิจัยชิน้นี ้มุ่งเน้นการศึกษา บริบททางวัฒนธรรมและหลักการประพันธ์บทเพลง 

นมสัการของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตใ์นประเทศไทย ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการเผยแพร่ศาสนา
คริสตอ์ย่างรวดเร็ว ไดแ้ก่ ความเชื่อ การจัดการแสดงดนตรี ธรรมเนียมปฏิบัติ บทบาทหนา้ที่ของ
บทเพลงนมัสการพระเจา้ และหลักการประพันธ์บทเพลงนมัสการพระเจา้ ที่สรา้งความศรทัธา
ใหก้ับคริสเตียนเป็นอย่างมาก เพื่อน าผลที่ไดจ้ากการศึกษามาประพันธ์บทเพลงนมัสการบทใหม่ 
แลว้น าไปเผยแพร่โดยการน าขบัรอ้งนมสัการพระเจา้ในคริสตจกัรในวนัอาทิตย ์

ขอบเขตของการวิจัย 
ด้านเน้ือหา  
ศึกษาบริบทวฒันธรรมที่เกี่ยวกบัคริสเตียนคณะเพทเทคอสตใ์นต่างประเทศอเมริกา และ

ประเทศไทย ไดแ้ก่ ความเชื่อ การจัดการแสดงดนตรีนมสัการพระเจา้ ธรรมเนียมปฏิบตัิ บทบาท
หนา้ที่ของบทเพลงนมสัการ  

ศึกษาหลักการประพันธ์บทเพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์ไดแ้ก่ โครงสรา้ง 
การใชเ้ครื่องดนตรี ท านองและบนัไดเสียง การประสานเสียง และบทรอ้ง  

ด้านพืน้ท่ี  
ด้านพื ้นที่ผู ้วิจัยศึกษาข้อมูลบทเพลงนมัสการคริสเตียนนิกายโปรเตสแตนท์คณะ  

เพ็นเทคอสต์โดยเฉพาะคริสตจักรที่มีนักประพันธ์เพลงนมัสการพระเจา้เป็นของตนเอง ได้แก่ 
คริสตจักรคริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ คริสตจักรใจสมาน มูลนิธิเดอะริเวอรเ์อเชีย และคริสตจักร
สานสมัพนัธ์กรุงเทพ นอกจากนีเ้ผยแพร่บทเพลงนมสัการบทใหม่และเก็บขอ้มลูที่คริสตจักรเพื่อน
แห่งพระคณุปัญญาจารย ์

ดา้นบุคลากรผู้ให้ข้อมูล  
1. นกัวิชาการ  
2. นกัดนตรีนมสัการ  
3. นกัประพนัธเ์พลงคริสเตียน  
4. ศิษยาภิบาลคริสตจกัร 

ด้านระยะเวลา  
ด าเนินงานวิจยัระหว่างพทุธศกัราช 2561-2563  
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การเผยแพร่บทเพลงนมัสการบทใหม่  
ผูวิ้จยัประพันธ์บทเพลงนมสัการพระเจา้ 3 บทเพลง 1) ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ 

2) ขา้ขอสัมผสั 3) นามเดียว  4) สายตา จากนั้นจึงน าไปเผยแพร่โดยการขบัรอ้งนมัสการพระเจา้ 
ที่คริสตจกัรเ์พื่อนแห่งพระคณุปัญญาจารย ์ 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 
ในงานวิจัยเรื่อง การศึกษาและการประพันธ์เพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์

ศึกษาขอ้มลูจาก คริสตธรรมคมัภีร ์เอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ต าราวิชาการ และผูเ้ชี่ยวชาญดา้น
การประพันธ์บทเพลงนมัสการ ในส่วนของการศึกษาหลักการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการผูวิ้จยัได้
ศึกษาและบันทึกโน้ตโดยในทฤษฎีดนตรีตะวันตก โดยมุ่งศึกษา โครงสรา้ง การใชเ้ครื่องดนตรี 
ท านองและบนัไดเสียง การประสานเสียง และบทรอ้ง เท่านัน้ เพื่อน าผลที่ไดม้าประพันธ์บทเพลง
นมสัการพระเจา้บทใหม่จ านวน 4 บทเพลง จากนัน้จึงน าบทเพลงนมสัการพระเจา้บทใหม่มาใชข้บั
รอ้งนมสัการพระเจา้ที่คริสตจกัรเพื่อนแห่งพระคณุปัญญาจารยใ์นวันอาทิตย ์ 

นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
กิจการ หมายถึง วารสารเล่มที่ 5 ของพนัธสญัญาใหม่ 
การประพันธ์บทเพลงนมสัการพระเจา้ หมายถึง การประพันธ์ท านอง การประสานเสียง 

และบทรอ้งที่มีเนือ้หานมสัการพระเจา้    
การประกาศ หมายถึง การใชห้ลกัเหตผุล หรือการน าเสนออย่างมีเหตผุลที่น่าเชื่อถือ เป็น

สิ่งที่ใชไ้ดแ้ละควรใชใ้นการประกาศข่าวประเสริฐ นอกจากนี ้การน าเสนอพระกิตติคุณควรท าให้
เป็นที่น่าสนใจของผูฟั้งดว้ย ดงัที่ เปาโลกล่าวว่า ในการประกาศนั้น “จงปฏิบตัิกบัคนภายนอกดว้ย
ใชส้ติปัญญา โดยฉวยโอกาส จงใหว้าจาของท่านประกอบดว้ยเมตตาคณุเสมอ ปรุงดว้ยเกลือใหม้ี
รส เพื่อท่านจะไดรู้จ้กัตอบใหจุ้ใจแก่ทุกคน  

ข่าวประเสริฐ หมายถึง เรื่องราวการไถ่บาปของการสละพระชนมช์ีพของพระเยซูใหก้ับ
มนุษย ์

คริสเตียน หมายถึง ผูท้ี่นบัถือศาสนาคริสต ์นิกายโปรเตสแตนท ์ 
คริสตจกัร หมายถึง คริสเตียนมารวมตวักนั 2-3 คนขึน้ไปแลว้มานมสัการพระเจา้ร่วมกนั  
คณะเพ็นเทคอสต ์หมายถึง คริสเตียนนิกายโปรเตสแตนทค์ณะหนึ่งที่มีความเชื่อว่าพระ

พรที่ไดจ้ากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มี 2 ครัง้ คือ การไดร้บัความรอด และของประทาน มกัใหค้วามส าคญั
กบัพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ซึ่งอยู่ในตรีเอกกานุภาพ  
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1 โครินธ ์หมายถึง วารสารเล่มที่ 7 ของพนัธสญัญาใหม่  
ตรีเอกานุภาพ หมายถึง พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสทุธ์ิ  
บพัติสมา หมายถึง การช าระลา้งบาป  
บพัติสมาดว้ยไฟ หมายถึง การช าระลา้งบาปดว้ยไฟของพระวิญญาณบริสทุธ์ิ  
นิกายโปรเตสแตนท ์หมายถึง ศาสนาคริสต ์นิกายแยกออกมาจากนิกายโรมนัคาทอลิก 

จากการปฎิรูปทางศาสนาของ มารต์ิน ลเูธอร ์ 
นิกายโรมันคาทอลิก หมายถึง นิกายดั่งเดิมที่ยึดถือในหลักค าสอนของพระเยซูคริสต ์

พระนางมารีย ์และสาวกต่าง มีศนูยก์ลางการปกครองที่นครรฐัวาติกนั มีสนัตะปาปาเป็นประมขุ มี
นกับวช หรือเรียกว่า บาทหลวง ค่อยท าหนา้ประกอบพิธีทางศาสนา  

นิกายออรโ์ธดอกซ ์หมายถึง นิกายออรโ์ธด็อกซ ์นับถือในประเทศทางฝ่ังยุโรปตะวันออก 
เช่น ประเทศรสัเซีย กรีซ โดยแยกตัวออกมาจากศาสนจักรตะวันตก เพราะไม่อยากอยู่ภายใต้
อ านาจของพระสนัตะปาปา   

ผูน้  านมสัการพระเจา้ หมายถึง ผูเ้ป็นตน้เสียงขบัรอ้งเพลงนมสัการพระเจา้ในคริสตจกัร 
บทเพลงนมสัการพระเจา้ หมายถึงบทเพลงที่ใชร้อ้งเพื่อใชส้  าหรบัสรรเสริญองคพ์ระผูเ้ป็น

เจ้า ส่วนใหญ่มักใช้ในงานสามัคคีธรรมในคริสตจักร หรือกลุ่มย่อย บางบทเพลงมักน าเพลง
นมสัการของต่างประเทศมาใช ้หรืออาจกเป็นบทเพลงที่ประพนัธข์ึน้มาใหม่ได ้  

ปฐมกาล หมายถึง วารสารเล่มที่ 1 ของพนัธสญัญาเดิม  
พนัธะสญัญาเดิม หมายถึง เป็นหนงัสือที่บนัทึกหลักค าสอน พิธีกรรม การปกครอง และ

ประวตัิต่าง ๆ ของศาสนายูดาย  
พันธะสัญญาใหม่ หมายถึง เป็นหนังสือที่บันทึกหลกัค าสอน พิธีกรรม ประวตัิของพระ

เยซูคริสต ์และสาวก  
พระบิดา หมายถึง เป็นค าที่ศาสนาคริสต์และศาสนายูดายเรียกพระผู้สรา้ง และมอบ

บญัญัติ 10 ประการใหโ้มเสส   
พระวิญญาณบริสทุธ์ิ หมายถึง พระเจา้ผูม้อบของประทานฝ่ายวิญญาณใหแ้ก่คริสเตียน  
พระบุตร หมายถึง พระเยซู 
ศิษยาภิบาล หมายถึง ผูน้  าในคริสตจกัร 
ศาสนาจารย ์หมายถึง ผูท้ี่จบการศึกษาทางดา้นเทววิทยาศาสนาคริสต ์แลว้ไดร้บัการ

ยอมรบัจากองคก์รคริสตจกัรในการประกอบศาสนกิจ เช่น บพัติสมา มหาสนิท แต่งงาน และงาน
ศพเป็นตน้  
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มทัธิว หมายถึง วารสารเล่มที่ 1 ของพนัธสญัญาใหม่  
มาระโก หมายถึง วารสารเล่มที่ 2 ของพนัธสญัญาใหม่ 
ยอหน์ หมายถึง วารสารเล่มที่ 4 ของพนัธสญัญาใหม่ 
ลกูา หมายถึง วารสารเล่มที่ 3 ของพนัธสญัญาใหม่ 
โรม หมายถึง วารสารเล่มที่ 6 ของพนัธสญัญาใหม่ 
สดดุี หมายถึง วารสารเล่มที่ 19 ของพนัธสญัญาเดิม  
อคัรทูต หมายถึง สาวกของพระเยซูคริสตท์ี่ท าหนา้ที่ประกาศข่าวประเสริฐ  
เอเสเคียส หมายถึง วารสารเล่มที่ 19 ของพนัธสญัญาเดิม  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ศึกษาบริบททางวฒันธรรมและหลกัการประพนัธบ์ท

เพลงนมสัการ 

คริสเตียน คณะเพ็นเทคอสต ์ 

คณะเพน็เทคอสต ์

เผยแพร่บทเพลงนมสัการบทใหม่  

การประพนัธบ์ทเพลงนมสัการบทใหม ่

ศึกษาหลักการประพันธบ์ท

เพลงนมสัการพระเจ้า  

1. บทเพลงนมสัการคริส

เตียนคณะเพ็นเทคอสต์

ในประเทศไทย 

2. บทเพลงคริสเตยีน

คณะเพน็เทคอสตใ์น

ต่างประเทศ 

 

ศึกษาบริบทวัฒนธรรม 

1. ความเชื่อของ 

คริสเตียนคณะเพ็นเท

คอสต ์

2. การจดัการแสดง

ดนตรีของคริสเตยีน

คณะเพน็เทคอสต ์

3. ธรรมเนียมปฏิบตัิ

ของคริสเตียน

คณะเพน็เทคอสต ์ 

4. บทบาทหนา้ที่ของบท

เพลงนมสัการคริส

เตียนคณะเพ็นเท

คอสต ์

 

ศึกษาบทเพลงนมสัการ 

1. โครงสรา้งบทเพลงนมสัการ

พระเจา้ 

2. การใชเ้ครื่องดนตรี  

3.ท านองและบนัได 

4. การประสานเสียง  

5. บทรอ้ง  

 

แนวทางการประพันธ ์

1.การใชเ้ครื่องดนตรี  

2. โครงสรา้งบทเพลง 

3. การด าเนินคอรด์ 

4. การประพนัธท์ านอง 

5. การประพนัธบ์ทรอ้ง  

6. การปรบัปรุงบทเพลง 
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บทท่ี 2  
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

งานวิจัยเรื่อง การศึกษาและการประพันธ์เพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต์ 
ผู้วิจัยได้น าข้อมูลจากต ารา งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง พระคริสต์ธรรมคัมภีร์ และทฤษฎีแนวคิดที่
เกี่ยวข้อง เพื่อศึกษาบริบททางวัฒนธรรม และหลักการประพันธ์เพลงนมัสการคริสเตียนไทย
คณะเพ็นเทคอสต ์โดยเนือ้หามีดงัต่อไปนี ้  

1. เอกสารต าราวิชาการ  
1.1 ประวตัิและความเป็นมาของศาสนาคริสต ์ 
1.2 ความเป็นมาของคริสเตียนในต่างประเทศ 
1.3 ความเป็นมาของคริสเตียนในประเทศไทย  
1.4 ความเป็นมาของคณะเพ็นเทคอสต ์
1.5 หลกัค าสอนของศาสนาคริสต ์
1.6. การนมสัการพระเจา้ในคริสตจกัร   
1.7 อารมณ์ที่เกิดขึน้ของบทเพลงนมัสการที่ส่งผลต่อคริสเตียนระหว่างการสามัคคี

ธรรม 
1.8 ประเภทของบทเพลงนมสัการคริสเตียน 
1.9 พฒันาการบทเพลงนมสัการพระเจา้ของคริสเตียน 
1.10 บทบาทของดนตรีต่อคริสตจกัร 

2. งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง 
2.1 งานวิจยับทเพลงที่เกี่ยวขอ้งกบัมานุษยด์รุิยางควิทยา 
2.2 งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งกบับทเพลงนมสัการพระเจา้ 
2.3 งานวิจยัเกี่ยวกบัการประพนัธเ์พลง 

3. ทฤษฎีแนวคิดที่เกี่ยวขอ้ง 
3.1 การพฒันาโมทีฟ 
3.2 การวิเคราะหเ์สียงประสาน  
3.3 โครงสรา้งดนตรีสมยันิยม 
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1.เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
1.1. ประวัติและความเป็นมาของศาสนาคริสต ์ 

ปัจจุบันศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีประชากรนับถือเป็นอันดับที่  1 ของโลก 
ประกอบดว้ย 3 นิกายไดแ้ก่ 1) นิกายโรมนัคาทอลิก 2) นิกายออรธ์อดอกซ ์3) นิกายโปรเตสแตนท ์
ซึ่งแต่ละนิกายก็แบ่งแยกออกมาตามทศันคติความเชื่อของตนเอง ซึ่งรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 

1.1.1 การก าเนิดศาสนาคริสต ์  
ศาสนาคริสต์เป็นศาสนาที่มีคนนับถือเป็นอันดับที่ 1 ของโลก มีลักษณะเป็น 

เทวนิยม ซึ่งนับถือพระเจา้องคเ์ดียวคือ พระยาเวห์ ค าว่า คริสต ์มีรากศัพท์มาจากภาษากรีกว่า 
คริสตอล แปลว่า ผูท้ี่ติดตามพระเยซูคริสต ์คริสตศ์าสนาเดิมมีรากฐานมาจากศาสนายิว เนื่องจาก 
พระเยซู มีการสืบเชือ้สายมาจาก อบัราฮัม ผูท้ี่เป็นจุดเริ่มตน้ของศาสนายิว คริสต ์และอิสลาม ที่มี
ตัง้แต่ 2000 ปีก่อนคริสตกาล ดงันัน้จุดก าเนิดของคริสตศ์าสนาจ าเป็นตอ้งกล่าวถึงเรื่องราวตั้งแต่
ยุคของอบัราฮมัจนถึงยุคของพระเยซูคริสตซ์ึ่งเป็นเนือ้หาดงัต่อไปนี ้ 

ประมาน 2000 ปีก่อนคริสต์ ชนเผ่าบรรพบุรุษของชาวยิว ตั้งถิ่นฐานอยู่ที่  
เมโสโปเตเมีย  มีหัวหนา้เผ่าชื่อว่า อับราฮัม ไดส้ารจากพระผูเ้ป็นเจา้ในเดินทางไปอาศยัอยู่ที่ดิน
แดนที่เรียกว่า คานาอัน (ปัจจุบันเป็นประเทศอิสราเอล) จากการเชื่อฟังพระเจา้อย่างไม่มีขอ้สงสัย 
พระเจา้จึงไดส้ญัญากบัอบัราฮมัว่า ชนเผ่าของอบัราฮมันีจ้ะเป็นชนเผ่าที่ยิ่งใหญ่ในเวลาต่อมา การ
ที่พระเจา้เอ่ยค าสัญญากับอับราฮัมนั้น ต่อมาจึงกลายเป็นพันธสัญญาระหว่างพระเจา้กับชน
ชาติยิว ต่อมาดินแดนคานาอนัประสบความแหง้แลง้ ชาวยิวจึงอพยพไปอยู่ในประเทศอียิปตแ์ละ
กลายเป็นทาส ชาวยิวตอ้งอดทนต่อการกดขี่ข่มเห่งจากการท างานหนกั และถูกท ารา้ย พระเจา้จึง
มีโองการใหช้าวยิวคนหนึ่งชื่อ โมเสส เป็นผูป้ลดปล่อยชาวยิวจากประเทศอียิปต ์และเป็นหัวหนา้
ในการเดินทางหนีจากการถูกไล่ตามจากทหารอียิปต์ เมื่ อชาวยิวเดินทางมาถึงทะเลแดง ดว้ย
อ านาจของพระเจา้ โมเสสไดแ้ยกน า้ในทะเลออกจากกันเพื่อให้ชาวยิวหนีรอดมาได ้เหตุการณ์
ส าคัญนีไ้ดก้ลายเป็นงานฉลองประจ าปีของชาวยิวเรียกว่า เทศกาลปัสกา นอกจากนีพ้ระเจา้ได้
มอบ บญัญัติ 10 ประการ ใหแ้ก่โมเสส เพื่อใหช้าวยิวยืดถือเป็นหลกัค าสอนของศาสนายูดาย ซึ่ง
หลักค าสอนนี้ต่อมาได้กลายเป็นส่วนส าคัญของศาสนาคริสต์ด้วยที่เรียกว่า พันธสัญญาเดิม 
ชาวยิวได้สร้างอาณาจักรคานาอัน ต่อมาอาณาจักรนีไ้ด้ตกเป็นเมืองขึน้ของบาบีโลน และเป็น
เมืองขึน้ของอาณาจกัรโรมนัตามล าดบั ชาวยิวยงัคงไดร้บัการกดขี่ข่มเหงจากอาณาจกัรโรมนัอย่าง
แสนสาหัส อย่างไรก็ตามชาวยิวมีความเชื่อว่า วันหนึ่งพระเจา้จะส่งคนที่มาช่วยปลดปล่อยความ
ทุกขย์ากทั้งหมดหรือช่วยไถ่บาปใหก้บัตน เรียกว่า เมสสิอาห ์(Messiah) ภาษาฮีบรูตรงกับค าว่า 
คริสต์ (Christ) หรือ ไครสต์ รากศัพท์ภาษากรีก แปลว่า ผู ้ได้รับเลือกจากพระเจ้า ความเชื่อ
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ดงักล่าวท าใหช้าวยิวมีความหวงั เมื่อพระเยซูประสตูิ ชาวยิวบางส่วนเชื่อว่าพระเยซูคือ พระเมสสิ
อาห์ ศาสนาคริสตถือว่าวันวันสมภพของพระองค์คือ วันที่  25 ธันวาคม ค.ศ. 1 ณ หมู่บ้าน  
เบธเลเฮม แคว้นยูดา ดินแดนปาเลสไตนม์ีบิดาชื่อ โยเซฟ และมารดาชื่อ มารีอา หรือ มารีย ์ชาว
คริสตเ์ชื่อว่า นางมาเรีย ตั้งครรภไม่เหมือนสตรีคนอ่ืน ๆ เป็นการตั้งครรภ์โดยอานุภาพของ เมื่อ  
พระเยซูอายุ 30 ปี ไดอ้อกเดินทางไปดินแดนปาเลสไตน ์ณ ริมแม่น า้จอรแ์ดนและทรงให ้จอหน ์ท า
พิธีรบับพัติสมาให ้จากนัน้พระเยซูเสด็จไปในถิ่นทุระกันดารคนเดียว และทรงอดอาหารเป็นเวลา 
40 วนั จากนั้นพระองคก์็เริ่มเผยแพร่ค  าสอนทางศาสนาดว้ยวิธีการที่ถูกตอ้ง พระองคท์รงมีสาวก 
12 คน ซึ่ง 1 ในสาวกคนหนึ่งมีบทบาทในการเผยแพร่ค  าสอนทางศาสนาเป็นอย่างมากหลังจาก
พระเยซูเสด็จกลบัสู่สวรรคก์็ คือ ซีโมน หรือ เปโตร (วรธรรม สละวาสี, 2559, น. 7-10) 

ศาสนาคริสตไ์ดม้ีการขยายตวัอย่างรวดเร็ว ท าใหส้รา้งความหวั่นไหวต่อศาสนา 
ยูดายเป็นอย่างมาก ปโุรหิตและผูดู้แลวิหารเสียประโยชน ์และเกรงว่าพระเยซูจะแย่งสาวกของตน
ไป จึงไดว้างแผนใหผู้ป้กครองชาวโรมนัประหารพระเยซคูริสต ์ดว้ยการถูกตรงึกบัไมก้างเขน ผูท้ี่นบั
ถือศาสนาคริสตถ์ือว่าเหตกุารณ์ในครัง้นีเ้ป็นการแสดงความรกั เพราะพระเจา้ไดส้่งพระเยซูคริสต์
พระบุตรของพระเจา้มาไถ่บาปใหก้บัมนษุยโ์ดยการสละพระชนมช์พี ที่ภูเขากลโกธา เมื่ออายุได ้33 
พรรษา หลังจากสิน้พระชนมข์องพระเยซูแลว้ ศาสนาคริสตไ์ดก้ลายเป็นศาสนาประจ าชาติของ
อาณาจกัรโรมนั และหลายประเทศในทวีปยุโรป  

1.1.2 นิกายของศาสนาคริสต ์ 
ศาสนาคริสตถ์ูกสถาปนาเป็นศาสนาประจ าชาติ ในรชัสมัยของจกัรพรรดิคอนส

แตนติ โดยใชช้ื่อว่า โรมันคาทอลิก (Roman Catholic) จากนั้นมีการปฎิรูปการตีความเนื ้อหาใน
พระคริสตธ์รรมคัมภีรใ์หม่ ศาสนาคริสตแ์บ่งออกเป็น 3 นิกายไดแ้ก่ โรมันคาทอลิก ออรธ์อด็อกซ ์
และโปรเตสแตนท ์โดยขอ้มลูต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 

1.1.2.1 นิกายโรมันคาทอลิก  
ผูท้ี่นับถือศาสนาคริสตน์ิกายโรมันคาทอลิกมีเชื่อว่า คริสตน์ิกายโรมันคาทอลิก 

ไม่เป็นเพียงนิกายหนึง่เท่านัน้ แต่เป็นแก่นแทข้องศาสนาคริสตอ์ย่างแทจ้ริง ซึ่งมีมาตัง้แต่เริ่มแรก มี
การใหค้วามยกย่อง อัครสาวกเปรโต หรือ นักบุญเปโตร เป็นประมขุคนแรก ผูเ้ป็นประมุขคนต่อมา
คือ สันตะปาปา (Pope) ด ารงต าแหน่งเป็น สังฆนายกที่กรุงโรม ส านักส าคัญของสันตะปาปา 
ตัง้อยู่ที่กรุงวาติกนั  

1.1.2.2 นิกายออรธ์อด็อกซ ์ 
นิกายออรธ์อด็อกซเ์ป็นนิกายที่แยกตัวมาเป็นอิสระจากส านักวาติกันโรม โดยมี

สาเหตมุาจาก การปฎิเสธในอ านาจของพระสนัตะปาปา ประกอบกับมีพืน้ที่ภูมิประเทศที่ห่างไกล
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จากโรมันตะวันตก จึงเป็นการง่ายที่จะตั้งตนเป็นอิสระและปฏิบัติพิธีกรรมความเชื่อไปตาม
วัฒนธรรมดั่งเดิมของผสมผสานกับความเชื่อในคริสตศ์าสนา  ดังนั้นจึงมีการลักษณะค่อนขา้ง
แตกต่างจากโรมนัคาทอลิก และโปรเตสแตนท ์ 

1.1.2.3 นิกายโปรเตสแตนท ์ 
นิกายโปรเตสแตนทก์ าเนิดมาจากความเห็นที่แตกต่างทางความเชื่อ โดยกลุ่มที่

ไม่ใช่โรมันคาทอลิก หรือออรธ์อด็อกซ ์เรียกว่า “โปรเตสแตนท”์ ซึ่งแปลว่า “ประทว้ง” นิกายนีเ้ป็น
กลุ่มที่แยกตวัออกมาจากพระศาสนจกัรคาทอลิกในศตวรรษที่ 14-15 สาเหตมุาจากมารต์ิน ลเูธอร์
ผู ้ก่อตั้งนิกาย คัดค้านการขายใบไถ่บาปของ โปป ลีโอที่  10 เพื่อต้องการเงินมาสร้างวิหาร 
เซนตปี์เตอร ์

1.1.3 นิกายและคณะต่าง ๆ ในศาสนาคริสตนิ์กายโปรเตสแตนท ์ 
จากที่กล่าวไปในตอนต้นว่า ศาสนาคริสต์ นิกายโปรเตสแตนส์ก าเนิดมาจาก

ความคิดเห็นที่แตกต่างในทศันคิตของความเชื่อ ท าใหค้ริสตศ์าสนานิกายโรมนัคาทอลิก เรียกกลุ่ม  
คนกลุ่มนีว่้า โปรเตสแตนท ์ซึ่งแปลว่า "ประทว้ง" ซึ่งภายหลงัแตกออกเป็นหลายคณะ (วาริณี ยวนงั
กูร, 2540, น. 18-19) โดยรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้

1.1.3.1 นิกายลูเธอรัน (Luthheran) 
ผู้น าคนส าคัญ  คื อ มาร์ติ น  ลู เธอร์ (Martin Luther) มีชี วิตอยู่ ระห ว่างปี 

คริสตศักราช 1483 - 1546 เกิดที่แซกซอน (Saxony) ประเทศเยอรมันไดร้บัการศึกษาสูงจนจบ
ปริญญาเอกและไดศ้ึกษาเทวศาสตรเ์กิดสถาบนัต่าง ๆ จากนั้นไดเ้ขา้สู่ชีวิตนกับวชและแสวงบุญที่
กรุงโรมท าให้เห็นสภาพต่าง ๆ ในศาสนจักร ต่อมาท่านได้ตีความพระคัมภีร์ไบเบิล และ
วิพากษ์วิจารณ์ปรชัญาศาสนาของยุคกลาง ความคิดเลยต่อเนื่องมาวิจารณ์พระศาสนจักรซึ่งใน
ขณะนั้นมีการขายใบบุญกันมาก ความคิดของมารต์ิน ลูเธอร ์ได้รบัการสนับสนุนจากมหาชน
เยอรมันเป็นจ านวนมาก แลว้แพร่หลายออกไปทั่วยุโรป ท าใหพ้ระสนัตะปาปาไม่พอพระทัย มาร์
ติน ลูเธอร ์รับหมายขับออกจากการเป็นสมาชิกของพระศาสนจักร (Excommunication) ในปี 
คริสตศักราช 1521 ตรงจุดนีไ้ดน้ าไปสู่การแตกแยกเป็นนิกายใหม่ในเวลาต่อมา ชีวิตของลูเธอรใ์น
ระยะนีต้อ้งหลบลีต้ลอดเวลา แต่ก็ท าใหท้่านมีเวลาแปลพนัธสญัญาใหม่เป็นภาษาเยอรมนั และได้
เขียนเกี่ยวกบัพิธีกรรมรวมทัง้ศีลศกัดิ์สิทธ์ิเป็นภาษาเยอรมนั เพ่ือใหช้าวบา้นและคนทั่วไปสามารถ
เขา้ใจหลกัค าสอนและพิธีกรรม ซึ่งแต่เดิมมาเขียนเป็นภาษาลาติน จึงยากแก่การสื่อความหมายให้
เข้าถึงได้ จึงรู้ได้เฉพาะปัญญาชน นักบวชและ นักศาสนาเท่านั้น ผลงานของลูเธอรน์ี ้ได้สรา้ง
คณุประโยชนแ์ก่ผูท้ี่ไม่รูห้นงัสือลาตินไดม้ีโอกาสเขา้ใจแก่นแทข้องศาสนาไดด้ว้ยตนเอง ซึ่งตรงกับ
จุดประสงคข์องลเูธอรท์ี่ตอ้งการใหบุ้คคลสามารถ รบัผิดชอบในความเชื่อของตน โดยไม่ตอ้งอาศัย
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บุคคลที่ 3 เช่น พระหรือนักบวช กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ในศาสนาเป็นเพียงสิ่งเปลือกนอกที่ไม่ส  าคัญ
เท่ากับการที่บุคคลนั้นไดเ้ผชิญหน้าต่อพระพักตรพ์ระเจา้ด้วยตนเอง นิกายนีจ้ึงได้ตัดประเพณี 
พิธีกรรม ตลอดจนศีลศักดิ์ สิทธ์ิบางเร่ืองออกไปเหลือแต่ศีลล้างบาปและศีลมหาสนิท และ
สนบัสนุนใหบุ้คคลเอาใจใส่ต่อพระคัมภีร ์ซึ่งเชื่อว่าเป็นพระวจนะของพระเจา้ ที่ท าใหม้นุษยเ์ขา้ถึง
ความรอดส่วนบุคคลภายในโบสถข์องโปรเตสแตนตจ์งึไม่มีรูปเคารพและศิลปกรรมทีต่กแต่งดงัเช่น
โบสถค์าทอลิค บนแท่นบูชามีเพียงพระคมัภีรเ์ท่านัน้ที่เป็นสื่อกลางระหว่างมนุษยก์ับพระเจา้ ส่วน
อ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากนีเ้ป็นเพียงเปลือกนอกที่มาจากตัณหาของมนุษย ์และท าใหเ้ราเกิดความ
ยึดถือยึดติดไม่สามารถเขา้ถึงพระเจา้ได ้(ศิลป์ชัย  เชาว์เจริญรัตน์, 2551) (เอกสารจากเว็ปไซด์)  

1.1.3.2 กลุ่มนิกายคริสตจักรฟ้ืนฟู (Reformed Christianity)  
อูลริช สวิงลี (Ulrich Zwingli)  

คณะอลูริช สวิงลีเกิดที่สวิสเซอรแ์ลนด ์มีชีวิตอยู่ระหว่างปี ค.ศ. 1848 - 1531 
ไดร้บัแนวความคิดจากลเูธอร ์และปรชัญามนุษยนิยม (Humanism) อลูริชไม่เห็นดว้ยกับความคิด
ที่ว่าพิธีลา้งบาป และพิธีศีลมหาสนิท เป็นศีลศกัดิ์สิทธ์ิซึ่งเป็นเพียงความเชือ่ภายนอก เท่านัน้ หาใช่
ความเชื่อในพระเจา้อย่างแทจ้ริง เพราะพิธีลา้งบาปก็คือการปฏิญาณตน และพิธีศีล มหาสนิทหรือ
มิสซาก็คือการระลึกถึงวนัเลีย้งมือ้สดุทา้ยของพระเยซูเท่านัน้ พิธีเหล่านีไ้ม่ใช่พิธีที่มีความศกัดิ์สิทธ์ิ
ในตัวของมันเองดังที่เชื่อกันในสมัยนั้น จนท าใหค้นส่วนมากละเลยที่จะศึกษา พระวจนะ เขาได้
ปรบัพิธีกรรมใหเ้รียบง่าย และเนน้ที่แก่นแทข้องค าสอน  

นิกายคาลวิน (Calvinism)  
ผูร้ิเริ่มคณะนี ้คือ จอหน์ คาลวิน (John Calvin) หรือคาลแวงเป็นชาวฝรั่งเศส 

ไดร้บัการศึกษาที่มหาวิทยาลัยปารีส ต่อมาไดส้นใจ แนวคิดทางศาสนาของลเูธอรแ์ละสวิงลี จึงได้
รบัค าสอนเหล่านั้นมาปรบัปรุง ค าสอนของเขาแพร่หลายเขา้ไปถึงประเทศอังกฤษ ซึ่งเรียกว่า  
เพรสไบทีเรียน (Presbyterian) คาลวินมีอิทธิพลในกรุงเจนีวา เขาถูกเชิญไปที่นั่นหลายครั้ง
จนกระทั่งไดอ้าศยัอยู่ที่เจนีวา จนสิน้ใจในปี ค.ศ. 1564 ผลงานที่ส  าคญั คือ หนงัสือศาสนาที่ต่อมา
ไดก้ลายเป็นหลักเทวศาสตรข์องโปรเตสแตนต ์ชื่อ "สถาบันทางศาสนาคริสต"์ (The Institutes of 
the Christian Religion) แต่เดิมเขียนเป็นภาษาละตินแต่ถูกแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสในเวลาต่อมา 
และถูกพิมพถ์ึง 4 ครัง้ ในช่วงที่คาลวินมีชีวิตอยู่ หนังสือเล่มนีช้่วยใหเ้ราสามารถเขา้ใจศรทัธาของ
ชาวคริสต ์ค าสอนของนักบุญออกัสติน (St Augustin) อีกทั้งท าให้เราเขา้ใจอ านาจของพระเจ้า 
เขา้ใจในเรื่องบาปก าเนิด และชะตาที่ถูกลิขิตโดยพระเจา้ นอกจากนีค้าลวินไดก้่อตัง้มหาวิทยาลัย
เจนีวา และท าใหก้รุงเจนีวาเป็นศนูยน์ดัพบของชาวโปรเตสแตนตท์ั่วยุโรป  
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1.1.3.3 นิกายเชิรช์ออฟ อิงแลนด ์(Church of England)  
หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "แองกลิคนั" (Anglicanism) มีก าเนิดในประเทศองักฤษ 

โดยมีสาเหตุมาจากพระเจา้เฮนรี่ที่ 8 ตอ้งการใหพ้ระสนัตะปาปาที่กรุงโรมอนุญาตใหห้ย่ารา้ง และ
อภิเษกสมรสใหม่ แต่ไดร้บัการปฏิเสธจากพระสนัตะปาปา จึงไม่พอพระทยัประกาศตัง้นิกายใหม่ที่
เรียกว่า เชิร ์ชออฟอิงแลนด์ (Church of England) ไม่ขึ ้นต่อกรุงโรม และทรงแต่งตั้ง โธมัส 
 แค ลน เม อร์ (Thomas Cranmer) เ ป็ น อา ร์ค บิ ช อป  (Archbishop) แห่ งแ คน เท อ เบ อ รี่ 
(Canterbury)  

1.1.3.4 คณะต่าง ๆ ในโปรเตสแตนท ์ 
นอกจากนีน้ิกายโปรแตสแตนดท์ัง้ 3 กลุ่มนีย้ังแบ่งออกมาเป็นคณะเล็ก ๆ โดยมี

แนวคิดการความเนือ้หาในพระคริสตธ์รรมคัมภีรต์ามทัศนคติของกลุ่มตนเอง โดยคณะต่าง ๆ ใน  
โปรเตสแตนทม์ีดงัต่อไปนี ้ 

คณะเพรสไบทีเรียน (Presbyterian) 
เป็นกลุ่มที่ตอ้งการจดัระบบการปกครองของพระเจา้ใหเ้ป็นระเบียบแบบ

แผนและใหค้งที่ตามหลักของลเูธอร ์โดยมีบิชอปเป็นประธาน ความเชื่อของนิกายนีมุ้่งเนน้ศรทัธา 
เพราะถือว่าพรของพระเจา้สามารถปลดเปลือ้งทุกขข์องมนุษย์ได ้ไม่ใช่พระ พระเป็นเพียงผูท้  า
พิธีกรรมเท่านัน้  

คณะเมธอดิสต ์(Methodism) 
เกิดขึน้โดยจอห์น เวสลีย์ (John Wesley : ค.ศ. 1703 - 1791) เป็นชาว

อังกฤษที่มีจุดประสงคต์อ้งการใหผู้ ้นับถือพระเจา้มีอิสระภาพมากขึน้ สามารถปฏิบัติศาสนาไป
ตามหลกัของเหตผุลใหเ้หมาะแก่ชีวิตของตน  

คณะเซเวนเดย ์แอดเวนติสต ์(Seven Day Adventists)  
เป็นกลุ่มใหญ่ที่สดุของกลุ่มแอดแวนติสต ์นิกายนีเ้นน้วนัสดุทา้ยของโลก 

และการเสด็จมาของพระคริสตใ์นวันพิพากษาโลกเพ่ือท านีบ้ริสทุธ์ิอีกครัง้สมาชิกผูน้บัถือมีทั่วโลก
โดยเฉพาะในประเทศไทยนัน้ นิกายนีไ้ดส้่งศาสนฑูตเขา้มาเป็นครัง้แรกในปี ค.ศ. 1918 ศาสนทูต
หลายท่านมีส่วนสรา้งความเจริญใหแ้ก่ประเทศไทย เช่น ตัง้โรงเรียน ตัง้สขุศาลา และโรงพยาบาล 
โรงพยาบาลซึ่ งเป็นที่ รู ้จักกันดี  คือ โรงพยาบาลมิชชัน  ที่ สะพานขาว เมื่องานพยาบาล
เจริญกา้วหนา้ถึงกบัตอ้งขยายเปิดโรงเรียนพยาบาล  

คณะเควกเกอร ์(Quaker) 
หรือสมาคมมิตรภาพ (Society of Friends) เป็นนิกายที่เกิดในอังกฤษ 

โดยยอร์ช ฟอกซ์ (George Fox : 1624 - 1691) แต่แพร่หลายในอเมริกาโดย วิลเลี่ยม เพน 
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(William Penn : 1644-1718) โดยเฉพาะในรฐัเพนซิลเวเนีย (Pennsylvania) เป็นดินแดนแห่งแรก
ที่ไดม้าตัง้รกรากและท าการเผยแพร่ศาสนา นิกายนีต้อ้งการรือ้ฟ้ืนศาสนาคริสตแ์บบดัง้เดิม จึงเนน้
ประสบการณ์ตรงในการเข้าถึงพระเจ้าโดยใช้แสงสว่างที่เกิดขึน้ภายใน ( inner light) (Edith 
Simon, 1966) 

คณะเพ็นเทคอสต ์(Pentecostal) 
คณะเพ็นเทคอสต ์เกิดขึน้ที่ประเทศสหรฐัอเมริกาไดร้บัอิทธิพลค าสอนมา

จากขบวนการชีวิตบริสุทธ์ิ แล้วน ามาสอนในโรงเรียน ให้มีการรบับัพติสมาด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ มีพระคริสต์ธรรมคัมภีรเ์ป็นมาตรฐานของความเชื่อ และการด าเนินชีวิต แต่จะให้
ความส าคัญกับเรื่องของพระวิญญาณบริสุทธ์ิของประทาน และการอศัจรรย ์ใหค้วามส าคัญเร่ือง
ของนิมิตค าพยากรณ์และการทรงส าแดงกับพระเจา้ เน้นให้พระวิญญาณทรงน า เพราะฉะนั้น
ระเบียบแบบนมัสการพระเจา้ จะไม่ยึดติดเคร่งครตั แลว้ใหเ้ป็นอิสระภายใตก้ารน านมัสการของ
พระวิญญาณบริสทุธ์ิ  

คณะพยานพระยะโฮวา (Jehovah’s Withnesses)  
คณะนี้เกิดจากการรวมกลุ่มของคริสเตียนที่ต้องการปฎิรูปค าสอนให้

เป็นไปในแบบเดิม ก าเนิดขึน้ที่รฐัเพนซิลเวเนีย สหรฐัอเมริกา น าโดย ซี.ที.รสัเซลล ์มีความเชื่อว่ามี
พระเจา้เพียงองคเ์ดียว คือ พระบิดา แต่พระบุตรเป็นผูถู้กสรา้งขึน้มา และมีฐานะต ่ากว่าพระบิดา  

คณะมอรมอน (Mormon) 
คณะมอรมอน หรือ ขบวนการวสุทธิชนยุคสุดทา้ย ริเริ่มโดยโจ เซฟ สมิธ 

เกิดขึน้ในคริสตศกัราช 1820 มีการยอมรบัพระคริสตธรรมคัมภีร ์และคมัภีรม์อรมอนดว้ย เพราะมี
ความเชื่อว่า โจเซฟ สมิธ เป็นผูฟ้ื้นฟูคริสตจกัรของพระเยซูคริสต ์และยงัไดส้ืบทอดต าแหน่งผูเ้ผย
พระวจนะและอคัรทูต  

1.2. ความเป็นมาของคริสเตยีนในต่างประเทศ 
ศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาที่ถูกเผยแพร่อย่างกวา้งขวางไปทั่วโลก ประวตัิของศาสนาคริสต์

สืบทอดมานานตั้งแต่ศาสนายูดาย หลังจากการสละพระชนมช์ีพการตายบนไมก้างเขนของพระ
เยซูคริสต ์สาวกแต่ละคนไดอ้อกเผยแพร่ค าสอนของศาสนาคริสต ์อย่างจริงจงัแต่จากค ากล่าวของ
พระเยซูใหป้ระกาศข่าวประเสริฐแก่ทุกชนชาติสาวกแต่ละคนจึงไดไ้ปประกาศอย่างมีความแน่วแน่ 
จนกระทั่งเผยแพร่ไปสู่กรุงโรม และศาสนาคริสตจ์ึงเจริญเติบโต จากการสถาปนาคริสตศ์าสนาเป็น
ศาสนาประจ าชาติ จากพระเจา้คอนสแตนติน ของโรมนั จนกระทั่งคริสตศ์ตวรรษที่ 15-16 เกิดการ
ล่าอาณานิคมของพวกจกัรวรรดินิยมของชาวยุโรปและอเมริกัน ศาสนาคริสตไ์ดถู้กน าไปเผยแพร่
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ในประเทศต่าง ๆ ที่นักล่าอาณานิคมสามารถไปถึง ท าใหค้ริสตศาสนิกชนมีปริมาณมากขึน้ทั้งใน
ทวีปยุโรป แอฟริกา อเมริกา และเอเซีย  

ศาสนาคริสตศ์าสนาเริ่มมีอิทธิพลเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวตะวนัตกโดยเฉพาะอย่าง
มากคือทรีปยุโรปในสมัยกลาง ศาสนจักรได้เข้ามามีบทบาททางด้านการเมือง การปกครอง 
วฒันธรรมและประเพณี แทนอาณาจักรโรมัน โดยพระสันตะปาปาไดร้บัการยกย่องใหเ้ป็นราชา
แห่งราชาทัง้หลาย มีอ านาจเต็มที่ในการก าหนดบทบาทชีวิตความเป็นอยู่ของคนในสมยันัน้ ต่อมา
ในตอนปลายยุคกลางสืบต่อมาจนถึงยุคเรืองปัญญา (Enlightenment) แมศ้าสนาคริสตจ์ะถูกลด
บาทการเมือง การปกครอง แต่คริสตศ์าสนายงัคงมีอิทธิพลของต่อทวีปยุโรป อเมริกา และแอฟริกา 
จนถึงปัจจุบนั  

1.3 ความเป็นมาของคริสเตียนในประเทศไทย  
ในปีพุทธศกัราช 2371 ในรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลา้เจา้อยู่หวัทรงราชานุญาติ

ใหม้ิชชนันารีชาวยุโรป คือ คารล์กุสลาฟ (Karl Gulzlaff) และเจคอบ ทอมลิม (Jacob Tomlin) เขา้
มาเผยแพร่คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนตเ์ป็นครัง้แรก  ต่อมาในปี พุทธศักราช 2374 มิชันนารี
อเมริกนั ไดแ้ก่ หมอบรดัเลย ์หมอสมิธ ไดเ้ขา้มารบัผิดชอบเผยแผ่คริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนต ์
ต่อจากมิชชันนารีชาวยุโรป และมีบทบาทส าคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมตะวันตกในสังคมไทย
ดว้ย เนื่องจากมีโอกาสใกล้ชิดกับราษฎร ต่อมาในสมัยรชัสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ประเทศไทยได้มีความสัมพันธกับต่างประเทศมาขึน้ โดยการท าสนธิสัญญาเบาวร์ิง 
(Bowring Treaty) กบัประเทศองักฤษ สนธิสัญญาฉบับนี ้ไดอ้นุญาตใหค้นต่างชาติเขา้มาท าการ
คา้ขายกับราษฎรโดยเสรี คนต่างชาติจึงเดินทางเขา้มาอาศัยในประเทศไทยมากขึน้กว่าก่อน 
จ านวนมิชชันนารีอเมริกันก็เพิ่มขึน้ดว้ย และร่วมกันเผยแผ่ศาสนาทั้งในเขตพระนครและหวัเมือง
ต่าง ๆ ท าใหว้ัฒนธรรมของตะวันตกเขา้มาเผยแพร่เขา้ใปถึงชนบท เช่น ภาษา ศิลปะ การศึกษา 
การแพทย ์การคมนาคม และการสื่อสาร เป็นตน้ (ประสิทธ์ิ พงศอ์ดุม, 2527, น. 2-4) 

1.4 ความเป็นมาของคณะเพ็นเทคอสต ์ 
ผู้วิจัยน าข้อมูลความเป็นของคริสเตียน นิกายโปรเตสแตนท์ คณะเพ็นเทคอสต์ มา

จากเว็ปไซต์จาก www.sophaiamediabiblestudy.com และ ข้อมูลในพระคริสตธรรมคัมภีร ์มา
อธิบายความเป็นมา จุดถือก าเนิด และความเชื่อ ของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์โดยประเด็นต่าง 
ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 

จุดก าเนิดของคริสเตียน นิกายโปรเตสแตนท์คณะเพ็นเทคอสต์ เกิดขึน้เมื่อวันที่ 1 
มกราคม ค.ศ 1901 เกิดเหตกุารณท์ี่เมืองแคนซลั ประเทศสหรฐัอเมริกา ซึ่งมีผูห้ญิงที่ชื่อว่า อกัเนส 
ออสแมน สามารถพูดภาษาแปลก ๆ ในระหว่างการนมัสการในงานฟ้ืนฟู (Revival) ซึ่งเป็นการ
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อศัจรรยท์ี่ไม่เกิดขึน้มาเป็นระยะเวลานานตัง้แต่สมัยลูเธอร ์ซึ่งมีลักษณะเหตกุารณ์คลา้ยคลึงกับ
บทกิจการ 2:1-4 :ซึ่งไดป้รากฏตัง้แต่สมยัของลเูทอรท์ าใหช้าลส ์พารแ์ฮมม ์ ซึ่งอยู่ในเหตกุารณเ์กิด
ความประทับใจ ต่อมา วิลเลี่ยม ซีมัวร ์ซึ่งเป็นลูกศิษยข์องพารแ์ฮมม ์ไดจ้ัดการประชุมในวันที่ 9 
เมษายน ที่โดยการเช่าตึกแถว 2 ชัน้ที่ถนน 312 อาซูซ่า ลอสแองเจลิส แคลิฟอเนีย เป็นระยะเวลา 
3 ปีตั้งแต่ 10.00 - 00.00 น ต่อมาจึงเกิดคณะ “เพ็นเทคอสต”์ จากนั้นเกิด 1914 เกิด แอซเซ็มบลี ้
อ๊อฟ ก็อต ซึ่งเป็นองคก์รขนาดใหญ่ (Mega Church) ต่อมาในปี ค.ศ. 1920 ในช่วงสงครามโลก
ครัง้ที่ 1 คณะเพ็นเทคอส ไดเ้กิด แอซเซ็มบลี ้อ๊อฟ ก็อต ไดเ้ขา้ไปประกาศข่าวประเสริฐใหก้นัคนที่
ทวีปแอฟริกา ที่ประเทศ บาลนัดี ้อกูนัดา้ ปรากฎว่ามีคนกลบัใจมาเชื่อพระเยซูอย่างมากมาย แลว้
เกิดคริสตจักรในทวีปแอฟริกาอย่างมากมายซึ่งเป็นปรากฎการณ์ใหม่เกิดขึน้ หลงัจากที่การเกิด
อศัจรรยน์ัน้ไม่ไดป้รากฎใหเ้ห็นตั้งแต่ ศตวรรษที่ 16 ในสมัยมารต์ิน ลเูธอร ์ซึ่งคณะเพ็นเทคอสตจ์ึง
มีความเชื่อว่าพระพรที่เราไดร้บันัน้มี 2 ช่วง คือพระพรครัง้แรก (First Blessing) คือ การเชื่อในพระ
เยซูคริสตแ์ละไดร้บับัพติศมาในนั้น และ พระพรครัง้ที่สอง (Second Blessing) คือของประทาน
ฝ่ายวิญญาณ หรือในเชิงลิทธิเดชดา้นการอศัจรรย ์เช่น การรูจ้กัจ าแนก (สงัเกตเห็น) วิญญาณต่าง 
ๆ การพดูภาษาแปลก ๆ และการแปลภาษาแปลกๆ เป็นตน้ (อภิรกัษ์ สอนพรินทร,์ 2561) (เอกสาร
จากเว็ปไซด)์  

เหตุการณ์เหล่านี ้มีความสอดคล้องในพระคริสตธรรมคัมภีร ์บทกิจการ เป็นเหตุให ้ 
ซีมวัร ์ตั้งชื่อคณะนีว่้า "เพ็นเทคอส" ซึ่งเนน้เรื่องการประกาศในเชิงรุก มุ่งมั่นในการเผยแพร่ค าสอน
ศาสนา รูปแบบการนมัสการก็มีความแตกต่างจากสมยัมารต์ิน ลูเธอร ์ไดแ้ก่ สถานที่นมัสการพระ
เจา้ การอธิษฐาน และบทเพลงนมสัการ เช่น สถานที่นมัสการพระเจา้มีลกัษณะเป็นเวทีคอนเสิรต์ 
แทนที่จะเป็นธรรมเนียบ หรือการอธิษฐานด้วยการเปล่งเสียงที่ดังที่สุดเท่าที่ท าได้แท่นที่การ
อธิษฐานแบบเงียบสงบ และบทเพลงที่ใช้เป็นบทเพลงนมัสการร่วมสมัย (Contemporary 
Worships music) แทนเพลงฮิมน ์(Hymn) 

1.5 หลักค าสอนพิน้ฐานของคริสเตียน  
ศาสนาคริสตแ์ต่ละนิกาย ต่างยืดถือหลกัการด าเนินชีวิตตามพระคริสตธ์รรมคมัภีรท์ัง้ 66 

เล่ม ซึ่งเชื่อว่าเป็นถอ้ยค าที่ดลใจจากพระเจา้มาสู่ผูเ้ผยพระวจนะ และอัครราชทูต เป็นผูเ้ขียน ซึ่ง
หลกัค าสอนพืน้ฐานของคริสเตียนมีดงัต่อไปนี ้(ปรเมศวร ์ชรอยนุช, 2557, น. 13-16) 

1.5.1 หลักการตรีเอกานุภาพ (Trinity)  
ศาสนาคริสตส์อนว่า มีพระเจา้หนึ่งเดียว (Monotheism) คือ "พระยะโฮวา""พระ

เยโฮวาห"์ และ "พระยาเวห"์ ในพระเจา้องคเ์ดียวนี ้แบ่งออกเป็น 3 สภาพบุคคล คือ พระบิดา พระ
บุตร และพระวิญญาณบริสทุธ์ิ  
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พระบิดา (Father) คือ พระเจา้ที่ทรงมีพระราชกิจในการสรา้งโลกเป็นผูส้รา้งทุก
สิ่งในจักรวาลนี ้ทรงเป็นนิรนัดรอ์ยู่เหนือกาลเวลาสถานที่ พระราชกิจของพระองคป์รากฏในพระ
ครสิตธรรมคมัภีรภ์าคพนัธสญัญาเดิม  

พระบุตร (Son) คือ พระเจา้ที่เกิดจากพระบิดา ผูป้ระสงคม์ายังโลกเพื่อไถ่บาป
ใหก้ับมนุษย ์ดว้ยพระนาม พระเยซู กล่าวคือเป็นพระเมสิยาหท์ี่ถูกพยากรณ์ในพันธสัญญาเดิม 
ทรงสังสอนมนุษยใ์หค้วามส าคญักับความรกั และการบอกทางใหม้นุษยเ์ขา้สู่อาณาจักรของพระ
เจา้   

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ (Holy Spirit) คือพระเจา้ที่เสด็จลงมา เมื่อพระเยซูกลับสู่
สวรรค ์ค่อยช่วยเหลือมนุษย ์และการด าเนินชีวิตตามพระประสงคข์องพระเจา้  

1.5.2 หลักความเช่ือเบือ้งต้นของคริสเตียน  
พระเจ้า (God)  

คริสเตียนเชื่อว่า พระเจา้ทรงเป็นพระเจา้เที่ยงแท ้ผูท้รงมีชนมอ์ยู่เป็นนิตยน์ิ
รนัดร ์และทรงสรา้งทุกสรรพสิ่ง มีองคเ์ดียว แต่ทรงมี 3 สภาพบุคคล คือ พระบิดา พระบุตร และ
พระวิญญาณบริสทุธ ์ทัง้ 3 สภาพบุคคลเป็นหนึ่งเดียวกนั  

พระเยซูคริสต ์(Jesus Christ)  
คริสเตียนเชื่อว่า พระเยซูคริสตเ์ป็นพระบุตรของพระเจา้ ทรงก าเนิดจากฤทธ์ิ

อ านาจของพระเจา้อย่างเหนือธรรมชาติ ก าเนิดมาจากหญิงพรหมจารีย ์พระองคท์รงเป็นมนุษย ์
และพระเจา้แทอ้ย่างสมบูรณ ์เพื่อเป็นตัวอย่างการด าเนินชีวิตใหก้บัมนุษย ์ทรงปราศจากจากบาป
ทัง้สิน้ และจุดประสงคก์ารมาเพื่อไถ่บาปใหก้บัมนุษย ์โดยการสละพระชนมช์ีพบนไมก้างเขน และ
ฟ้ืนคืนจากความตายในวันที่ 3 เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าพระบุตรได้เอาชนะความตายไดส้ าเร็จ และ
พระองคเ์สด็จลอยขึน้สู่สวรรคท์ัง้ร่างกายของพระองค ์ขณะนีพ้ระองคท์รงประทบัที่มือขวาของพระ
บิดาอยู่บนสวรรค์ และจะทรงเสด็จกลับมาเพื่อพิพากษามนุษย์ และสถาปนาอาณาจักรของ
พระองค ์

พระวิญญาณบริสุทธ์ิ  
คริสเตียนเชื่อว่า พระวิญญาณบริสุทธ์ิทรงเป็นพระผูด้ลใจใหม้นุษยส์  านึก

บาป และใหเ้ริ่มตน้ชีวิตใหม่เพื่อใหด้  าเนินชีวิตใหบ้ริสุทธ์ และทรงประทานพรสวรรคพ์ิเศษใหแ้ก่ 
คริสเตียนทุกคนเพื่อการด าเนินพระราชกิจของพระองค ์ 

พระคริสตธรรมคัมภีร ์(The Bible)  
คริสเตียนเชื่อว่า พระคริสตธรรมคัมภีรภ์าคพันธะสัญญาเดิม (The Old 

Testement) และพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธะสัญญาใหม่  (The New Testement) ทุก
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ตวัอกัษรมนุษยไ์ดร้บัการดลใจจากพระเจา้ ซึ่งมนุษยผ์ูท้ี่เขียนต่างมีอาชีพที่แตกต่างกนับางคนเป็น 
ชาวประมง กษัตริย ์และผูเ้ผยพจนะ แต่พระคมัภีรต์่างเชื่อมโยงซึ่งกนัและกนั  

การประชุมนมัสการ (The Worship Assembly)  
คริสเตียนเชื่อว่า การนมัสการนั้นเป็นส่วนส าคัญในชีวิตของคริสเตียน เป็น

ค าสั่งของพระเจา้ที่มีต่อมนุษย ์ดงันั้นคริสเตียนทุกคนตอ้งนมสัการพระเจา้แต่ละครัง้ความท าดว้ย 
จิตวิญญาณและความจริง เนื่องจากพระเจา้เป็นวิญญาณ ดงันั้นการแสดงออกใด ๆ จึงไม่ขดัต่อ
หลักค าสอนและช่วยในมนุษยม์ีความสัมพันธ์กับพระเจา้มากขึน้ ปัจจุบันคริสเตียนมักนมัสการ
ดว้ยเสียงเพลง 

ทูตสวรรคแ์ละวิญญาณช่ัว (The Angel and The Evil) 
คริสเตียนเชื่อว่า พระเจา้สรา้งทูตสวรรคท์ี่ปราศจากบาป แต่ทูตสวรรคก์ลุ่ม

หนึ่ง (มีหวัหนา้เป็น ลซูีเฟอร)์ ไดต้ั้งใจท าผิดบาปเป็นกบฎกบัพระเจา้ จึงรบัค าสาบแช่งและถูกจอง
จ าจึงเรียกว่า ซาตาน (แปลว่าต่อต้าน) ทูตสวรรค์บางส่วนที่ติดตามซาตานไปนั้นจึงได้รบัผล
สาบแช่งดว้ยการเป็นวิญญาณชั่ว บา้งก็เรียกว่า ผีหรือมาร ซาตานกบัพวกครอบครองโลกนีแ้ละ
พยายามทุกวิถีทางใหม้นุษยป์ฎิเสธพระเจา้ แต่ก็พ่ายแพพ้ระเจา้อยู่นัน้เอง  

คริสตจักร (Christian Church)  
คริสตจักรหมายถึง กลุ่มคริสเตียนที่ร่วมประชุมเพื่อนมัสการพระเจ้า

คริสตจกัรจึงไม่ใชต้วัอาคารหรือสถานที่ คริสตจกัรแบ่งออกเป็นคริสตจกัรสากลประกอบดว้ยคนที่
เชื่อวางใจในพระคริสต์ทั่วโลก ทุกยุคทุกสมัยรวมกันเป็นพระกายของพระคริสต์หรือคริสตจักร
สากล แต่ในทอ้งที่นัน้ก็มีคริสตจกัรทอ้งถิ่น ซึ่งประกอบดว้ยผูเ้ชื่อมารวมกนั และจัดการประชุมเป็น
ประจ า เพื่อนมัสการพระเจา้ ฟังค าสอนจากพระคริสตธรรมคมัภีร ์และร่วมกลุ่มสามคัคีธรรม เป็น
พยานเรื่องราวของพระเจา้ เขา้ร่วมพิธีมหาสนิท และอธิษฐานเป็นตน้  

พิ ธี บั พ ติ ศ ม า แ ล ะ พิ ธี ม ห า ส นิ ท  (Baptism and Eucharist; Holy 
Communion) 

พิธีบพัติศมาเป็นพิธีปฎิญาณตนเองของผูท้ี่ตัง้ใจจะเป็นคริสเตียนและปฏิบัติ
ตามค าสอนของศาสนาคริสต ์พิธีบัพติศมาในบางนิกายหรือบางคริสตจักรตอ้งปฏิบตัิโดยวิธีการ
จุ่มกายลงไปในน า้เท่านัน้  บางนิกายใชวิ้ธีพระที่ศีรษะหรือแตะที่หนา้ผากของผูป้ฎิญาณตนแทน
การจุ่มกายลงไปน า้ เพื่อแสดงเป็นสญัลกัษณ์ถึงการตาย แลว้โผล่พน้น า้เพื่อแสดงเป็นสัญลักษณ์
ของการกลับคืนชีพของพระคริสต์โดยการเปลี่ยนแปลงชีวิตตามหลักค าสอนพืน้ฐานจากคริสต
ธรรมคมัภีรแ์ลว้เท่านัน้ 
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พิธีมหาสนิท คือพิธีที่ระลึกถึงการสละพระชนม์ชีพของพระเยซู ซึ่ งบาง
คริสตจักรหรือบางนิกายจะต้องประกอบพิธีนี ้ทุกครัง้ที่มีการประชุมนมัสการพระเจ้า พิธีนี ้จะ
รบัประทานขนมปังไรเ้ชือ้ที่สื่อถึงพระกายของพระเยซูคริสต ์และดื่มเหลา้องุ่นที่สื่อถึงพระเยซูคริสต ์
ทัง้ 2 อย่างนีส้ื่อถึงเหตุการณ ์การไถ่บาปของมนุษยบ์นโลกนีจ้ากการตายของพระเยซูคริสตบนไม้
กางเกน  

การรักษาโรค (The Healing) 
คริสเตียนเชื่อว่า พระเจา้มีพระประสงคร์กัษาคริสเตียนที่ป่วย ยกเวน้ในเวลาที่

พระองค์ทรงก าหนดให้มนุษยน์ั้นจากโลกนี้ไปอยู่กับพระองค์ คริสตจักรจึงถือปฏิบัติตามพระ
บญัชาของพระเยซูคริสตท์ี่สั่งใหส้าวกรกัษาคนเจ็บใหห้ายโรค โดยการอธิษฐานขอการรกัษาผ่าน
ฤทธ์ิอ านาจที่อศัจรรยข์องพระองค ์ 

อย่างไรก็ตามคริสเตียนเชื่อว่า การรกัษาหรือเจอแพทยน์ัน้ผูท้ี่สามารถรกัษา ผูท้ี่
ขอได ้เพราะว่าเหตกุารณบ์างอย่างพระเจา้ไดจ้ดัเตรียมใหก้บัผูท้ี่ขอ 

การพิพากษานิรันดร ์(The Judg)  
คริสเตียนเชื่อว่า มนุษยท์ุกคนจะเป็นขึน้มาจากความตายฝ่ายร่างกายในวันสิน้

ยุค คริสเตียนจะไปอยู่ในดินแดนบรมสุขเกษม หรืออาณาจกัรของพระเจา้ ที่ปกครองโดยพระเยซู
คริสต ์จากนัน้เราจะถูกพิพากษาตามความเชื่อ และไวว้างใจในพระเจา้ 

ความรอด (The Salvation) 
คริสเตียนเชื่อมนุษยท์ุกคนได้รบัความรอดจากพระคณุของพระเจา้ เมื่อผูน้ั้นเชื่อ

และไวว้างใจในพระเจา้ ไม่ใช่รอดจากการกระท าดว้ยตนเอง แต่โดยความเชื่อและไวว้างใจในพระ
เจา้   

1.6 การนมัสการพระเจา้ในคริสตจกัร  
ในพระคริสตธรรมคมัภีร ์พนัธสญัญาเดิม การนมัสการของคนยิว มีการนมสัการพระเจา้

เป็นการส่วนตัวตามล าพัง ตวัอย่างเช่น เอละอาซาร คนตน้เรื่อนของอับราฮัมก้มนมัสการพระเจา้ 
แลว้ชายนัน้ก็นอ้มตัวลงนมัสการพระเยโฮวากล่าวว่าขอบพระเดชพระคณุพระเยโฮวาพระเจา้ของ
อบัราฮัมขา้พเจา้ ผูไ้ม่ไดท้รงทอดทิง้นายของขาพเจา้ใหป้ราศจากความกรุณาและความสัตยจ์ริง
ของพระองค์ไม่ ส่วนขา้พเจา้นั้นพระเยโฮวาไดท้รงน าทางไปถึงบ้านพี่น้องนายขา้พเจา้ แต่การ
นมสัการ ที่ท ากนัเป็นการร่วมประชุมใหญ่ เช่น กษัตริยด์าวิดกบัฝูงชนนมสัการพระเจา้ กษัตริยด์า
วิดรบัสั่งฝูงคนทัง้หลายว่าบดันีจ้งฉลองพระเดชพระคุณพระยะโฮวาพระเจา้ของตน บรรดาฝูงคน
จึงกล่าวค าสรรเสริญถวายพระยะโฮวาพระเจา้แห่งปู่ ย่าตายายของเขา และหมอบตัวลงนมัสการ
พระยาโฮวาและถวายค านบัพระองค ์(วรธรรม สละวาสี, 2559, น. 22) 
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การนมัสการพระเจ้าในยุคของบรรพบุรุษ ประกอบดว้ยการอธิษฐาน และการเผา
สตัวบูชา การนมสัการที่พระเจา้ที่พอพระทยัมี 2 ประการ ตามที่พระเยซูตรสัไวใ้นพระธรรมยอหน์ 1

บทที่ 4 ขอ้ที่ 23 ถึงขอ้ที่ 24 ไดบ้นัทึกไวว่้า 
 "กระนัน้ก็ใกลถ้ึงเวลาแลว้และบดันีก้็ถึงเวลาแลว้ที่ผูน้มสัการอย่างถูกตอ้งจะตอ้ง

นมัสการพระบิดาดว้ยจิตวิญญาณและความจริง เพราะพวกเขาเป็นผูน้มัสการแบบที่พระบิดา
แสวงหา พระเจา้ทรงเป็นพระวิญญาณ ผูท้ี่นมัสการพระองคต์อ้งนมัสการดว้ยจิต วิญญาณและ
ความจริง"  

จากข้อความในพระยอห์นบทที่  4 ข้อที่  23 แบ่งออกเป็น 2 ประเด็นคือ 1 ) การ
นมสัการดว้ยจิตวิญญาณ 2) นมสัการพระเจา้ดว้ยความจริง การนมสัการดว้ยจิตวิญญาณคือ การ
นมัสการพระเจา้ที่มาจากแรงจุงใจถูกตอ้ง ออกมาจากความรูส้ึกนึกคิดของตนเอง ไม่ท ากระท า
ความดีจากพฤติกรรมภายนอกเท่านัน้ ในส่วนของการนมสัการพระเจา้ความจริง คือ  การนมสัการ
พระเจา้จากค าตรสัของพระเจา้ทัง้หมด เพราะว่าคริสเตียนมีเชื่อว่า วจนะของพระเจา้เป็นความจริง
ทุกประการ  

1.7 อารมณท่ี์เกิดขึน้ของบทเพลงนมัสการท่ีส่งผลต่อคริสเตียนระหวา่งการสามัคคี
ธรรม 

การสื่ อ ส ารผ่ าน เพ ลงมี ลั กษณ ะ เป็ นการสื่ อ สารเชิ งอารมณ์  (Emotional 
Communication) ที่กระตุน้อารมณ์ความรูส้ึกผูท้ี่รบัสารให้เกิดความศรทัธาในระหว่างนมัสการ 
และการคลอ้ยตามเนือ้หา ความเชื่อ ค าสอนและขอ้ปฏิบตัิบางประการของศาสนาคริสตถ์่ายทอด
ผ่าน บทรอ้ง บรรยากาศดนตรีกระตุน้ให้เกิดอารมณ์ความรูส้ึกดว้ย เนือ้หาของบทเพลง ท านอง
ดนตรี เสียงประสาน และลีลาการประพันธ์เพลง อารมณ์ที่เกิดขึน้ระหว่างการมนสัการท าใหผู้ร้บั
สารเกิดอารมณ์ความรูส้ึกดังต่อไปนี ้ไดแ้ก่ 1) ศรทัธา 2) ซาบซึง้ใคร่ครวญในพระคณุของพระเจา้ 
3) มีความหวงั 4) สนุกสนานชื่นชมยินดี 5) ความเป็นหนึ่งเดียวกนั (ฐาปกรณ์ กระแสทิพย,์ 2554, 
น. 24-28) 

1.7.1 อารมณค์วามรู้สึกศรัทธา  
อารมณศ์รทัธาคืออารมณท์ี่ใหค้วามรูส้ึกว่าพระเจา้นัน้ยิ่งใหญ่และมีอ านาจเหนือ

มนุษยจ์ึงเป็นที่น่าเลื่อมใสศรทัธา เนื ้อหามักจะพรรณนาถึงความเชื่อว่าพระเจา้นั้นยิ่งใหญ่ เช่น 
การทรงสรา้งโลก ทรงเป็นจอมราชนัย ์และทรงเป็นกษัตริย ์เป็นตน้ 

 
1

 วารสารเล่มท่ี 4 ของพระคริสตธ์รรมคมัภีร ์พนัธสญัญาใหม่  
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1.7.2 อารมณซ์าบซึง้ในพระคุณของพระเจ้า  
อารมณ์ซาบซึง้ในพระคุณของพระเจา้ อารมณ์ที่ใหรู้ส้ึกว่าพระเจา้ไดไ้ถ่บาปให้

เราจากการตายของพระองค ์ช่วยเหลือเราจากทุกอย่าง ๆ จากความรกัของพระองค ์ดงันัน้ เนือ้หา
มกัจะกล่าวถึง การปกป้องคุม้ครองจากสิ่งชั่วรา้ย ทรงเสริมก าลงัเมื่อยามมนุษยอ่์อนแอ  

1.7.3 อารมณรู้์สึกมีความหวัง  
อารมณ์ความรูส้ึกมีความหวัง คือบทเพลงที่สื่อถึงเหตุการณ์ที่อยู่ในความทุกข์

ล าบาก เหน็ดเหนื่อย ไม่แน่นอนกบัปัญหา แต่สามารถผ่านพน้ไปได ้เพราะว่ามีพระเจา้อยู่ดว้ยกับ
เขา และทรงคุม้ครองเป็นบทเพลงที่ปลอบประโลมใจ สรา้งความเชื่อมั่นใหก้บัผูฟั้ง ดงันั้นเนือ้หา
ของบทเพลงมักเกี่ยวกับ การฝากปัญหาไวก้ับพระเจา้ เชื่อมั่นในพระเจา้ ไวว้างใจในพระเจา้ ใน
การปกป้องคุม้ครองและดแูล  

1.7.4 อารมณค์วามสนุกสนานช่ืนชมยินดี  
อารมณ์ความสนุกสนานชื่นชมยินดี คือเพลงที่ท าให้ผู ้ฟังและผู้ร้องมีความ

สนุกสนานเมื่อมาร่วมสามัคคีธรรมในคริสตจักรโดยใชบ้ทเพลงเป็นสื่อ จุดประสงคบ์ทเพลงนั้น
ไม่ใช่อยู่ที่การรอ้งเพลงและนึกถึงตนเอง แต่ความสขุสนุกสนานและมีความสขุนัน้เมื่อมีพระเจา้ บท
เพลงจึงมีลกัษณะเป็นเพลงเร็ว จงัหวะสนุกสนาน  

1.7.5 อารมณค์วามรู้สึกเป็นกลุ่มเดียวกันมีความสามัคคี  
อารมณ์ความรูส้ึกเป็นกลุ่มเดียวกัน คืออารมณ์ที่ผ่านบทเพลงนัน้ ท าใหผู้ฟั้งและ

ผูร้อ้งมีความรูส้ึกเป็นพี่นอ้ง ครอบครวั มีความสามัคคีในหมู่คริสเตียน เนือ้หาเพลงมักน าบริบท
ของพระคมัภีรม์าใชเ้ป็นบทรอ้ง เช่น การที่ทุกคนอยู่ในพระกลายเดียวกันกนัพระคริสต ์หรือทุกคน
เป็นบุตรของพระเจา้ เป็นตน้  

อย่างไรก็ตามผูร้บัสารเมื่อไดฟั้งหรือขบัรอ้งบทเพลงคริสเตียนแลว้ จะมีความรูส้ึก
มานอ้ยเพียงใดขึน้อยู่กบัปัจจยัอื่น ๆ ดว้ยเช่น ผูส้่งสาร สภาพแวดลอ้ม ผูร้บัสาร และประสบการณ์
ระหว่างผูร้บัสารกบัพระเจา้   

1.8 ประเภทของบทเพลงนมัสการคริสเตียน  
เพลงนมัสการพระเจา้มีลักษณะที่เหมือนกับเพลงทั่วไป คือมีพัฒนาการของดนตรี

และการประพนัธข์ึน้มาตลอดเวลา ยิ่งเวลาผ่านไปความหลากหลายของแนวดนตรีที่ใช ้และเนือ้หา
เพลงจะมีมากขึน้ ตามสภาพการณ์ที่สอดคล้องและความนิยมในแต่ ละยุคสมัย  เช่น เดิมใน
สงัคมไทยอาจจะนิยมเพลงไทยเดิม เพลงพืน้บา้น เพลงลกูกรุง แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปพฒันาการ
ของดนตรีมากขึน้ มีแนวเพลงใหม่ที่ได้รบัความนิยมเกิดมากขึน้ เช่น เพลงป๊อป เพลงร็อค อาร์
แอนดบ์ี และเร็คเก ้ดงันัน้บทเพลงนมัสการพระเจา้ของคริสเตียนในประเทศไทยมี 2 รูปแบบไดแ้ก่ 
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เพลงฮิมน ์และเพลงนมสัการร่วมสมยั (ฐาปกรณ ์กระแสทิพย,์ 2554, น. 62-67) โดยรายละเอียดมี
ดงัต่อไปนี ้ 

เพลงฮิมน ์(Hymn)  
เพลงฮิมน์ คือบทเพลงคริสเตียนที่นิยมใช้ในการนมัสการพระเจ้า ซึ่งรักษา

รูปแบบโครงสรา้งทางดา้นดนตรีของบทเพลงในสมยัยุคกลาง รวมถึงเพลงที่แปลเนือ้เป็นภาษาไทย 
เพลงฮิมนน์ีม้ีการเรียกชื่ออีกหลายชื่อ เช่น เพลงแห่งชีวิตคริสเตียน เพลงไทยนมัสการ และเพลง
ยาว เพราะโดยส่วนใหญ่จะมีบทรอ้งที่ยาวกว่าเพลงนมัสการพระเจา้แนวร่วมสมัยปัจจุบัน เพลง
ฮิมนเ์ป็นเพลงที่น ามาใชก้ารนมสัการพระเจา้ของอารยธรรมอียิปต ์และศาสนายูดาย ลกัษณะการ
ใช้คลา้ยกับเพลงสวด ค าว่า "Hymn" นั้นมากจากภาษากรีกค าว่า “Hymnos” แปลว่า เพลงแห่ง
การสรรเสริญ ภายหลังคริสตศ์าสนาจึงรบัน ามาใช้ในการนมัสการและสรรเสริญพระเจา้  ด้าน
เนื ้อหาของเพลงฮิมน์ที่ใช้ในคริสตจักรโปรเตสแตนท์ ส่วนใหญ่จะมีการถ่ายทอดความรู้สึก
ประสบการณท์ี่มีต่อพระเจา้เพื่อใชใ้นการนมสัการพระเจา้ แต่ลกัษณะทางดนตรีที่ส  าคญัของเพลง
ฮิมนน์ีจ้ะมีส่วนที่เรียกว่าส่วนยอ้นกลบัตน้ (Recapitulation) เป็นการยอ้นกลบัไปเสนอท านองหลกั
ใหม่ทั้งหมดอีกครัง้ มีตั้งแต่ 2-5 รอบ โดยใชเ้นื ้อหาใหม่ทั้งหมด เพลงฮิมน์ นิยมเล่นดว้ยเครื่อง
ดนตรีประเภทลิ่มนิว้ (Keyboard Instruments) จ าพวกเปียโน หรือในปัจจุบันอาจใชอี้เล็กโทนใน
บางคริสตจักร เป็นเครื่องดนตรีหลัก บางคริสตจักรอาจมีเครื่องลมไม ้(Woodwind Instruments) 
เช่น ฟรุต คลาลิเน็ต ร่วมด้วย เพลงฮิมน์ที่ผ่านการแปลออกมาจากต่างประเทศนั้น อาจมี
ความหมายต่างกันเล็กนอ้ย แต่ยังคงความหมายของบทเพลงตน้ฉบับ เพลงเหล่านีถู้กรวบรวมไว้
เป็นหนงัสือ ไดแ้ก่ หนงัสือเพลงไทยนมสัการ นิยมใชใ้นนิกายโปรเตสแตนท ์สายสภาคริสตจกัรแห่ง
ประเทศไทย และหนงัสือแห่งชีวิตคริสเตียนนิยมใชใ้นนิกายโปรเตสแตนท ์สายสหกิจคริสเตียน  

เพลงนมัสการพระเจ้าแนวร่วมสมัย (Contemporary Worship Song)  
เพลงนมสัการพระเจา้ร่วมสมยั หรือเพลงรูปแบบนีม้กัถูกเรียกว่า เพลงสัน้ เพราะ

เนื ้อหาของบทเพลงแนวร่วมสมัยนี ้สั้นกว่าบทเพลงฮิมน์ เป็นบทเพลงนมัสการพระเจ้าที่
เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยน า้เนือ้หาของศาสนาคริสตม์าถ่ายทอดดว้ยดนตรีที่ไดค้วามนิยม
ในแต่ยุคแต่ละสมัย เพลงนมัสการพระเจ้าแนวร่วมสมัยจึงมีความหลากหลายและไม่ตายตัว 
เพราะขึน้อยู่กับรสนิยมของยุคสมัย ดา้นเนือ้หานั้น นอกจากใช้เพื่อนมัสการพระเจา้ แลว้ ยังได้
น ามาใชเ้ป็นเครื่องมือช่วยในการประกาศและเผยแผ่ค าสอนของศาสนา จึงมีเพลงบางกลุ่มที่มี
ลกัษณะถ่ายทอดเนือ้หาค าสอนหรือขอ้พระคัมภีรม์าใส่ในดนตรีประกอบเพื่อใชใ้นการถ่ายทอด
เนือ้หาค าสอนและช่วยในการจดจ าอีก ในส่วนองคป์ระกอบทางดา้นดนตรีและการประพนัธ ์เพลง
นมัสการแนวร่วมสมัยลักษณะเป็นเพลงตามสมัยนิยม ลักษณะดนตรีของเพลงจึงมีความ
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หลากหลายและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามสมัยนิยมที่สังเกตได้ชัดเจน เช่น ปัจจุบันเพลงป๊อป 
(Pop) และร็อก (Rock) เป็นแนวดนตรีที่ไดร้บัความนิยมเป็นอย่างมาก ส่งผลใหเ้พลงนมสัการพระ
เจา้ที่ใชใ้นพิธีกรรมของคริสตจักรสมัยใหม่หลายแห่งเป็นแนวดนตรี   ป๊อปร็อค ดา้นรูปแบบการ
ประพันธ์เนือ้หาก็กระชับและไม่ค่อยยอ้นกลบัช่วงตน้ของบทเพลง ลกัษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของ
เพลงนมสัการพระเจา้ร่วมสมยั นอกจากจะใชท้ านองและจงัหวะเขา้กบัยุคสมยัแลว้ เครื่องดนตรีที่
ใช้ยังเปลี่ยนไปตามยุคสมัยด้วย เช่น กีต้าร ์เบส กลอง เปียโน และเครื่องสังเคราะห์ ในการ
นมสัการ  

1.9 พัฒนาการบทเพลงนมัสการพระเจา้ของคริสเตียน  
บทเพลงมีบทบาทส าคัญมากในคริสต์ศาสนา เพราะมักพบว่ามีการใช้เพลงแทบทุก

กิจกรรมของคริสต์ศาสนา การเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตรใ์นพระคริสตธรรมคัมภีร ์อาจต้อง
ศึกษาวิเคราะหจ์ากวรรณกรรม และบทเพลงทัง้ที่ปรากฏในพระคมัภีร ์ปัจจุบนันัน้เกิดจากการเก็บ
เกี่ยวและพัฒนาทั้งการรอ้ง และดนตรีนับเป็นรากฐาน และมีส่วนส าคัญต่อดนตรีตะวันตกเป็น
อย่างมาก บทเพลงนมัสการพระเจ้า มีการพัฒนาการตั้งแต่สมัยฮีบรู สมัยพระคัมภีรใ์หม่ และ
สมัยศาสนจักร ตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมา โดยสามารถบ่งช่วงเวลาที่ส  าคญัดังนี ้ (ปรชัญา ใจ
ภกัดี, 2556, น. 46-50) 

ยุคก่อนพระเยซูคริสต ์ 
เพลงนมัสการพระเจ้า นั้นมีรากฐานมาจากเพลงนมัสการพระเจ้าของชน

ชาติยิว จากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่า การใชเ้พลงในพิธีกรรมทางศาสนาเกิดขึน้ครัง้แรกใน
สมัยกษัตริยด์าวิด กษัตริยอ์งคท์ี่ 2 แห่งชนชาติอิสราเอล พระองค์ทรงประพันธ์บทเพลงเพื่อใช้
นมัสการพระเจา้ และไดร้วบรวมไว้ในหนังสดุดี 150 บท ซึ่งเป็นพระธรรมเล่มหนึ่งในพระคริสต
ธรรมคมัภีร ์ภาคพนัธะสญัญาเดิม ซึ่งรากฐานของเพลงพระเจา้ต่อมา และถือว่าเป็นผูน้  าบทกวีมา
ประพนัธเ์ป็นดนตรีมากที่สดุในประวตัิศาสตรต์ะวนัตก  

ยุคพระเยซูคริสต ์ 
ยุคนี ้มีขอ้มูลทางประวัติศาสตรป์รากฏน้อยมากเกี่ยวกับเพลงช่วงตน้ของ

คริสตกาลเหตเุพราะไม่ไดม้ีการจดบันทึกไวเ้ป็นลายลกัษณอ์ักษร แต่เป็นการถ่ายทอดกนัแบบมุข
ปาถะเป็นผลใหบ้ทเพลงมีลกัษณะไม่เด่นชัดเท่าที่ควร อย่างไรก็ตามมีการสันนิษฐานว่า ลักษณะ
ของบทเพลงนมสัการพระเจา้ในยุคนีอ้าจมีความคลา้ยคลึงกบัดนตรีชาวกรีก ผสมผสานกบัดนตรี
ฮีบรู  

ยุคกลาง  
บทเพลงนมัสการพระเจา้เริ่มมีความเด่นชัดในยุคกลาง ดนตรีในยุคนีส้่วน
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ใหญ่มักเป็นบทเพลงขับรอ้ง มักใช้ออรแ์กน (Organ) เป็นเครื่องบรรเลงประกอบพิธีกรรมทาง
ศาสนา ในคริสตจักร ลักษณะบทเพลงรอ้งในยุคกลางไดแ้ก่ เพลนซานท ์(Plainchant) ออกานุม 
(Organum) โมเทต (Motet) และเพลงนอกวัด (Secular Music) เป็นตน้ (ณรุทธ ์สทุธจิตต,์ 2538, 
152) 

เพลนซองต์หรือเพลนซอง เป็นเพลงสวดส าหรับขับรอ้งในโบสถ์ เป็นเพลง
สวดอย่างเป็นทางการของคริสตจกัรโรมันคาธอลิกมานานกว่า 1,000 ปี ในระหว่างยุคกลางต่อมา
เพลงสวดแบบนีรู้จ้กักนัในชือ่เกรกอเรียนซองต ์(Gregorian Chant) เพราะพระสนัตะปาปาเกรกอรี 
1 (Pope Gregory 1 : ค.ศ. 590-604) เป็นผูร้วบรวมจัดหมวดหมู่เพลงสวดเขา้ดว้ยกนั ปัจจุบันอยู่
ที่พิพิธภณัฑค์นุสทอิ์สทอริสเซล (Kunsthistorishes Museum) เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย  

ออกานุม คือ บทเพลงนมัสการพระเจ้าหรือเรียกอีกอย่างว่า "เพลงสวด" 
ประเภทที่มีท านองมากกว่าหนึ่งแนว (Polyphony) ชนิดแรกของดนตรีตะวันตก ถูกพัฒนาใน
คริสตศ์กัราช 700-900 โดยนกับวชไดเ้พิ่มแนวที่สองจากการดน้สด (Improvisation) แต่มิไดบ้นัทึก
ไวเ้ป็นโนต้ แนวที่เพิ่มมกัประสานเป็นขัน้คู่ 4 เพอรเ์ฟ็ค และ 5 เพอรเ์ฟ็ค กบัท านองหลกั  

ต่อมาในค.ศ. 900-1200 แนวที่เพิ่มเติมในเกรกอเรียนซองต ์เป็นแบบอิสระซงึ
ท านองที่ 2 จะขนานหรือสวนทางกับท านองหลักก็ได้ ช่วงนี ้จึงกลายเป็นดนตรีหลายแนวอย่าง
แทจ้ริง และตัง้แต่ ค.ศ.1100 บทเพลงนมสัการพระเจา้ในศาสนาคริสตเ์ริ่มมีหลากหลายท านองใน
เวลาเดียวกัน แต่ละแนวท านองเป็นอิสระต่อกันทั้งด้านท านอง และจังหวะ ดนตรีที่มีมากกว่า 1 
ท านองในเวลาเดียวกัน ซึ่งบทประพนัธข์ึน้ในคริสตศ์ตวรรษที่ 12-14 ส่วนใหญ่เป็นผลงานของคีต
กวีทางเหนือของผรั่งเศส ออกานุมที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นผลงานของส านักนอตเตรอดาม (Notre 
Dame School) บทเพลงนมัสการพระเจา้หรือเพลงสวดของส านักนีม้ีท านองเสียงยาว ท าหนา้ที่
เป็นท านองเสียงต ่า หรือแนวเทอรเ์นอร ์(Tenor) ส่วนแนวที่เพิ่มเติมจะเป็นโนต้เสียงสัน้กระชบัสอด
ประสานกนัไปเรียกว่า ดปูลมั (Duplum) ทัง้ 2 แนวจะเคลื่อนไปจนถึงจุดที่แนวเทอรเ์นอรม์ีโนต้สั้น
กระชับใกลเ้คียงกับดูปลมั จุดนีเ้รียกว่าคลอซูลา (Clausula) จุดดงักล่าวจึงมีเป็นรูปแบบที่พัฒนา
เป็นบทประพนัธป์ระเภทโมเทตในในเวลาต่อมา  

โมเทต คือบทเพลงที่มีเนือ้หาเกีย่วกบัคริสตศ์าสนา พฒันาโดยน าท านองจาก
มาก เพลงเกรกอเรียนซองต ์เป็นแนวเสียงต ่าหรือแนวเทอรเ์นอร ์และเพิ่มแนวท านองอีก 2 ท านอง
ที่มีโน้ตเพลงกระชับกว่าแนวเทอรเ์นอร ์นอกจากนี้ยังมีดนตรีที่คลา้ยกับโมเทต คือ กอนดุกตุส 
(Conductus) เกิดขึน้เมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่  11 มีท านอง 2 -4 แนว แนวเทอรเ์นอรถ์ูก
ประพันธ์ขึน้มาใหม่มิไดน้ ามาจากเกรกอเรียนซานต์ ส่วนเนือ้หากอนดุกตุสมีหลากหลาย เช่น 
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เนือ้หาเกี่ยวกบัศาสนา การเมือง สงัคม และศิลธรรม เป็นตน้     
ยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ  

ยุคนีบ้ทเพลงนมสัการพระเจา้ในโบสถถ์ือกนัว่าเป็นเพลงมาตรฐานส าคัญ มี
การพัฒนาเพลงรอ้งโดยน ารูปแบบของโมเทตและแคนนอน (Cannon) มาพัฒนาเป็นเพลงแมส 
(Mass) มีการประพันธ์เพลงส าหรับการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีมากขึ ้น ความดังเบาของ
เสียงดนตรียังไม่ค่อยเด่นชัด เพราะเครื่องดนตรียังไม่ไดพ้ัฒนามากนัก แต่มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมและมีเครื่องดนตรีมากชนิดขึน้กว่าเครื่องดนตรียุคกลาง  ปลายยุคฟ้ืนฟูศิลปวิทยาการ
คริสตศ์าสนาถูกแบ่งแยกเป็น 2 นิกายไดแ้ก่ โรมันคาทอลิก และโปรเตสแตนท ์เพลงนมัสการพระ
เจา้ที่เกิดขึน้ใหม่เรียกว่า "คอราล" (Chorale) ซึ่งเป็นบทเพลงที่พฒันามากจากซองตโ์ดยก าหนดให้
มีอตัราจงัหวะแน่นอน บทเพลงบรรเลงเริ่มมีบทบาทมากขึน้ มีนกัประพนัธเ์พลงรอ้ง และบรรเลงที่
ส  าคัญคือ ดูเฟย ์(Dufay) ปาเลสตริน (Palestrina) และมอนเตแวรด์ี (Montevetdi) (ณรุทธ์ สุทธ
จิตต,์ 2538, 153) 

ยุคเพลงนมัสการร่วมสมัย   
ช่วงปี 1950-1960 คริสตจักรต่าง ๆ เริ่มใหค้วามส าคัญกบักลุ่มคริสเตียนรุ่น

ใหม่ที่ยงัเป็นวยัรุ่นมีการตัง้กลุ่มคริสเตียนขึน้มาตามมหาวิทยาลยัต่าง ๆ  มีการเปิด คริสเตียน คาเฟ่ 
(Christian Cafe') จุดประสงค์เพื่องานประกาศ และมีการรวมตัวนมัสการโดยกลุ่มวัย รุ่น มี
ลักษณะการนมัสการเข้ากับกลุ่มวัยรุ่น เช่น การใช้ดนตรี  ป๊อปมาเป็นองค์ประกอบในดนตรี
นมสัการมากขึน้  

เมื่อวงดนตรี “The Joy Strings” ซึ่งเป็นวงดนตรีคริสเตียนแนวป๊อป ได้
เผยแพร่การแสดงทางโทรทศันใ์นสหรฐัอเมริกาท าใหเ้กิดกระแสการนมสัการดว้ยบทเพลงนมสัการ
ที่มีดนตรีป๊อปขึน้มาเป็นวัฒนธรรมย่อย ๆ ทั่วอเมริกาบทเพลงสมัยนิยมโดยมีจุดประสงค์เพื่อ
นมสัการพระเจา้  

เพลงคริสเตียนในปัจจุบันมีการพัฒนาไปมากโดยเฉพาะทางนิกายโปรเตส
แตนส์ มีลักษณะของเพลงคล้ายเพลงป๊อป เนื ้อหาของเพลงส่วนใหญ่จะเป็น เพลงสรรเสริญ 
(Praise Song) และเพลงนมสัการ (Worship) ส่วนลกัษณะเครื่องดนตรีประกอบดว้ย กีตา้ร ์เปียโน 
เบส และกลอง เป็นตน้ 

1.10 บทบาทของดนตรีต่อคริสตจักร 
งานวิจัยเรื่องการรวบรวมบทเพลงที่น ามาใช้ในการใคร่ครวญภาวนา เมื่อมีการน าบท

เพลงมาใชใ้นการใคร่ครวญภาวนาคริสตจกัร การท างานดา้นดนตรีในคริสตจกัรโดยทั่วไปแลว้ จะ
มีการกล่าวถึงการท างานอยู่ 5 ส่วนดว้ยกัน ไดแ้ก่ การนมัสการ การประกาศ การศึกษา พันธกิจ 
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และการสามคัคีธรรม ซึ่งเพลงนมสัการมีบทบาทอยู่ในการท างานทัง้ 5 ส่วนนีด้ว้ยเช่นกนั (วรพจน ์
เลีย้งประไพพนัธ,์ 2559, 8-11) โดยรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 

การนมัสการ   
ในส่วนของการนมสัการนี ้มกัคิดว่าเป็นบทบาทหลกัของการใชเ้พลงนมสัการเพื่อ

สรรเสริญยกย่องพระเจา้เทา่นัน้ แต่บทเพลงนัน้ คริสเตียนมีความเชื่อว่า พระเจา้สามารถพดูกบัเรา
ผ่านบทเพลง หรือเราพดูกบัพระเจา้ผ่านบทเพลง บทเพลงนมสัการจึงถูกเลือกเพื่อตอบสนองกบัค า
เทศนา ส่วนใหญ่มักอธิบายเรื่อง การเปิดเผยของพระเจ้า การอภัยโทษจากความบาป พระ
ลกัษณะของพระเจา้  

การประกาศ  
นอกจากบทเพลงถูกใชน้มัสการแลว้ปัจจุบัน บทเพลงนมสัการยังเป็นส่วนหนึ่งที่

ใชก้ารประกาศข่าวประเสริฐของพระเจา้ไปเผยแพร่ยงัที่ตา่ง ๆ  ไดจ้ึงเป็นอีกวิธีนึงที่ใชก้ารประกาศผู้
ที่ยงัไม่ไดย้ินเรื่องราวของพระเยซู ในบางครัง้ในระหว่างการรอ้งเพลง  

การศึกษา  
นอกจากนีบ้ทเพลงนมัสการยังสามารถใชใ้นชั้นเรียนพระคมัภีรใ์นชั้น เรียนเด็ก

การศึกษาพระคัมภีรท์ี่บ้าน หรือสถานที่อ่ืน ๆ เพื่อเสริมสรา้งประสิทธิภาพการเรียนพระคัมภีร ์
ดังนั้นบทบาทของบทเพลงนมัสการยังเป็นเครื่องมือส าหรบัการศึกษา ดังนั้นการที่บทเพลงถูก
จดจ าจากการไดฟั้ง และได้ขับรอ้ง มีส่วนช่วยในการพัฒนาการเรียนรูเ้นือ้หาในพระคริสต์ธรรม
คมัภีรด์ว้ยเช่นกนั 

การสามัคคีธรรม  
บางเนือ้หาของบทเพลงที่ถูกเขียนจากการชุมนุมกันดว้ยการสามัคคีธรรมถือว่า

เป็นประสบการณ์ที่สัตยซ์ื่อต่อพี่นอ้งคริสเตียน เช่น บทเพลง Christian Hearts, in Love United
เป็นการย า้เตือนว่าคริสเตียนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในร่างกายของพระคริสตท์ี่มีความส าคญัทางดา้น
จิตวิญญาณ และมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน นอกจากนี้เนื ้อหาของบทเพลงเกี่ยวกับความรกัและ
ถอ้ยค าที่พระเจา้พดูกบัมนุษย ์ซึ่งต่างกบัมนุษยน์มสัการพระเจา้ คือมนุษยเ์ป็นฝ่ายรบัความรกัจาก
พระเจา้แทนที่จะพยายามรกัพระเจา้  

พันธกิจ  
บทเพลงนมัสการพระเจา้ยงัตอบสนองในดา้นการท าพันธกิจของคริสเตียน การ

กระตุน้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินพนัธกิจ เช่น บทเพลง There is a Spirit in the Air ซึ่ง
เนือ้หาของบทเพลงอธิบายว่า ยงัมีเด็กที่หิวโหยที่ตอ้งการอาหาร และยงัมีผูค้นที่ไรบ้า้นที่ตอ้งการที่
อยู่อาศยั เป็นตน้  
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2. งานวิจัยท่ีเกีย่วข้องกบับทเพลง  
2.1 งานวิจัยบทเพลงท่ีเกีย่วข้องกบัมานุษยด์ุริยางควิทยา 
เมื่อกรอบของบทเพลงไม่ได้มีขอบเขตที่จ ากัดอยู่ เพียงเพื่อตอบสนองจ ากัดอยู่เพื่อ

ตอบสนองจุดมุ่งหมายในการเข้าถึงศาสนา แต่ยังรวมไปถึงการตอบสนองความพึงพอใจของ
ปัจเจกบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยมีเรื่องศาสนาเขา้มาเกี่ยวขอ้งนอ้ยลง หรือแทบจะไม่มีเลยนัน้ ท า
ให้เกิดการศึกษาบทเพลงในบริบททางสังคมวัฒนธรรมที่หลากหลายขึ ้น เพราะเพลงเป็น
ภาษาสากลของการแสดงออกทางความรู้สึก ซึ่งเต็มไปด้วยความหมาย ที่สื่อถึงบริบททาง
วัฒนธรรมของผู้แต่ง ซึ่งสามารถเข้าใจได้อย่างถ่องแท้ก็โดยผู้ที่อยู่ในสังคมเดียวกัน ทั้งนี ้
หมายความรวมถึงผูท้ี่อยู่ทัง้ในวฒันธรรมหลกั และวฒันธรรมรองดว้ย เพื่อเป็นการท าความเขา้ใจ
บทเพลงในหลายบริบท จึงท าการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขอ้งกบับทเพลงในแง่มมุมานุษยวิทยา 
ที่ท าการศึกษาบทเพลงที่เกิดขึน้จากการรวมกลุ่ม การเดินทางเป็นหมู่คณะ การเลือกรบัวฒันธรรม
และความเชื่อจนกลั่นกรองออกมาเป็นบทเพลง หรือแม้แต่การใชบ้ทเพลงเป็นตัวแทนในการ
แสดงอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ทัศนคติ อุดมการณ์ และความเชื่อ นอกจากนีเ้พลงยังถูกใชเ้ป็น
เครื่องมือในการสรา้งและถ่ายทอดวาทกรรมให้กับคนในสังคม ซึ่งมีทั้งวาทกรรมหลัก และวาท
กรรมรองเพื่อเป็นการสืบทอดเจตนารมณน์ัน้ ๆ ดงันี ้(Merriam P Alan, 1964, p. 223) 

งานวิจยัเรื่องบทเพลงที่สะทอ้นถึงประวตัิความเป็นมาของชนเผ่าพืน้เมืองที่มีชื่อว่า "โซย่า
อินเดียน" ในแถบทวีปอเมริกาใตไ้ปแลว้ ต่อไปจะกล่าวถึงตัวอย่างสังคมในประเทศไทยที่เพลง
พืน้บา้นเป็นสิ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงประวัติความเป็นมาของบา้นเมือง วีรสตรีผูก้่อตัง้บา้นเมือง รวมถึง
ความเชื่อดั่งเดิม ไดแ้ก่ เพลงพืน้บา้นโคราช การศึกษาทางมานุษยวิทยาการดนตรี (พรช สุวรรณ
ภาชน์, 2543) ซึ่งกล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของบทเพลงพื ้นบ้านโคราชตามบริบททางสังคม
วฒันธรรมในจงัหวดันครราชศรีมา ที่แต่เดิม มีเพียง "โคราชแบบดั่งเดิม" ที่เป็นการรอ้งเพลงตอบโต้
กนัไปมา ใชเ้ครื่องดนตรีนอ้ยชิน้ หรือไม่ใชเ้ลย แต่ใชก้ารตบมือเขา้จงัหวะแทนเครื่องดนตรี เป็นบท
เพลงโคราชที่มีความเก่าแก่มากที่สุด มีเนือ้หาเขา้ใจยาก มักนิยมในหมู่ผูสู้งอายุ ประเภทต่อมา
ไดแ้ก่ "เพลงโคราชแกบ้น" ที่นิยมรอ้งกันตัง้แต่ที่สรา้งอนุสาวรียย์่าโมเสร็จ โดยเชื่อว่า หากมาขอพร
อนุสาวรียย์่าโมแลว้ตอ้งมีการรอ้งเพลงโคราชแกบ้น เพราะมีต านานเล่าสืบต่อกนัมาว่า ย่าโมชอบ
ฟังเพลง และเพลงโคราชประเภทล่าสดุ ไดแ้ก่ เพลงโคราชซึ่ง มีลกัษณะคลา้ยเพลงลกูทุ่ง เป็นเพลง
โคราชแบบประยุกต ์มีลกัษณะเด่นต่างจากเพลงโคราชประเภทอ่ืน ๆ  ที่ จะมีการน าเอาเครื่องดนตรี
สมยัใหม่เขา้มาร่วมในการรอ้งเพลงดว้ย พฒันาการและประเภทของเพลงโคราชเหล่านี ้สะท้อนให้
เห็นถึงประวตัิศาสตรข์องเมืองโคราช หรือเมืองนครราชสีมา ที่ครัง้หนึ่งเคยเป็นเมืองหนา้ด่าน อยู่
ติดกบัทัง้ภาคกลางและภาคอีสาน ซึ่งส่งผลใหว้ฒันธรรมที่จงัหวดันครราชศรีมา  
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งานวิจัยเรื่องของ นพมาศ ทิตระกูล ได้ศึกษาเรื่อง เพลงปลุกใจกับการเผยแพร่ลัทธิ
ชาตินิยม สมยัจอมพล ป. พิบูลสงคราม โดยเนือ้หาที่ศึกษาเกี่ยวกบัวาทกรรมการสรา้งความเป็น
ไทย ผ่านเพลงปลุกใจ เพื่อเป็นการป้องกันการแทรกแซงจากลัทธิอาณานิคมในสมัยนั้น จึงสรา้ง
ลทัธิชาตินิยมในประเทศขึน้มาเพื่อต่อรองกับลัทธิอาณานิคมดังกล่าว โดยมีวิทยุเป็นสื่อเดียวใน
การแพร่กระจายแนวคิดผ่านการเลือกสรรอย่างดีจากความทรงจ าของผูท้รงอ านาจ ที่ก าหนดว่า 
"ความจริง" เป็นสิ่งที่คนไทยควรจะรบัรู ้เมื่อน าไปโยงกับประวตัิศาสตรบ์า้นเมือง จึงเกิดเป็นวาท
กรรมประวตัิศาสตรแ์ละกลายเป็น วาทกรรมหลกัที่คนในสงัคมตอ้งเชื่อถือและปฏิบตัิตาม ตวัอย่าง
ของเพลงปลุกใจที่ถูกแต่งขึน้ในสมัยนั้นได้แก่ โคลงสยามานุสติ เพลงสรรเสริญพระบารมี เพลง
พุทธศาสนาคู่ไทย เพลงขา้มโขง และเพลงรกัเมืองไทย เป็นตน้ โดยเพลงเหล่านี ้นอกจากจะท า
หนา้ที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวที่มีพลงั ท าใหผู้ฟั้งถูกโนม้นา้วใจ ใหเ้กิดความฮึกเหิม รกัชาติ และมี
ความเป็นน า้หนึ่งใจเดียวกนัแลว้นัน้ ก็ยงัเป็นสิ่งสะทอ้นใหเ้ห็นถึงสภาพสงัคมและวฒันธรรมไทยใน
สมัยนั้น เช่นเพลงขา้มโขง มีเนือ้หาเกี่ยวขอ้งกับไทยและเทศเพื่อนบา้นคือประเทศลาว ที่มีสาย
สัมพันธ์ 2 แผ่นดินและอยู่ร่วมกันมาชา้นานจนเป็นเหมือนพี่นอ้งกันเป็นตน้ (นพมาศ ทิตระกูล, 
2549, น. 95)  

การศึกษาบางส่วน ไดศ้ึกษาเกี่ยวกับบทเพลงถูกใชเ้ป็นเครื่องมือในการสรา้งวาทกรรม
ประวัติศาสตรจ์นถูกสถาปนาให้เป็นวาทกรรมหลักของคนในชาติ บทเพลงก็ถูกน าไปใช้ใน
วัฒนธรรมรอง (Subculture) ตัวอย่างงานวิจัยของค่ายเพลงร็อคส าหรับเด็กหญิงที่ประเทศ
สหรฐัอเมริกา รฐัโอเรกอน  ที่จัดขึน้โดยกลุ่มคนที่มารวมตัวกันเพราะมีความชอบในเพลงร็อกจน
อุทิศตัวใหก้ับเพลงร็อค ทั้งในดา้นการแต่งกาย การแสดงออก แนวคิด แนวทางการใชช้ีวิต และ
แน่นอนว่ารวมไปถึงแนวทางของทางดนตรีด้วย ภายในค่ายที่จัดขึน้ในช่วงฤดูร้อนเป็นเวลา 1 
สปัดาห ์จะมีการสอนการบรรเลงดนตรีแรวร็อค และใหค้วามเรื่องดนตรีร็อค รวมไปถึงการแบ่งปัน
ความรู ้ประวตัิศาสตรข์องผูห้ญิงในเพลงร็อค และประสบการณ์จากกลุ่มคนที่คร ่าวอรด์ในวงการ
เพลงร็อค ซึ่งกล่าวไดว่้าเป็นสิ่งที่แตกต่างจากคนส่วนใหญ่ในสังคมอเมริกัน แต่อย่างไรก็ตามบท
เพลงร็อคได้ผลักดันให้คนเหล่านี ้จัดค่ายเพื่อวัตถุประสงค ์2 ประการได้แก่ 1 ) เพื่อให้โลกของ
เพลงร็อคก้าวหนา้กว่าที่เป็นอยู่ 2) เพื่อหากลยุทธ์มมุมองใหม่ในแง่บวกที่สนบัสนุนผูห้ญิงสามารถ
ท าสิ่งที่แตกต่างจากค่านิยมที่ก าหนดโดยสังคมส่วนใหญ่ ซึ่งในการจัดค่ายนี ้ยังเป็นการส่งต่อ
ความรูจ้ากรุ่นสู่ รุ่น ให้คนรุ่นใหม่ได้สืบทอดเจตนารมณ์และแนวทางเพลงร็อคต่อไป  (Giffort 
Danielle, 2012, p. 146-158)  
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จากการศึกษาทั้งหมดที่กล่าวไว้ในตอนต้น บทเพลงในมุมมองของสาขาวิชามานุษย  
ดุริยางควิทยา แสดงให้เห็นว่าบทเพลงนั้นถูกใช้ในบริบทอ่ืน ๆ อย่างกวา้งขวาง ทั้งเล่าเกี่ยวกับ
ประวตัิศาสตรข์องประเทศชาติ และการสอดแทรกคติเรื่องความเป็นชาติ ปลกูฝังใหค้นเป็นน า้หนึ่ง
ใจเดียวกัน นอกจากบทเพลงจะสะทอ้นวิถีชีวิตและความเป็นมาทางสงัคมแลว้ บทเพลงยงัเป็นตัว
แสดงถึงอตัลกัษณ ์ ใหม้ีความเหมือนและแตกต่างจากผูอ่ื้น  

2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกบับทเพลงนมสัการพระเจ้า 
เมื่อกล่าวถึงบทเพลงในแง่มุมของศาสนาคริสต ์พบว่าขอ้มูลเอกสารที่น าเสนอกันอย่าง

แพรห่ลายนัน้ไดก้ล่าวถึงบทบาทต่อศาสนาคริสตท์ัง้ในแง่ของพิธีกรรมและปัจเจกบุคคล นอกจากนี้
ยังสามารถกล่าวไดว่้า บทเพลงนมัสการของคริสเตียนมีบทบาทต่อทุกกระบวนการของการเป็น  
คริสเตียนกล่าวคือ ตั้งแต่ที่ยังไม่ไดเ้ป็นผูเ้ชื่อก็รูจ้ักเพลงนมสัการของคริสเตียนผ่านผูเ้ชื่อคนอ่ืน ๆ 
เช่นมิสชันนารีที่เขา้ไปเผยแพร่ศาสนา จนกระทั่งเมื่อรบัเชื่อเป็นคริสเตียน ก็เรียนรูเ้รื่องราวของ
ศาสนาส่วนหนึ่งจากบทเพลงนมสัการ รวมทัง้การรอ้งเพลงในสถานนมสัการกบัคริสเตียนคนอ่ืน ๆ 
การรอ้งเพลงยังก่อใหเ้กิด "สามัคคีธรรม" หรืออาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า "ส านึกร่วม" ที่ท าให ้
คริสเตียนมีความเป็นอนัหนึง่อนัเดียวกนัในศาสนาคริสต ์ซึ่งงานเอกสารที่ท าการศึกษาเกี่ยวกบับท
เพลงในแง่มมุคริสตศ์าสนามีดงันี ้ 

งานวิจัยเรื่องการศึกษาการรอ้งเพลงของคริสเตียนในศตวรรษที่ 1 ที่เชื่อว่ามีรากฐานมา
จากการรอ้งเพลงทางศาสนาของศาสนายูดาย เพลงมีลกัษณะการรอ้งและแหล่งที่มาในตอนตน้ที่
ใกลเ้คียงกันไดแ้ก่ 1 “Psalmos” หรือ “Psalm” หมายถึงบทเพลงที่ถอดออกมาจากการรอ้ยเรียง
เรื่องราวต่าง ๆ 2 “Humanos” หรือ “Hymns” หมายถึงบทเพลงแห่งการสรรเสริญพระเจ้า
โดยเฉพาะ และ 3 “Obe” หรือ “Spiritual Songs” หมายถึงบทกลอนที่น ามารอ้งเป็นบทเพลง แต่
ในความใกลเ้คียงหรือรากฐานเดียวกัน ทั้งสองศาสนานีก้ลบัแยกกนั และไม่สามารถมารวมกนัใน
การนมัสการได้เลย เพราะแนวทางของคริสเตียนเชื่อว่า ตนเป็นสาวกของพระเยซูที่ เป็น  
พระเมสสิยาหท์ี่บังเกิดแลว้ ในขณะที่ศาสนายูดายเชื่อในทางตรงกนัขา้ม (ชิดชนก ศิริโชติ, 2557, 
น. 15) 

ส่วนงานวิจัยดนตรีกอสเปล “Gospel Music Research” ไดศ้ึกษาและอธิบายบทเพลง
นมัสการของคริสเตียนในช่วงศตวรรษที่ 19 ในบริบทของคนผิวสี ในประเทศสหรฐัอเมริกา ที่บท
เพลงของศาสนาคริสตภ์ายใตแ้นวทางที่มีชื่อว่า "ดนตรีกอสเปล" ก าลังเกิดขึน้และแพร่หลายใน
ขณะนัน้ โดยผูเ้ขียนไดก้ล่าวว่าโทมสั ดอรซ์ีย ์ในช่วงปี 1920 ชายคนแรกที่แต่งเพลงกอสเปล เพลง
แรก และยงัไดอ้ทุิศตวัใหก้บัแนวเพลงดนตรีกอสเปลโดยสิน้เชิง หลงัจากประสบความส าเร็จในการ
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เป็นนักแต่งเพลงและนักเปียโนแนวเพลงแจ๊สบูลส์อย่างยอดเยี่ยม และ  ลอว์เรนซ์ เลอวีน 
(Lawrence Levine) ที่ท าการศึกษาวฒันธรรมและการตระหนกัรูข้องคนผิวสี โดยเนน้ไปที่บทเพลง
แบบกอสเปลที่นอกจะแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาการของบทเพลงที่เกี่ยวโยงกับเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตรแ์ลว้ ก็ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการถูกเอารดัเอาเปรียบจากอ านาจที่ไม่สามารถต่อรองได ้
นอกจากนี ้เลอวีนยงัไดท้ าการศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างระหว่างบทเพลง
ศกัดิ์สิทธ์ิของคนผิวสี และบทเพลงทั่วไป และเปรียบเทียบกันระหว่าง ตัวอกัษรกับการแสดงออก
อาจจะหมายถึงการรอ้งเพลงหรือการแสดงออกอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากพระคริสตธ์รรมคัมภีรก์อส
เปลจึงเป็นมากกว่าแนวเพลงที่รอ้งโดยคนผิวสี  แต่ยังรวมไปถึงอุดมการณ์ ความรูส้ึก และการ
ประพฤติที่สลับซบัซอ้นจนสามารถกล่าวไดว่้า การศึกษาดนตรีกอสเปลเป็นการศึกษาบทเพลงที่
เป็นสญัลกัษณแ์ห่งชาติพนัธุ ์(Mellonee Burnim, 1980, p. 63-70)  

ในปี 1990 การพัฒนาการของดนตรีกอสเปลในระยะเวลา 1 ปี ทศวรรษของวงการ
เพลงแนวนีเ้ป็นที่รูจ้ักในวงการดนตรีมากขึน้ทัง้ในบทบาทของดนตรีศาสนา และดนตรีทั่วไป ที่เป็น
รากฐานให้กับแนวดนตรีแจ๊ส โซล บูลส์ และป๊อป โดยมีสื่อคือ วิทยุ เป็นส่วนส าคัญในการ
แพร่กระจายบทเพลงออกไปทัง้ในคริสตจกัร นอกจากนีเ้พลง กอสเปลนอกจากจะเป็นเพลงที่เป็น
รากฐานใหก้ับบทเพลงอ่ืน ๆ แลว้ ยังมีบทบาทในการศึกษา เนื่องจากมีนักศึกษาหลายคนสนใจ
ศึกษากับบทเพลงแนวนีจ้นผลักดนัใหเ้กิดการแสดงคอนเสิรต์ และสถาบันการศึกษาเกี่ยวกับบท
เพลงกอสเปลโดยเฉพาะและในแง่ของการตลาด เพลงกอสเปลเริ่มเป็นที่รูจ้ักอย่างแพร่หลายก็ยัง
ถูกขายในฐานะของเพลงแนวหนึ่งอีกดว้ย (Irene Jackson, 1990, p. 36-42)  

จากข้อมูลในตอนต้น บทเพลงในคริสต์ศาสนามีต้นก าเนิดและมีการพัฒนาการ
เริ่มแรกมาจากศาสนายูดาย ก่อนที่จะแยกออกมาจากความเชื่อบางประการที่มีความแตกต่างกัน 
ในส่วนของการศึกษาบทเพลงนมสัการของคริสเตียน ส่วนใหญ่มกัเป็นงานวิจยัที่มาจากประเทศฝ่ัง
ตะวันตก อันเป็นส่วนมาก เช่น การพัฒนาการของเพลงคริสเตียนของคนผิวสี แต่ยังมิได้มี
การศึกษาเกี่ยวกบัพฒันาการของบทเพลงนมสัการที่เป็นบทเพลงนมสัการร่วมสมยั ที่ปัจจุบนัคริส
เตียนไทยนิยมใชเ้พลงนมัสการในวนัอาทิตยเ์ป็นส่วนมาก หรือแมแ้ต่แนวคิดวิธีการประพันธ์เพลง
นมสัการของคริสเตียนที่เป็นภาษาไทยเช่นกนั ดงันัน้ 

2.3 งานวิจัยเกีย่วข้องกบัการประพันธเ์พลง  
งานวิจัยของ ชิตพงษ์ ตรีมาศ ได้ศึกษาองคค์วามรูด้า้นการประพันธ์เพลงประกอบ 

ละครโทรทัศนข์องประเทศไทย โดยเนน้หลักคิดและพฤติกรรมในการสรา้งสรรคท์ านองเพลงและ
บทรอ้งของนักแต่งเพลง ดว้ยการศึกษาขอ้มูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง ตัวอย่างผลงาน
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เพลง และการสัมภาษณเ์ชิงลึก นกัแต่งเพลงที่มีผลงานเพลงประกอบละครโทรทศันซ์ึ่งไดร้บัความ
นิยมในวงกวา้ง และจัดกลุ่มขอ้มลู ใส่รหัส และสรุปประเด็นดว้ยการวิเคราะห ์เนือ้หาพบว่า หลัก
คิดในการแต่งเพลง แบ่งเป็น 2 ประเด็นไดแ้ก่ 1) นกัแต่งเพลงตอ้งตระหนกัถึงบทบาทของเพลงที่มี
ต่อละครโทรทศัน ์และ 2) นกัแต่งเพลงตอ้งท าความเขา้ใจในละครก่อนลงมือแต่งเพลง (ชิตพงษ์ ตรี
มาศ, 2561, น. 100) 

การศึกษางานวิจยัเรื่อง บทบรรเลงดรุิยางคนิพนธ ์“เทวะ” สวีทส าหรบัวงออรเ์คสตรา 
มีวตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งบทประพนัธด์นตรีคลาสิกทีเ่ขา้ใจง่าย เพื่อขยายกลุ่มผูฟั้งดนตรีคลาสสิกใน
สงัคมไทยโดยอาศัยแนวคิดจากสิ่งที่พบเห็นไดใ้นชีวิตประจ าวันของคนไทยคือความเชื่อถือเรื่อง
เทพเจา้ โดนเทพเจา้ที่เลือกมาใชใ้นบทประพนัธ ์“เทวะ” ได ้พระศิวะ พระอมุาเทวี พระพิฆเนศ พระ
อาทิตย ์และพระจันทร ์ซึ่งเป็นเทพเจา้ที่ไดร้บัความนิยมอย่างมาก ผูวิ้จัยไดถ้่ายทอดเอกลักษณ์
ของเทพแต่ละองคใ์นรูปแบบบรรเลงดุริยางคนิพนธ ์ประกอบดว้ย 5 ท่อน ความยาวประมาณ 57-
60 นาที บรรเลงดว้ยวงออรเ์คสตรา้ผสมผสานดว้ยการเดี่ยวเครื่องดนตรีอาเซียน สรา้งความลงตัว
ของสีสันเสียงแบบตะวนัตกและตะวันออก ท านองหลักของแต่ละท่อนสรา้งขึน้จากชื่อของเทพแต่
ละองค์ ผนวกกับการใชเ้ทคนิคทางการประพันธ์ดนตรีตะวันตกร่วมสมัยต่าง ๆ เช่น การแปลง
ท านอง และไซคลิกเทคนิค เป็นตน้ (วานิช โปตะวนิช, 2560, น. 87) 

จากข้อมูลที่กล่าวมาในตอนตน้ผูวิ้จัยเห็นว่า งานวิจัยทั้ง 2 นีม้ีการศึกษาเกี่ยวกับ
ความเชื่อ ต านาน พฤติกรรมของมนุษย ์และเพลงตัวอย่าง เป็นขั้นตอนแรกแลว้น ามาวิเคราะห์
ส่วนต่าง ๆ แลว้น ามาเป็นองค์ประกอบทางด้านดนตรี เพื่อใช้ในการประพันธ์ ท านอง บทร้อ ง
จังหวะ สีสัน และโครงสร้างของบทเพลง ซึ่งตรงกับความเห็นของผู้วิจัย คือจ าเป็นต้องศึกษา
วฒันธรรม และบทเพลงของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตต์ัวอย่างอ่ืน ๆ แลว้น ามาวิเคราะห ์เพื่อ
สงัเคราะหม์าเป็นวิธีการประพนัธน์มสัการคริสเตียนดว้ยเช่นกนั  

3.ทฤษฎีแนวคิดท่ีเกี่ยวข้อง 
3.1 การพัฒนาโมทีฟ 
ประโยคของบทเพลงมักเกิดการความคิดเล็ก ๆ ซึ่งถูกพัฒนาจนมีเนื ้อหาครบสมบูรณ์

พอที่จะสามารถจบประโยคได ้เทคนิคที่ใช้ในการพัฒนาประโยคของบทเพลง มักเกิดจากหลัก
ความคิดหลัก เช่น หน่วยท านองย่อย หน่วยท านองย่อยรอง ดังนั้นกลุ่มโนต้บางส่วนของประโยค
เพลงจึงเป็นพืน้ฐานในการพฒันาประโยค เมื่อประโยคถูกพัฒนาจนสมบูรณ์ สามารถน าประโยค
เดิม เป็นองคป์ระกอบน าไปสู่การสรา้งประโยคใหม่ขึน้มาอีก จนท าใหบ้ทเพลงครบสมบูรณ ์เทคนิค
นีบ้างต าราก็เรียกว่า การพัฒนาโมทีฟ (Motive Development) ซึ่งแนวคิดนีไ้ม่ไดถู้กใชใ้นเฉพาะ
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ดนตรีคลาสสิกเท่านั้น แต่ยังถูกใชใ้นแนวอ่ืน ๆ ด้วย เช่น แจ๊ส ป๊อบ และบูลส ์เป็นต้น เทคนิค
วิธีการนีผู้วิ้จัยไดน้ าขอ้มลูมาจากต าราของ ณัชชา พนัธุเจริญ เพื่อน ามาวิเคราะหท์ านองบทเพลง
นมสัการคริสเตียน และการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการคริสเตียน จากการคน้ควา้พบว่าการพัฒนา
ประโยคเพลงมีอยู่  . ได้แก่ 1) การซ ้า (Repetition) 2) ซีเควนซ์ (Sequence) 3) การพลิกกลับ 
(Inversion) 4) การถอยหลัง (Retrograde) 5) การแปร (Variation) 6) การเลียน (Imitation)  
7) การปรบัโนต้ (Transformation) เป็นตน้ (ณัชชา พนัธุเ์จริญ, 2560, น. 89-100) 

3.1.1.การซ า้  
วิธีที่ส  าคัญของการประพนัธ์ ถา้ท านองหลักไม่มีการยอ้นกลับก็ถือว่าไม่เป็น

ท านองหลัก นักอิมโพรไวส์แรกเริ่มหลายคนจึงสร้างท านองสั้นที่น่าสนใจในการเริ่มต้นการ 
อิมโพรไวส ์แต่พวกเขาจึงพฒันาท านองเหล่านัน้จากการซ า้ท านอง คือ เรื่องการจดจ าท านองที่เพิ่ง
อิมโพรไวสผ์่านมา และน าท านองนั้นมาบรรเลงซ า้อีกครัง้ซึ่งการซ า้สามารถท าได ้2 รูปแบบคือ 1. 
การซ า้โดยที่เหมือนกนัทุกประการ 2. การเปลี่ยนคู่เสียงโดยขึน้หรือลงเป็นคู่ 8 (Octave)  

 

ภาพประกอบ 1 การซ า้โดยทีเ่หมือนกนัทกุประการ 

 

 

ภาพประกอบ 2 การซ า้โดยที่มีการเปลี่ยนคูเ่สียงโดยขึน้หรอืลงเป็นคู่ 8 

3.1.2 ซีเควนซ ์
ซีเควนซ์คือเทคนิคการซ า้คล้ายคลึงกับการพัฒนาโมทีฟแบบซ ้า แต่มีความ

แตกต่างเรื่องของระดับเสียง ดังนั้นการใช้ซีเควนซค์ือ การใชว้ตัถุดิบ มาปรบัเปลี่ยนการเคลื่อนที่
ของระดบัเสียง แต่ลกัษณะจงัหวะยงัเหมือนเดิม ซึ่งขอ้ดีของซีเควนซ ์คือ ผูร้บัสารหรือผูฟั้งสามารถ
จับต้อง หรือรูส้ึกถึงท านองของบทเพลงได้ แม้จะมีการโน้ตในท านองไม่ได้อยู่ในระบบเสียงใน
ตอนตน้ของบทเพลง 
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ภาพประกอบ 3 การพฒันาโมทีฟแบบซีเควนซ ์

 
3.1.3 การพลิกกลับ  
 เป็นการน าท านองเดิม มาพลิกกลบัขัน้คู่เพื่อใหเ้กิดท านองใหม่ ตวัอย่างเช่น หาก

ท านองเคลื่อนที่ขึน้มีระยะห่างขัน้คู่ 3 เมื่อน าท านองมาพลิกกลบัท านองจะเคลื่อนที่ลงเป็นขัน้คู่ 3 
ดว้ยเช่นกนั  

 

ภาพประกอบ 4 การพัฒนาโมทีฟแบบพลิกกลบั 

 

 

ภาพประกอบ 5 การพฒันาโมทีฟแบบพลกิกลบั 

  
3.1.4 การถอยหลัง  

เป็นการน าโน้ตของท านองเดิมมาเรียงใหม่ โดยเริ่มจากโน้ตตัวสุดท้ายของ
ท านอง ไล่เรียงไปจนถึงโนต้ตวัแรก อาจจะรกัษาลกัษณะจงัหวะของท านองเพลงเดิมไว ้เพื่อใหผู้ร้บั
สารรูส้ึกถึงท านองบทเพลงที่ยงัเป็นเนือ้เรื่องเดียวกนัอยู่  
 

 



  37 

ภาพประกอบ 6 การพฒันาโมทีฟแบบถอยหลงั 

 
3.1.5 การขยายส่วน  

การที่ท าใหอ้งคป์ระกอบของโมทีฟกวา้งขึน้ ซึ่งสามารถน าไปใชท้ัง้ดา้นระดบัเสยีง 
และจงัหวะของโมทีฟ 
 

 

ภาพประกอบ 7 การพฒันาโมทีฟแบบขยายส่วนของลกัษณะจงัหวะโดยเปลี่ยน 
จากโนต้เขบ็ต 1 ชัน้เป็นโนต้ตวัด า 

 
3.1.6 การย่อส่วน 

การที่ทำให้องค์ประกอบของโมทีฟแคบลง ซึ่งสามารถนำไปใช้ทั้งด้านระดับ
เสียง และจังหวะของโมทีฟ 

 

ภาพประกอบ 8 การพฒันาโมทีฟแบบย่อส่วนของลกัษณะจงัหวะโดยเปลีย่นจากโนต้ตวัด าเป็น
โนต้เขบ็ต 1 ชัน้  

3.2 การวิเคราะหเ์สยีงประสาน 
ผูวิ้จยัไดร้วบรวมเรื่องการวิเคราะหเ์สียงประสาน เพื่อน ามาใชใ้นการวิเคราะหค์อรด์

ของบทเพลงนมสัการคริสเตียน และเป็นส่วนหนึ่งที่ใชใ้นการอธิบายบทประพนัธ์เพลงนมสัการของ
ผูวิ้จยัดว้ยเช่นกนั เนือ้หาที่น ามาใชใ้นการวิเคราหม์ีดงัต่อไปนี ้ 

3.2.1 การเปลี่ยนกุญแจเสียงช่ัวคราว (Tonicization)  
เป็นการยืมกุญแจเสียงอ่ืนมาใชช้ั่วคราว ส่วนที่ส  าคญัของการเปลี่ยนกุญแจเสียง

คือการยืมคอรด์กุญแจเสียงอ่ืน จะไม่มีการย า้กุญแจเสียงใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการลงเคเดนซ ์หรือการ



  38 

วิธียืดกุญแจเสียงใหม่ออกมาเป็นระยะเวลานาน พอที่จะรูส้ึกว่ามีการเปลี่ยนกุญแจเสียงใหม่ เมื่อ
เกิดการยืมกุญแจเสียงมกัใชค้อรด์ที่อยู่ในกุญแจเสียงอ่ืนมาใชบ้างส่วน แต่คอรด์อ่ืนๆ ส่วนใหญ่อยู่
ในกุญแจเสียงหลักอันเป็นส่วนมาก ในส่วนการวิเคราะหค์อรด์ที่ยืมมา (Borrowed Chord) นั้น
ตอ้งบอกหนา้ที่ของคอรด์ในกุญแจเสียงหลกัดว้ย  

วิธีการเปลี่ยนกุญแจเสียงสามารถสะท้อนยุคดนตรีและผูแ้ต่งได้เช่นเดียวกับ
รายละเอียดดนตรีดา้นอ่ืน ๆ การเปลี่ยนกุญแจเสียงในยุคบาโรคและยุคคลาสสิกนิยมเปลี่ยนเป็น
กุญแจเสียงร่วมหรือกุญแจเสียงสัมพันธ์ มักนิยมเปลี่ยนกุญแจเสียงที่มีความสมัพันธ์เป็นขั้นคู่ 5 
เพอรเ์ฟค และขัน้คู่ 4 เพอรเ์ฟคดว้ย เช่น กุญแจเสียง C เปลี่ยนเป็นกุญแจเสียง G หรือ กุญแจเสียง 
C เปลี่ยนเป็นกุญแจเสียง F เป็นตน้  

วิธีการเปลี่ยนกุญแจเสียงปลายยุคคลาสสิก และโรแมนติก ความคิดเรื่องเปลี่ยน
กุญแจเสียงเป็นขั้นคู่ 4 และ 5 เพอรเ์ฟคถูกลดบทบาทลง เนื่องจากผูป้ระพนัธต์อ้งการใหส้ีสนัของ
กระบวนการเปลี่ยนกุญแจเสียงระหว่างการด าเนินของบทเพลงนัน้มีความชดัเจน จึงนิยมเปลี่ยน
กุญแจเสียงเป็นขัน้คู่ 3 และขัน้คู่ 6 และการใชโ้มดเมเจอร ์และไมเนอรม์ีอิสระมากขึน้ มกัยืมคอรด์
จากกุญแจเสียงที่เป็นคู่ขนานกนัเช่น กุญแจเสียง C เมเจอร ์ยืมคอรด์มาจากบนัไดเสียง C ไมเนอร์
เป็นตน้  
 

 

ภาพประกอบ 9 คอรด์ในกญุแจเสียง C เมเจอร ์

 
จากภาพประกอบที่ 9 คอรด์ในกุญแจเสียงประกอบดว้ย 7 คอรด์โดยผูวิ้จัยน าเสนอ

ในรูปแบบคอรด์ทรยัแอด หนา้ที่ของคอรด์ในบนัไดเสียงเมเจอรม์ีดงัต่อไปนี ้  
คอรด์ที่ 1 เป็นคอรด์เมเจอร ์เมื่อเทียบกบักุญแจเสียง C เมเจอรค์ือคอรด์ C  
คอรด์ที่ 2 เป็นคอรด์ไมเนอร ์เมื่อเทียบกบักุญแจเสียง C เมเจอรค์ือคอรด์ Dm 
คอรด์ที่ 3 เป็นคอรด์ไมเนอร ์เมื่อเทียบกบักุญแจเสียง C เมเจอรค์ือคอรด์ Em 
คอรด์ที่ 4 เป็นคอรด์เมเจอร ์เมื่อเทียบกบักุญแจเสียง C เมเจอรค์ือคอรด์ F 
คอรด์ที่ 5 เป็นคอรด์เมเจอร ์เมื่อเทียบกบักุญแจเสียง C เมเจอรค์ือคอรด์ G  
คอรด์ที่ 6 เป็นคอรด์ไมเนอร ์เมื่อเทียบกบักุญแจเสียง C เมเจอรค์ือคอรด์ Am  
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คอรด์ที่ 7 เป็นคอรด์ดิมินิชท ์เมื่อเทียบกบักุญแจเสียง C เมเจอรค์ือคอรด์ Bdim 
 

 

ภาพประกอบ 10 คอรด์ในกุญแจเสยีง C ไมเนอร ์

 
จากภาพประกอบที่ 10 คอรด์ในกุญแจเสียงประกอบดว้ย 7 คอรด์โดยผูวิ้จัยน าเสนอ

ในรูปแบบคอรด์ทรยัแอด หนา้ที่ของคอรด์ในบนัไดเสียงเมเจอรม์ีดงัต่อไปนี ้  
คอรด์ที่ 1 เป็นคอรด์ไมเจอรเ์มื่อเทียบกบักุญแจเสียง C ไมเนอรค์ือคอรด์ Cm  
คอรด์ที่ 2 เป็นคอรด์ดิมินิชทเ์มื่อเทียบกบักุญแจเสียง C ไมเนอรค์ือคอรด์ Ddim 
คอรด์ที่ 3 เป็นคอรด์เมเจอรเ์มื่อเทียบกบักุญแจเสียง C ไมเนอรค์ือคอรด์ Eb 
คอรด์ที่ 4 เป็นคอรด์ไมเนอรเ์มื่อเทียบกบักุญแจเสียง C ไมเนอรค์ือคอรด์ Fm 
คอรด์ที่ 5 เป็นคอรด์ไมเนอร ์เมื่อเทียบกบักุญแจเสียง C ไมเนอรค์ือคอรด์ Gm 
คอรด์ที่ 6 เป็นคอรด์เมเจอร ์เมื่อเทียบกบักุญแจเสียง C ไมเนอรค์ือคอรด์ Ab 
คอรด์ที่ 7 เป็นคอรด์เมเจอรเ์มื่อเทียบกบักุญแจเสียง C ไมเนอรค์ือคอรด์ Bb 
 
 

 

ภาพประกอบ 11 คอรด์ของบทเพลงน า้แหง่ชีวิต 

 
บทเพลงน า้แห่งชีวิตในท่อนนี ้อยู่ในกุญแจเสียง D เมเจอร ์ประกอบดว้ย คอรด์ D 

G และ A ซึ่งท าหนา้ที่เป็นคอรด์ I IV และ V ในกุญแจเสียง D เมเจอร ์แต่ในหอ้งที่ 2 จังหวะที่ 2 
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ผูป้ระพันธ์ไดย้ืมคอรด์ที่ 7 มาจากบันไดเสียง Dm ก็คือคอรด์ C ที่ท าหนา้ที่เป็นคอรด์ bVII ของ
กุญแจเสียง D เมเจอร ์ 

3.2.1 การด าเนินคอรด์  
การด าเนินคอรด์เป็นหัวใจส าคัญของการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลงสมัย

นิยม เมื่อได้ท านองมาแล้ว นักเรียบเรียงต้องเห็นภาพการด าเนินไปของคอรด์ที่สัมพันธ์กัน ให้
เป็นไปตามอารมณ์และลีลาที่ตอ้งการ ในบางครัง้นักเรียบเรียงอาจใช้ความเอือ้อ านวยของการ
ด าเนินคอรด์เองเป็นช่องทางที่ออกมาเป็นฉากหลัง ออกแบบท านองประดบั ใชเ้ครื่องดนตรีหรือใช้
กลุ่มเสียงประสานสรา้งรสดนตรีน าเสนอแก่ผูฟั้ง การเลือกการด าเนินคอรด์มีผลต่อลีลาของเพลง
โดยตรง (สมชาย รศัมี, 2559, น. 67) 

จากขอ้มลูในตอนตน้นั้นบทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์ส่วนใหญ่
มกัเป็นเพลงสมยันิยมผูวิ้จัยเล็งเห็นว่า การด าเนินคอรด์นัน้มีส่วนส าคญัต่อบทเพลงเป็นอย่างมาก 
ในการสื่ออารมณข์องบทเพลง หรือความสอดคลอ้งกบัท านองหรือค ารอ้ง  

3.2.2.1 แนวคิดคอรด์ชุดส าเร็จรูป (Chord Patterns)  
คอรด์ชุดส าเร็จรูปคือคอรด์มีการจัดเรียงเป็นชุด เพื่อความสะดวกในการ

น าไปผสมผสานกบัท านองของบทเพลง คณุสมบัติของคอรด์ขุดนัน้สามารถบรรเลงวนซ า้ไปตลอด
ทัง้เพลงได ้คอรด์ชุดที่นิยมใชใ้นบทเพลงสมยันิยมนีไ้ดแ้ก่  

ชุดคอรด์ I – V (One – Five)  
คือคอรด์ชุดนีใ้ชเ้พียงสอง 2 คอรด์คือคอรด์ที่ 1 และคอรด์ที่ 5 ของกุญแจ

เสียงเมเจอรต์ัวอย่างเช่น ในกุญแจเสียง C เมเจอรค์อรด์ที่หนึ่งคือ C หรือ C Maj7 และคอรด์ที่ 5 
คือคอรด์ G หรือ G7 เป็นตน้ จุดประสงคเ์พื่อสรา้งเพลงที่รอ้ง และสามารถบรรเลงไดง้่าย เนื่องจาก
เป็นคอรด์ที่เป็นโทนิก และโดมินนัท ์

 
 

 

ภาพประกอบ 12  คอรด์ชุด I – V ในกญุแจเสียง C เมเจอร ์
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ภาพประกอบ 13 คอรด์ชุด I – V ในกญุแจเสียง C เมเจอร ์

 
ชุดคอรด์ I – IV (One – Four) 

คือชุดคอรด์ที่ใชเ้พียงสอง 2 คอรด์คือคอรด์ที่  1 และคอรด์ที่ 4 ของกุญแจ
เสียงเมเจอรต์ัวอย่างเช่น ในกุญแจเสียง C เมเจอรค์อรด์ที่หนึ่งคือ C หรือ C Maj7 และคอรด์ที่ 4 
คือคอรด์ F หรือ Fmaj7 เป็นตน้ นิยมใชใ้นบทเพลงสมยันิยมของดนตรีตะวนัตกเป็นอย่างมาก เช่น 
วงบิเทิลส ์(The Beatle) มกับรรเลงสลบัไปสลบัมาจนจบหนึ่งท่อน 

 

 

ภาพประกอบ 14 คอรด์ชุด I – IV ในกญุแจเสียง C เมเจอร ์

 

 

ภาพประกอบ 15 คอรด์ชุด I – IV ในกญุแจเสียง C เมเจอร ์

 
ชุดคอรด์ I – IV- V (One – Four – Five)  

คือชุดคอรด์ที่ประกอบด้วย 3 คอรด์ไดแ้ก่ คอรด์ที่ 1, 4 และคอรด์ที่ 5 ของ
กุญแจเสียงเมเจอรต์วัอย่างเช่น ในกุญแจเสียง C เมเจอรค์อรด์ที่หนึ่งคือ C หรือ C Maj7 คอรด์ที่ 4 
คือคอรด์ F หรือ Fmaj7และคอรด์ที่ 5 คือคอรด์ G หรือ G7  
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ภาพประกอบ 16 คอรด์ชุด I – IV- V ในกุญแจเสยีง C เมเจอร ์

 

 

ภาพประกอบ 17 คอรด์ชุด I – IV- V ในกุญแจเสยีง C เมเจอร ์

 
ชุดคอรด์ I – bVII (One – Flat Seven)  

คือชุดคอรด์ประกอบดว้ยสอง 2 คอรด์ไดแ้ก่ คอรด์ที่ 1 และคอรด์ที่ b7 ของ
กุญแจเสียงเมเจอรต์ัวอย่างเช่น ในกุญแจเสียง C เมเจอรค์อรด์ที่หนึ่งคือ C หรือ C Maj7 และ
คอรด์ที่ b7 คือคอรด์ Bb หรือ Bb7 เป็นตน้ นิยมใชใ้นบทเพลงสมัยนิยมของดนตรีตะวันตกเป็น
อย่างมาก เช่น วง The Beatle มกับรรเลงสลบัไปสลบัมาจนจบหนึ่งท่อน 
 

 

ภาพประกอบ 18 คอร์ดชุด I – bVII ในกุญแจเสียง C เมเจอร ์

 

 

ภาพประกอบ 19 คอร์ดชุด I – bVII ในกุญแจเสียง C เมเจอร ์
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ชุดคอรด์ ii-V (Two – Five)  
คือชุดคอรด์ที่ประกอบด้วย 2 คอรด์ ได้แก่ คอรด์ที่ 2 และคอรด์ที่ 5 ของ

กุญแจเสียง เมื่อเทียบกับกุญแจเสียง C เมเจอร ์คอรด์ที่ไดค้ือ คอรด์ที่ 2 คือคอรด์ Dm หรือ Dm7
และคอรด์ที่ 5 คือ G หรือ G7 ชุดคอรด์นีน้ิยมในเพลงสมยันิยม หรือบทเพลงแจ๊สเป็นอย่างมาก 
 

 

ภาพประกอบ 20 คอร์ดชุด ii-V ในกญุแจเสียง C เมเจอร์  

 

 

ภาพประกอบ 21 คอร์ดชุด ii-V ในกญุแจเสียง C เมเจอร ์

 

 

ภาพประกอบ 22 คอรด์ชุด I-vi-ii-V ในกุญแจเสยีง C เมเจอร ์

 
ชุดคอรด์ I-vi7-IV-V 

คือคอรด์ที่นิยมมากในดนตรียุค 1960 มีความโดดเด่นในการด าเนินแนวเบส 
บทเพลงที่ใชค้อรด์ชุดนีใ้นบนัไดเสียง C ประกอบดว้ยคอรด์ C – Am – F – G 
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ภาพประกอบ 23 คอรด์ชุด I-vi7-IV-V ในกญุแจเสียง C เมเจอร ์

 

 

ภาพประกอบ 24 คอรด์ชุด I-vi7-IV-V ในกญุแจเสียง C เมเจอร ์

 
ชุ ด ค อ ร์ ด  I-iii-IV-V (One – Three – Four – Five) คื อ ชุ ด ค อ ร์ ด ท่ี

ประกอบด้วย 4 คอรด์ได้แก่คอรด์ท่ี 1,3,4 และ 5  
โดยคอรด์ที่ 1 เป็นคอรด์เมเจอรเ์มือ่เทียบกบักญุแจC เมเจอรค์ือคอรด์ C หรือ 

Cmaj7 
โดยคอรด์ที่ 3 เป็นคอรด์ไมเนอรเ์มื่อเทียบกบักุญแจ C เมเจอรค์ือคอรด์ Em 
โดยคอรด์ที่ 4 เป็นคอรด์เมเจอรเ์มื่อเทียบกบักุญแจ C เมเจอรค์ือคอรด์ F 
โดยคอรด์ที่ 5 เป็นคอรด์เมเจอรเ์มื่อเทียบกบักุญแจ C เมเจอรค์ือคอรด์ G 

ชุดคอรด์ I – V – ii – V (One – Five – Two – Five) 
คือชุดคอรด์ที่ประกอบดว้ย 3 คอรด์ได้แก่ คอรด์ที่ 1 2 และ 5 เมื่อเทียบกับ

กุญแจเสียง C เมเจอร ์คอรด์ที่ 1 คือคอรด์ C เมเจอร ์หรือ Cmaj7 ส่วนคอรด์ที่ 2 คือคอรด์ Dm 
หรือ Dm7 และคอรด์ที่ 3 คือคอรด์ G หรือคอรด์ G7 มกับรรเลงคอรด์ 1-5-2-5 ตามล าดบั 

 

 

ภาพประกอบ 25 คอรด์ชุด I – V – ii – V ในกุญแจเสยีง C เมเจอร ์
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ภาพประกอบ 26 คอรด์ชุด I – V – ii – V ในกุญแจเสยีง C เมเจอร ์

 
 คอรด์ I – V – IV – iv (One – Five – Four – Four minor)  

คือชุดคอรด์ที่ประกอบดว้ย 4 คอรด์ไดแ้ก่คอรด์ที่ 1 4 5 และ 4 ไมเนอร ์ 
 

 

ภาพประกอบ 27 คอรด์ I – V – IV – iv ในกุญแจเสยีง C เมเจอร ์

 
3.3 โครงสร้างบทเพลงสมัยนิยม  
โครงสรา้งของบทเพลงสมัยนิยม ก็มีความคล้ายคลึงกับบทเพลงนมัสการคริสเตียน

คณะเพ็นเทคอสตใ์นปัจจุบนัดว้ยเช่นกนั เนื่องจากบทเพลงนมสัการคริสเตียนปัจจุบนัไดร้บัอิทธิพล
จากเพลงป๊อบเพื่อให้เข้าถึงรสนิยมของคนไทยในปัจจุบัน ดังนั้นผู ้วิจัยเล็งเห็นว่าการวิเคราะห์
โครงสรา้งเพลงสมยันิยม สามารถน ามาวิเคราะหโ์ครงสรา้งบทเพลงนมสัการไดด้ว้ยเช่นกนั เพื่อให้
การวิเคราะห ์มีความชดัเจนมากขึน้   

ท่อนน า (Introduction)  
ท่อนน าเป็นท่อนที่ชกัน าผูฟั้งใหเ้ขา้สู่การฟังตวัเพลงที่แทจ้ริง ควรมีความโดดเด่น

ที่สามารถโนม้นา้วใหผู้ฟั้งสนใจตั้งแต่ตน้ นกัเรียบเรียงสามารถออกแบบท่อนนีไ้ดอ้ย่างอิสระ ไม่มี
กฎเกณฑ์บังคับในเรื่องรูปแบบ (Style) หรือการเลือกใชเ้ครืองดนตรี อย่างไรก็ดีท่อนน าควรมี
ร่องรอยของเนือ้หาในเพลงเพื่อช่วยใหผู้ฟั้งเขา้ถึงเพลงเบือ้งตน้ หนา้ที่ของท่อนน าคือ การเกรินน า
ใหผู้ฟั้งเตรียมตวัเสพเนือ้หาเขา้สู่บทเพลง ท่อนน ามกัมีบทบาทในการตั้งความเร็วของจังหวะชนิด
ของท่อนน า (สมชาย รศัมี, 2559, น. 89) 

1 ท านองหลกัของบทเพลงบางส่วนมาใชเ้ป็นท่อนน า 
2 ท่อนน ามกัประพนัธจ์ากท านองหลกัของบทเพลง  
3 บางครัง้ท านองของท่อนน าที่เป็นอิสระแต่อารมณร์่วมไปหาท านองหลกั 
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4 สรา้งท่อนน าจากการด าเนินคอรด์ของท านองหลกั 
5 ลีลาจงัหวะสรา้งท่อนน าใหก้บับทเพลง 
6 บรรเลงท่อนน าดว้ยปฎิภาณดนตรี (Vamp Style) 

ท่อนดนตรีสลับบรรเลง (Interlude)  
ท่อนสลบักบับทเพลง คือท่อนที่ใหบ้ทบาทวงดนตรีสลบัเมื่อการรอ้งจบลงในเทีย่ว

แรกของบทเพลงรอ้ง ส าหรบัเพลงบรรเลงอาจใชเ้ป็นท่อนสลับหรือเชื่อมระหว่างท านองหลักของ
บทเพลงเพื่อจะไดบ้รรเลงในท่อนหลังเพื่อน าไปสู่ท่อนจบ การสรา้งท่อนสลับบรรเลงนีน้ิยมสรา้ง
โดยยึดหลกัต่อไปนี ้ 

1 น าท านองหลกัของบทเพลงส่วนใดส่วนหนึ่งมาบรรเลง  
2 น าท านองหลักของบทเพลงมาตกแต่งใหม่ คือ การตกแต่งท านองเดิมของบท

เพลงใหส้ีสนัของท่อนเพลงขึน้มาใหม่ เพื่อรกัษาสีสนัของบทเพลงเดิมเอาไว ้โดยมีวิธีดงัต่อไปนี ้ 
3 รกัษาท านองหลกัเดิม แต่ปรบัเปลี่ยนการด าเนินคอรด์ใหม่  
4 รกัษาการด าเนินคอรด์เดิมไว ้แต่เปลี่ยนแนวท านองใหม่  
5 เปลี่ยนแปลงลักษณะจังหวะ หรือลีลาของบทเพลง แต่ยังรกัษาท านอง และ

การด าเนินคอรด์เดิมอยู่  
ท่อนจบ  

ทอ่นจบ อาจท าไดห้ลายวิธีการ โดยแต่ละวิธีนัน้มีจุดประสงคเ์พื่อใหบ้ทเพลงจบ
อย่างสมบูรณ ์การจบบทเพลงมกัมีหลายวิธี ไดแ้ก่ การจบแบบทิง้ปัญหาไวใ้หค้ิดต่อ การจบแบบที่
ผูฟั้งเขา้ใจว่าบทเพลงนัน้จบครบบริบูรณแ์ลว้  

1 ส าหรบัเพลงรอ้งอาจใช้ท่อนเด่นของเพลงมารอ้งซ า้ไปซ า้มาแลว้ใหเ้สียง
ค่อย ๆ เบาลงจนหายไป (Repeat and Fade Out) การจบบทเพลงลกัษณะนีเ้ป็นที่นิยมใชใ้นเพลง
สมยันิยมในปัจจุบนั  

2 ใชท้่อนน ามาเป็นท่อนจบ  
3 การหยุดเสียงดนตรีในประโยคสดุทา้ย 
4 ใช้คอร์ดนอกบันไดเสียงมารับค าสุดท้ายเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกอย่าง

กระทนัหนัในช่วงสุดทา้ยอาจมีการแสดงลีลาการรอ้งแบบดน้สด (Improvisation) แบบสนุกสนาน
และประทบัใจผูฟั้ง  

5 ใชก้ารด าเนินคอรด์ไปสู่การจบแบบต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ไดแ้ก่  
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ภาพประกอบ 28 การด าเนินคอรด์แบบ bVI – V – I 

 

 
 

ภาพประกอบ 29 การด าเนินคอรด์แบบ I – IV7 – I 

 

 
 

ภาพประกอบ 30 การด าเนินคอรด์แบบ I – IV – I 

 

 

ภาพประกอบ 31 การด าเนินคอรด์แบบ I – iv – I 
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ภาพประกอบ 32 การด าเนินคอรด์แบบ I – I7 – IV - iv – I 

 

 
 

ภาพประกอบ 33 การด าเนินคอรด์แบบ I – vi – vi6 – I 

 

 
 

ภาพประกอบ 34 การด าเนินคอรด์แบบ I – IV – I – ii7 – I 

 

 
 

ภาพประกอบ 35 การด าเนินคอรด์แบบ Imaj7 – ii7 – iii7 – Ivmaj7 – iii7 – ii7 – Imaj7 
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ภาพประกอบ 36 การด าเนินคอรด์แบบ I – bVI7 – I 

 

 

ภาพประกอบ 37 การด าเนินคอรด์แบบ I – bVII – I 

 

 

ภาพประกอบ 38 การด าเนินคอรด์แบบ I – VII – bVII – I   

 

 

 ภาพประกอบ 39 การด าเนินคอรด์แบบ bIImaj7 – I  

 
การใชค้อรด์รูปแบบก่อนหนา้นี ้เห็นไดว่้าเป็นชุดคอรด์ที่นิยมใชใ้นการสรา้งท่อนจบของ

บทเพลงสมัยนิยมอยู่บ่อยครัง้ และสามารถเป็นองคป์ระกอบในการประพนัธ์บทเพลงนมัสการได้
เช่นกนั  
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บทท่ี 3  
วิธีด าเนินงานวิจัย 

งานวิจยัเรื่อง “การศึกษาและการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต์” 
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ผู ้ วิจัยได้ด  าเนินการศึกษาและเก็บข้อมูล  โดยการสัมภาษณ ์  
การสงัเกตการณ์ เอกสาร งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ส่ือออนไลน ์ด าเนินการบนัทึกเสียง และบนัทึกภาพ
ที่เกี่ยวขอ้งกับบทเพลงนมัสการพระเจา้ จากนั้นน าขอ้มูลที่ไดม้าวิเคราะห ์เรียบเรียง และเพื่อ ใช้
เป็นองคป์ระกอบในการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตข์ึน้ใหม่และน าไปใช้
ในการนมสัการพระเจา้ในคริสตจกัรเพื่อเป็นการเผยแพร่ และใชป้ระโยชนใ์นคริสตศ์าสนา 

ข้ันรวบรวมข้อมูล 
ผูวิ้จัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารสิ่งพิมพ์ การสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิ ศิษยาภิบาล

คริสตจักร ผู ้น านมัสการ นักประพันธ์ นักดนตรี  สถานภาพขององค์ความรู้ที่มีอยู่ก่อน ข้อมูล
เบือ้งตน้ของบทเพลงนมสัการ  

1. แหล่งขอ้มลูดา้นเอกสารและสิ่งพิมพจ์ากคริสตจกัร 
1.1 คริสตจกัรเพื่อนแห่งพระคณุปัญญาจารย ์
1.2 มลูนิธิเดอะริเวอรเ์อเชีย  
1.3 คริสตจกัรใจสมาน 
1.4 คริสตจกัรเสรีภาพกรุงเทพ 
1.5 คริสตจกัรสานสมัพนัธก์รุงเทพ 

2. รวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู ้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้านการประพันธ์บทเพลง
นมสัการคริสเตียน และหลกัค าสอนทางศาสนาคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์ 

2.1 นายพิษณุ ไทรงาม นกัประพนัธบ์ทเพลงนมสัการพระเจา้ คริสตจกัรใจสมาน 
เป็น ผูน้  านมัสการ นกัดนตรี และนักเทศนา คริสตจักรใจสมาน บทประพนัธท์ี่มีชื่อเสียง เช่น เพลง
พระเจา้ของขา้ และ เพลงทุกวนัเวลา เป็นตน้ 

2.2 นายวงศกร รตันา นกัประพนัธเ์พลงนมสัการพระเจา้ มลูนิธิเดอะริเวอรเ์อเชีย
ผลงานดา้นการประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก กระทั่งคริสตจักรอ่ืน ๆ น าบทเพลงไปใช้
นมสัการพระเจา้อยู่บ่อยครัง้ ไดแ้ก่ บทเพลง ขอเทลงมา และ พระเจา้ของขา้  

2.3 ศาสนจารย์ ดร อานุภาพ วิชิตนันทน์ ปัจจุบันเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักร
เสรีภาพ บทบาทนักเทศนา อาจารย์สอนพระคริสต์ธรรมคัมภีร ์นักประพันธ์บทเพลง ผู ้น า
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นมัสการคริสเตียน ผลงานด้านการประพันธ์บทเพลงนมัสการที่มีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก และ
คริสตจกัรอ่ืน ๆ ไดน้ าผลงานไปใชข้บัรอ้งนมสัการพระเจา้อยู่บ่อยครัง้ไดแ้ก่ บทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้
และ ขา้ยอมทุกสิ่ง 

2.4 นายอภิชิต ศาสตรี ปัจจุบันเป็นสมาชิกคริสตจักรสานสัมพันธ์กรุงเทพ 
บทบาทหนา้ที่เป็นผูน้  านมสัการ นกัดนตรี และนกัประพนัธเ์พลง ผลงานที่คริสตจกัรอ่ืน ๆ น าไปใช้
ขบัรอ้งนมสัการพระเจา้อยู่บ่อยครัง้ไดแ้ก่ รกัอศัจรรย ์และการเดินทางของโมเสล 

3. กลุ่มบทเพลงตัวอย่างที่น ามาใชใ้นการศึกษาหลกัการประพนัธบ์ทเพลงนมัสการพระ
เจา้ 

3.1 บทประพนัธเ์พลงนมสัการพระเจา้ของคริสเตียนในประเทศไทย  
3.1.1 เพลงพระเจา้ของขา้ ประพนัธโ์ดย นายพิษณุ ไทรงาม  
3.1.2 เพลงทุกวนัเวลา ประพนัธโ์ดย นายพิษณู ไทรงาม  
3.1.3 เพลงขอเทลงมา ประพนัธโ์ดย นายวงศกร รตันา  
3.1.4 เพลงพระเจา้ของขา้ ประพนัธโ์ดย นายวงศกร รตันา 
3.1.5 เพลงหวัใจผูร้บัใช ้ประพนัธโ์ดย ศาสนจารย.์ดร อานุภาพ วิชิตนนัทน ์
3.1.6 เพลงขา้ยอมทุกสิ่ง ประพนัธโ์ดย ศาสนจารย.์ดร อานุภาพ วิชิตนนัทน ์
3.1.7 เพลงรกัอศัจรรย ์ประพนัธโ์ดย นายอภิชิต ศาสตรี 
3.1.8 เพลงการเดินทางของโมเสล ประพนัธโ์ดย นายอภิชิต ศาสตรี 

3.2 บทประพนัธเ์พลงนมสัการของคริสเตียนในต่างประเทศ  
3.2.1 บทเพลง Give me Jesus ประพันธ์โดย เฟอรน์ันโด ออรเ์ทก้า (Fernando 

Ortega) 
3.2.2 บทเพลง What a Beautiful Name is it? ประพันธ์โดย บรูค ลีเกอรว์ูดส ์

(Brook Ligertwood)  
3.2.3 บทเพลง Nothing Impossible ประพนัธโ์ดย โจท ฮนัท ์(Joth Hunt)  
3.2.4 บทเพลง Reckless Love ประพนัธโ์ดย คอรีย ์แอสบูรี (Cory Asbury) 

ข้อมูลเป็นเอกสาร  
1 งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง ต ารา บทความ พระคริสตธ์รรมคมัภีร ์และโนต้เพลง  
2 รวบ รวมข้อมูลบันทึ ก เสี ย งบท เพลงนมัสการคริส เตี ยนคณ ะเพ็น เทคอสต ์  

สื่อออนไลน ์
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ข้อมูลภาคสนาม  
ผู้ วิจัยด าเนินการสัมภาษณ์ นักประพันธ์ เพลงคณะเพ็ นเทคอสต์ นัก วิชาการ  

ศิษยาภิบาล ผูน้ านมสัการ และนักดนตรีในคริสตจักร การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การบนัทึกภาพ
และเสียงการบรรยายของผูน้  านมสัการ และนกัประพนัธเ์พลงนมสัการในประเทศไทย 

เคร่ืองมือและอุปกรณท่ี์ใช้ในด าเนินงานวิจัย 
ผูวิ้จยัเลือกใชวิ้ธีการศึกษาโดยใชร้ะเบียบวิธีเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นการ

วิจยัคณุภาพโดยมีเครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาดงันี ้ 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการด าเนินงานวิจัย 

1.1 แบบสงัเกต (Observation) ผูวิ้จยัไดเ้ก็บขอ้มลู 2 รูปแบบไดแ้ก่  
1.1.1 แบบสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant Observation) หรือ การสังเกต

ภาคสนาม (Field Observation)  
คือการสงัเกตที่ผูวิ้จยัไดม้ีส่วนร่วมปฏิบตัิเครื่องดนตรี หรือท ากิจกรรมร่วมกบั 

บุคคลในขอ้มูล จนกระทั่งผูถู้กศึกษายอมรบัว่าผูส้ังเกตมีสถานภาพบทบาทเช่นเดียวกับตนเอง 
ดังนั้น ผู ้วิจัยจึงต้องปรบัตัวให้เข้ากับกลุ่มบุคคลที่ผู ้วิจัยตอ้งการศึกษา อาจเข้าไปฝังตัวอยู่กับ
เหตุการณ ์การสงัเกตแบบมีส่วนร่วมจะตอ้งประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอน คือ สงัเกต การถาม และการ
จดบันทึก นอกเหนือจากการสังเกต การบรรเลงบทเพลงนมัสการ และร่วมท ากิจกรรมกับบุคคล
ขอ้มลู 

1.1.2 การสมัภาษณแ์บบไม่เป็นทางการ (Informal Interview)  
ผูวิ้จยัเห็นว่าวิธีการนีเ้หมาะส าหรบัสาขามานุษยดรุิยางควิทยา เนื่องจากเป็น

การสัมภาษณ์ที่มีความเป็นกันเอง มาสรา้งความตึงเครียดกับผูท้ี่ตอ้งการศึกษามากนัก ผู้วิจัย
มักจะเป็นผูส้ัมภาษณ์เอง เนื่องจากตอ้งการความรู้สึกนึกคิด และแนวคิดการประพันธ์บทเพลง
นมสัการของผูท้ี่ตอ้งการศึกษาหรือสมัภาษณ์ระหว่างบริบทที่ผูวิ้จยัพบเห็นบริบทที่น่าสนใจขณะที่
คนในคริสตจ์กัรนมสัการพระเจา้ 

1.1.2.1 กลอ้งถ่ายภาพนิ่ง 
1.1.2.2 กลอ้งถ่ายภาพเคลื่อนไหว 
1.1.2.3 เครื่องบนัทึกเสียง 
1.1.2.4 สมดุบนัทึก 
1.1.2.5 เครื่องวดัความถี่เสียง 
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การวเิคราะหข์้อมูล  
การวิเคราะหข์อ้มูล ผูวิ้จยัวิเคราะหข์อ้มลูในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะหโ์ดยมีประเด็น

ดงัต่อไปนี ้ 
1. ศึกษาบริบทวัฒนธรรมและหลักการประพันธ์บทเพลงนมัสการของคริสเตียน 

คณะเพ็นเทคอสต ์ดงัประเด็นต่อไปนี ้
1.1 ดา้นความเชื่อของศาสนาคริสต ์นิกายโปรแตสแตนต ์คณะเพ็นเทคอสต ์ 

1.1.1 ความเชื่อการพดูภาษาแปลก ๆ 
1.1.2 ความเชื่อเรื่องการบพัติสมาดว้ยไฟ 
1.1.3 ความเชื่อเรื่องของประทานฝ่ายวิญญาณ 

1.2 ดา้นพัฒนาการจัดการแสดงดนตรีของคริสเตียน นิกายโปรเตสแตนท ์คณะเพ็น
เทคอสต ์

1.3 ธรรมเนียมปฏิบตัิของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์
1.4 บทบาทและหนา้ที่ของบทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตใ์นคริสตจกัร

ในประเทศไทย 
2. วิเคราะหห์ลักการประพันธ์บทเพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต์ในประเทศ

ไทย  
ผู้วิจัยได้ศึกษาจากข้อมูลหลายแหล่ง และได้น ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์

หลกัการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตใ์นประเทศไทย โดยมุ่งเนน้ศึกษา 5 
ประเด็น ได้แก่ 1) โครงสร้างบทเพลง 2) การใช้เครื่องดนตรี 3) ท านองและบันไดเสียง 4) การ
ประสานเสียง 5) บทรอ้ง มาวิเคราะหก์ลุ่มตวัอย่างบทเพลงนมสัการพระเจา้ 8 บทเพลงไดแ้ก่  

2.1 วิเคราะหห์ลกัการประพนัธบ์ทเพลง พระเจา้ของขา้  
2.2 วิเคราะหห์ลกัการประพนัธบ์ทเพลง ทุกวนัเวลา  
2.3 วิเคราะหห์ลกัการประพนัธบ์ทเพลง ขอเทลงมา  
2.4 วิเคราะหห์ลกัการประพนัธบ์ทเพลง พระเจา้ของขา้  
2.5 วิเคราะหห์ลกัการประพนัธบ์ทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้ 
2.6 วิเคราะหห์ลกัการประพนัธบ์ทเพลง ขา้ยอมทุกสิ่ง  
2.7 วิเคราะหห์ลกัการประพนัธบ์ทเพลง รกัอศัจรรย ์ 
2.8 วิเคราะหห์ลกัการประพนัธบ์ทเพลง การเดินทางของโมเสส  
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3. วิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต์ใน
ต่างประเทศ  

ผู้วิจัยได้ศึกษาจากข้อมูลหลายแหล่ง และได้น ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์
หลกัการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตใ์นต่างประเทศ โดยมุ่งเนน้ศึกษา 5 
ประเด็น ได้แก่ 1) โครงสร้างบทเพลง 2) การใช้เครื่องดนตรี 3) ท านองและบันไดเสียง 4) การ
ประสานเสียง 5) บทรอ้ง มาวิเคราะหก์ลุ่มตวัอย่างบทเพลงนมสัการพระเจา้ 4 บทเพลงไดแ้ก่  

3.1 วิเคราะหห์ลกัการประพนัธบ์ทเพลง Give me Jesus 
3.2 วิเคราะหห์ลกัการประพนัธบ์ทเพลง What a Beautiful Name is it? 
3.3 วิเคราะหห์ลกัการประพนัธบ์ทเพลง Nothing Impossible  
3.4 วิเคราะหห์ลกัการประพนัธบ์ทเพลง Reckless Love  

4. สรุปหลกัการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์ 
ผูวิ้จัยไดส้รุปผลการวิเคราะหบ์ทเพลงนมัสการคริสเตียน คณะเพ็นเทคอสตท์ั้ง  12 

บทเพลง เพื่อให้เห็นภาพรวมของหลักคิดการประพันธ์ทั้งหมด และน าองคค์วามรู้ไปใช้ในการ
ประพนัธบ์ทเพลงนมสัการบทใหม่ ซึ่งประเด็นดงักล่าวมีดงัต่อไปนี ้ 

4.1 โครงสรา้งบทเพลงนมสัการ  
4.2 การใชเ้ครื่องดนตรี  
4.3 การประพนัธท์ านองและบนัไดเสียง  
4.4 การประสานเสียง  
4.5 การประพนัธบ์ทรอ้ง  

5. แนวทางการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการพระเจา้บทใหม่   
ผูวิ้จัยไดป้ระพันธ์บทเพลงนมัสการพระเจา้ทั้งหมด 4 บทเพลง ไดแ้ก่ 1) ลมหายใจ

แห่งการสรรเสริญ 2) ขา้ขอสัมผสั 3) นามเดียว 4) สายตา โดยมีแนวทางหาการประพันธบ์ทเพลง
นมสัการดงักล่าวในประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

5.1 แนวทางการประพนัธบ์ทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
5.1.1 การใชเ้ครื่องดนตรีบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
5.1.2 โครงสรา้งบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ 
5.1.3 การด าเนินคอรด์บทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ 
5.1.4 การประพนัธท์ านองบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ 
5.1.5 การประพนัธบ์ทรอ้งบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
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5.1.6 การปรบัปรุงบทเพลงบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ 
5.2 แนวทางการประพนัธบ์ทเพลง ขา้ขอสมัผสั  

5.2.1 การใชเ้ครื่องดนตรีบทเพลง ขา้ขอสมัผสั   
5.2.2 โครงสรา้งบทเพลง ขา้ขอสมัผสั 
5.2.3 การด าเนินคอรด์บทเพลง ขา้ขอสมัผสั 
5.2.4 การประพนัธท์ านองบทเพลง ขา้ขอสมัผสั 
5.2.5 การประพนัธบ์ทรอ้งของบทเพลงขา้ขอสมัผสั  
5.2.6 การปรบัปรุงบทเพลง ขา้ขอสมัผสั 

5.3 แนวทางการประพนัธบ์ทเพลง นามเดียว  
5.3.1 การใชเ้ครื่องดนตรีบทเพลง นามเดียว 
5.3.2 โครงสรา้งบทเพลง นามเดียว  
5.3.3 การด าเนินคอรด์บทเพลง นามเดียว 
5.3.4 การประพนัธท์ านองบทเพลง นามเดียว 
5.3.5 การประพนัธบ์ทรอ้งของบทเพลง นามเดียว  
5.3.6 การปรบัปรุงบทเพลงนามเดียว  

5.4 แนวทางการประพนัธบ์ทเพลง สายตา  
5.4.1 การใชเ้ครื่องดนตรีบทเพลง สายตา   
5.4.2 โครงสรา้งบทเพลง สายตา  
5.4.3 การด าเนินคอรด์บทเพลง สายตา  
5.4.4 การประพนัธท์ านองบทเพลง สายตา  
5.4.5 การประพนัธบ์ทรอ้งของบทเพลง สายตา   
5.4.6 การปรบัปรุงบทเพลงสายตา  

5.5 การเผยแพร่บทเพลงนมสัการบทใหม่  
ผูวิ้จยัไดป้ระพันธบ์ทเพลงนมสัการพระเจา้ทั้งหมด 4 บทเพลง ไดแ้ก่ ลมหายใจ

แห่งการสรรเสริญ ขา้ขอสัมผสั นามเดียว และสายตา เนื่องจากไดจ้ดัท าสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
Group Discussion) แลว้ได้ปรบัปรุงแก้ไขโดยการขอความเห็นจากสมาชิกคริสตจักรเพื่อนแห่ง
พระคุณปัญญาจารย ์พบว่ามี 3 บทเพลงที่เหมาะสมกับการนมัสการพระเจา้ ไดแ้ก่ บทเพลง ลม
หายใจแห่งการสรรเสริญ เพลงขา้ขอสัมผัส และเพลงนามเดียว มาขับรอ้งนมัสการพระเจ้าที่
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คริสตจกัรเพื่อนแห่งพระคุณปัญญาจารย ์และไดท้ าแบบสอบถามถึงความเหมาะสมของบทเพลง
นมสัการพระเจา้บทใหม่ทัง้ 3 เพลง  
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บทท่ี 4  
การวิเคราะหข้์อมูล 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาและการประพันธ์บทเพลงนมัสการ  
คริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาขอ้มลูบริบททางวฒันธรรมและหลกัการประพนัธเ์พลง
นมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต์ เพื่อน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ มาประพันธ์บทเพลง
นมัสการพระเจา้บทใหม่จ านวน 4 บทเพลง ไดแ้ก่ 1) ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ 2) ขา้ขอสมัผัส 
3) นามเดียว 4) สายตา และน าไปเผยแพร่โดยการขบัรอ้งนมสัการพระเจา้ในคริสตจักรเพื่อนแห่ง
พระคณุปัญญาจารย ์โดยประเด็นต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้

1. ศึกษาบริบทวัฒนธรรมและหลักการประพันธบ์ทเพลงนมัสการของคริสเตยีน  
คณะเพ็นเทคอสต ์ 

การศึกษาบริบททางวัฒนธรรมของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์เป็นการมุ่งศึกษาดา้น
ความเชื่อของศาสนา พฒันาการจดัการแสดงดนตรี ธรรมเนียมปฏิบตัิ ตลอดจนบทบาทและหนา้ที่
ของบทเพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตใ์นคริสตจกัรในประเทศไทย เพื่อใชเ้ป็นหลักคิด
ในการสรา้งสรรคผ์ลงานเพลงต่อไป ดงัรายละเอียดต่อไปนี ้

1.1 ด้านความเช่ือของศาสนาคริสต ์นิกายโปรเตสแตนทค์ณะเพ็นเทคอสต ์ 
จากขอ้มลูในบทที่ 2 ผูวิ้จยัไดท้ าการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวขอ้ง และเอกสารต่าง ๆ พบว่า 

ความเชื่อของคริสเตียนตั้งแต่สมยั ศตวรรษที่ 14-15 ต่างมีความเชื่อเหมือนกนัหมด เช่น เรื่องของ
ไถ่บาป ให้กับมนุษย์โดยการสละพระชนม์ชีพบน ไม้กางเขนของพระเยซูคริสต์  การ  
รบับัพติสมาในน ้า การรบับัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ การพิพากษา พิธีมหาสนิท การ
อธิษฐานรกัษา โลก และตรีเอกานุภาพ 

อย่างไรก็ตามการตีความหมายของพระคริสตธรรมคมัภีร ์สามารถใชห้ลกัการและทฤษฎี
ตีความหมายเนื ้อหาในพระคริสตธรรมคัมภีรแ์ตกต่างกันออกไป ตามทัศนคิตของกลุ่มคนส่งผล
ใหค้ริสเตียนแต่ละคณะต่างมีความเชื่อบางส่วนแตกต่างกัน จนมีความหลากหลายทางบริบท
วฒันธรรมเกิดขึน้ ส่งผลกระทบต่อธรรมเนียมปฏิบัติของแต่ละคณะ โดยเฉพาะคริสเตียน คณะ  
เพ็นเทคอสตท์ี่มีทศันคติดา้นความเชื่อที่โดดเด่นเป็นอย่างมาก  

คริสเตียน คณะเพ็นเทคอสต ์มีทัศนความเชื่อที่โดดเด่น 3 ประเด็นไดแ้ก่ 1) ความเชื่อ
เรื่องการพูดภาษาแปลก ๆ  2) ความเชื่อเรื่องการรับบัพติสมาด้วยไฟ 3) ความเชื่อเรื่องของ
ประทานฝ่ายวิญญาณ   
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1.1.1 ความเช่ือเร่ืองการพูดภาษาแปลก ๆ  
ในมมุมองของคริสเตียนตั้งแต่สมยัมาติน ลเูธอร ์เชื่อกนัว่าการพูดภาษาแปลก ๆ 

นัน้เป็นภาษาชาติต่าง ๆ  เป็นความประสงคข์ององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ประสงคใ์หใ้ชใ้นการประกาศเรื่อง
ข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ซึ่ งในเหตุการณ์นี ้ได้ถูกบันทึกใน พระคริสตธรรมคัมภีร์ 
พนัธสญัญาใหม่ กิจการ  บทที่ 2 ขอ้ที่ 1 ถึง 4 ไดบ้นัทึกไวว่้า  

“เมื่อถึงวันเพ็นเทคอสต ์พวกเขาทั้งหมดมารวมอยู่ที่เดียวกัน ทันใดนั้นก็มี
เสียงมาจากฟ้าสวรรค์เหมือนเสียงพายุกล้าดังก้องไปทั่วทั้งบ้านที่เขานั่งอยู่ พวกเขาเห็นสิ่งที่ดู
เหมือนเปลวไฟรูปร่างคลา้ยลิน้กระจายและออกมาอยู่เหนือพวกเขาแต่ละคน ทุกคนเป่ียมดว้ยพระ
วิญญาณบริสทุธ์ิและเร่ิมพดูภาษาต่าง ๆ ตามที่พระวิญญาณทรงโปรดใหพ้วกเขาสามารถพดูได”้ 

จากเนือ้หาในพระธรรมกิจการเห็นได้ว่าได้สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ที่
ประเทศสหรัฐที่ เป็นจุดก าเนิดคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต์  เหตุการณ์ ค.ศ. 1901 ที่อักเนส 
ออสแมน สามารถพูดภาษาแปลก ๆ ที่มนุษยไ์ม่สามารถเขา้ใจได ้ท าใหเ้รื่องที่เหนือธรรมชาติ กลับ
กลายเป็นเรื่องธรรมชาติ หลังจากเหตกุารณท์ าใหค้นที่ประเทศสหรฐัอเมริกาประทบัใจ กลายเป็น
ความเชื่อว่า การพดูภาษาแปลก ๆ เป็นของประทานที่มาจากพระวิญญาณบริสทุธ์ิที่หายไปนานถงึ 
500 กว่าปี กลายเป็นภาษาศักดิ์ สิทธ์ิที่ไว้ส  าหรับอธิษฐานที่ไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ แม้แต่
วิญญาณชั่วก็ไม่เขา้ใจ มีแต่ผูท้ี่อธิษฐานกบัองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เท่านัน้ที่เขา้ใจ  

ดว้ยความเชื่อนีม้ีความแตกต่างกบัในสมัยของมารต์ิน ลเูธอร ์อย่างชดัเจน ท าให้
ทศันคติดา้นความเชื่อแยกออกมาเป็น 2 ประเด็น คือ 1) การพูดแปลก ๆ นัน้เป็นภาษาที่พระเจา้
ตอ้งการใหอ้คัรทูตประกาศข่าวประเสริฐใหก้บัคนทีไ่ม่ไดเ้ป็นชนชาติยิว หลงัจากภารกิจของอคัรทูต
เสร็จ ไดถู้กบนัทึกลงในพระคริสตธ์รรมคมัภีรพ์นัธสญัญาใหม่จนครบบริบูรณ์ หลงัจากนัน้เรื่องของ
การพดูภาษาแปลก ๆ จึงไม่มีอีกต่อไป 2) คริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตเ์ชื่อว่าการพูดภาษาแปลก ๆ 
นัน้เป็นของประทานครัง้ที่ 2 ซึ่งพระวิญญาณบริสทุธ์ิมอบไวใ้หก้บัคริสเตียนเป็นสญัลักษณ์ถึงการ
บรรลคุ  าสอนของพระเยซูคริสตอี์กขัน้หนึ่ง  

อย่างไรก็ตามความเชื่อเรื่องการพูดภาษาแปลก ๆ ทั้ง 2 ประเด็นนี ้ยังเป็นที่
ถกเถียงกันในหมู่คริสเตียนดว้ยกัน ตามรา้นกาแฟ ตามรา้นตัดผม ตามบา้น หรือตามคริสตจักร 
เพื่อที่ตอ้งการหาความจริง ต่างน าข้อมูลในพระคริสตธรรมคัมภีรม์าสนับสนุน ของการตีความ
เนื ้อหาตามทัศนคติของตนเอง เมื่อความขัดแยง้ (Contradition) ไม่สามารถหาบทสรุปไดเ้ป็นที่
ประจกัษ์ ความจริงเหล่านีจ้ึงเป็นกลายเรื่องของนามธรรม  
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ระหว่างการเหตุผลในการคน้หาขอ้สรุปของ ความเชื่อเรื่องการพูดภาษาแปลก ๆ 
ที่ไม่สามารถหาขอ้สรุปได ้ของคณะเพ็นเทคอสตไ์ดท้ าการประกาศความเชื่อนีอ้ย่างต่อเนื่อง อย่าง
กวา้งขวาง เนื่องจากประสหรฐัอเมริกาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ดีเยี่ยมและนับถือศาสนาคริสต์
เป็นศาสนาคริสตเ์ป็นศาสนาประจ าชาติ ท าใหม้ีงบประมาณจากการสนบัสนุนจากจากทางรฐับาล 
มีส่วนขบัเคลื่อนในเผยแพร่หลกัค าสอนทางศาสนา ไปตามเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ทวีปยุโรป และ
ในทวีปแอพริกา ซึ่งผลลพัธท์ี่ไดค้ือคนที่แอฟริกาจ านวนมากต่าง ๆ  ใหค้วามสนใจ และหนัมานบัถือ
ศาสนาคริสตเ์ป็นจ านวนมาก จากการอธิษฐานรกัษาโรคดว้ยภาษาแปลก ๆ ท าใหค้นจ านวนมาก
หายจากโรคภยัไขเ้จ็บ ท าใหค้นที่อาศยัอยู่ในทวีปแอฟริกาจ านวนมากเกิดความศรทัธา แลว้หนัมา
นบัถือศาสนาคริสต ์ 

จากขอ้มลูในบทที่ 2 เห็นไดว่้าความเชื่อเดิมของคนแอฟริกาส่วนใหญ่นบัถือ เรื่อง
ของจิตวิญญาณที่มองเห็น อ านาจของดวงดาว หรือสิ่งมหศัจรรย ์ดว้ยเหตนุีล้กัษณะของความเชื่อ
เดิมของคนแอฟริกาจะมีความคลา้ยคลึงกับความเชื่อเรื่อง การพูดภาษาแปลก ๆ ของคริสเตียน 
คณะเพ็นเทคอสตเ์ป็นเหตใุหค้นในทวีปแอฟริกาสามารถเขา้ใจความเชื่อไดไ้ม่อยากนกั  

นอกจากความเชื่อเรื่องการพดูภาษาแปลก ๆ จะไดร้บัการยอมรบัจากคนในทวีป
แอฟริกาแลว้ ความเชื่อนีไ้ดแ้พร่กระจายเขา้มาในประเทศไทยจากการ การเขา้มาของนกัประกาศ
จากประเทศฟินแลนด ์ 

เมื่อเปรียบเทียบการแพร่กระจายของความเชื่อเรื่องการพูดภาษาแปลก ๆ 
ระหว่างทวีปแอฟริกากบัประเทศไทย ที่มีภูมิหลงัความเชื่อเดิมเหมือนกนัคือ การนับถือวิญญาณ
ของบรรพบุรุษ ที่คอยปกปักรกัษาใหพ้น้อันตราย หรือความเชื่อเร่ืองการถูกประทับร่างดว้ยฤทธ์ิ
อ านาจจากส่ิงศักดิ์ สิทธ์ิที่ไม่สามารถมองเห็นได้ ซึ่งความเชื่อเรื่องภาษาแปลก ๆ ของคณะ 
เพ็นเทคอสตจ์ึงเป็นสิ่งที่คนไทยสามารถเขา้ใจไดเ้พราะว่าความเชื่อทั้ง 2 นีม้ีความคลา้ยคลึงกัน
ของการแสดงออกทางพฤติกรรม เช่น การพูดภาษาแปลก ๆ ของคณะเพ็นเทคอสต์มีความ
คลา้ยคลึงกบัการพดูภาษาเทพของความเชื่อเดิมของคนไทย เป็นตน้  ดังนัน้ความเชื่อของทัง้ 2 นี ้
จึงมีหนา้ที่เป็นตัวผสานที่ สรา้งความเขา้ใจถึงหลักค าสอนของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์ผ่าน
ประสบการณค์วามเชื่อเดิมของคนไทย  

1.1.2 ความเช่ือเร่ืองการบัพติสมาด้วยไฟ  
ความเชื่อเรื่องการบัพติสมาดว้ยไฟปัจจุบันเป็นหนึ่งในจุดเด่นของคริสเตียนคณะ 

เพ็นเทคอสตท์ี่เกิดจากการตีความขอ้มูลมาจากพระคริสตธ์รรมคัมภีร ์ในพันธสัญญาใหม่ พระ
ธรรม มทัธิว บทที่ 3 ขอ้ที่ 11 ไดบ้นัทึกไวว่้า  
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“ขา้พเจา้ใหท้่านรบับัพติสมาดว้ยน า้ แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองคผ์ู ้
จะมาภายหลงัขา้พเจา้ ทรงยิ่งใหญ่กว่าขา้พเจา้ ซึ่งขา้พเจา้ไม่คู่ควรแมแ้ต่ถือฉลองพระบาท ของ
พระองค์ พระองค์จะทรงให้พวกท่านรับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธ์ิและด้วยไฟ 
พระองคท์รงถือพลั่วอยู่ในพระหัตถ์แลว้ จะทรงช าระลานขา้วของพระองคใ์ห้ทั่ว พระองคจ์ะทรง
รวบรวมเมล็ดขา้วของพระองคไ์วใ้นยุง้ฉาง แต่พระองคจ์ะทรงเผาแกลบดว้ยไฟไม่มีวนัดบั2”  

ข้อความที่ถูกหยิบยกมาให้เป็นประเด็นคือ รับบัพติสมาด้วยพระวิญญาณ
บ ริสุท ธ์ิและด้วย ไฟ  ซึ่ งค า ว่ า  “ไฟ ” เดิ มความ เชื่ อของคริส เตี ยน ในสมัย ของมาร์ติ น 
ลเูธอรน์ัน้เชื่อว่าเป็น ไฟแห่งการพิพากษาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ ส าหรบัคนที่ไม่ยอมกลบัใจใหม่มา
เชื่อในหลกัค าสอนของพระเยซูคริสต ์แต่คนที่กลบัใหม่จะไดร้บับัพติสมาในพระวิญญาณบริสุทธ์ิ
แลว้ก็จะไดร้บัความรอด จนกระทั่งมีการตีความใหม่เรื่องของ “ไฟ” ในมทัธิวบทที่ 3 ขอ้ที่ 11 ขึน้มา
ใหม่ว่า ไฟ นัน้ไม่ใชไ้ฟแห่งการพิพากษา แต่เป็นไฟแห่งการช าระลา้งความผิดบาป ที่พระวิญญาณ
บริสทุธ์ิประทานมาใหก้บัคริสเตียนมีชีวิตที่บริสทุธ์ิมากขึน้ซึ่งเป็นระดบัที่ 3 ต่อจากการรบับพัติสมา
ในพระวิญญาณบริสทุธ์ิ  

แสดงใหเ้ห็นว่าความเชื่อการรบับพัติสมาของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตม์ี 3 ขั้น
ไดแ้ก่ ขัน้ที่ 1การรบับพัติสมาในน า้ คือ การท าพิธีกรรมโดยมีศิษยาภิบาลผูเ้ป็นมนุษยป์ระกอบพิธี
ให ้ส่วนขัน้ที่ 2 คือ บพัติสมาดว้ยพระวิญญาณบริสทุธ์ิ คือ การที่พระวิญญาณบริสทุธ์ิลงมาบนโลก
แลว้สถิตกับทุก ๆ คนที่เชื่อในพระเยซูคริสต ์และมอบสติปัญญาในการท าภารกิจประกาศข่าว 
ประเสริฐที่พระเยซูคริสต์มอบหมายให้ส าเร็จ ส่วนขั้นที่  3 คือบัพติสมาด้วยไฟ คือ ไฟที่พระ
วิญญาณบริสทุธ์ิประทานใหก้บัคริสเตียนเพ่ือช าระลา้งบาปภายในจิตใจใหก้บัคริสเตียน  

ดังนั้นการรบับัพติสมาด้วยไฟนั้นจึงมีความส าคัญเป็นอย่างมาก ต่อคริสเตียน 
คณะเพ็นเทคอสต ์เนื่องจากการรบับพัติสมาดว้ยน า้ถูกท าพิธีโดยมนุษย ์แต่การรบับพัติสมาดว้ย
พระวิญญาณบริสุทธ์ิและดว้ยไฟนั้นมีความพิเศษกว่า เนื่องจากเป็นส่ิงที่องคพ์ระผูเ้ป็นเจา้มอบ
ใหก้บัมนุษยโ์ดยตรง  

การรับบัพติสมาด้วยไฟนั้น มักเกิดขึน้ในงานฟ้ืนฟู (Revival) ในงานนี้มีการ
ด าเนินงาน 3 ส่วนคือ 1) การรอ้งเพลงนมัสการที่มีลกัษณะเป็นเพลงสมยันิยม 2) เทศนาเรื่องของ 
ไฟแห่งการช าระลา้ง เพ่ือฟ้ืนฟูจิตใจใหบ้ริสทุธ์ิ 3) ศิษยาภิบาลท าพิธีโดยการวางมืออธิษฐานขอไฟ
จากพระวิญญาณบริสทุธ์ิมาสมัผสัจิตใจของคริสเตียน  

 
2

 เป็นค าพูดของ ยอหน์ผู้ใหบ้พัติสมา หน่ึงในผู้เผยวจนะของพระเจา้ก่อนพระเยซู  
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หลงัจากพิธีการวางมืออธิษฐานเสร็จเรียบรอ้ย กริยาของคนที่ถูกวางมือมกัเกิด 4 
รูปแบบคือ 1) สามารถพดูภาษาแปลก ๆ 2) ลม้ลงไปนอนกบัพืน้ 3) รอ้งไห ้4) หวัเราะ จากกริยาทัง้ 
4 นีอ้าจเป็นสิ่งที่มนุษย์ได้ถูกปลดปล่อยอารมณ์บางอย่าง เช่น การพูดภาษาแปลก ๆ คือ การ
ปลดปล่อยของประทาน หรือการหวัเราะ คือ การชื่นชมยินดีที่ไดน้มสัการพระเจา้ เป็นตน้  

เมื่อความเชื่อเรื่องการรบับัพติสมาดว้ยไฟ เป็นไฟแห่งการช าระลา้งบาปที่พระ
วิญญาณประทานมาใหก้บัมนุษย ์กลับเป็นที่ยอมรบัจากคนไทยที่มีภูมิหลงัเรื่องความเชื่อของจิต
วิญญาณสิ่งที่มองไม่เห็น หรือ การประทบัร่างของวิญญาณบรรพบุรุษ เนื่องจากความเชื่อทัง้ 2 นีม้ี
ลกัษณะคลา้ยคลึงกนั จึงเป็นตัวผสานความเขา้ใจถึงหลกัค าสอนศาสนาคริสตแ์ก่คนไทยผ่านการ
แสดงออกทางพฤติกรรมของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตไ์ด้ กลายเป็นสรา้งความศรัทธา และ
ความย าเกรงพระเจา้ของศาสนาคริสตท์ าใหก้ารด าเนินชีวิตดีขึน้เป็นอย่างมาก และมุ่งมั่นท าการ
เผยแพร่หลกัค าสอนของพระเยซูคริสตอ์ย่างจริงจงั  

1.1.3 ความเช่ือเร่ืองของประทานฝ่ายวิญญาณ  
ความเชื่อเรื่องของประทานฝ่ายวิญญาณถือเป็นจุดเด่นของคริสเตียนคณะ  

เพ็นเทคอสต ์จากขอ้มลูในบทที่ 1 และบทที่ 2 ของประทานฝ่ายวิญญาณของคณะนีไ้ม่ไดม้ีแต่เรือ่ง 
การพูดภาษาแปลก ๆ เท่านั้น แต่ยังมีเรื่องของประทานในดา้นอ่ืน ๆ อีกซึ่งไดห้ายไปจาก  คริส
เตียนตั้งแต่สมัยของมารต์ิน ลูเธอร ์และ ยุคเรื่องปัญญา (Enlightenment) เนื่องจากถูกกลืนกิน
ทางความคิด โดยใหค้วามส าคัญกบัความเชื่อในสิ่งที่ตาเห็น หรือเรื่องของเหตแุละผล จนถึงคริสต
ศักราชที่  1901 ที่ มีการน าแนวคิดเร่ืองของประทานจากพระวิญญาณบริสุท ธ์ิ ที่ มอบ 
ใหก้บัคริสเตียนเพื่อท าภาระกิจส าคญัที่พระเจา้มีโองการมาให ้เช่นเดียวกบัอัคราชทูตในสมัยของ
เดียวกับพันธสัญญาใหม่ ได้ของประทาน การวางมือรักษาโรค หรือ การพูดภาษาแปลก เพื่อ
ประกาศข่าวประเสริฐใหก้บัคนต่างชาติ 

ของประทานฝ่ายวิญญาณ เกิดขึน้เมื่อคริสเตียนตอ้นรบัองคพ์ระเยซูคริสต ์ แลว้
พระวิญญาณบริสุท ธ์ิจะทรงเสด็ จมาอยู่ กลับคริส เตียน แล้วจะเป็น ผู้ป ระทานให้กับ 
คริสเตียน เพื่อเป็นประโยชนต์่อส่วนรวมในคริสตจกัร 

ดังนั้น ของประทาน คือ ความสามารถพิเศษที่พระเจ้ามอบให ้กับผูเ้ชื่อทุกคน
ตามพระคณุตั้งแต่วนัที่เขาบังเกิดใหม่ เพื่อเสริมสรา้งคริสตจกัรใหเ้ติบโต โดยพระเจา้มอบใหผู้เ้ชื่อ
ทุกและหนา้ที่ความรบัผิดชอบ และแต่ละคนต่างมีของประทานแตกต่างกนั  

ผูวิ้จยัไดศ้ึกษาความเชื่อ เรื่องของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิ จากเนือ้หา
พระคริสตธ์รรมคัมภีรพ์ันธะสัญญาใหม่ ได้แก่ พระธรรมโรม พระธรรมเอเฟซัส และ พระธรรม  
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1 โครินธ์ โดยน าข้อมูลที่ได้มารวบรวมในตารางที่ 1 เพื่อให้เห็นภาพรวมความสามารถที่พระ
วิญญาณบริสุทธ์ิมอบใหก้ับคริสเตียน และขยายความหมายจุดประสงคข์องประทานต่าง ๆ โดย
ประเด็นมีดงัต่อไปนี ้ 

ตาราง 1 ของประทานฝ่ายวิญญาณ 

พระธรรมโรม  พระธรรม 1 โครินธ ์ พระธรรมเอเฟซสั 
การเผยพระวจนะ ถอ้ยค าประกอบดว้ยสติปัญญา อคัรทูต 
การปรนนิบตั ิ ถอ้ยค าประกอบดว้ยความรู ้ ผูเ้ผยพระวจนะ 
การสอน ความเชื่อ ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ 
การหนุนใจ การรกัษาโรค ศิษยาภิบาล 
การให ้ การท าอศัจรรย ์ อาจารย ์

การครอบครอง การเผยพระวจนะ 
 ความเมตตา สงัเกตวิญญาณ 

 พดูภาษาแปลก ๆ 
แปลภาษาแปลก ๆ 

 
การเผยพระวจนะ คือ เป็นการส าแดงทิศทางของพระเจา้ หรือการทรงน าของพระ

เจา้  ถอ้ยค าที่หนุนใจคริสเตียน หรือตกัเตือนสติแกไ้ข  
การปรนนิบตัิ คือ มกัถูกใชเ้พื่อเสริมสรา้งคนอ่ืน รบัใชค้นอ่ืน คนที่มีของประทาน

ในดา้นปรนนิบตัิจะมีความสขุที่ไดร้บัใช ้หรือสนบัสนุน มีส่วนเสริมสรา้งผูอ่ื้นใหม้ีความเจริญ 
การสอน คือ ความสามารถที่อธิบายสิ่งที่ง่ายใหก้ลายเป็นสิ่งที่ยากได ้อธิบายสิ่ง

ต่าง ๆ ใหเ้ป็นระบบระเบียบไดอ้ย่างเขา้ใจ และน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิต ดว้ยความคิดที่ถูกตอ้ง  
การหนุนใจ คือ คน ๆ นั้นจะชอบหนุนใจคนอ่ืน ทั้งด้วยแบบอย่างชีวิตของเขา 

บางครัง้เขาสามารถร่วมรอ้งไหก้ับผูท้ี่ทุกขใ์จได ้เขาสามารถใชเ้วลากับคน ๆ ที่ก าลงัทุกข ์และฉุด
เขาใหอ้อกมาจากความทุกขไ์ด ้

การให ้คือ การมีความสขุกบัการไดใ้ห ้จะมีความสุขกับการแบ่งปันจากสิ่งของที่
เขามี ใหเ้กิดผลในชีวิตของคนอ่ืน 
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การครอบครอง คือ ของประทานที่จะสามารถดูแลสิ่งต่าง ๆ  และท าให้สิ่งที่
ครอบครองนัน้เจริญขึน้ สามารถจดัระบบระเบียบ บริหารจดัการ ปกครองผูค้น ท าใหเ้กิดการขยาย
พฒันา และสิ่งที่ดีเกิดขึน้อย่างต่อเนื่อง  

ความเมตตา คือ จิตใจที่มีความเมตตาอย่างมากเป็นพิเศษ ซึ่งเป็นผลมาจากพระ
วิญญาณบริสุทธ์ิ โดยที่คนนั้นจะมีแรงผลักดันภายในจิตใจ ท าใหค้น ๆ นั้นเห็นอกเห็นใจและ
เหยียดตวัเองไปช่วยเหลือผูอ่ื้น 

ถ้อยค าประกอบด้วยสติปัญญา คือ คนกลุ่มนั้นจะมีถ้อยค าของพระวิญญาณ
บริสุทธ์ิ ส าหรบัการแก้ไขปัญหา หรือค าปรึกษา หรือการสรุปเนือ้หาที่ไม่สามารถสรุปไดใ้นองค์
ประชุม  

ถอ้ยค าประกอบดว้ยความรู ้ คือ เป็นความรูท้ี่เหนือธรรมชาติ เป็นความรูท้ี่มนุษย์
ไม่รู ้แต่เป็นความรูท้ี่พระเจา้ทรงประทานมาให ้เพื่อท าทิศทางปลดปล่อยคนใหอ้อกจากความบาป 
น าคนเจ็บป่วยดว้ยการรกัษาโลกและการเยียวยา ทัง้ความรูเ้บือ้งลึกที่คนบาดเจ็บในจิตใจ 

ความเชื่อ คือ ซึ่งความจริงแลว้คริสเตียนนั้นมีความเชื่ออยู่แลว้ แต่คนๆ นั้นจะมี
ความโดดเด่นในความเชื่อ เข้ามักจะเชื่อว่าสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ จะกระท าให้เป็นไปได้ด้วยความ
เชื่อมั่นในพระเจา้ มกัจะมาพรอ้มกบั การรกัษาโรค และการอศัจรรย ์ 

การสังเกตวิญญาณ คือ คนนั้นจะสามารถมองเห็นวิญญาณที่อยู่เบือ้งหลัง 
มองเห็นแผนงานและพระประสงค์ของพระเจ้า มองเห็นแผนรา้ยของมารนั้น  นอกจากนี้เขา
สามารถเห็นมิติในฝ่ายวิญญาณได ้และพระประสงคข์องพระเจา้  

อคัรทูต คือ ผูว้างรากฐานคริสตจกัร เป็นผูท้ี่รบัมอบหมายมาของพระเยซคูริสตใ์น
การประกาศข่าวประเสริฐ  

ผูป้ระกาศข่าวประเสริฐ  คือ คริสเตียนทุกคนมีหนา้ที่ประกาศข่าวประเสริฐ 
ศิษยาภิบาล และอาจารย ์คือ ผูท้ี่เตรียมธรรมมิกชนเพื่อไปประกาศ คนนั้นจะมี

จิตใจแห่งการภิบาล สรา้งคนใหเ้ติบโตขึน้ มกัคู่กบัของพระทานการเป็นอาจารย ์ 
เห็นได้ว่าคริสเตียน คณะเพ็น เทคอสต์ให้ความส าคัญกับของประทานขีด

ความสามารถที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธ์ิเป็นอย่างมาก เม่ือความเชื่อเร่ืองของประทานฝ่าย
วิญญาณ แพร่กระจายเขา้มาสู่ในประเทศไทยจึงเป็นเหตใุหเ้กิดความเชื่อมโยงทางดา้นความเชื่อ
เกิดขึน้ คือ การเชื่อมโยงระหว่าง ภูมิหลังความเชื่อเดิมของคนไทย คือ การรบัพรจากวิญญาณ
บรรพบุรุษที่คนปกปักใหค้วามคุม้ครองประเทศไทยในอดีต และความเชื่อเรื่องของประทานฝ่าย
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วิญญาณ ท าใหค้นไทยที่มีภูมิหลงัความเชื่อนี ้สามารถเขา้ใจหลกัค าสอน และศรทัธา ในความเชื่อ
ของศาสนาคริสต ์นิกายโปรเตสแตนท ์คณะเพ็นเทคอสต ์ 

1.2 ด้านพัฒนาการจดัการแสดงดนตรีของคริสเตียน นิกายโปรเตสแตนทค์ณะเพ็น
เทคอสต ์ 

รูปแบบการนมัสการพระเจา้ไดถู้กเปลี่ยนไปตาม ความเชื่อ และรสนิยมของมนุษย ์
ซึ่งในพระคริสตธ์รรมคัมภีรไ์ม่ไดก้ าหนดลักษณะของการรอ้งเพลงนมสัการพระเจา้เป็นที่เป็นแบบ
แผนตายตัว รูปแบบการขับรอ้งบทเพลงนมัสการนั้นมีความหลากหลายขึน้อยู่กับรสนิยมตาม
กาลเวลา และกลุ่มคน ซึ่งบทเพลงนมสัการพระเจา้ในสมัยของมารต์ิน ลเูธอร ์มีลกัษณะเป็นเพลง
ฮิมน์ (Hymn) หรือ เพลงยาว มักใชเ้ครื่องดนตรีประเภทลิม้นิ ้ว มาใช้ประกอบการขับรอ้งเพลง
นมัสการพระเจา้ ท านองมีความซับซอ้น มีการประสานเสียง 4 แนว จนกระทั้งถึงปีคริสตศักราช 
1920 ที่ก าเนิดบทเพลง กอสเปล (Gospel) ที่มีเครื่องดนตรี 2 ชิน้ ไดแ้ก่ กีตา้ร ์และกลอง เขา้มามี
บทบาทในการบรรเลงบทเพลงนมัสการพระเจ้า นอกจากนี้ท านองของดนตรีกอสเปลยังมี
เอกลักษณ์คือ การถามตอบ (Call and Response) อันเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ท านอง
ใหก้บัดนตรีบูลส ์ ดนตรีแจ๊ส และดนตรรี็อค  

จากขอ้ความในตอนตน้ แสดงใหเ้ห็นว่าลกัษณะการจดัแสดงดนตรีนัน้เปลี่ยนไปตาม
ความเชื่อ และรสนิยมของมนุษย์อย่างชัดเจน รูปแบบการนมัสการพระเจ้าในประเทศไทยก็
เปลี่ยนแปลงตามประเทศสหรฐัอเมริกาเช่นกัน โดยมีการปรบัเปลี่ยนเครื่องดนตรี และสถานที่
จดัการแสดงดนตรีนมัสการพระเจา้ ซึ่งเดิมสถานที่นมัสการพระเจา้ มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัพระ 
วิหารปีเตอรใ์นกรุงวาติกนัเป็นตน้แบบ โดยลกัษณะของพระวิหารนัน้มีการแกะสลกั ประติมากรรม
คลา้ยคลึงกบัศิลปะโกทิคที่ไดร้บัอิทธิพลจากวฒันธรรมกรีก และโรมนั ลกัษณะโครงสรา้งพระวิหาร
เป็น เพดานโค้งงอ เป็นโดม เมื่อระยะเวลาผ่านไป การจัดการแสดงดนตรีในคริสตจักรได้ถูก
ปรบัเปลี่ยนไป ใหม้ีความเรียบง่ายมากขึน้จากโครงสรา้งของสถานที่นมัสการพระเจา้มีลักษณะ
เป็นวิหาร ไดถู้กปรบัเปลี่ยนเป็น บา้น ตึกพาณิชย ์ หรือหอ้งประชุม ในส่วนของเครื่องดนตรีที่ใชม้ี
การน า กีตา้ร ์และกลอง เขา้มามีบทบาทในการประกอบการขับรอ้งนมัสการพระเจา้ในคริสตจกัร
เป็นอย่างมาก ส่วนเวทีที่ใชน้มัสการพระเจา้มีลักษณะเป็นเวทีคอนเสิรต์ มีแสงสี มีการใชจ้อฉาย
ภาพขนาดใหญ่ฉายบทรอ้งของบทเพลงนมสัการ หรือค าเทศนา ซึ่งเป็นแบบเดียวกันการจดัแสดง
รูปแบบการแสดงนมสัการพระเจา้ของดนตรีกอสเปลในคริสตจกัรในประเทศสหรฐัอเมริกา  

จากที่กล่าวไปในตอนต้น สรุปได้ว่าการจัดแสดงดนตรีของคริส เตียนคณะ       
เพ็นเทคอสตข์องประเทศไทยและต่างประเทศ ต่างมีพฒันาการมาจากดนตรีกอสเปส ที่เป็นดนตรี
ของคนผิวสีของประเทศสหรฐัอเมริกาเป็นผูร้ิเริ่มสรา้งสรรคแ์นวดนตรี จากขอ้สงัเกต 2 ประเด็นคือ  
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1) สถานที่นมัสการพระเจ้าที่มีลักษณะเป็นเวทีคอนเสิรต์ 2) มีการใช้กีตา้ร ์และกลองบรรเลง
ประกอบการขับรอ้งนมัสการอยู่บ่อยครัง้ เช่นเดียวกับดนตรีกอสเปลในประเทศอเมริกา ดังนั้น
รากฐานของการจดัการแสดงดนตรีคริสเตียน คณะเพ็นเทคอสตจ์ึงมีรากฐานมาจากดนตรีกอสเปล  

1.3 ธรรมเนียมปฏิบตัิของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์ 
จากการศึกษาธรรมเนียมปฏิบัติของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์พบว่ามีธรรมเนียม

ปฏิบตัิที่ท าอยู่เป็นประจ า ไดแ้ก่ การรบับพัติสมา การอธิษฐานภาษาแปลก ๆ การเขา้กลุ่มสามคัคี
ธรรม การเฝ้าเดี่ยว การท าพิธีมหาสนิท และการรวมกลุ่มเรียนพระคริสตธรรมคมัภีร ์ซึ่งธรรมเนียม
ปฏิบัติทั้งหมดต่างมีหนา้ที่ต่อสังคมของคริสเตียนทั้งดา้นจิตใจ และสัญลักษณ์ ซึ่งรายละเอียดมี
ดงัต่อไปนี ้ 

1.3.1 การรับบัพติสมาในน ้า  
จากที่กล่าวไปในบทที่ 2 การบัพติสมาเป็นสญัลกัษณข์องการมีส่วนร่วมกับพระ

เยซูคริสต ์โดยผูร้บับัพติสมาจะตอ้งมีความเชื่อในพระเจา้ และมีแรงจุงใจที่ตอ้งการรบับพัติสมานี ้ 
เพื่อที่จะได้เป็นคริสเตียนอย่างเต็มตัว เมื่อคริสเตียนต้องการรับบัพติสมาแล้ว ศิษยาภิบาล
คริสต์จักรจะเชิญสมาชิกในคริสเตียนเพื่อเป็นสักขีพยาน และเตรียมการจัดสถานที่เพื่อท าพิธี  
บพัติสมาในน า้ 

 เมื่อการจดัเตรียมงานเสร็จสมบูรณ์แลว้ ศิษยาภิบาลด าเนินการจดัพิธีบพัติสมา
ที่บ่อน า้ที่เตรียมไว ้หรือทะเล ตามความสะดวกของคริสตจักร จากนั้นศิษยาภิบาลมีค าถามว่า 
“ท่านจะท าสิ่งใดเพื่อมอบถวามแด่องคพ์ระเป็นเจา้” ผูท้ี่รบับพัติสมาก็จะใหค้  าตอบต่าง ๆ เช่น การ
เลิกสิ่งเสพติด การมุ่งมั่นตัง้ใจเผยแพร่ศาสนา เป็นตน้ จากศิษยาภิบาลจะกล่าวว่า  

“ขา้พเจ้าให้ท่านรบับัพติสมาในนามพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณ 
บริสทุธ์ิ” 

เมื่อกล่าวจบสมาชิกคนอ่ืน ๆ จะรวมบัพติสมากล่าวเป็นภาษาแปลก ๆ  
ศิษยาภิบาลจะแตะศีรษะผูร้บัจุ่มตัวลงในน า้จนมิดเป็นเวลา 2 วินาที เมื่อผูร้บัขึน้มา ศิษยาภิบาล
จะกล่าวว่า “บดันีผู้ร้บัไดผ้่านพิธีบพัติสมาเพื่อแสดงว่าตนเป็นคริสเตียนแลว้” 

จากขอ้มูลในตอนตน้แสดงใหเ้ห็นว่า การรบับพัติสมาจึงมีหนา้ที่เป็นสัญลกัษณ์
ความเป็นคริสเตียนในแบบนามธรรม ดว้ยธรรมเนียมปฏิบตัิที่คนต่างศาสนิก สามารถเห็นดว้ยตา
เป็นที่ประจกัษ์ชดัเจน  

1.3.2 การอธิษฐานด้วยภาษาแปลก ๆ   
จากขอ้มูลในบทที่ 2 การอธิษฐานด้วยภาษาแปลก ๆ หรือ การอธิษฐานด้วย

ภาษาพระวิญญาณ เป็นของประทานที่พระวิญญาณบริสทุธ์ิมอบใหค้ริสเตียนใน เพ่ือท าหนา้ที่เป็น



  66 

สัญลักษณ์ของการทรงสถิตยข์องพระวิญญาณบริสุทธ์ิใหก้ลายเป็นรูปธรรม เพ่ือใหค้นรอบขา้ง
สามารถรบัรูไ้ดถ้ึงการเสด็จลงมาของพระวิญญาณบริสทุธ์ิที่ไม่สามารถมองเหน็ได ้แต่สมัผสัไดจ้าก
การแสดงออกผ่านธรรมเนียมปฏิบตัิ 

1.3.3 การเข้ากลุ่มสามัคคีธรรม หรือกลุ่มเซลล ์
กลุ่มสามัคคีธรรม หรือกลุ่มเซลล ์มักจัดขึน้ทุกวันพุธ เวลา 19.00 น เป็นตน้ไป 

สมาชิกในคริสตจกัรจะรวมกลุ่มกนั แลว้น าภาระปัญหาที่ประสบพบเจอน ามาแบ่งปัน การเล่าถึง
ปัญหาของตนใหก้ับสมาชิกคนอ่ืนรบัฟังนัน้ เป็นการฟ้ืนฟูจิตใจจากการไดร้ะบายความวิตกกังวล
ใจ และไดร้บัการช่วยเหลือและไดร้บัแนวทางแกไ้ขปัญหาชีวิตจากสมาชิกในคริสตจกัร  

1.3.4 การเฝ้าเดี่ยว  
การเผา้เดี่ยวเป็นค าที่ไม่ไดอ้ยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร ์แต่เป็นค าที่ใชค้ริสเตียน

ไทยประดิษฐ์ขึน้มา การเฝ้าเดี่ยวคือ การนมัสการพระเจา้คนเดียว เพื่อฝึกฝนตนเองเพื่อขัดเกลา
จริงใจใหมี้ความบริสทุธ์ิมากขึน้ เช่น การอ่านพระคริสตธ์รรมคัมภีร ์การภาวนาอธิษฐาน และการ
รอ้งเพลงนมสัการพระเจา้ มกัอยู่ในสถานที่มิดชิด สงบ และเป็นส่วนตวั  

1.3.5 การท าพิธีมหาสนิท  
การท าพิธีมหาสนิท ท าเพื่อระลึกถึงการสละพระชนมช์ีพบนไมก้างเขงเพื่อไถ่บาป

ให้กับมนุษยด์้วยร่างกาย โดยพิธีกรรมมหาสนิทมักจัดขึน้ในที่ประชุมในวันอาทิตย ์ซึ่งจะมีการ
ระลึกถึงพระเยซูคริสตอ์ย่างเป็นรูปธรรมเป็นธรรมเนียมปฏิบตัิ โดยการหักขนมปังชิน้เดียว ซึ่งเป็น
สัญลักษณ์ของร่างกายของพระเยซูคริสต์ แบ่งออกเป็นหลาย ๆ ชิน้แจกจ่ายให้กับสมาชิกใน
คริสตจกัร แลว้กินกบัน า้องุ่นพรอ้มกนัหมด  มีความหมายคือ สมาชิกในคริสตจกัรรวมกนัเป็นหนึ่ง
เดียวกบัพระเยซูคริสต ์เป็นการแสดงทางสญัลกัษณถ์ึงความสามคัคีในคริสตจกัร  ์ 

1.3.6 การรวมกลุ่มเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร ์ 
การศึกษาพระวจนะค าของพระเจ้าเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับการด าเนินชีวิต  

คริสเตียน ดังนั้นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ไดเ้มื่อมีการรวมกลุ่มเรียนพระคัมภีร ์ซึ่งท าให้สมาชิกรูห้ลักการ
ด าเนินชีวิตตามแบบของคริสเตียน เข้าใจหลักค าสอนในข้อพระคัมภีร ์ไม่สับสน ดังนั้นการ
รวมกลุ่มเรียนพระคมัภีรจ์ึงมีส่วนช่วยขดัเกลาจิตใจต่อสมาชิกในคริสตจกัร ์  

จากการศึกษาพบว่า ธรรมเนียมปฏิบัติที่กล่าวมาก่อนหน้านี ้ ต่างมีหน้าที่ต่อ
คริสตจักรแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ 1. บทหน้าที่ต่อจิตวิญญาณ 2. บทบาทหน้าที่ เป็น
สญัลกัษณ ์

ธรรมเนียมปฏิบตัิมีหนา้ที่ต่อจิตวิญญาณเป็นอย่างมาก เห็นไดว่้าคนที่ตดัสินใจ มา
นบัถือศาสนาคริสต ์คณะเพ็นเทคอสตน์ัน้ เชื่อว่าพระเจา้สามารถช่วยคลายความทุกข ์ความวิตก
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กงัวลภายในใจ เพราะแนวทางการปฏิบตัินัน้ท าใหพ้วกเขารูส้ึกไดร้บัการเยียวยาจิตใจ มีหนทางใน
ภาวนาอธิษฐานขอความช่วยเหลือจากพระเจา้ มีกลุ่มสามคัคีธรรมหรือกลุ่มเซลลท์ี่โดยการเล่าถึง
ปัญหาใหก้บัเพื่อนสมาชิกฟัง ซึ่งธรรมเนียมปฏิบตัิเหล่านีท้  าใหพ้วกเขามั่นใจและสมัผสัได ้ 

ธรรมเนียมปฏิบัติมีหนา้ที่เป็นสัญลักษณ์ เพราะความเชื่อของคริสเตียนคือ นับถือ
หลกัค าสอนของพระเจา้ ที่ไม่อาจมองเห็นได ้แต่ดว้ยธรรมเนียมปฏิบตัิท าใหพ้ระเจา้ ของคริสเตียน
นั้นมีนามธรรมขึน้มา สามารถสัมผัส รับรูไ้ดผ้่านธรรมเนียมปฏิบัติ เช่น การพูดภาษาแปลก ๆ มี
หนา้ที่เป็นสัญลักษณ์ของการทรงสถิตยข์องพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  หรือ การรบับัพติสมามีหนา้ที่
เป็นสัญลกัษณแ์สดงถึงการเป็นคริสเตียนที่สามารถมองเห็นไดด้ว้ยตา และสดุทา้ยการท าพิธีมหา
สนิทท าหนา้ที่เป็นสญัลกัษณถ์ึงความเป็นหนึ่งเดียวพระเยซูคริสต ์ 

1.4 บทบาทหน้าท่ีของบทเพลงนมสัการพระเจ้าของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์ 
จากการขอ้มูลในบทที่ 2 พบว่าบทบาทหน้าที่ของบทเพลงนมัสการพระเจา้ของคณะ  

เพ็นเทคอสตน์ัน้มีบทบาทเป็น “สื่อ” และมีหนา้ที่ส่งสารไปยงับุคคลในคริสตจกัรพบว่ามี 3 รูปแบบ
ไดแ้ก่ 1. หนา้ที่สื่อถึงพระเจา้ 2. หนา้ที่สื่อถึงคนในคริสตจกัร 3. หนา้ที่สื่อถึงตนเอง  

1.4.1 หน้าท่ีสื่อถึงพระเจ้า  
การขบัรอ้งบทเพลงนมสัการพระเจา้นัน้เป็นส่วนหนึง่ที่ใชส้ื่อถึงพระเจา้ เนือ้หาบท

รอ้งมักเกี่ยวกบั การยกย่องถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจา้ หรือการขบัรอ้งเพื่อระลึกถึงพระคณุของ
พระเยซูคริสตท์ี่ไดป้ระทานความรอดใหก้บัมนุษย ์ 

1.4.2 หน้าท่ีสื่อถึงคนในคริสตจักร  
บทเพลงนมัสการยังมีส่วนช่วยเตือนสติของคริสเตียนดว้ยกันเอง หรือคอยให้

ก าลังใจซึ่งกันและกัน  นอกจากนีบ้ทเพลงนมัสการพระเจ้า ยังสามารถใชใ้นการประกาศใหค้น
ต่างศาสนิก ไดร้บัรูเ้รื่องราวของการไถ่บาปขององคพ์ระเยซูคริสตด์ว้ย   

1.4.3 หน้าท่ีสื่อถึงตนเอง 
นอกจากบทเพลงนมสัการใชเ้พื่อสื่อถึงพระเจา้ และคนในคริสตจกัรแลว้ บทเพลง

นมสัการยงัสามารถสื่อถึงตนเองดว้ย เนื่องจากบทเพลงนมสัการบางเพลงจะมีเนือ้หาในพระคริสต์
ธรรมคัมภีร ์ที่สามารถเตือนสติ หรือให้ก าลังใจของผู้ที่ก าลังร้องเพลงนมัสการพระเจ้าอยู่  ณ 
ขณะนัน้ 
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2 วิเคราะหห์ลกัการประพันธบ์ทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตใ์นประเทศ
ไทย 

ในการวิเคราะหห์ลกัการประพนัธ์บทเพลงนมสัการ เป็นการศึกษาองคป์ระกอบทางดา้น
ดนตรี เพื่อใหเ้ห็นถึงแนวทางการประพนัธใ์นส่วนต่าง ๆ ไดแ้ก่ วิเคราะหโ์ครงสรา้งบทเพลงนมสัการ
พระเจา้ การใชเ้ครื่องดนตรี ท านองและบันไดเสียง การประสานเสียง และบทรอ้ง  โดยบทเพลง
นมัสการที่ใช้ศึกษาได้แก่ 1. พระเจ้าของข้า 2. ทุกวันเวลา 3. ขอเทลงมา 4. พระเจา้ของข้า 5. 
หัวใจผู้รับใช้ 6. ข้ายอมทุกสิ่ง 7. การเดินทางของโมเสส และ 8. รักอัศจรรย์ ซึ่งรายละเอียดมี
ดงัต่อไปนี ้ 

2.1 วิเคราะหห์ลักการประพันธบ์ทเพลง พระเจ้าของข้า  
บทเพลง พระเจา้ของขา้ ประพันธ์บทรอ้งและท านองโดยนายพิษณุ ไทรงาม ออก

ผลงานกบัค่ายเพลงดบับลิวหา้ศนูยห์นึ่ง อลับัม้ พระเจา้ของขา้ ออกเผยแพร่ในวนัที่ 30 พฤษภาคม 
พุทธศักราช 2017  เรียบเรียงเสียงประสานโดย เรืองกิจ ยงปิยะกุล นักดนตรีประกอบด้วย 
เจนพฒัน ์มนตรีเลิศรศัมี ต  าแหน่ง นกัเปียโน สรรเสริญ ดวงค า ต าแหน่ง กลอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล 
ต าแหน่ง กีตา้รไ์ฟฟ้า บุรินทร ์สุภัครพงษ์กุล ต าแหน่งเบส และ ปัญญา ปคูญปัญญา ต าแหน่ง
คียบ์อรด์  

ในการศึกษาบทเพลง พระเจา้ของขา้ ผูวิ้จยันัน้มุ่งเนน้ศึกษา โครงสรา้งบทเพลงนมสัการ
พระเจา้ การใชเ้ครื่องดนตรี ท านองและบันไดเสียง การประสานเสียง และบทรอ้ง เพื่อใหเ้ขา้ใจถึง
องคป์ระกอบของบทเพลง และน าขอ้มลูที่ไดน้ ามาเป็นแนวทางการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการพระ
เจา้บทใหม่  
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2.1.1 โครงสร้างบทเพลง พระเจ้าของข้า 
โครงสร้างของบทเพลง พระเจ้าของข้า  มีลักษณะเป็นแนวดนตรีสมัยนิยม 

มีทั้งหมดท่อน 4 ประกอบดว้ยท่อนน า ท่อน A ท่อน B ท่อน C โดยบทเพลงมีการด าเนินท่อนเป็น
ดงัต่อไปนี ้ 

ท่อนน า    หอ้งที่ 1 ถึง 8  
ท่อน A    หอ้งที่ 9 ถึง 19  
ท่อน B    หอ้งที่ 20 ถึง 29 
ท่อน C    หอ้งที่ 30 ถึง 38  
ท่อน B2   หอ้งที่ 38 ถึง 45  
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2.1.2 การใช้เคร่ืองดนตรีของบทเพลง พระเจ้าของข้า  
เครื่องดนตรีที่ผูป้ระพันธ์ไดน้ ามาใชใ้นการบรรเลงบทเพลง พระเจา้ของขา้ มี 5 

เครื่องประกอบดว้ยกีตา้รโ์ปร่ง กีตา้รเ์บส กีตา้รไ์ฟฟ้า คียบ์อรด์ และกลองชุด   
2.1.3 วิเคราะหท์ านองและบันไดเสียงบทเพลง พระเจ้าของข้า  

การวิเคราะห์ท านองบทเพลง พระเจ้าของข้า เป็นการศึกษาบันไดเสียง และ
หลกัการประพันธท์ านอง โดยมุ่งเนน้ที่ลกัษณะการเคลื่อนที่ของท านอง และการพฒันารูปประโยค
เพลง เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการประพนัธท์ านอง โดยเนือ้หามีดงัต่อไปนี ้ 

2.1.3.1 บันไดเสียงบทเพลง พระเจ้าของข้า  
บทเพลง พระเจา้ของขา้ อยู่ในบันไดเสียง F เมเจอรป์ระกอบดว้ยโนต้ 8 ตัว

ไดแ้ก่ F-G-A-Bb-C-D-E-F  
2.1.3.2 การเคลื่อนท่ีของท านองบทเพลงพระเจ้าของข้า  
การเคลื่อนของท านองบทเพลง พระเจ้าของข้า มักเคลื่อนที่ เป็นล าดับขั้น 

ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟค (P1) คู่ 2 เมเจอร ์(M2) และคู่ 2 ไมเนอร ์(m2) เป็นอย่างมาก โดย
ท านองในท่อนต่าง ๆ มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 40 ท านองบทเพลง พระเจา้ของขา้ ท่อน  A ในหอ้งที่ 1-4 

 
ในส่วนของท่อน A ผู้ประพันธ์ได้น าเสนอท านองที่มีการเคลื่อนที่เป็นขั้นคู่ 2 

เมเจอรเ์ป็นอย่างมาก จุดประสงคเ์พื่อใหก้ารขบัรอ้งบทเพลงนีไ้ม่ยากมากนกั สามารถคาดเดาการ
เคลื่อนที่ของท านองที่จะเกิดขึน้ไดง้่าย ถือว่าท่อนนีเ้ปรียบเสมือนจุดประสงคเ์พื่อใหผู้ข้ับรอ้งมีการ
ปรบัตวัใหคุ้น้ชินกบับทเพลง เพื่อเตรียมพรอ้มที่จะขบัรอ้งท านองที่มีการเคลื่อนที่มากกว่าท่อน A  
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ภาพประกอบ 41 ท านองบทเพลง "พระเจา้ของขา้" หอ้งที่ 18-20 

 
ในส่วนของท่อน A หอ้งที่ 18-21 ท านองของบทเพลงเคลื่อนที่จากท่อน A ไปท่อน 

B ในหอ้งที่ 18 ผูป้ระพันธไ์ดแ้ต่งท านองใหเ้คลื่อนที่เป็นขัน้คู่ยูนิสัน (Unison)  หรือคู่ 1 เพอรเ์ฟค 
(P1)  ซึ่งขอ้ดีของท านองที่มีลักษณะเป็นขั้นคู่ยูนิสันนั้นท าใหผู้ข้ับรอ้งนัน้สามารถจดจ าท านองได้
อย่างง่ายดาย ถึงแมว่้าผูท้ี่ร่วมนมสัการในคริสตจักรไดฟั้งบทเพลงนีเ้ป็นครัง้แรก หรือไม่ไดเ้ป็นคน
ที่มีทักษะในด้านการขับรอ้ง แต่สามารถขับร้องเพลงนี้ได้อย่างไม่ยากนัก ในห้องที่ 19 ถึง 20 
ผูป้ระพนัธม์ีการใชข้ัน้คู่เสียง 5 เพอรเ์ฟคจากโนต้ F ไปโนต้ C ในการเชื่อมจากท่อน A ไปสู่ท่อน B 
เป็นการเปลี่ยนความรูส้ึก สีสนัของบทเพลง เป็นอย่างมากบทเพลงมีการเปลี่ยนระดบัเสียงที่สงูขึน้ 
ดงันั้นเป็นการขับรอ้งก็ตอ้งการใชพ้ลงัในการเปล่งเสียงดว้ยเช่นกนั ใน B จึงมีระดับเสียงที่ดงักว่า
ท่อน A แล้วด้วยค าว่า “ข้าจะสรรเสริญ” นั้นตรงกับโน้ต C กับ F ได้อย่างสอดคลอ้งความรู้สึก
สมัพนัธถ์ึงการนมัสการพระเจา้ไดผ้่านออกมากตามตวัโนต้ เป็นการเปลี่ยนผ่านอารมณค์วามรูส้ึก
ของผูน้มสัการไดอ้ย่างแยบยล  

 

ภาพประกอบ 42 ท านองบทเพลง "พระเจา้ของขา้" หอ้งที่ 36-38 

 
พบเห็นการเคลื่อนที่ท านองในท่อน C มีความหลากหลายมากกว่าท่อนอ่ืน ไดแ้ก่ 

ขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟค 2 เมเจอร ์3 ไมเนอร ์(m3) และ 5 เพอรเ์ฟค (P5) เป็นตน้ ท าให้ท านองมีความ
แตกต่างจากท านองในท่อนอ่ืน ๆ ซึ่งมีส่วนท าใหอ้ารมณ์ของบทเพลงเปลี่ยนไป ในส่วนหอ้งที่ 37 



  73 

จงัหวะที่ 4 ผูป้ระพนัธไ์ดน้ าโนต้ C5 เคลื่อนที่ขึน้ไปหา C4 อีก ขัน้คู่ 8 เฟอรเ์ฟค ท าใหท้ านองมีการ
เคลื่อนที่แบบขา้มขั้น อย่างไรก็ตามท านองเคลื่อนที่ 8 เพอรเ์ฟค (P8) ยงัสามารถขบัรอ้งไดไ้ม่ยาก
นกั เป็นการเชื่อมท านองระหว่างท่อนไดด้ีเป็นอย่างมาก  

2.1.3.3 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง พระเจ้าของข้า  
การศึกษาประพันธ์ท านองบทเพลง พระเจา้ของขา้ มุ่งเน้นศึกษาวิธีการพัฒนา 

โมทีฟท านองของบทเพลงนี้ เพื่อให้เห็นภาพวิธีการประพันธ์ท านอง โดยประเด็นที่ศึกษามี
ดังต่อไปนี ้การถามตอบ (Call and Response) การซ า้ (Repetition) และซีเควนซ์ (Sequence) 
ซึ่งรูปแบบการพฒันารูปประโยคเพลงมีเนือ้หาดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 43 ท านองบทเพลง “พระเจา้ของขา้” ในท่อน C 

 
ในท่อน C พบเห็นการพัฒนารูปประโยคแบบถามตอบ (Call and Response) 

เป็นเทคนิคการประพันธเ์พลงที่นิยมใชใ้นดนตรีบูลสแ์ละกอสเปลเป็นอย่างมาก หลักการประพนัธ์
บทเพลงด้วยวิธีการสรา้งท านองเพลงแบบถามตอบ ท าใหผู้ ้ฟังสามารถรบัรู ้และจดจ าท านอง    
บทเพลงไดอ้ย่างรวดเร็ว  



  74 

 

ภาพประกอบ 44 ท านองบทเพลง พระเจา้ของขา้ในท่อน C 

 
ในท่อน C ผู้ประพันธ์ได้น าประโยคที่ 1 ที่มีการเคลื่อนท านองเป็นล าดับขั้นที่

ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 3 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก มาสรา้งท านองถดัไปโดย
การซ า้  

 
2.1.4 วิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง พระเจ้าของข้า  

การวิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง พระเจา้ของขา้ มุ่งเนน้ศึกษา การด าเนิน
คอรด์ เพื่อให้เห็นถึงวิธีการเรียบเรียงคอรด์ในบทเพลงนี้ โดยประเด็นการด าเนินคอรด์ที่ได้
ท าการศึกษามี 2 ประเด็นไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว 2) การด าเนิน
คอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง ซึ่งลกัษณะการด าเนินคอรด์
บทเพลงพระเจา้ของขา้ ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 45 การด าเนินคอรด์ท่อนน าบทเพลง “พระเจา้ของขา้”  
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ในห้องที่  1 ถึง 9 ผู ้ประพันธ์ได้น าเสนอการด าเนินคอรด์ที่มีลักษณะเป็นแวมพ์

ประกอบด้วย 2 คอร์ดได้แก่ คอรด์ F เมเจอร ์และคอรด์ Fsus4 ข้อดีของชุดคอรด์แวมพ์ คือ 
สามารถบรรเลงซ า้ไปซ า้ไดห้ลายครัง้จนกว่าผู ้น านมัสการตัดสินใจบรรเลงท่อนต่อไป  หรือเป็น 
พืน้หลงั (Background) ใหก้บัผูน้  านมสัการอารมัภบทก่อนขบัรอ้งนมสัการพระเจา้  

นอกจากนี้การด าเนินคอรด์มีโน้ตร่วมที่โน้ตตัวต ่าสุดของคอรด์เป็นโน้ตเสียงค้าง 
(Pedal Note) คือโนต้ F แต่เสียงประสานมีการเคลื่อนที่ระหว่างคอรด์ F เมเจอร ์และคอรด์ Fsus4 
ตลอดเวลา  

 

ภาพประกอบ 46 การด าเนินคอรด์มนท่อน A บทเพลง พระเจา้ของขา้ 

ในท่อน A พบว่าผู้ประพันธ์ให้ความส าคัญกับการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกัน
อย่างนอ้ย 1 ตวัเป็นอย่างมาก ไดแ้ก่   

ห้องที่  9-10 คอร์ด  F ประกอบด้วยโน้ต  F-A-C เคลื่อนที่ ไปหาคอร์ด  Bb 
ประกอบดว้ยโนต้ Bb-D-F ทัง้ 2 คอรด์มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ F  

ห้องที่  10-11 คอรด์ Bb ประกอบด้วยโน้ต Bb-D-F เคลื่อนที่ ไปหาคอรด์ F 
ประกอบดว้ยโนต้ F-A-C มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ F 

ห้องที่  11-12 คอร์ด  F ประกอบด้วยโน้ต  F-A-C เคลื่อนที่ ไปหาคอร์ด  C 
ประกอบดว้ยโนต้ C-E-G ทัง้ 2 คอรด์มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ C  

ห้องที่  14 คอร์ด  A ประกอบด้วยโน้ต  A-C#-E เคลื่อนที่ ไปหาคอร์ด  Dm 
ประกอบดว้ยโนต้ D-F-A ทัง้ 2 คอรด์มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ A  

ห้องที่  14-15 คอรด์ Dm ประกอบด้วยโน้ต D-F-A เคลื่อนที่ไปหาคอรด์ Gm 
ประกอบดว้ยโนต้ G-Bb-D ทัง้ 2 คอรด์มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ Bb  

ห้องที่  15 คอร์ด Gm ประกอบด้วยโน้ต G-Bb-D เคลื่อนที่ ไปหาคอร์ด Bb 
ประกอบดว้ยโนต้ Bb-D-F ทัง้ 2 คอรด์มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ Bb  
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หอ้งที่ 15-16 คอรด์ Bb ประกอบดว้ยโนต้ Bb-D-F เคลื่อนที่ไปหาคอรด์ Csus4 
ประกอบดว้ยโนต้ C-F-G-Bb ทัง้ 2 คอรด์มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ Bb  

 

 

ภาพประกอบ 47 การด าเนินคอรด์ในท่อน B บทเพลง พระเจา้ของขา้ 

 
ในท่อน B พบว่าผู้ประพันธ์ให้ความส าคัญกับการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกัน

อย่างนอ้ย 1 ตวัเป็นอย่างมากเช่นเดียวกบัท่อน A ไดแ้ก่    
หอ้งที่ 20-22 คอรด์ F ประกอบด้วยโน้ต (F-A-C) เคลื่อนที่ไปหาคอรด์ Csus4 

ประกอบดว้ยโนต้ (C-F-G-Bb) ทัง้ 2 คอรด์มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ C  
หอ้งที่ 22-23 คอรด์ Csus4 ประกอบดว้ยโนต้ (C-F-G-Bb) เคลื่อนที่ไปหาคอรด์

ประกอบดว้ยโนต้ Gm (G-Bb-D) ทัง้ 2 คอรด์มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ G  
ห้องที่  23 คอร์ด Gm ประกอบด้วยโน้ต (G-Bb-D) เคลื่อนที่ ไปหาคอร์ด C 

ประกอบดว้ยโนต้ (C-E-G) ทัง้ 2 คอรด์มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ G  
ห้องที่  23-24 คอร์ด C ประกอบด้วยโน้ต (C-E-G) เคลื่อนที่ ไปหาคอร์ด F 

ประกอบดว้ยโนต้ (F-A-C) ทัง้ 2 คอรด์มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ C  
จากการวิเคราะหก์ารด าเนินคอรด์ของบทเพลง พระเจา้ของขา้ พบว่า ผูป้ระพนัธ์

ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกนั โดยคอรด์ที่น ามาใชม้ีลกัษณะเป็นทรยัแอด และ
คอรด์ทบเจ็ด ที่อยู่ในบนัไดเสียง F เมเจอรอ์ยู่บ่อยครัง้  

2.1.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง พระเจ้าของข้า  
จากขอ้มลูในตอนตน้พบว่าผูป้ระพนัธไ์ดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากขอ้ความในพระ

ธรรมสดดุี บทที่ 63 ขอ้ที่ 1 ถึง 6 ไดบ้นัทึกไวว่้า 
 “ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะ
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แสวงหาพระองค ์เนือ้หนังของขา้พระองคก์ระเสือกกระสนหาพระองค ์ในดินแดนที่แหง้แลง้และ
อ่อนระโหยที่ซึ่งไม่มีน ้า เช่นนั้นแหละ ขา้พระองคเ์คยเห็นพระองคใ์นสถานนมัสการ เห็นฤทธานุ
ภาพและพระสิริของพระองค์ เพราะว่าความรักมั่นคงของพระองค์ดีกว่าชีวิต  ริมฝีปากของข้า
พระองค์จะยกย่องพระองค์ เช่นนั้นแหละ ข้าพระองค์จะถวายสาธุการแด่พระองค์ ตราบที่ข้า
พระองคม์ีชีวิตอยู่ ขา้พระองคจ์ะชูมือต่อพระนามของพระองค์ จิตใจของขา้พระองคจ์ะอ่ิมหน าดัง
ไดก้ินอาหารชั้นเลิศ และปากของขา้พระองค์สรรเสริญพระองคด์้วยริมฝีปากที่ชื่นบาน เมื่อข้า
พระองคร์ะลึกถึงพระองคข์ณะอยู่บนที่นอน และใคร่ครวญถึงพระองคท์ุก ๆ ยาม”  

บทรอ้งในท่อน A 
“พระองคเ์ป็นพระเจา้ของขา้ จิตวิญญาณขา้กระหายหาพระองค ์ 
 ขา้ไดเ้ห็นพระองค ์ในสถานนมสัการ เห็นฤทธานุภาพ  
 และพระสิริพระองค ์ 

บทรอ้งในท่อน B 
“ขา้จะสรรเสริญ นมสัการพระองค ์ตราบที่ขา้ยงัมีชีวิตในโลกนี ้ 
 ขา้จะชูมือขึน้ ต่อพระนามพระองค ์ขา้เฝ่าภาวนาทุกวนัและทุกคืน”  

บทรอ้งในท่อน C  
“เพราะความรกัมั่นคงของพระองคด์ีกว่าชีวี”  

จากการวิเคราะหพ์บว่า ผูป้ระพันธ์ได้น าข้อความในพระคริสตธรรมคัมภีร ์
พระธรรมสดดุี บทที่ 63 ขอ้ที่ 1 ถึง 6 ทัง้หมดน ามาเรียบเรียงใหส้อดคลอ้งกบัท านองที่ประพนัธข์ึน้
ใหม่  

2.2 วิเคราะหห์ลักการประพันธบ์ทเพลง ทุกวันเวลา  
บทเพลง ทุกเวลา ประพันธ์โดยพิษณุ ไทรงาม เผยแพร่ผลงานกับค่ายเพลงดับบลิว

หา้ศูนยห์นึ่ง (W501) ในวันที่ 24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 นกัดนตรีที่ไดท้ าการบันทึกเสียง 
ไดแ้ก่ นายนรารกัษ์ ใจบ ารุง ต าแหน่ง นักรอ้ง นายสัจจะ ศรียุทธไกร ต าแหน่ง กีตา้ร ์นายซฮยอก 
ปารค์ ต าแหน่ง กีตา้รเ์บส และอินทชั เรืองชาญ ต าแหน่งกลอง ปัจจุบนัมีคริสตจกัรน าบทเพลง ทุก
เวลา น าไปใชน้มัสการพระเจา้ในที่ประชุมอยู่บ่อยครัง้ ไดแ้ก่ คริสตจักรใจสมาน และคริสตจักร
สมัพนัธธ์นบุรี เป็นตน้  

ในการศึกษาบทเพลง ทุกวนัเวลา ผูวิ้จยันัน้มุ่งเนน้ศึกษา โครงสรา้งบทเพลงนมสัการ
พระเจา้ การใชเ้ครื่องดนตรีท านองและบันไดเสียง การประสานเสียง และบทรอ้ง  เพื่อใหเ้ขา้ใจถึง
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องคป์ระกอบของบทเพลง และน าขอ้มลูที่ไดน้ ามาเป็นแนวทางการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการพระ
เจา้บทใหม่  
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2.2.1 โครงสร้างบทเพลง ทุกวันเวลา  
โครงสรา้งของบทเพลง ทุกเวลา ประกอบดว้ยท่อน  A  B และ ท่อนบรรเลงเครื่อง

ดนตรี โครงสร้างของบทเพลงนี้เป็นดนตรีสมัยนิยมมี 4 ท่อนได้แก่ ท่อน A ท่อน B ท่อนดนตรี
บรรเลง และท่อนจบ โดยบทเพลงมีการด าเนินดงัต่อไปนี ้ 

ท่อน B   หอ้งที่ 1-16 
ท่อนดนตรีบรรเลง 1  หอ้งที่ 17-24 
ท่อน A1   หอ้งที่ 25-41 
ท่อน B2   หอ้งที่ 42-57 
ท่อนดนตรีบรรเลง 2  หอ้งที่ 58-64 
ท่อน B3    หอ้งที่ 66-93 
ท่อนจบ     หอ้งที่ 94-101 
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2.2.2 การใช้เคร่ืองดนตรีบทเพลง ทุกวันเวลา  
การใช้เครื่องดนตรีของบทเพลง ทุกวันเวลา มี 3 ชิน้ประกอบดว้ย กีต้ารไ์ฟฟ้า 

กีตา้รเ์บส และกลอง  
2.2.3 วิเคราะหท์ านองและบันไดเสียงบทเพลง ทุกวันเวลา  

การวิเคราะหท์ านองบทเพลง ทุกวนัเวลา เป็นการศึกษาบนัไดเสียง และหลกัการ
ประพันธ์ท านอง โดยมุ่งเนน้ที่ลักษณะการเคลื่อนที่ของท านอง และการพัฒนารูปประโยคเพลง 
เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการประพนัธท์ านอง โดยเนือ้หามีดงัต่อไปนี ้ 

2.2.3.1 บันไดเสียงบทเพลง ทุกวันเวลา  
บทเพลง ทุกวันเวลามีบนัไดเสียง G เมเจอร ์ประกอบดว้ยโนต้ 8 ตวัไดแ้ก่  G-A-

B-C-D-E-F#-G  
2.2.3.2 การเคลื่อนท่ีของท านองบทเพลง ทุกวันเวลา  
การเคลื่อนของท านองบทเพลง ทุกวัน เวลา มัก เคลื่อนที่ เป็นล าดับขั้น 

ประกอบดว้ยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์เป็นอย่างมาก โดยท านองในท่อน 
ต่าง ๆ มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 48 การเคลื่อนที่ท านองบทเพลง ทกุวนัเวลา ในท่อน A 

 
ในท่อน A ผูป้ระพนัธไ์ดน้ าเสนอการสรา้งสรรคท์ านองโดยใหค้วามส าคญักบัการ

เคลื่อนที่ของท านองเป็นล าดับขั้น มกัประกอบดว้ยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์
เป็นส่วนมาก 
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ภาพประกอบ 49 การเคลื่อนที่ของท านองบทเพลง ทุกวนัเวลา ในท่อน B 

 
ในส่วนท านองของท่อน B ผูป้ระพันธ์ยังคงใหค้วามส าคัญกับการเคลื่อนที่ของ

ท านองเป็นล าดับขั้นที่เป็นอย่างมาก มักประกอบด้วยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 
ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก  

2.2.3.3 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง ทุกวันเวลา  
การศึกษาประพนัธท์ านองบทเพลง ทุกวนัเวลา มุ่งเนน้ศึกษาวิธีการพัฒนาโมทีฟ

ท านองของบทเพลงนี้ เพื่อให้เห็นภาพวิธีการประพันธ์ท านอง โดยประเด็นที่ศึกษามีดังต่อไปนี ้  
การถามตอบ (Call and Response) การซ า้ (Repetition) และซีเควนซ ์(Sequence) ซึ่งรูปแบบ
การพฒันารูปประโยคเพลงมีเนือ้หาดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 50 ท านองบทเพลง ทุกวนัเวลา ในท่อน A 

25 
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ในส่วนของท านองท่อน A  ผูป้ระพนัธไ์ดน้ าท านองหลกั ในหอ้งที่ 25-28 มาสรา้ง
ท านองถัดมาใช้ห้องที่  29-32 โดยการซ า้โดยมีระดับเสียง ลักษณะจังหวะ และรูปประโยค
เหมือนกนัทุกประการ  

 

 

ภาพประกอบ 51 ท านองบทเพลง ทุกวนัเวลา ในท่อน B 

 
ในส่วนของท่อน B ผู ้ประพันธ์ได้น าโครงสรา้งของท านองหลัก มาสร้างสรรค์

ท านองถดัไปโดยใชห้ลกัการซีเควนซ ์ โดยการน าโครงสรา้งประโยคที่ 2 ซ  า้รูปแบบของจงัหวะ และ
ความยาวของประโยคเพลง แต่มีการปรบัเปลี่ยนระดบัเสียงของท านอง  

2.2.4 วิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง ทุกวันเวลา  
การวิเคราะหห์ลักคิดการประสานเสียงบทเพลง ทุกวันเวลา มุ่งเน้นศึกษา การ

ด าเนินคอรด์ เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการเรียบเรียงคอรด์ในบทเพลงนี ้โดยประเด็นการด าเนินคอรด์ที่ได้
ท าการศึกษามี 3 ประเด็นไดแ้ก่ 1. การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว 2. การด าเนิน
คอรด์ที่โน้ตตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง และคอรด์แวมพ์ ซึ่ง
ลกัษณะการด าเนินคอรด์บทเพลงพระเจา้ของขา้ ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 52 การด าเนินคอรด์บทเพลง ทุกวนัเวลา ในท่อน A 
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การด าเนินคอรด์ท่อน A บทเพลง ทุกเวลา ในหอ้งที่ 25-32 คอรด์ Gmaj7 และ 
Cmaj7 มีโนต้ร่วมกนัก็คือโนต้ G และ B ท าใหก้ารด าเนินคอรด์ค่อนขา้งไหลล่ืน นอกจากนีรู้ปแบบ
การด าเนินคอรด์ ประกอบด้วยคอรด์ Gmaj7 ท าหนา้ที่เป็นคอรด์ที่ 1 และคอรด์ที่ Cmaj7 เป็น
คอรด์ล าดับที่ 4 ของบันไดเสียง G เมเจอร ์ซึ่งมีลักษณะเป็นคอรด์แวมพ์ที่สามารถบรรเลงวน
กลบัไปมาไดบ้่อยครัง้  

 

 

ภาพประกอบ 53 การด าเนินคอรด์บทเพลง ทุกวนัเวลา ในท่อน B 

 
ในท่อน B ผู้วิจัยพบเห็นการด าเนินคอรด์ที่อยู่บันไดเสียง G เมเจอร ์โดยการ

เคลื่อนจากคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์หนึ่งมีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัวอยู่บ่อยครัง้ โดยคอร์ดแต่ละ
คอรด์ที่มีโนต้ร่วมกนัมีดงัต่อไปนี ้ 

ห้องที่  5-6 คอร์ด  Am ประกอบด้วยโน้ต A-C-E-G ด าเนินไปหาคอร์ด  D7 
ประกอบดว้ยโนต้ D-F#-A-C มีโนต้ร่วมกนัคือ A  

หอ้งที่ 6-7 คอรด์ D7 ประกอบดว้ยโนต้ D-F#-A-C ด าเนินไปหาคอรด์ Bm7b5 
ประกอบดว้ยโนต้ B-D-F-A มีโนต้ร่วมกนัคือ D  

หอ้งที่ 7-8 คอรด์ Bm7b5 ประกอบด้วยโนต้ B-D-F-A ด าเนินไปหาคอรด์ Em7 
ประกอบดว้ยโนต้ E-G-B-D มีโนต้ร่วมกนัคือ D  

ห้องที่ 8-9 คอรด์ Em7 ประกอบด้วยโน้ต E-G-B-D ด าเนินไปหาคอรด์ Am7 
ประกอบดว้ยโนต้ A-C-E-G มีโนต้ร่วมกนัคือ E 

ห้องที่  9-10 คอร์ด Am7 ประกอบด้วยโน้ต A-C-E-G ด าเนินไปหาคอรด์ F 
ประกอบดว้ยโนต้ F-A-C มีโนต้ร่วมกนัคือ A,C 

ห้องที่  10 -11 คอร์ด  F ประกอบด้วยโน้ต  F-A-C ด าเนิน ไปหาคอร์ด  D 
ประกอบดว้ยโนต้ D-F#-A มีโนต้ร่วมกนัคือ F  
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จากการวิเคราะหพ์บว่าการด าเนินคอรด์บทเพลง ทุกเวลา จากคอรด์หนึ่งไปสู่อีก
คอรด์หนึ่ง มักมีโน้ตร่วมกันอย่างน้อย 1 ท าให้การด าเนินคอรด์มีความราบรื่นเป็นอย่างมาก 
ถึงแมว่้าคอรด์ Bm7b5 จะไม่ไดอ้ยู่ในบนัไดเสียง G เมเจอร ์แต่จากคอรด์ D7 กบัคอรด์ Bm7b5 มี
โนต้ร่วมกนัคือโนต้ A และ D ท าใหส้ามารถด าเนินคอรด์มีความราบรื่น และมีมิติมากขึน้  

ในส่วนของการวิเคราะห์การด าเนินคอรด์พบว่าผู้ประพันธ์มีการใชค้อรด์ที่อยู่
บนัไดเสียง G เมเจอรเ์ป็นส่วนมาก และคอรด์ที่ไม่ไดอ้ยู่ในบันไดเสียง G เมเจอร ์โดยรายละเอียด 
มีดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ Am เป็นคอรด์ล าดบัที่ 2 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
คอรด์ D7 เป็นคอรด์ล าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
คอรด์ Bm7b5 เป็นคอรด์ล าดบัที่ 2 ของบนัไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอร ์ 
คอรด์ Em เป็นคอรด์ล าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง Am  
คอรด์ F เป็นคอรด์ล าดบัที่ b7 โดยการยืมมาจากบันไดเสียง G เนเชอรร์สัไม

เนอร ์ 
จากขอ้มูลในช่วงตน้พบว่า ผูป้ระพันธใ์ชค้อรด์ Am7 ที่เป็นคอรด์ล าดบัที่ 2 และ 

D7 เป็นคอรด์ล าดับที่ 5 ซึ่งเป็นคอรด์ที่อยู่บันไดเสียง G เมเจอร ์อย่างไรก็ตาม ผู้ประพันธ์ไดน้ า
คอรด์ Bm7b5 มาใส่ลงหอ้งที่ 11 ซึ่งเป็นคอรด์ที่ไม่ไดอ้ยู่ในบันไดเสียง G เมเจอร ์ท าใหสุ้มเสียง
ของบทเพลงมีสีสันมากขึน้ ลดการด าเนินคอรด์ที่วนไปวนมา สิ่งที่เกิดขึน้คือ ท าใหบ้ทเพลงมีการ
เปลี่ยนกุญแจเสียงไป ณ ขณะนึ่ง จากกุญแจเสียง G เป็น Am ซึ่งคอรด์ Bm7b5 ท าหน้าที่เป็น
คอรด์ล าดับที่ 2 ของบันไดเสียง Am และคอรด์ Em เป็นคอรด์ที่ 5 แลว้เขา้หาคอรด์ที่ 1คือคอรด์ 
Am นอกจากคอรด์ Am จะเป็นคอรด์ 1 ของบนัไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอรแ์ลว้ Am ยงัเป็นคอรด์
ที่ 2 ของบันไดเสียง G เมเจอร ์ดั้งนัน้คอรด์ Am จึงหนา้ที่เป็นคอรด์ร่วมกนั (Pivot Chord) เพื่อท า
หนา้ที่กลบัไปกุญแจเสียง G เมเจอร ์ 

 

 

ภาพประกอบ 54 การด าเนินคอรด์ในบทเพลง ทุกวนัเวลา C 
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ในส่วนของท่อน C ผูป้ระพนัธไ์ดน้ าเสนอคอรด์แรกโดยการใชค้อรด์ Cmaj7 เป็น
คอรด์ล าดับที่ 4 ของบันไดเสียง G เมเจอร ์โนต้ตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงไปหาโน้ต
ต ่าสดุของคอรด์ D เมเจอรซ์ึ่งเป็นคอรด์ 5 ของบนัไดเสียง G เมเจอรด์ว้ย ท าใหส้ีสันของบทเพลงมี
ความแตกต่างระหว่างท่อน A และท่อน B นอกจากนีผู้ป้ระพนัธย์งัใชใ้นคอรด์ทีอ่ยู่ในกญุแจเสียง A 
เนเชอรร์ลัไมเนอรด์ว้ยคือคอรด์ Bm7b5-Em และ Am  

2.2.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง ทุกวันเวลา  
ในการวิเคราะหบ์ทรอ้งผูวิ้จัยมุ่งเนน้ศึกษาวิธีการประพนัธ์บทรอ้ง ไดแ้ก่ และการ

ซ า้ค  าต่างวรรค ซึ่งประเด็นที่ใชใ้นการวิเคราะหใ์นแต่ละท่อนนัน้มีดงัต่อไปนี ้ 
บทรอ้งในท่อน A  

ทุกวนัเวลา ขา้อยากอยู่ใกลช้ิดพระองค ์ 
ทุกวนัเวลา อยู่ในความรกัของพระองค ์ 
ทุกวนัเวลา ขา้อยากสรรเสริญ  
ทุกวนัเวลา  ขา้ขอบพระคณุ  
แด่พระเจา้สงูสดุ ผูส้มควรสรรเสริญ  

จากบทรอ้งในท่อน A ผู ้ประพันธ์มักซ  า้ค  าว่า “ทุกวันเวลา” อยู่บ่อยครัง้ และ
เปลี่ยนประโยคในช่วงทา้ยเพื่อชีแ้จงเจตนา และความหมายของค าว่า “ทุกวันเวลา” เพื่ออธิบาย
ความหมายในลกัษณะของการกระท าต่อพระเจา้ใหเ้ด่นชดัขึน้ เช่น อยู่ใกลช้ิดพระเจา้ อยู่ในความ
รกัของพระเจา้ สรรเสริญพระเจา้ ขอบคณุพระเจา้ เป็นตน้  

เทคนิคการเขียนบทรอ้งของผูป้ระพนัธโ์ดยการซ า้ค  าหรือประโยค โดยมกัท าการ
ซ า้ในต าแหน่งที่ห่างกนั หรืออยู่คนละวรรค เป็นกลวิธีทางวาทศาสตรท์ี่เนน้ค าหรือวลี หรือน าความ
คิดเห็นอย่างเดียวกนัมาแปลงถ้อยค าเสียงใหม่ เพื่อใหก้ารเนน้ (Emphasis) ค าหรือขอ้ความนัน้ ๆ 
เป็นส่วนประกอบส าคญัอย่างหนึ่งในบทเพลงนมสัการ เช่น ซ  า้ค  าว่า “ทุกวนัเวลา” ในท่อน A ที่มี
การการซ า้ค  าต่างวรรคมักน าค าเดียวมากล่าวไวต้ั้งแต่สองครัง้ขึน้ไป เพื่อเนน้ความใหเ้ด่นชัดขึน้ 
โดยปกติแลว้การซ า้ค  าเป็นกลวิธีหนึ่งของการเล่นค านิยมใชใ้นรอ้ยกรอง ใหเ้กิดความไพเราะและ
เนน้ย า้ความหมายใหช้ดัเจนขึน้ อนัท าใหผู้อ่้านเกิดอารมณค์ลอ้ยตาม ในมมุมองของการประพนัธ์
เพลง การซ า้ต่างวรรคนอกจากมีจุดประสงคเ์พื่อใหเ้กิดความไพเราะแลว้ ยงัก่อใหเ้กิดความชดัเจน 
และง่ายต่อการจดจ า มีส่วนใหส้มาชิกในคริสตจกัรไดม้ีความซาบซึง้จากบทรอ้งของผูป้ระพนัธ ์  
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บทรอ้งในท่อน B  
ขอสรรเสริญพระเจา้ สดุหวัใจ  
ขอสรรเสริญพระเจา้ ผูย้ิ่งใหญ่  
ทรงเคลื่อนไหวในเรา ดว้ยฤทธ์ิแห่งพระวิญญาณ  
เติมชยัชนะใหเ้ต็มหวัใจ ใหค้วามยินดีเต็มลน้ภายใน  
ถวายค าสรรเสริญ แด่พระเจา้ชั่วนิจนิรนัดร ์ 

จากการวิเคราะหใ์นบทรอ้งในท่อน B  เห็นว่าผูป้ระพันธ์มีการใชเ้ทคนิคการซ า้
ประโยคต่างวรรคกัน โดยใชป้ระโยคว่า “ขอสรรเสริญพระเจา้” มาซ า้ที่วรรคที่ 1 และวรรคที่ 2 
จากนั้นมีการปรบัเปลี่ยนขอ้ความตามหลังประโยคซ า้ที่แสดงถึงลักษณะขององคพ์ระเจา้ ได้แก่ 
“สดุหวัใจ” และ “ผูย้ิ่งใหญ่”  

จากขอ้มูลในช่วงแรกพบว่าในท่อน A และ B มีการใชค้  าซ  า้ต่างวรรค และซ า้
ประโยคต่างวรรคอ์ยู่บ่อยครัง้ ไดแ้ก่ค  าว่า “ทุกวันเวลา” และค าว่า “ขอสรรเสริญพระเจา้” จากนั้น
ผูป้ระพนัธเ์ติมขอ้ความต่อจากประโยคซ า้นีเ้พื่อขยายความหมาย และอธิบายเจตนาของทัง้ 2 ค านี ้
ใหช้ดัเจนมากขึน้  

2.3 วิเคราะหห์ลักการประพันธบ์ทเพลง ขอเทลงมา  
บทเพลง ขอเทลงมา ประพนัธโ์ดยวงศกร รตันา เรียบเรียงเสียงประสานโดย โอปอล 

ตันตยานุสรณ์ นักดนตรีร่วมบันทึกเสียงในงานนี ้ไดแ้ก่ จิรนุช จิตรุ่งเรืองนิจ ต าแหน่งนักรอ้งน า  
ชูชาติ จิตรุ่งเรืองนิจ ต าแหน่ง กีตา้ร ์โอปอล ตนัตยานุสรณ์ ต าแหน่ง คียบ์อรด์ ผสมเสียง (Mixed) 
โดย ไพศาล อุทัยยศ บทเพลงนีเ้ผยแพร่ออกผลงานกับ คริสตจักรสามัคคีธรรมเชียงใหม่ อัลบั้ม 
“ต่อหนา้พระสิริ” ในปีพทุธศกัราช 2553 บทเพลงนีม้ีความยาว 7.26 นาที  

ในการศึกษาบทเพลง ขอเทลงมา ผูวิ้จยันัน้มุ่งเนน้ศึกษา โครงสรา้งบทเพลงนมสัการ
พระเจา้ การใชเ้ครื่องดนตรี ท านองและบันไดเสียง การประสานเสียง และบทรอ้ง เพื่อใหเ้ขา้ใจถึง
องคป์ระกอบของบทเพลง และน าขอ้มลูที่ไดน้ ามาเป็นแนวทางการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการพระ
เจา้บทใหม่  
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2.3.1 โครสร้างบทเพลง ขอเทลงมา  

โครงสรา้งของบทเพลง ขอเทลงมา  ไดแ้ก่ ท่อนน า ท่อน A ท่อน B ท่อนเครื่อง
ดนตรี ท่อนกีตารโ์ซโล่ ท่อน C ท่อน D และท่อนจบ โดยบทเพลงมีการด าเนินในท่อนต่าง ๆ มี
ดงัต่อไปนี ้

ท่อนน า   หอ้งที่ 1-4  
ท่อน A   หอ้งที่ 5-12 
ท่อน B   หอ้งที่ 13-20 
ท่อน C    หอ้งที่ 21-28 
ท่อนบรรเลงเครื่องดนตรี หอ้งที่ 29-32 
ท่อน A2    หอ้งที่ 33-40 
ท่อน C2    หอ้งที่ 41-49 
ท่อนกีตา้รโ์ซโล่  หอ้งที่ 56-61 
ท่อน D    หอ้งที่ 58-87 
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ท่อน C3   หอ้งที่ 88-103 
ท่อนจบ    หอ้งที่ 104-115 

2.3.2 การใช้เคร่ืองดนตรีบทเพลง ขอเทลงมา  
การใชเ้ครื่องดนตรีบทเพลง ขอเทลง มี 5 ชิน้ ประกอบดว้ยกีตา้รโ์ปร่ง กีตา้รไ์ฟฟ้า 

กีตา้รเ์บส คียบ์อรด์ และกลองชุด  
2.3.3 วิเคราะหท์ านองและบันไดเสียงบทเพลง ขอเทลงมา  

การวิเคราะหท์ านองบทเพลง ขอเทลงมา เป็นการศึกษาบนัไดเสียง และหลกัการ
ประพันธ์ท านอง โดยมุ่งเนน้ที่ลักษณะการเคลื่อนที่ของท านอง และการพัฒนารูปประโยคเพลง 
เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการประพนัธท์ านอง โดยเนือ้หามีดงัต่อไปนี ้ 

2.3.3.1 บันไดเสียงบทเพลง ขอเทลงมา  
บัน ได เสียงของบท เพลง ขอเทลงมา เป็นบัน ได เสียง E เม เจอร ์

ป ระกอบด้ วย โน้ต  E-F#-G#-A-B-C#-D#-E แล ะก ลุ่ ม เสี ย ง  เพ นท าโท นิ ก  (Pentatonic) 
ประกอบดว้ยโนต้ E-F#-G#-B-C#  

2.3.3.2 การเคลื่อนท่ีของท านองบทเพลง ขอเทลงมา  
การเคลื่อนของท านองบทเพลง ขอเทลงมา มักเคลื่อนที่เป็นล าดับขั้น 

ประกอบดว้ยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์เป็นอย่างมาก โดยท านองในท่อน  
ต่าง ๆ มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

 
 

 

ภาพประกอบ 55 ท านองบทเพลง ขอเทลงมา ในท่อน A 
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ผูป้ระพนัธไ์ดน้ าเสนอการประพันธ์ท านองในท่อน A โดยใหค้วามส าคัญ
กับการเคลื่อนที่ของท านองเป็นล าดับขั้นมักเคลื่อนที่เป็นขั้นคู่  1 เพอรเ์ฟค คู่  2 เมเจอร ์เป็น
ส่วนมาก   

 

 

ภาพประกอบ 56 ท านองบทเพลง ขอเทลงมา ในท่อน B 

 
ในส่วนของท่อน B ผู้ประพันธ์ได้เรียบเรียงท านองจากกลุ่ม เสียง 

เพนทาโทนิกประกอบด้วยโน้ต E-F#-G#-B-C# เป็นโน้ต 1-2-3-5-6 เมื่อเทียบกับบันไดเสียง E 
เมเจอรต์ามล าดบั ซึ่งผูป้ระพนัธเ์ลือกใชโ้นต้ตัวที่ 5-3-2-3 ประกอบดว้ยโนต้ B – G# - F# - E เป็น
ท านองหลกั  

 

ภาพประกอบ 57 ท านองบทเพลง ขอเทลงมา ในท่อน C 
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ผูป้ระพนัธ์สรา้งโมทีฟที่ 1 มีการเคลื่อนที่ขึน้เป็นขัน้คู่ 3 เมเจอร ์จากโนต้ 
E เคลื่อนที่ขึน้ไปหาโนต้ G และเคลื่อนที่ลงมาเป็นล าดับขัน้ จากโนต้ G F# และ E ตามล าดับซึ่ง
การเคลื่อนที่ลงมีลกัษณะเป็นขัน้คู่ 2 เมเจอร ์ 

2.3.3.3 การพัฒนารูปประโยคบทเพลง ขอเทลงมา  
การศึกษาประพันธ์ท านองบทเพลง ขอเทลงมา มุ่งเน้นศึกษาวิธีการ

พฒันาโมทีฟท านองของบทเพลงนี ้เพื่อใหเ้ห็นภาพวิธีการประพันธ์ท านอง โดยประเด็นที่ศึกษามี
ดังต่อไปนี ้การถามตอบ (Call and Response) การซ า้ (Repetition) และซีเควนซ์ (Sequence) 
ซึ่งรูปแบบการพฒันารูปประโยคเพลงมีเนือ้หาดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 58 ท านองบทเพลง ขอเทลงมา ในท่อน A 

 
ผูป้ระพนัธไ์ดน้ าท านองที่มีการเคลื่อนที่เป็นล าดบัขัน้ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 

เพอรเ์ฟค และ 2 เมเจอร ์เป็นองคป์ระกอบเรียบเรียงท านองเพลงของประโยคเพลงที่ 1 จากนั้น
ผูป้ระพันธ์น าประโยคเพลงที่ 1 มาสรา้งสรรค์ท านองถัดไปโดยใช้หลักการซีเควนซ ์โดยการซ า้
ท านองประโยคที่ 1 แต่มีการปรบัเปลี่ยนระดับเสียงของโนต้ แต่ยังลักษณะรูปจังหวะ และความ
ยาวของท านองเพลงยงัเหมือนกบัประโยคที่ 1  

 

ซีเควนซข์องประโยคท่ี 1  

ซีเควนซข์องประโยคท่ี 1  ซีเควนซข์องประโยคท่ี 1  
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ภาพประกอบ 59 ท านองบทเพลง ขอเทลงมา ในท่อน B 

 
ในส่วนของท่อน B ผูป้ระพันธ์ไดเ้รียบเรียงท านองหลักโดยใช้กลุ่มโน้ต

ของเพนทาโทนิก2 รูปแบบไดแ้ก่ 1-2-3-5-6 และ 5-3-2-1 จากนัน้ผูป้ระพันธจ์ึงน าโครงทัง้ 2 นีม้า
พฒันารูปประโยคท านองเพลงโดยใชก้ารซ า้ สงัเกตไุดจ้ากหอ้งที่ 20 และ 21  

นอกจากนีพ้บเห็นการพัฒนารูปประโยคท านองเพลงแบบซีเควนซ์ ใน
หอ้งที่ 24-25 และ 26-27 โดยผูป้ระพันธก์ารน าโครงสรา้งของประโยคเพลงที่ 3 มาสรา้งใหม่โดย
การซ า้ลกัษณะจงัหวะ และความยาวของท านองแต่มีการปรบัเปลี่ยนระดบัเสียงของตวัโนต้   

 

 

ภาพประกอบ 60 ท านองบทเพลง ขอเทลงมา ในท่อน C 

ประโยคท่ี 3  

ซีเควนซป์ระโยคท่ี 3  

ซีเควนซป์ระโยคท่ี 3  ซีเควนซป์ระโยคท่ี 3  
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ในหอ้งที่ 58-87 ผูป้ระพันธส์รา้งโมทีฟที่ 1 มีการเคลื่อนที่ขึน้เป็นขั้นคู่ 3 
เมเจอรจ์ากโนต้ E เคลื่อนที่ขึน้ไปหาโนต้ G และเคลื่อนที่ลงมาเป็นล าดบัขัน้ จากโนต้ G F# และ E 
ตามล าดบัซึ่งการเคลื่อนที่ลงมีลกัษณะเป็นขัน้คู่ 2 เมเจอร ์จากนัน้มีการซ า้ท านองโมทีฟที่ 1 ถึง 16 
ครัง้แต่ผูป้ระพันธม์ีการเปลี่ยนแปลงบทรอ้งสลับไปมา และมีการในเครื่องดนตรีค่อย ๆ เขา้มีทีละ
เครื่องจึงท าใหบ้ทเพลงมีความน่าสนใจเป็นอย่างมาก 

 

 

ภาพประกอบ 61 ท านองบทเพลง ขอเทลงมา ในท่อนจบ 

 
ในส่วนของท่อนจบ ผู ้ประพันธ์ได้เรียบเรียงโมทีฟ 2 โดยการก าหนด

ทิศทางของท านองเคลื่อนที่ลงเป็นล าดับขั้นที่ละ 2 เมเจอร ์จากโน้ต G#  F# และ E ตามล าดับ 
จากนัน้จึงน าโมทีฟ 2 มาท าการซ า้อีกครัง้  

 
2.3.4 วิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง ขอเทลงมา  

การวิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง ขอเทลงมา มุ่งเนน้ศึกษา การด าเนิน
คอรด์ เพื่อให้เห็นถึงวิธีการเรียบเรียงคอรด์ในบทเพลงนี้ โดยประเด็นการด าเนินคอรด์ที่ได้
ท าการศึกษามี 3 ประเด็นไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว 2) การด าเนิน
คอรด์ที่โน้ตตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง 3) คอรด์แวมพ์ (Vamp 
Chords) ซึ่งลกัษณะการด าเนินคอรด์บทเพลงขอเทลงมาในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 62 ลกัษณะการด าเนินคอรด์ในท่อนน า และท่อน A 

 

 

ภาพประกอบ 63 การด าเนินคอรด์ในท่อนน า และท่อน A 

 
ในส่วนของการการด าเนินคอรด์ในท่อน A คอรด์ส่วนใหญ่มีลกัษณะเป็น

ทรยัแอดที่อยู่ในบนัไดเสียง E เมเจอรโ์ดยประกอบดว้ยคอรด์  
C#m คอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง E เมเจอร ์ 
B/D# คอรล์  าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง E เมเจอร ์ 
E   คอรด์ล าดบัที่ 1 ของบนัไดเสียง E เมเจอร ์ 

ผูป้ระพันธ์ไดน้ าคอรด์พลิกกลับมาใชใ้นการด าเนินคอรด์ เพื่อใหโ้นต้ตัว
ต ่าสดุของคอรด์ของคอรด์นัน้มีการเคลื่อนที่ขึน้ 1 หรือ1/2 เสียงท าใหก้ารด าเนินแนวเบสมีลกัษณะ
เป็นขัน้คู่ 2 เมเจอรจ์ากโนต้ C# D# และ E ตามล าดบั  

 

 

ภาพประกอบ 64 การด าเนินคอรด์ในท่อน B 

 
 

1 เสียง 1/2 เสียง 
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ในส่วนของการด าเนินคอรด์ในท่อน B พบว่าผูป้ระพันธ์ใหค้วามส าคัญ
กบัการด าเนินหนึ่งไปสู่อีกคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตัว เช่น คอรด์ E ประกอบดว้ยโนต้ E-
G#-B ด าเนินไปหาคอรด์ C#m ประกอบดว้ยโนต้ C#-E-G# มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ E และ G#  

 นอกจากนีพ้บว่ามีการด าเนินคอรด์ที่ไม่มีโนต้ร่วมกันแต่ใหค้วามส าคัญ
กบัการเคลื่อนที่ของโนต้ตัวต ่าสุดของคอรด์ขึน้ 1 เสียง เช่น คอรด์ A ประกอบดว้ยโนต้ (A-C#-E) 
ด าเนินไปหาคอรด์ B ประกอบดว้ยโนต้ B-D#-F# โนต้ตัวต ่าสดุของคอรด์ของคอรด์ A เคลื่อนที่ขึน้
ไปหาคอรด์ B  หนึ่งเสียงเต็ม  

 

ภาพประกอบ 65 การด าเนินคอรด์ในท่อน C 

 

 

ภาพประกอบ 66 การด าเนินคอรด์ในท่อน C 

 
ในส่วนของการด าเนินคอรด์ในท่อน C พบว่าผูป้ระพันธ์ใหค้วามส าคัญ

กบัการด าเนินคอรด์ที่โนต้ตัวต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียง เช่น ผูป้ระพนัธเ์รียบเรียง
การด าเนินคอรด์โดยใช้คอรด์ A และคอรด์ B ซึ่งเป็นคอรด์ล าดับที่ 4 และ 5 ในบันไดเสียง E 
เมเจอร ์โดยที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์ระหว่าง 2 คอรด์ที่เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียง 

จากขอ้มูลในตอนต้น พบว่าการผูป้ระพันธ์ใหค้วามส าคัญกับทรยัแอด
เป็นส่วนมาก และมีการใชค้อรด์พลิกกลบั เพื่อท าใหก้ารด าเนินของโนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์มีความ
ลื่นไหลไพเราะ ในส่วนของการด าเนินคอรด์ ในท่อนน าประกอบดว้ย C#m, B/D# และ E ซึ่งเป็น
คอรด์ล าดับที่ 6, 5 และ 1 ตามล าดับของบันไดเสียง E เมเจอร ์ส่วนการด าเนินคอรด์ในท่อน B  
ประกอบดว้ยคอรด์ E-C#m-A-B ซึ่งเป็นคอรด์ล าดับที่ 1 6 4 และ 5 เต็ม นอกจากนี้การด าเนิน
คอรด์ในแต่ละท่อนต่างมีโนต้ร่วมกัน และโนต้ตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงอยู่
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บ่อยครัง้   
2.3.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง ขอเทลงมา  

บทเพลงนีม้ีบทรอ้งมีอยู่ในท่อน A1, A2, B และ D ผูวิ้จัยเห็นว่าบทรอ้งประพันธ์
มาจากประสบการณ์ระหว่างตัวผูป้ระพันธ์ที่ด  าเนินชีวิตตามแบบอย่างพระเยซูคริสต ์แลว้น ามา
เรียบเรียงในเนือ้หาสละสลวยขึน้โดยในการสัมผัสสระ และการซ า้ค  าต่างวรรค ในแต่ละท่อน ซึ่ง
ประเด็นต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 

บทรอ้งในท่อน A1  
“โอ ้ขา้ตอ้งการ ความรกัพระองค ์ 
ความรกัมั่นคง ที่ทรงไถ่ขา้  
ขอทรงเติมเต็มในหวัใจ ที่อ่อนลา้  
เมื่อขา้เขา้มา นมสัการ“ 

จากบทร้องท่อน A พบว่ามีการสัมผัสสระ โดยการใช้ค  าว่า “องค”์ สัมผัสค า
สุดทา้ยของวรรคต่อไปคือค าว่า “คง”  จากนั้นค าว่า “ขา้” สัมผัสกับค าว่า “ล้า” และค าว่า “มา” 
สมัผสักบัค าว่า “การ”  

บทรอ้งในท่อน A2   
“ผูเ้ดียวที่ขา้ อยากรอ้งสรรเสริญ  
 คือพระองคผ์ูป้ระทาน ชีวา 
 ขา้เขา้มาขอพระองคฟ้ื์นดวงวิญญาณ  
 ที่ขา้ตอ้งการคือเพียงพระองค”์ 

บทรอ้งในท่อน B   
“ขอเทลงมา  น า้แห่งชีวิต  
 ขอทรงสมัผสั ท่ามกลางชีวิตที่มืดมน  
 ขอเทลงมา  พระคณุความรกัขา้พระองค ์ 
 ขอทรงเมตตา ใหข้า้ไดอ้ยู่ในพระคณุ  
 ขอเทลงมา”  

จากการวิเคราะหใ์นท่อน B พบว่ามกีารซ า้ค  าว่า “ขอ” อยู่บ่อยครัง้ ผูวิ้จัย
เห็นว่าค าว่า ขอ เป็นการแสดงออกถึงการอ้อนวอน หรือการคร ่าครวญ มักอยู่ในรูปแบบการ
อธิษฐานภาวนา ดังนัน้ผูป้ระพันธจ์ะใชค้  าว่า “ขอ” ซ า้บ่อยครัง้ แต่มีการขยายความหมายของค า
ซ  า้ขอ้ความที่ตามมา เช่น เทลงมา ทรงสมัผสั และ เมตตา  
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บทรอ้งในท่อน D  
“ขา้ขอการเจิม ขา้ขอก าลงั”  
“ขา้ขอการเจิม ขา้ขอก าลงั”  
“ขา้ขอการเจิม ขา้ขอก าลงั”  
“ขา้ขอการเจิม ขา้ขอก าลงั”  

ในท่อน D ผูป้ระพันธ์มีการใช่การซ า้ค  าว่า “ขา้” และขยายความต่อจาก
ค าว่า “ข้า” ได้แก่ ข้า (ค าซ  ้า) + ขอการเจิม (ข้อความตามหลัง) และ ข้า (ค าซ  า้) + ขอก าลัง  
นอกจากนีม้ีการซ า้ค  าแลว้ ยงัมีการซ า้ประโยคว่า “ขา้ขอการเจิม ขา้ขอก าลงั” ถึง 4 รอบ เนื่องจาก
ในประโยคนีเ้ปรียบเสมือนเป็นพืน้หลัง (Background) ใหก้ับนักรอ้งชายดน้สด จากที่กล่าวไปใน
ตอนตน้ ถึงแมว่้า บทรอ้งจะมีการซ า้ประโยค แต่มีการเรียบเรียงเครื่องดนตรีเป็นอย่างดี เช่น การ
ขบัรอ้งกบัคียบ์อรด์อย่างเดียว รอบที่มีกลองเคา้มา รอบที่ 3 มีกีตา้รไ์ฟฟ้าบรรเลงคอรด์ใส่เสียงแตก 
ดงันัน้การซ า้ประโยคมีส่วนท าใหเ้สริมสรา้งมิติในท่อนเพลงเป็นส่งผลใหบ้รรยากาศการนมัสการดู
มีความซาบซึง้เป็นอย่างมาก   

2.4 วิเคราะหห์ลักการประพันธบ์ทเพลง พระเจ้าของข้า  
บทเพลง พระเจ้าของขา้ ประพันธ์โดย นายวงศกร รตันา เรียงเสียงประสานโดย  

โอปอล์ ตันตยานุสรณ์ นักดนตรีที่ได้ท าการบันทึกเสียงในบทเพลงนี้ ได้แก่ นายไพสิฐ จันทร 
ต าแหน่ง นักรอ้ง นายชูชาติ จิตรุ่งเรืองนิจ ต าแหน่ง กีตา้ร ์นิรุช กีติสิทธ์ิ ต าแหน่ง บทเพลงนีอ้อก
เผยแพร่ในวันที่  24 พฤษภาคม พุทธศักราช 2559 อยู่ในอัลบั้ม ต่อหน้าพระสิริ จัดท าโดย 
คริสตจกัรสามคัคีธรรมเชียงใหม่  

ในการศึกษาบทเพลง พระเจ้าของขา้ ผู ้วิจัยนั้นมุ่งเน้นศึกษา โครงสรา้งบทเพลง
นมสัการพระเจา้ การใชเ้ครื่องดนตรี ท านองและบนัไดเสียง การประสานเสียง และบทรอ้ง เพื่อให้
เข้าใจถึงองค์ประกอบของบทเพลง และน าข้อมูลที่ไดน้ ามาเป็นแนวทางการประพันธ์บทเพลง
นมสัการพระเจา้บทใหม่  
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2.4.1 โครงสร้างบทเพลง พระเจ้าของข้า   
โครงสรา้งของบทเพลง พระเจา้ของขา้ มีลักษณะเป็นดนตรีสมัยนิยมมี 6 ท่อน

ประกอบดว้ย ท่อนน า ท่อน A ท่อน B ท่อนเครื่องดนตรีบรรเลง ท่อน C และท่อนจบ บทเพลงนีม้ี
ความยาว 5.51 นาที โดยท่อนมีการวนซ า้ไปโดยบทเพลงมีการด าเนินดงัต่อไปนี ้ 

ท่อนน า   หอ้งที่ 1-5 
ท่อน A1   หอ้งที่ 6-14 
ท่อน B1    หอ้งที่ 15-25 
ท่อนเครื่องดนตรีบรรเลง หอ้งที่ 25-29 
ท่อน A2    หอ้งที่ 30-38 
ท่อน B2    หอ้งที่ 39-49 
ท่อนเครื่องดนตรีบรรเลง หอ้งที่ 50-62 
ท่อน C   หอ้งที่ 63-74 
ท่อน D3   หอ้งที่ 75-83 
ท่อน D4   หอ้งที่ 83-90 
ท่อนจบ    หอ้งที่ 91-100 

2.4.2 การใช้เคร่ืองดนตรีบทเพลง พระเจ้าของข้า  
การใชเ้ครื่องดนตรีในบทเพลง พระเจา้ของขา้ มี 4 เครื่องประกอบด้วย กีต้าร์

ไฟฟ้า กีตา้รเ์บส คียบ์อรด์ และกลองชุด  
2.4.3 วิเคราะหท์ านองและบันไดเสียงบทเพลง พระเจ้าของข้า  

การวิเคราะห์ท านองบทเพลง พระเจ้าของข้า เป็นการศึกษาบันไดเสียง และ
หลกัการประพันธท์ านอง โดยมุ่งเนน้ที่ลกัษณะการเคลื่อนที่ของท านอง และการพฒันารูปประโยค
เพลง เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการประพนัธท์ านอง โดยเนือ้หามีดงัต่อไปนี ้ 

2.4.3.1 บันไดเสียงบทเพลง พระเจ้าของข้า 
บนัไดเสียงของบทเพลง พระเจา้ของขา้ คือ A เมเจอร ์ประกอบดว้ยโนต้ A-B-C#-

D-E-F#-G#-A 
2.4.3.2 การเคลื่อนท่ีของท านองบทเพลง พระเจ้าของข้า 
การเคลื่อนของท านองบทเพลง พระเจ้าของข้า มักเคลื่อนที่ เป็นล าดับขั้น 

ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์เป็นอย่างมาก โดยท านองในท่อนต่าง 
ๆ มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 67 ท านองบทเพลง พระเจา้ของขา้ ในท่อน A 

 
ผูป้ระพันธ์ไดน้ าเสนอการสรา้งท านองในท่อน A โดยใหค้วามส าคัญการ

เคลื่อนที่ของท านองจากโนต้หนึ่งไปสู่อีกโนต้หนึ่งเป็นขัน้คู่ 1เพอรเ์ฟค และ 2 เมเจอรเ์ป็นส่วนมาก
ท าใหท้ านองในท่อน A มีการเคลื่อนที่เป็นล าดบัขัน้  

 

 

ภาพประกอบ 68 ท านองบทเพลง พระเจา้ของขา้ ในท่อน B 

ในส่วนของท่อน B พบเห็นการเคลื่อนที่ของท านองเป็นขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟค 
และคู่  2 เมเจอร์อยู่บ่อยครั้ง เช่นเดียวกับท านองในท่อน A แสดงให้เห็นว่าผู ้ประพันธ์ให้
ความส าคญักบัการเคลื่อนที่ของท านองเป็นล าดบัขั้นเป็นอย่างมาก  
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ภาพประกอบ 69 ท านองบทเพลง พระเจา้ของขา้ ในท่อน C 

 
พบว่ารูปแบบการเคลื่อนที่ของท านองในท่อน C มักประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 

เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์ท าใหก้ารเคลื่อนที่ของท านองเป็นล าดับขั้น ถึงแมว่้าบท
เพลงนี้อาจมีการเคลื่อนเป็นขั้นคู่ที่กว้างกว่านี ้ แต่เมื่อพิจารณาถึงภาพรวมแล้วท านองมี
ประกอบดว้ยขัน้คู่เคลื่อนที่ไม่เกินขัน้คู่ 2 ไมเนอรม์ีมากกว่าอย่างชดัเจน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลเห็นได้ว่า ลักษณะการสร้างสรรค์เรียบเรียง
ท านองของบทเพลง “พระเจ้าของข้า” มักประกอบด้วยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่  2  
ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก พบเห็นไดต้ัง้แต่ท่อน A ท่อน B  และท่อน C ท าใหท้ านองของบทเพลง พระ
เจ้าของข้า แสดงใหเ้ห็นว่าผู ้ประพันธ์ใหค้วามส าคัญการเคลื่อนที่ของท านองเป็นล าดับขั้นเป็น
อย่างมาก  

2.4.3.2 การพัฒนารูปประโยคบทเพลง พระเจ้าของข้า  
การศึกษาประพนัธท์ านองบทเพลง พระเจา้ของขา้ มุ่งเนน้ศึกษาวิธีการพฒันาโม

ทีฟท านองของบทเพลงนี ้เพื่อใหเ้ห็นภาพวิธีการประพนัธท์ านอง โดยประเด็นที่ศึกษามีดังต่อไปนี ้
การถามตอบ (Call and Response) การซ า้ (Repetition) และซีเควนซ ์(Sequence) ซึ่งรูปแบบ
การพฒันารูปประโยคเพลงมีเนือ้หาดงัต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 70 ท านองบทเพลง พระเจา้ของขา้ ในท่อน A 

 
ในส่วนท านองของท่อน A ผู ้ประพันธ์ได้เรียบเรียงประโยคเพลงที่  1 โดยให้

ความส าคัญกับการเคลื่อนที่เป็นล าดับขั้นประกอบด้วยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2  
ไมเนอร ์จากนั้นผู ้ประพันธ์ได้น าโครงสร้างของประโยคเพลงที่ 1 มาเป็นองค์ประกอบในการ  
เรียบเรียงท านองต่อมาภายใต้กรอบของการพัฒนาประโยคเพลงแบบซีเควนซ์ ซึ่งวิธีการของ
ผูป้ระพนัธม์ีดงัต่อไปนี ้ 

1. น าท านองประโยคเพลงที่ 1 เป็นประโยคหลกั 
2. ซ  า้ลกัษณะจงัหวะ และความยาวของประโยคเพลงที่ 1 
3. ปรบัเปลี่ยนระดบัเสียงของประโยคเพลงที่ 1  

ผู้วิจัยเห็นว่ากระบวนการสรา้งท านองดังกล่าว ท าให้ท านองในท่อน A ที่ถูก
บรรเลง หรือถูกขับรอ้งออกไปสู่ผู ้ฟัง สามารถรูส้ึกได้ว่าท านองเพลงในท่อน A ต่างมีความเป็น
เอกภาพ 

 

ซีเควนซ ์

ซีเควนซ ์

ซีเควนซ ์
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ภาพประกอบ 71 ท านองบทเพลง พระเจา้ของขา้ ในท่อน D พบเห็นการพฒันารูปประโยคโดยใช้
หลกัการของการซ า้ท านอง และซเีควนซ ์

 

 

ภาพประกอบ 72 ท านองบทเพลง พระเจา้ของขา้ ในท่อน C 

 

 

ซีเควนซป์ระโยคท่ี 3 ซีเควนซป์ระโยคท่ี 4 
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ภาพประกอบ 73 ท านองบทเพลง พระเจา้ของขา้ ในท่อน D พบเห็นการพฒันารูปประโยคโดยใช้
หลกัารของการซ า้ท านอง  

 

 

ภาพประกอบ 74 ท านองบทเพลง พระเจา้ของขา้ ในท่อนจบ 
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ในส่วนของท่อน D และท่อนจบพบเห็นหลักการพัฒนาโดยการสรา้งประโยค
เพลงที่ท านองเคลื่อนที่เป็นล าดับขั้นประกอบดว้ยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์ 
จากนั้นผูป้ระพันธ์น าโครงสรา้งของท านองเพลงนีม้าเป็นองค์ประกอบในการสร้างท านองหลัก
ไดแ้ก่ ประโยคเพลงที่ 1 ถึง 6 จากนัน้จึงสรา้งสรรคท์ านองถัดมาโดยการน าโครงสรา้งของประโยค
เพลงหลักมาท าการซ า้ท านอง หรือซีเควนซ์อยู่บ่อยครั้ง โดยการขยายจากท านองสั้น ๆ เป็น
ประโยคหลกั จากนัน้จึงท าการซ า้ท านองของประโยคหลกัเหมือนทุกประการ หรือมีการปรบัเปลี่ยน
ระดบับางส่วนของประโยคเพลง จนกระทั่งกลายเป็นบทเพลงที่มีจ านวน 100 หอ้ง อาจกล่าวไดว่้า
แนวคิดวิธีการสรา้งสรรคท์ านองที่โดดเด่นของผูป้ระพันธท์ี่สามารถสรา้งสรรคท์ านองจากประโยค
เพลงสัน้ ๆ ใหก้ลายเป็นบทเพลงนมสัการจ านวน 100 หอ้ง  

นอกจากนีท้  านองของบทเพลงต่างมีความเชื่อมโยงกนัจากแนวคิดวิธีการพัฒนา
ท านองเพลงทั้ง 2 ส่งผลใหท้ านองแต่ท่อนนัน้จึงมีความเหมือน หรือคลา้ยคลึงกัน ส่งเสริมใหก้าร
ด าเนินของท านองเพลงมีความเป็นเอกภาพ ส่งผลใหก้ารสมาชิกในคริสตจกัรสามารถจดจ าท านอง
ของบทเพลงไดง้่ายถึงแมว่้าบทเพลงจะมีความยาว  

2.4.4 วิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง พระเจ้าของข้า  
การวิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง พระเจา้ของขา้ มุ่งเนน้ศึกษา การด าเนิน

คอรด์ เพื่อให้เห็นถึงวิธีการเรียบเรียงคอรด์ในบทเพลงนี้ โดยประเด็นการด าเนินคอรด์ที่ได้
ท าการศึกษามี 3 ประเด็นไดแ้ก่ 1. การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว 2. การด าเนิน
คอรด์ที่โน้ตตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง และคอรด์แวมพ์  ซึ่ง
ลกัษณะการด าเนินคอรด์บทเพลงพระเจา้ของขา้ ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 75 การด าเนินคอรด์ บทเพลง พระเจา้ของขา้ ในท่อนน า 
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ภาพประกอบ 76 การด าเนินคอรด์ บทเพลงพระเจา้ของขา้ ในท่อนน า 

 
ในส่วนของท่อนน า พบว่าผูป้ระพันธน์ าเสอนการด าเนินคอรด์ที่ใหโ้นต้ต ่าสดุของ

คอรด์มีการเคลื่อนที่ลง 1 เสียงจากคอรด์ F#m เคลื่อนที่ลง 1 เสียงไปหาคอรด์ E จากนัน้คอรด์ E มี
การเคลื่อนที่ลง 1 เสียงเได้หาคอรด์ D เมเจอร ์ซึ่งคอรด์ทั้ง 3 นี ้อยู่ในบันไดเสียง A เมเจอรโ์ดย
ล าดบัคอรด์ในบนัไดเสียงมีดงัต่อไปนี ้ 

F#m เป็นคอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง A เมเจอร ์ 
E เป็นคอรด์ล าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง A เมเจอร ์ 
D เป็นคอรด์ล าดบัที่ 4 ของบนัไดเสียง A เมเจอร ์ 

จากขอ้มลูดงักล่าว คอรด์ชุดนีเ้ป็นคอรด์ Vi-V-IV ในบนัไดเสียง A เมเจอร ์เป็นชุด
คอรด์ที่มีลักษณะเป็นคอรด์แวมพ ์สามารถบรรเลงซ า้ไดบ้่อยครัง้เหมาะส าหรบัใหน้ักดนตรีหรือ
นกัรอ้งเตรียมตวัเขา้สู่บทเพลงในท่อน A 

 

 

ภาพประกอบ 77 การด าเนินคอรด์ บทเพลงพระเจา้ของขา้ ในท่อน B  
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ภาพประกอบ 78 การด าเนินคอรด์ บทเพลง พระเจา้ของขา้ ในท่อน B 

 
ในส่วนของท่อน B พบว่าผูป้ระพนัธใ์ชท้รยัแอดที่อยู่ในบนัไดเสียง A เมเจอร ์โดย

โดยล าดบัคอรด์มีดงัต่อไปนี ้ 
คอรด์ A เป็นคอรด์ล าดบัที่ 1 ของบนัไดเสียง A เมเจอร ์ 
คอรด์ C#m เป็นคอรด์ล าดบัที่ 3 ของบนัไดเสียง A เมเจอร ์ 
คอรด์ F#m เป็นคอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง A เมเจอร ์ 
คอรด์ D เป็นคอรด์ล าดบัที่ 4 ของบนัไดเสียง A เมเจอร ์ 
คอรด์ E เป็นคอรด์ล าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง A เมเจอร ์ 
 

 

ภาพประกอบ 79 การด าเนินคอรด์บทเพลง พระเจา้ของขา้ ในท่อนจบ 
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ในส่วนของท่อนจบพบว่าผูป้ระพนัธใ์ชท้รยัแอดที่อยู่ในบนัไดเสียง A เมเจอร ์โดย
โดยล าดบัคอรด์มีดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ A เป็นคอรด์ล าดบัที่ 1 ของบนัไดเสียง A เมเจอร ์ 
คอรด์ C#m เป็นคอรด์ล าดบัที่ 3 ของบนัไดเสียง A เมเจอร ์ 
คอรด์ F#m เป็นคอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง A เมเจอร ์ 
คอรด์ D เป็นคอรด์ล าดบัที่ 4 ของบนัไดเสียง A เมเจอร ์ 
คอรด์ E เป็นคอรด์ล าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง A เมเจอร ์ 

2.4.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง พระเจ้าของข้า  
 การศึกษาบทรอ้งบทเพลง พระเจ้าของข้า โดยมุ่งเน้นศึกษาวจนะภาษาไทย

เบือ้งตน้ มาใชก้ารวิเคราะห ์เพื่อใหเ้ห็นถึงรูปแบบวิธีการประพนัธบ์ทรอ้งในท่อนต่าง ๆ  ซึ่งเนือ้หา
ประเด็นต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 

วิเคราะหบ์ทรอ้งในท่อน  A 
“ในที่ลึก ของแผ่นดิน เป็นของพระองค ์  
 ณ ที่สงู ของภูเขา อยู่ในฝีพระหตัถ ์
 และทะเล จะสรรเสริญพระองค ์ 
 ทั่วแผ่นดิน นมสัการพระองค”์ 

บทรอ้งในท่อน A ผูวิ้จยัเห็นว่าผูป้ระพนัธบ์ทรอ้งโดยใชวิ้ธีการอปุมา (Simile) คือ
การเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่งที่โดยธรรมชาติแลว้มีสภาพที่แตกต่างกัน แต่มีลักษณะเด่น
ร่วมกนั หรือใชค้  าที่มีความหมายเหมือนหรือคลา้ย เช่น ค าว่า “ลึก” กบั “สงู” แลว้ต่อทา้ยประโยคที่
เกี่ยวกบัการครอบครองของพระเจา้ค าว่า “เป็นของพระองค”์ หรือ “อยู่ในฝีพระพตัถ”์  

 นอกจากนีม้ีการเปรียบเทียบสถานที่ขนาดใหญ่เพื่อใหรู้ส้ึกถึงความยิ่งใหญ่ของ
พระเจา้ เช่น ค าว่า แผ่นดิน ทะเล และภูเขา แลว้ต่อทา้ยประโยคว่า สิ่งเหล่านีก้ารครอบครองของ
พระเจา้  

วิเคราะหบ์ทรอ้งในท่อน  B  
“พระเจา้ของขา้นัน้ยิ่งใหญ่  ขา้ขอนมสัการ  
 พระองคเ์พียงผูเ้ดียว  ทรงสมควรสรรเสริญ  
 พระเยซูของขา้ยิ่งใหญ่  เป็นผูเ้ดียวที่ขา้เทิดทูล  
 ขอพระเกียรติและพระสิริ  ขอจงมีแดพระองค ์ 
 พระเย....ซู องคจ์อมราชา  ของขา้  
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เนือ้หาบทรอ้งในท่อน B เป็นการสรุปประเด็นต่าง ๆ ของบทรอ้งทัง้หมด และเป็น
ท่อนที่มกัถูกยอ้นกลบัมาขบัรอ้งอีกครัง้เป็นส่วนมาก เนื่องจากท่อนนีเ้ป็นจุดเด่นของบทเพลงนี ้ 

 นอกจากนีพ้บค าว่า “พระ” อยู่บ่อยครัง้เนื่องจากในวัฒนธรรมของคนไทยมักใช้
ค  าว่า “พระ” เป็นสญัญาลกัษณ์ของความศรทัธา ผูป้ระพนัธจ์ึงใชค้  าว่า “พระ” ผสมกบัค าต่าง ๆ ที่
มุ่งเนน้ไปถึงองคพ์ระผูเ้ป็นเช่นค าว่า พระองค ์พระเยซู และพระสิริ  

“พระเจ้าของขา้นัน้ยิ่งใหญ่”  
“พระเยซูของขา้นัน้ยิ่งใหญ่”  

จากบทรอ้งเห็นว่า ผูป้ระพันธ์มีการซ า้ประโยคเพลง แต่มีการเปลี่ยนค าบางส่วน 
คือค าว่า “พระเจ้า” กับ “พระเยซู” ผู้วิจัยเห็นว่าการประพันธ์บทรอ้งโดยวิธีนี ้ เป็นการสะท้อน 
เปรียบเทียบ หรือการเล็งถึงความเชื่อของคริสเตียนที่คือพระเยซูเป็นองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้  

วิเคราะหบ์ทรอ้งในท่อน  A2  
 “ขา้จึงมา นมสัการ ต่อพระองค ์ 
 กม้กราบลง คกุเข่า ต่อหนา้บลัลงัก ์ 
 เพราะพระองค ์ทรงเป็นพระเจา้ของขา้  
 ขา้จะรอ้ง สรรเสริญแด่พระองคว่์า”  

ในท่อน A2 มีการใช้ค  าเชื่อม คือค าว่า “ต่อ” เชื่อมความหมายของวรรคเพลง
บรรทดัแรก คือ นมสัการ ต่อพระองค ์และใชป้ระโยค 2 คกุเข่า ต่อหนา้บลัลงัก ์เป็นการขยายความ
ของเนือ้หาการนมัสการในบรรทดัแรก นอกจากนีม้ีการใชส้ัมผสัอักษร “ง” อยู่บ่อยครัง้ เช่นค าว่า 
องค ์ลง ทรง และลงัก ์ซึ่งการสมัผสัมกัห่างกนั 3 ค า หรือติดกนั  

2.5 วิเคราะหห์ลักการประพันธบ์ทเพลง หัวใจผู้รับใช้  
บทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้ประพนัธโ์ดย ศจ.ดร อานุภาพ วิชิตนนัทน ์เผยแพร่เมื่อวนัที่ 24 

เมษายน พ.ศ.2011 กบัพันธกิจใจก าลงัมา บทเพลงนีทุ้กใช้ขบัรอ้งนมสัการพระเจา้ตามคริสตจกัร
ต่าง ๆ เป็นอย่างมาก ได้แก่ คริสตจักรพระกรุณากรุงเทพ และคริสตจักรเสรีภาพพัทยา และ
คริสตจกัรเพื่อนแห่งพระคณุปัญญาจารย ์เป็นตน้  
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2.5.1 โครงสร้างบทเพลง หัวใจผู้รับใช้  

การศึกษาโครงสรา้งของบทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้เพื่อใหเ้ห็นภาพของโครงสรา้งของ
บทเพลงนมัสการพระเจา้ของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์อันน าไปสู่หลกัการประพนัธ์บทเพลงใน
ล าดับต่อมา โครงสร้างของบทเพลง หัวใจผู้รบั มีลักษณะเป็นบทเพลงสมัยนิยมประกอบด้วย  
ท่อนน า ท่อน A ท่อน B และท่อนจบ บทเพลงนีม้ีความยาว 5.34 นาที โดยการด าเนินบทเพลงมี
ดงัต่อไปนี ้ 

ท่อนน า  หอ้งที่ 1-5 
ท่อน A1  หอ้งที่ 5-20 
ท่อน B1   หอ้งที่ 21-36 
ท่อนเครื่องดนตรี หอ้งที่ 25-29 
ท่อน A2  หอ้งที่ 39-54 
ท่อน C2   หอ้งที่ 55-75 
ท่อนจบ   หอ้งที่ 76-81 

2.5.2 การใช้เคร่ืองดนตรีบทเพลง หัวใจผู้รับใช้ 
การใชเ้ครื่องดนตรีบทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้ใชเ้พียงเปียโน เป็นประกอบการขบัรอ้ง 

มีลักษณะมีเป็น วงดนตรีที่เป็น 1 ชิน้ เหมาะส าหรบัการขับรอ้งนมัสการพระเจา้ที่ตอ้งการความ
เรียบง่าย รูปแบบวงดนตรีแบบนิยมใชใ้นดนตรีแจ๊ส ดนตรีบูลส ์และดนตรีสมยันิยม เป็นอย่างมาก  
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2.5.3 วิเคราะหท์ านองและบันไดเสียงบทเพลง หัวใจผู้รับใช้ 
การวิเคราะห์ท านองบทเพลง หัวใจผู้รับใช้ เป็นการศึกษาบันไดเสียง และ

หลักการประพันธ์ท านอง โดยมุ่งเนน้ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของท านอง และการพัฒนารูป
ประโยคเพลง เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการประพนัธท์ านอง โดยเนือ้หามีดงัต่อไปนี ้ 

2.5.3.1 บันไดเสียงบทเพลง หัวใจผู้รับใช้  
บนัไดเสียงของบทเพลง หัวใจผูร้บัใช ้อยู่ในบันไดเสียง คือ A เนเชอรร์ลั

ไมเนอร ์ประกอบดว้ยโนต้ A-B-C#-D-E-F#-G#-A 
2.5.3.2 การเคลื่อนท่ีท านองของบทเพลง หัวใจผู้รับใช้  
การเคลื่อนของท านองบทเพลง หัวใจผู้รับใช้ มักเคลื่อนที่ เป็นล าดับขั้น 

ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์เป็นอย่างมาก โดยท านองในท่อนต่าง 
ๆ มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 80 ท านองบทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้ในท่อน A 

 
ในส่วนของท่อน A ผู้ประพันธ์ได้น าเสนอท านองที่มีการเคลื่อนที่ท านองเป็น

ล าดบัขัน้ มกัประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์เป็นส่วนมากท าใหท้ านอง
ในท่อน A และท่อน B มีการเคลื่อนที่เป็นล าดบัขัน้อย่างชดัเจน  
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ภาพประกอบ 81 ท านองบทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้ในท่อน B 

 

 

ภาพประกอบ 82 ท านองบทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้ในท่อน B 
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ในส่วนของท่อน A และ B พบเห็นการเคลื่อนที่เป็นล าดบัขัน้ ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 
เพอรเ์ฟค 2 เมเจอร ์และ 2 ไมเนอร ์เช่นเดียวกับท่อน A นอกจากนีก้ารเคลื่อนที่ของท านองยังมี
ทิศทางแบบคงที่ โดยมีโนต้ E เป็นโนต้ส าคญั ซึ่งท านองมกัด าเนินวนรอบ ๆ โนต้ E อยู่บ่อยครัง้  

2.5.3.2 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง หัวใจผู้รับใช้  
การศึกษาประพันธ์ท านองบทเพลง พระเจา้ของขา้ มุ่งเน้นศึกษาวิธีการพัฒนา 

โมทีฟท านองของบทเพลงนี้ เพื่อให้เห็นภาพวิธีการประพันธ์ท านอง โดยประเด็นที่ศึกษามี
ดังต่อไปนี ้การถามตอบ (Call and Response) การซ า้ (Repetition) และซีเควนซ์ (Sequence) 
ซึ่งรูปแบบการพฒันารูปประโยคเพลงมีเนือ้หาดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 83 ท านองบทเพลง "หวัใจผูร้บัใช"้ ในท่อน A 

 
ในท่อน A ผูป้ระพันธน์ าโมทีฟที่มีการเคลื่อนที่เป็นล าดับขั้นประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 

เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์มาเป็นส่วนประกอบในการสรา้งสรรคป์ระโยคเพลงที่ 1 
จากนั้นผู ้ประพันธ์ได้สร้างประโยคเพลงถัดไปโดนการน าโครงสร้างของประโยคเพลงที่ 1 มา
ปรบัเปลี่ยนระดับเสียงโดยลักษณะของจังหวะ และความยาวของรูปประโยคเพลงเหมือนกับ
ประโยคเพลงที่ 1 ทุกประการ  
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ภาพประกอบ 84 ท านองบทเพลง "หวัใจผูร้บัใช"้ ในท่อน B 

 
ในท่อน B พบการพฒันารูปประโยคโดยการซ า้อีกครัง้ คือผูป้ระพนัธ์

น าประโยคเพลงที่ 2 ในหอ้งที่ 22-24 เป็นมาซ า้อีกครัง้ในหอ้งที่ 29-32 โดยรูปประโยคที่ขึน้ตน้โนต้ 
A ซึ่งเป็นโนต้โทนิค และจบดว้ยโนต้ E ซึ่งเป็นโนต้โดมินันท์ของบันไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอร ์
นอกจากนีม้ีการใชซ้ีเควนซอี์กครัง้นึงโดยการน าประโยคเพลงที่ 3 มาเป็นองคป์ระกอบในการสรา้ง
ท านองในห้องที่ 33-36 โดยการซ า้ในรูปแบบลักษณะจังหวะเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนระดับเสียง
บางส่วนของประโยค  

จากขอ้มูลในตอนตน้พบว่าท านองบทเพลง หัวใจผูร้บัใช  ้อยู่ในบนัได
เสียงเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอร ์ประกอบดว้ยโนต้ 8 ตัว ในส่วนของการเคลื่อนที่ของท านองมีการ
เคลื่อนเป็นขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรบ์่อยครัง้ ท าใหก้ารเคลื่อนที่ของท านอง
เป็นล าดับขั้น ทิศทางของท านองในท่อน A มีลกัษณะคงที่ มักเริ่มตน้ดว้ยโนต้ A ซึ่งเป็นโนต้โทนิค 
และจบประโยคที่โนต้ A เหมือนเดิม  

2.5.4 วิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง หัวใจผู้รับใช้  
การวิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง หัวใจผูร้บัใช ้มุ่งเน้นศึกษา การด าเนิน

คอรด์ เพื่อให้เห็นถึงวิธีการเรียบเรียงคอรด์ในบทเพลงนี้ โดยประเด็นการด าเนินคอรด์ที่ ได้
ท าการศึกษามี 2 ประเด็นไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว 2) การด าเนิน

22 
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คอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง ซึ่งลกัษณะการด าเนินคอรด์
บทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 85 การด าเนินคอรด์บทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้ในท่อน A 

 
ในท่อน A ผูป้ระพนัธไ์ดจ้ดัเรียงการด าเนินคอรด์ในท่อน A โดยใชค้อรด์ทรยัแอด

ที่อยู่ในบนัไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอรท์ัง้หมด ซึ่งแต่ละคอรด์มีล าดบัดงัต่อไปนี ้ 
Am เป็นคอรด์ล าดบัที่ 1 ของบนัไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอร ์
Dm เป็นคอรด์ล าดบัที่ 4 ของบนัไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอร ์
G เป็นคอรด์ล าดบัที่ 7 ของบนัไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอร ์
Am/E เป็นคอรด์ล าดบัที่ 1 ของบนัไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอร ์

จากขอ้มลูในตอนตน้พบว่าจุดทีน่่าสนใจของการเรียงคอรด์ของคือผูป้ระพันธใ์ชค้อรด์ 
Am/E ซึ่งเป็นคอรด์ที่ 1 ท าหนา้ที่เขา้หาคอรด์ที่ 1 ซึ่งเป็นคอรด์ Am แทนที่จะเป็นคอรด์ Em หรือ E 
แต่ผูป้ระพนัธไ์ดใ้ชค้อรด์ Am/E เพื่อใหแ้นวโนต้ตัวต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่เป็นขัน้คู่ 5 เพอรเ์ฟค ก็
คือโน้ต E เคลื่อนที่เป็นหาโน้ต A เป็นการด าเนินคอรด์ที่น่าสนใจ เป็นการลดบทบาทของการ
ด าเนินคอรด์แบบโดมินนัท ์โดยใชค้อรด์โทนิคมาพลิกกลบัครัง้ที่ 2 มาแทนคอรด์โดมินนัท์ 
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ภาพประกอบ 86 การด าเนินคอรด์บทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้ในท่อน A 

 
ในท่อน A ผูป้ระพันธ์ใหค้วามส าคัญการด าเนินคอรด์ที่คอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์

โดยมีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตัว และการด าเนินโนต้ตวัต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงหรือ
การด าเนินแนวเบสแบบขัน้คู่ 5 เพอรเ์ฟค โดยประเด็นต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 

ในหอ้งที่ คอรด์ Am มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Dm คือโนต้ A  
ในหอ้งที่ คอรด์ Dm มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ G คือโนต้ D  
ในหอ้งที่ คอรด์ G มีการด าเนินแนวเบส 1 เสียงจาก G ไปหา A   
ใหห้้องที่ คอรด์ Am/E มีการด าเนินแนวเบสเป็นขั้นคู่ 5 ไปหาคอรด์ Am ซึ่ง

โนต้เบสคือ E ไปหาโนต้ A  
 

 

ภาพประกอบ 87 การด าเนินคอรด์บทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้ในท่อน B 

 
ในท่อน B ผู้ประพันธ์เรียบเรียงการด าเนินคอรด์โดยใชท้รยัแอดที่อยู่ในบันได 

เสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอร ์และ A ฮารม์อนิกไมเนอร ์โดยประเด็นต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 
F เป็นคอรด์ล าดบัที่ 4 ของบนัไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอร ์ 
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G เป็นคอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอร ์ 
E เป็นคอรด์ล าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง A ฮารม์อนิกไมเนอร ์ 
Am เป็นคอรด์ล าดบัที่ 1 ของบนัไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอร ์ 
 

 

ภาพประกอบ 88 การด าเนินคอรด์บทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้ในท่อน B 

 
ในท่อน B ผูป้ระพนัธย์งัคงใหค้วามส าคญักบัการด าเนินคอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสดุของ

คอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียง และการใชค้อรด์ที่มีโนต้ร่วมกนั โดยประเด็นต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 
คอรด์ F แนวเบสเคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงเต็มไปหาคอรด์ G  
คอรด์ G มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ E คือโนต้ B  
คอรด์ E มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Am คือโนต้ E  
คอรด์ Am มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ F คือโนต้ A  
 

 

ภาพประกอบ 89 การด าเนินคอรด์บทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้ในท่อน B 

 
ในท่อน B ผู ้ประพันธ์ใช้ทรยัแอดที่อยู่ในบันไดเสียง A เนเชอรัลไมเนอร ์และ 

ฮารม์อนิกไมเนอร ์เช่นกนัเดียวกบัท่อน A ซึ่งรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 
F เป็นคอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอร ์ 
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G เป็นคอรด์ล าดบัที่ 7 ของบนัไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอร ์ 
E เป็นคอรด์ล าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง A ฮารม์อนิกไมเนอร ์
Am เป็นคอรด์ล าดบัที่ 1 ของบนัไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอรแ์ละ  
ฮารม์อนิกไมเนอร ์
 

 

ภาพประกอบ 90 การด าเนินคอรด์บทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้ในท่อน B 

 
ในส่วนของท่อน B พบเห็นการด าเนินคอรด์ที่มีความสัมพันธ์แบบโนต้ต ่าสดุของ

คอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงเต็ม และเคลื่อนที่เป็นขัน้คู่ 5 เพอรเ์ฟค นอกจากนีม้ีการด าเนินคอรด์ที่มี
โนต้ร่วมกนั โดยประเด็นต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ F มีการเคลื่อนนที่ขึน้ 1 เสียงไปหาคอรด์ G   
คอรด์ G มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ E คือโนต้ B  
คอรด์ E แนวการด าเนินเบสเคลื่อนที่เป็นขัน้คู่ 5 เพอรเ์ฟคไปหาคอรด์ Am  
คอรด์ Am มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ F คือโนต้ C  
คอรด์ G เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงเต็ม ไปหาคอรด์ Am  

จากขอ้มูลในตอนต้น พบว่าเสียงประสานส่วนมักเป็นคอรด์ทรยัแอดทั้งหมด 
คอรด์ส่วนใหญ่มักอยู่ในบันไดเสียง A เนเชอรร์ลัไมเนอร ์หลักการพิจารณาการด าเนินคอรด์มี
ทัง้หมด 3 ประเด็นคือ 1) การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกนั 2. การด าเนินคอรด์ที่โนต้ต ่าสดุของคอรด์
เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงไปหาอีกคอรด์ 3) การด าเนินคอรด์โนต้ตวัต ่าสดุเคลื่อนเป็นขัน้คู่ 5 เพอร์
เฟคไปหาโนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์ต่อไป  
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2.5.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง หัวใจผู้รับใช้  
ผูวิ้จัยเห็นว่าวิธีการสรา้งสรรคบ์ทรอ้ง หวัใจผูร้บัใช้ ของผูป้ระพันธม์ีลกัษณะเป็น

พรรณนาโวหารเนื่องจาก บทรอ้งส่วนใหญ่บรรยายถึงลักษณะอุปนิสัยของผูน้  าคริสตจักร มา
ผสมผสานกบัการประพนัธบ์ทรอ้งโดยวิธีการ ค าแทรกคู่ ค  าคู่ และค าซอ้น ซึ่งประเด็นต่าง ๆ ในแต่
ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

บทรอ้งในท่อน A  
“สุดรักและสุดห่วง ถนอมดงัแกว้ตา  
 ดุจดังบิดาที่รกัลกู  
 ปลูกฝังสรา้งชีวิต อทุิศทัง้จิตใจ หวงัเพียงใหเ้จา้เติบโต 
 จากวนัที่เกิดมา ลกูจ๋าพ่อห่วงใย ดแูลอยู่ใกลไ้ม่ทิง้ห่าง  
 เมื่อยามมีปัญหา เขา้มาช่วยแกไ้ข นีแ้หละหวัใจผูร้บัใช”้  

จากบทรอ้งในท่อน A พบเห็นประพันธ์บทรอ้งโดยวิธีการ ค าแทรกคู่  คือ ค าว่า 
สุดรกัและสุดห่วง โดยมีค าว่า “รกัและ” แทรก 2 ค า  และ ค าคู่ คือ ดุจดัง ที่มีค  าสัมผัสพยัญชนะ
ชิดกนัสองค า ในส่วนของค าซอ้น คือค าว่า ปลูกฝัง โดยการน าค าสองค าที่มีความหมายตรงขา้ม
กนัมาซอ้นกนั  

บทรอ้งในท่อน B 
 “จะทุ่มเทร่างกาย จิตใจและวิญญาณ ทุกโมงยามสั่งสอนเทศนา  
 ดว้ยมานะและอดทน ต่อสูไ้ม่เคยหวั่น ในใจหวงัเพียงเจา้เติบโต 
 ไม่ว่าเป็นหรือตาย กลับกลายเป็นผงคลี จะไม่หนีจากทางที่มุ่งหวงั 
 เป่ียมพลงัที่ฝ่ังใจ หลกัชยัที่หมายมั่น รอวนันัน้รางวลัแห่งศักดิ์ศรี”  

ลกัษณะบทรอ้งในท่อน B พบเห็นค าสมัผสัพยญัชนะแบบค าคู่เป็นอย่างมาก 
ไดแ้ก่ ทุ่มเท จิตใจ สั่งสอน กลับกลาย และศักดิ์ศรี นอกจากนีมี้การสัมผัสสระโดนแบบค าเคียง 
ไดแ้ก่ ในใจ  

บทรอ้งในท่อน A2  
 “สุดรกัสุดบูชา เสาะหาน า้พระทยั ถ่อมจิตใจในพระเจา้  
 เชื่อฟังพระบญัชา สั่งว่าจงเลีย้งด ูฝูงแกะที่เราไดม้อบหมาย  
 ไม่คิดจะท้อแท้ หากแมก้ายเสื่อมไป แต่จิตใจจ าเริญขึน้  
 ต่อสูส้ดุก าลงั แข่งขันถึงจุดหมาย จนชีพวายใตก้างเขน”  
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บทรอ้งในท่อน A2 พบเห็นค าแทรกคู่ไดแ้ก่ สดุรกัสดุ โดยมีค าว่า “รกั” คั่นหนึ่งค า 
และ ค าแทรกคู่ คือ จิตใจจ าเริญ   

จากวิเคราะหบ์ทรอ้ง หัวใจผูร้บัใช ้พบว่ามีวิธีการเรียบเรียงบทรอ้งของผูป้ระพนัธ์
มีลักษณะเป็นบรรยายโวหารถึงลักษณะของผูร้บัใชข้ององคป์ระผูเ้ป็นเจา้ นอกจากนีม้ีการใชค้  า 
ค าคู่ ในท่อน A และ A2 ไดแ้ก่ ค  าว่า ดุจดัง และ ปลุกฝัง  ในส่วนของค าซอ้น พบเห็น ค าคู่ ไดแ้ก่ 
ทุ่มเท จิตใจ สั่งสอน ในใจ และกลบักลาย ในส่วนของค าแทรกคู่พบเห็นในท่อน A  คือ ค าว่าสดุรกั
และสดุห่วง  

2.6 วิเคราะหห์ลักการประพันธบ์ทเพลง ข้ายอมทุกสิง่  
ปัจจุบันศาสนจารย ์ดร อานุภาพ วิชิตนันทน ์เป็นศิษยาภิบาลที่คริสตจักรเสรีภาพ

กรุงเทพ และบทบาทหนา้ที่ต่าง ๆ ของคริสเตียนในประเทศไทย ได้แก่ เป็นคณะกรรมการของ 
สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย คณะกรรมการเพื่อการประกาศและการเพิ่มพูนคริสตจักร ใน
คณะกรรมการประสานงานคริสตจักรโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย เป็นผู้ประสานกลุ่ม G12 
ประจ าประเทศไทย และประธานคริสเตียนสัมพันธ์แห่งประเทศไทยสมัยที่ 5 จบการศึกษาด้าน 
ศาสนศาสตร ์จากประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ศาสนจารย์ ดร อานุภาพ วิชิตนันทน์ ยังมี
ผลงานดา้นการประพันธบ์ทเพลงนมสัการที่คริสตจักรอ่ื์น ๆ ไดน้ าผลงานไปใชน้มสัการพระเจา้ใน
วนัอาทิตยอ์ยู่บ่อยครัง้ โดยเฉพาะบทเพลง ขา้ยอมทุกสิ่ง  

บทเพลง ขา้ยอมทุกสิ่ง ประพันธ์โดยศาสนจารย ์ดร อานุภาพ วิชิตนันทน ์เรียบเรียง
โดย อินทัช เรืองชาญ ขบัรอ้งโดย สันติภาพ วิชิตนันทน ์เผยแพร่เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2011 
กับพันธกิจใจก าลังมา บทเพลงนี้ได้ทุกใช้นมัสการพระเจา้เป็นอย่างมาก ไดแ้ก่ คริสตจักรพระ
กรุณากรุงเทพ และคริสตจกัรเสรีภาพพทัยา เป็นตน้  

ในการศึกษาบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง ผู ้วิจัยนั้นมุ่งเน้นศึกษา โครงสร้างบทเพลง
นมัสการพระเจา้ การใชเ้ครื่องดนตรี ท านองและบันไดเสียงการประสานเสียง และบทรอ้ง  เพื่อให้
เข้าใจถึงองค์ประกอบของบทเพลง และน าข้อมูลที่ไดน้ ามาเป็นแนวทางการประพันธ์บท เพลง
นมสัการพระเจา้บทใหม่ โดยประเด็นต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 
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2.6.1 โครงสร้างบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง  

โครงสร้างของบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง  มีลักษณะเป็นบทเพลงสมัยนิยม
ประกอบด้วยไดแ้ก่ ท่อน A ท่อน B ท่อนดนตรีบรรเลง และท่อนจบ  บทเพลงนีม้ีความยาว 5.34 
นาที โดยบทเพลงมีการด าเนินดงัต่อไปนี ้ 

ท่อน A     หอ้งที่ 2-10  
ท่อน B   หอ้งที่ 11-25  
ท่อนบรรเลงเครื่องดนตรี หอ้งที่ 26-31 
ท่อน B2    หอ้งที่ 32-46 
ท่อนจบ    หอ้งที่ 47-50 

2.6.2 การใช้เคร่ืองดนตรี ข้ายอมทุกสิ่ง 
การใช้เครื่องดนตรีบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง มีลักษณะเป็นวงดนตรี 3 ชิ ้น

ประกอบดว้ย กีต้ารไ์ฟฟ้า กีตา้รเ์บส และ กลองชุด เหมาะส าหรบังานที่ตอ้งการความเรียบง่าย 
รูปแบบวงดนตรีแบบนิยมใชใ้นดนตรีแจ๊ส ดนตรีบูลส ์และดนตรีสมยันิยม เป็นอย่างมาก 

2.6.3 วิเคราะหท์ านองและบันไดเสียงบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง 
การวิเคราะห์ท านองบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง เป็นการศึกษาบันไดเสียง และ

หลักการประพันธ์ท านอง โดยมุ่งเนน้ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของท านอง และการพัฒนารูป
ประโยคเพลง เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการประพนัธท์ านอง โดยเนือ้หามีดงัต่อไปนี ้ 
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2.6.3.1 บันไดเสียงบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง  
 บันไดเสียงของบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ ง อยู่ ในบันไดเสียง คือ G เมเจอร ์

ประกอบดว้ยโนต้ G-A-B-C-D-E-F#-G   
2.6.3.2 การเคลื่อนท่ีท านองของบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง  
การเคลื่อนของท านองบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง มักเคลื่อนที่ เป็นล าดับขั้น 

ประกอบดว้ยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร์ และคู่ 2 ไมเนอร ์เป็นอย่างมาก โดยท านองในท่อน 
ต่าง ๆ มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 91 ท านองบทเพลง "ขา้ยอมทุกสิ่ง" ในท่อน A 

 
ผูป้ระพนัธไ์ดน้ าเสนอการประพนัธท์ านองโดยใหค้วามส าคญักบัการเคลื่อนที่ของ

ท านองเป็นล าดับขั้น ประกอบด้วยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรอ์นัเป็นส่วนมาก 
นอกจากนีพ้บเห็นท านองบางส่วนมีเคลื่อนที่เป็นขัน้คู่ 4 เพอรเ์ฟค (P4) 7 ไมเนอร ์(m7) เพื่อใหก้าร
เคลื่อนที่ของท านองมีมิติมากขึน้ อย่างไรก็ตามการเคลื่อนที่เป็นขึน้คู่ 4 เพอรเ์ฟค และคู่ 7 ไมเนอร์
พบเห็นไม่มากนกั เมื่อวิเคราะหท์ านองอนัเป็นภาพรวมแลว้ พบเห็นการเคลื่อนที่ขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 
2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรน์ั้นมีมากกว่า ดังนั้นเคลื่อนที่ของท านองในท่อน A จึงมีลักษณะการ
เคลื่อนที่เป็นล าดบัขัน้ 
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ภาพประกอบ 92 ท านองบทเพลง ขา้ยอมทุกสิ่ง ในท่อน B 

 

 

ภาพประกอบ 93 ท านองบทเพลง ขา้ยอมทุกสิ่ง ในท่อน B 
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ผูป้ระพนัธไ์ดส้รา้งสรรคท์ านองในท่อน B  โดยใหค้วามส าคญักบัการเคลื่อนของ
ท านองเป็นขั้นคู่ 7 ไมเนอรใ์นตอนเริ่มต้นประโยคเพลง จากนั้นก็พบเห็นขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 
เมเจอร ์และคู่ 3 ไมเนอรเ์ป็นอย่างมาก จึงพบว่าท านองมักเคลื่อนที่เป็นล าดับขัน้ แต่มีการใชก้าร
เคลื่อนที่ท านองเป็นขัน้คู่ 7 เมเจอรม์าสรา้งมิติใหก้บัท านองเพลง ส่งผลใหท้ านองท่อน B มีความ
แตกต่างกบัท่อน A 

2.6.3.3 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง  
การศึกษาประพนัธท์ านองบทเพลง พระเจา้ของขา้ มุ่งเนน้ศึกษาวิธีการพฒันาโม

ทีฟท านองของบทเพลงนี ้เพื่อใหเ้ห็นภาพวิธีการประพนัธท์ านอง โดยประเด็นที่ศึกษามีดังต่อไปนี ้
การถามตอบ (Call and Response) การซ า้ (Repetition) และซีเควนซ ์(Sequence) ซึ่งรูปแบบ
การพฒันารูปประโยคเพลงมีเนือ้หาดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 94 ท านองบทเพลง "ขา้ยอมทุกสิ่ง" ในท่อน A 

 

จากขอ้มูลในตอนตน้พบว่าผูป้ระพันธ์ประพันธ ์โมทีฟ 1 โมทีฟ 2 และ โมทีฟ 3 
โดยให้ท านองมีการเคลื่อนที่ของท านองเป็นขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่  2 ไมเนอรเ์ป็น
อย่างมาก จากนั้นผูป้ระพันธ์น าโครงสรา้งของ โมทีฟทั้ง 3 นี ้มาสรา้งสรรคท์ านองถัดไปโดยใช้
หลักการซีเควนซ ์โดยการซ า้ลักษณะจังหวะ และความยาวของโมทีฟ แต่มีการปรบัเปลี่ยนระดับ
เสียงของท านองที่สรา้งขึน้ใหม่  
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ภาพประกอบ 95 ท านองบทเพลง "ขา้ยอมทุกสิ่ง" ในท่อน B 

 
ในส่วนของท านองในท่อน B ผูป้ระพันธ์สรา้งสรรคป์ระโยคที่ 1 ที่มีการเคลื่อนที่

ของท านองเป็นล าดับขั้นประกอบด้วยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์แล้วน า
โครงสรา้งประโยคที่ 1 มาสรา้งสรรค์ท านองถัดไปดว้ย 2 วิธีไดแ้ก่ 1) การซ า้ท านอง 2) ซีเควนซ ์
โดยการซ า้รูปแบบของจงัหวะ ความยาวประโยค แต่มีการปรบัเปลี่ยนระดบัเสียงบางส่วน  

2.6.4 วิเคราะหป์ระสานเสียงบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง  
การวิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง พระเจา้ของขา้ มุ่งเนน้ศึกษา การด าเนิน

คอรด์ เพื่อให้เห็นถึงวิธีการเรียบเรียงคอรด์ในบทเพลงนี้ โดยประเด็นการด าเนินคอรด์ที่ได้
ท าการศึกษามี 2 ประเด็นไดแ้ก่ 1. การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว 2. การด าเนิน
คอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง ซึ่งลกัษณะการด าเนินคอรด์
บทเพลงพระเจา้ของขา้ ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 96 การด าเนินคอรด์บทเพลง ขา้ยอมทุกสิ่ง ในท่อน A 

การซ า้ 

การซ า้ 

การซ า้ 
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ผูป้ระพนัธ์น าเสนอการด าเนินคอรด์ในท่อน A โดยใชท้รยัแอดที่อยู่ในบนัไดเสียง 
G เมเจอร ์ซึ่งล าดบัทรยัแอดในท่อน A มีดงัต่อไปนี ้  

คอรด์ G เป็นคอรด์ล าดบัที่ 1 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
คอรด์ Em เป็นคอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
คอรด์ C เป็นคอรด์ล าดบัที่ 4 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
คอรด์ Am เป็นคอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
คอรด์ D เป็นคอรด์ล าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
 

 

ภาพประกอบ 97 การด าเนินเสียงประสานบทเพลง ขา้ยอมทุกสิ่ง ในท่อน B 

 
พบว่าผู้ประพันธ์ให้ความส าคัญกับการด าเนินคอรด์ ที่อยู่ในบันไดเสียง G 

เมเจอร ์โดยมีคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์หนึ่งมีโนต้ร่วมกันอย่างน้อย 1 ตัว และการโน้ตต าสุดของ
คอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง ครึ่งเสียง และ 1 เสียง โดยรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ G มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Bm คือโนต้ D  
คอรด์ Am มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ C คือโนต้ C  
คอรด์ Bm ด าเนินแนวเบสเคลื่อนที่ขึน้ ½ เสียงไปหาคอรด์ C  
คอรด์ C ด าเนินแนวเบสเคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงไปหาคอรด์ D 
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ภาพประกอบ 98 การด าเนินเสียงประสานบทเพลง ขา้ยอมทุกสิ่ง ในท่อน C 

 
การด าเนินคอรด์ในท่อน B มีการใชค้อรด์ที่อยู่ในบันไดเสียง G เมเจอรท์ั้งหมด

เช่นเดียวกบัท่อน A ซึ่งล าดบัคอรด์ต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 
คอรด์ G เป็นคอรด์ล าดบัที่ 1 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
คอรด์ Em เป็นคอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
คอรด์ Am เป็นคอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
คอรด์ D เป็นคอรด์ล าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์
 

 

ภาพประกอบ 99 การด าเนินเสียงประสานบทเพลง ขา้ยอมทุกสิ่ง ในท่อน C 
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ในส่วนของการด าเนินคอรด์ในท่อน C มักเป็นทรยัแอดในบนัไดเสียง G เมเจอร์
โดยผูป้ระพันธ์ใหค้วามส าคัญกับการด าเนินคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์โนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว 
โดยแต่ละคอรด์มีความสมัพนัธก์นัดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ G มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Em คือโนต้ G และ B  
คอรด์ Em มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Am คือโนต้ E 
คอรด์ Am มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ D คือโนต้ A 
คอรด์ D มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ G คือโนต้ D  

จากการวิเคราะหเ์สียงประสานบทเพลง “ขา้ยอมทุกสิ่ง” เห็นไดว่้าผูป้ระพันธม์ัก
ใหค้วามส าคญักบัการด าเนินคอรด์ จากคอรด์นึงไปสู่อีกคอรด์นึงมีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตวั และ
การเคลื่อนที่ของโนต้ตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 และ ½ เสียง ภายใตก้รอบของการ
ด าเนินคอรด์ที่อยู่ในบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 

2.6.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง  
บทเพลง ขา้ยอมทุกสิ่ง มกัพบค าว่า “ขา้” อยู่บ่อยครัง้มาก แต่บทเพลงนมสัการ

พระเจา้กลบัพบเห็นค าว่า เช่น ผม ลกู และหนู ไม่บ่อยนกั เมื่อคน้ควา้จากพระคริสตธรรมคมัภีรน์ัน้ 
ค  าว่า “ขา้” นัน้ถูกใชบ้่อยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะพระธรรมสดดุี เป็นหมวดที่คริสเตียนมกัเรียกว่า 
ปัญญานิพนธ์ เป็นการรวบรวมบทกวี หรือบทเพลงอาณาจักรอิสราเอลทั้งหมด 150 บท นัก
ประพนัธ์เพลงมักน าเนือ้หาในพระธรรมสดุดี มาใชเ้ป็นอย่างมาก บา้งก็น าขอ้ความในพระคัมภีร์
ทัง้หมดมาใส่ใหส้อดคลอ้งกับท านองที่ผูป้ระพันธ์เรียบเรียงขึน้มาทัง้หมด หรือน าเฉพาะบางส่วน
มาเป็นองคป์ระกอบของบทเพลง เมื่อระยะเวลาผ่านไปนานค าว่า “ขา้” ปรากฏในพระธรรมสดุดี
บ่อยมาก ถูกใชม้าเป็นระยะเวลานาน คริสเตียนจึงคุน้เคยกบัค าว่า “ขา้”  

 เนื่องจากบทเพลงนีม้ี 2 ท่อนเท่านัน้ที่มีบทรอ้งคือ ท่อน A และ B บทวิเคราะหน์ี ้
ผูวิ้จยัจะวิเคราะหเ์ป็น 2 ประเด็น คือ ความหมายของบทเพลง และภาษา โดยประเด็นมีดงัต่อไปนี ้ 

บทรอ้งบทเพลง “ขา้ยอมทุกสิ่ง” ท่อน A  
“ขา้ยอมทุกสิ่ง จะเชื่อฟังพระองคท์ุกอย่าง  
 สิ่งใดที่ทรงบญัชา ขา้ขอท าตาม 
 เมื่อรูว่้านั่นเป็นน า้พระทยั”  

จากการวิเคราะหเ์นือ้หาของบทเพลง เป็นการแสดงเจตนาของการยอมท าทุกสิ่ง
ทุกอย่างตามหลกัค าสอนของพระเยซูคริสต ์มากกว่าการยอมท าตามใจตนเอง ขอ้ความที่แสดงถึง
การยอมจ านนต่อองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้คือ “ยอมทุกสิ่ง” “เชื่อฟัง” และ “ขอท าตาม”  
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ในส่วนของบทรอ้งผู ้ประพันธ์มีการสัมผัสค าเช่น ค าว่า “สิ่ง” กับค าว่า “ฟัง” มี
พยัญชนะเดียวกันคือ ง เป็นการสัมผัสที่ไม่ไดอ้ยู่ในวรรคเดียวกัน โดยมีการสัมผัสระหว่างค า
สดุทา้ยของวรรคแรก กบัค าที่ 3 ของวรรคที่ 2  จากนั้นมีการสัมผสัสระระหว่างค าสดุทา้ยของวรรค
ที่ 2 ค าว่า “อย่าง” สมัผสักบัค าสดุทา้ยของวรรคที่ 3 คือ “ชา” และ มีการสมัผสัสระ คือว่า “ชา้” ค  า
สดุทา้ยของวรรคที่ 3 กบัว่า “ท า” ซึ่งเป็นค าที่ 3 ของวรรคที่ 4  

บทรอ้งในท่อน B 
 “ขา้รกัพระองคด์ว้ยสิน้สดุก าลงั 
  ขา้ขอเทิดทูนบูชาพระนามพระองค ์ 
  ขา้ขอเทใจออกมาเป็นค าสรรเสริญ  
  ขา้ขอชูมือ ถวายค าสดดุี  
  ในชีวิตนีข้า้มีพระองคผ์ูเ้ดียว เป็นพระเจา้”  

จากท่อน B ผูป้ระพันธ์ใชก้ารซ า้ค  าต่างวรรค คือค าว่า “ขา้” บ่อยครัง้ โดยน าค า
ว่า “ขา้” มาซ า้ขึน้ตน้ประโยควรรคที่ 1 2 3 และ 4 จากนั้นมีการเพิ่มเติมขอ้ความที่ตามมาหลงัค า
ซ  า้ เพื่อขยายความหมายใหม้ีความชัดเจนมากขึน้ เช่น  ขา้ (ค าซ  า้) + รกัพระองคด์ว้ยสิน้สดุก าลัง 
(ขอ้ความตามหลัง) หรือ ขา้ (ค าซ  า้) + ขอเทิดทูนบูชาพระนามพระองค์ (ขอ้ความตามหลงั) เป็น
ตน้  

2.7 วิเคราะหห์ลักการประพันธบ์ทเพลง รักอัศจรรย ์ 
บทเพลง รกัอัศจรรย ์ประพันธแ์ละเรียบเรียงโดย นายอภิชิต ศาสตรี บทเพลงนีไ้ดถู้ก

เผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562 ในเว็ปยูทูป (Youtube) และ
เฟสบุ๊ค (Facebook) ในเพจรูจ้ักโลกนีใ้หม้ากขึน้ ซึ่งเป็นเพจที่มีชื่อเสียงในแวดวงการประกาศพระ
กิตติคณุของพระเยซูคริสต ์ 

ในการศึกษาบทเพลง รกัอศัจรรย ์ผูวิ้จยันัน้มุ่งเนน้ศึกษา โครงสรา้งบทเพลงนมสัการ
พระเจา้ การใชเ้ครื่องดนตรี ท านองและบันไดเสียง การประสานเสียง และบทรอ้ง เพื่อใหเ้ขา้ใจถึง
องคป์ระกอบของบทเพลง และน าขอ้มลูที่ไดน้ ามาเป็นแนวทางการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการพระ
เจา้บทใหม่  
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2.7.1 โครงสร้างบทเพลง รักอัศจรรย ์ 

โครงสรา้งของบทเพลง รกัอัศจรรย์ มี 4 ท่อนประกอบด้วย ท่อนน า ท่อน A  B 
และ C มกัพบเห็นในดนตรีแจ๊ส และดนตรีสมยันิยมบ่อยครัง้ บทเพลงนีม้ีความยาว 5.14 นาที โดย
บทเพลงนีม้ีการด าเนินท่อนต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้ 

ท่อนน า   หอ้งที่ 1-5  
ท่อน A1     หอ้งที่ 6-13 
ท่อน B   หอ้งที่ 14-18 
ท่อน C   หอ้งที่ 19-30 
ท่อน A2    หอ้งที่ 31-38 
ท่อน B2    หอ้งที่ 39-43 
ท่อน C2   หอ้งที่ 44-51 
ท่อนประสานเสียง 2 แนว หอ้งที่ 52-65 
ท่อน C3   หอ้งที่ 66-76 
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2.7.2 การใช้เคร่ืองดนตรี รักอัศจรรย ์ 
การใชเ้ครื่องดนตรีบทเพลง รกัอัศจรรย์ ใชเ้พียงเปียโนประกอบการขับรอ้ง มี

ลักษณะมีเป็น วงดนตรี 1 ชิน้เหมาะส าหรบังานที่ต้องการความเรียบง่าย รูปแบบวงดนตรีแบบ
นิยมใชใ้นดนตรีแจ๊ส และดนตรีสมยันิยม  

2.7.3 วิเคราะหท์ านองและบันไดเสียงบทเพลง รักอัศจรรย ์
การวิเคราะห์ท านองบทเพลง พระเจ้าของข้า เป็นการศึกษาบันไดเสียง และ

หลักการประพันธ์ท านอง โดยมุ่งเนน้ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของท านอง และการพัฒนารูป
ประโยคเพลง เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการประพนัธท์ านอง โดยเนือ้หามีดงัต่อไปนี ้ 

2.7.3.1 บันไดเสียงบทเพลง รักอัศจรรย ์ 
บนัไดเสียงของบทเพลง รกัอศัจรรย ์อยู่ในบนัไดเสียง คือ C เมเจอร ์ประกอบดว้ย

โนต้ C-D-E-F-G-A-B-C   
2.7.3.2 การเคลื่อนท่ีท านองบทเพลง รักอัศจรรย ์ 
การเคลื่อนของท านองบทเพลง รักอัศจรรย์ มัก เคลื่อนที่ เป็นล าดับขั้น 

ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์เป็นอย่างมาก โดยท านองในท่อนต่าง 
ๆ มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 100 การด าเนินคอรด์บทเพลง รกัอศัจรรย ์ในท่อน A 

จากภาพประกอบที่ 117 พบว่าผู้ประพันธ์ให้ความส าคัญกับการเคลื่อนของ
ท านอง ในท่อน A ใหม้ีลกัษณะเป็นล าดับขัน้ ประกอบดว้ยขัน้คู่เสียง 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และ 
2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก  
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ภาพประกอบ 101 ท านองบทเพลง "รกัอศัจรรย"์ ในท่อน B 

 

พบว่าท านองในท่อน B มีการเคลื่อนที่ของท านองมีลกัษณะเป็นขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟค 
และคู่ 2 เมเจอรเ์ป็นส่วนมาก ท าใหท้ านองเคลื่อนที่เป็นล าดบัขัน้ เช่นเดียวกบัท่อน A  
 

 

ภาพประกอบ 102 ท านองบทเพลง รกัอศัจรรย ์ในท่อน C 

ท านองในท่อน C ตั้งแต่หอ้งที่ 19-30 พบว่ามีการเคลื่อนของท านองเป็นขั้นคู่
เสียง 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก เช่นเดียวกบัท่อน A และท่อน B  

เห็นว่าผู ้ประพันธ์มีความมุ่งเน้นใหท้ านองมีการเคลื่อนที่เป็นล าดับขั้นทั้ง ๆ ที่ 
ท านองมีการเคลื่อนที่เป็นขั้นคู่ 3 ไมเนอร ์และคู่ 6 เมเจอร์ เพื่อใหเ้กิดมิติของการเคลื่อนที่ของ
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ท านองมากขึน้ อย่างไรก็ตามขัน้คู่ 3 ไมเนอร ์และคู่ 6 เมเจอรพ์บเห็นเพียง 1 หรือ 2 ที่เท่านัน้ ท าให้
เห็นไดช้ดัเจนว่าจุดมุ่งหมายของผูป้ระพนัธป์รารถนาใหท้ านองเคลื่อนเป็นล าดบัขัน้  

2.7.3.3 การพัฒนาโมทีฟของบทเพลง รักอัศจรรย ์ 
การศึกษาประพนัธท์ านองบทเพลง รกัอัศจรรย ์มุ่งเนน้ศึกษาวิธีการพัฒนาโมทีฟ

ท านองของบทเพลงนี ้เพื่อใหเ้ห็นภาพวิธีการประพนัธท์ านอง โดยประเด็นที่ศึกษามีดงัต่อไปนี ้การ
ถามตอบ การซ า้ และซีเควนซ ์ซึ่งรูปแบบการพฒันารูปประโยคเพลงมีเนือ้หาดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 103 ท านองบทเพลง รกัอศัจรรยใ์นท่อน  A 

 
นอกจากท านองเคลื่อนที่เป็นขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์ผูวิ้จยั

พบเห็นประเด็นที่น่าสนใจคือ การพฒันารูปประโยคแบบถามตอม ซึ่งเป็นวิธีการประพนัธท์ี่นิยมใช้
ในดนตรีบูลสเ์ป็นอย่างมาก โดยการท านองถาม ในหอ้งที่ 6-9 มาเป็นเป็นองคป์ระกอบในท านอง
ตอบในหอ้งที่ 10 – 13 โดยท านองทัง้ 2 นีม้ีลักษณะคลา้ยคลึงกันแต่อาจมีการเปลี่ยนระดับเสียง
ของท านองในช่วงทา้ยประโยค  
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ภาพประกอบ 104 ท านองบทเพลง รกัอศัจรรยใ์นท่อน B 

 
พบว่าผูป้ระพันธ์ใชห้ลักการ ถามตอบ อีกครัง้โดยน าโครงสรา้งท านองถามใน

หอ้งที่ 14-15 มาปรบัเปลี่ยนเปลี่ยนระดบัเสียง และขยาย (Augmentation) จงัหวะในช่วงทา้ยจาก
เขบ็ต 2 ชัน้เป็นเขบ็ตชัน้เดียว ท าใหท้ าเกิดท านองตอบในหอ้งที่ 16-17  

 

 

ภาพประกอบ 105 ท านองบทเพลง รกัอศัจรรยใ์นท่อน C 
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นอกจากพบเห็นท านองที่มีการเคลื่อนของท านองเป็นล าดบัขัน้ที่ประกอบดว้ยขัน้
คู่เสียง 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 3 ไมเนอรอ์ันเป็นส่วนมากแลว้ ยงัเห็นวิธีการประพนัธท์ านอง
โดยวิธีการ ถามตอบ อีกครัง้เช่นเดียวกบัท่อน A และท่อน B 

จาการวิเคราะหท์ านองเพลง รกัอัศจรรย์ พบเห็นวิธีการเรียบเรียงท านองของ
ผูป้ระพันธค์ือ ผูป้ระพนัธใ์หค้วามส าคญักบัการพฒันาท านองเพลงโดยวิธีการถามตอบ อนัเป็นวิธี
ที่นิยมใชก้ารประพนัธเ์พลง หรือการดน้สด ของดนตรีกอสเปลผิวสีประเทศสหรฐัอเมริกา   

2.7.4 วิเคราะหป์ระสานเสียงบทเพลง รักอัศจรรย ์
การวิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง รกัอัศจรรย์ มุ่งเนน้ศึกษา การด าเนิน

คอรด์ เพื่อให้เห็นถึงวิธีการเรียบเรียงคอรด์ในบทเพลงนี้ โดยประเด็นการด าเนินคอรด์ที่ได้
ท าการศึกษามี 2 ประเด็นไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว 2) การด าเนิน
คอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง ซึ่งลกัษณะการด าเนินคอรด์
บทเพลงพระเจา้ของขา้ ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 106 การด าเนินเสยีงประสานบทเพลง รกัอศัจรรย ์ในท่อนน า 

 
ในส่วนของการด าเนินคอรด์ในท่อนน า พบว่าผู้ประพันธ์น าเสนอคอรด์ทบเจ็ด 

(Seventh Chord) เป็นอย่างมากซึ่งแต่ละคอรด์มักอยู่ในบันไดเสียง C เมเจอรโ์ดยแต่ละคอรด์มี
ดงัต่อไปนี ้ 

Fmaj7 เป็นคอรด์ที่ 4 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
Gsus4 เป็นคอรด์ที่ 5 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
Em7 เป็นคอรด์ที่ 3 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
Am7 เป็นคอรด์ที่ 6 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
Dm7 เป็นคอรด์ที่ 2 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
C เป็นคอรด์ที่ 1 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
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ภาพประกอบ 107 การด าเนินคอรด์บทเพลง รกัอศัจรรย ์ในท่อนน า 

 
ในส่วนของท่อนน า ผูป้ระพันธ์ใหค้วามส าคญักับการด าเนินคอรด์จากคอรด์ที่มี

โนต้ร่วมกนัเป็นอย่างมาก โดยการด าเนินคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์มีความสมัพนัธก์นัดงัต่อไปนี ้  
Fmaj7 มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ G9sus4 คือโนต้ A กบัโนต้ C  
G9sus4 มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Em7 คือโนต้ G กบัโนต้ D  
Em7 มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Am7 คือโนต้ E  
Am7 มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Dm7 คือโนต้ A กบัโนต้ C  
Dm7 มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ G9sus4 คือโนต้ A กบัโนต้ C และ D  
G9sus4 มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ G คือโนต้ A กบัโนต้ G และ D  
G มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ C คือโนต้ G  

จากขอ้มลูในเบือ้งตน้เหน็ไดว่้า คอรด์ส่วนใหญ่มกัมีโนต้ร่วม 2 โนต้เป็นอย่างมาก 
เนื่องจากคอรด์ส่วนใหญ่มกัเป็นคอรด์ทบเจด็ นอกจากนีม้ีการใชค้อรด์ G9sus4 ด าเนินไปหาคอรด์ 
G ท าใหก้ารด าเนินคอรด์มีความหลากหลายมาขึน้  

 

ภาพประกอบ 108 การด าเนินคอรด์บทเพลง รกัอศัจรรย ์ในท่อน A 
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ลกัษณะการด าเนินคอรด์ในท่อน A มีลกัษณะเป็นทรยัแอดที่อยู่ในบนัไดเสียง C 
เมเจอร ์โดยคอรด์มีล าดบัดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ C เป็นคอรด์ที่ 1 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
คอรด์ Dm เป็นคอรด์ที่ 2 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์
คอรด์ Em เป็นคอรด์ที่ 3 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์
คอรด์ G เป็นคอรด์ที่ 5 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์
คอรด์ Gsus4 เป็นคอรด์ที่ 4 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์
 

 

ภาพประกอบ 109 การด าเนินคอรด์บทเพลง รกัอศัจรรย ์ในท่อน A 

 
ในท่อน A ลักษณะการด าเนินคอรด์มักอยู่ในบันไดเสียง C เมเจอรก์ารเคลื่อนที่

จากคอรด์หนึ่งไปยงัอีกคอรด์จะมีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตวั และการด าเนินคอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสุด
ของคอรด์เคลื่อนที่ลงหนึ่งเสียง โดยประเด็นต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 

C มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Em คือโนต้ E และ G  
Em มีการเคลื่อนที่ด  าเนินแนวเบสลงหนึ่งเสียงไปหาคอรด์ Em  
Dm มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Gsus4 คือโนต้ D 
Gsus4 มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ G คือโนต้ G และ D  

 

ภาพประกอบ 110 การด าเนินคอรด์บทเพลง รกัอศัจรรย ์ในท่อน B 
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การด าเนินคอรด์ในท่อน B คอรด์ส่วนใหญ่มกัเป็นคอรด์ทบเจด็ที่อยู่ในบนัไดเสยีง 
C เมเจอรท์ัง้หมด  นอกจากนีผู้ป้ระพนัธม์ีการเปลี่ยนคอรด์ในตอนตน้เดิมคอรด์ท่อน A เป็นคอรด์ 
C ซึ่งเป็นคอรด์เมเจอร ์กลายเป็นคอรด์ Em7 ซึ่งเป็นคอรด์ไมเนอร ์เพื่อให้เกิดความแตกต่าง
ระหว่างท่อน A กับท่อน C นอกจากนีเ้พื่อใหไ้ดข้อ้มลูชดัเจนที่สดุ ผูวิ้จยัขอแจกแจงล าดบัคอรด์ใน
บนัไดเสียง C เมเจอรด์งัต่อไปนี ้ 

Em7 เป็นคอรด์ล าดบัที่ 3 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
Am7 เป็นคอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
Gsus4 เป็นคอรด์ล าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
G เป็นคอรด์ล าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 

 

 

ภาพประกอบ 111 การด าเนินคอรด์บทเพลง "รกัอศัจรรย"์ ในท่อน B 

 
ผู้ประพันธ์ให้ความส าคัญการด าเนินคอร์ดที่อยู่ ในบันไดเสียง C เมเจอร ์

เช่นเดียวกบัท่อน A โดยโดยใหก้ารด าเนินคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์หนึ่งมีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตวั
ซึ่งแต่ละคอรด์มีโนต้ร่วมกนัดงัต่อไปนี ้ 

Em7 มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Am7 คือโนต้ E และ G  
Am7 มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Dm7 คือโนต้ A และ C  
Dm7 มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ G9sus4 คือโนต้ F, A, C และ D 
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ภาพประกอบ 112 การด าเนินคอรด์บทเพลง "รกัอศัจรรย"์ ในท่อน C 

 
ในท่อน C ผูป้ระพันธ์ใชค้อรด์ในบันไดเสียง C เมเจอรม์ีการเปลี่ยนคอรด์เริ่มตน้

จากเดิมเป็นคอรด์ไมเนอร ์กลายเป็นคอรด์เมเจอร ์เพื่อใหท้่อนเพลงมีความแตกต่างกนั โดยคอรด์ที่
ผูป้ระพันธ์ไดน้ ามาเรียบเรียงมักอยู่ในบันไดเสียง และคอรด์โดมินันทล์ าดับ 2 ของ C เมเจอรซ์ึ่ง
คอรด์ในท่อน B มีล าดบัดงัต่อไปนี ้ 

Fmaj7 เป็นคอรด์ล าดบัที่ 4 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
Gsus4 เป็นคอรด์ล าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
Em7 เป็นคอรด์ล าดบัที่ 3 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
Am7 เป็นคอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
Gm7 เป็นคอรด์ล าดบัที่ 2 ของ 4 ในบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
C7 เป็นคอรด์โดมินันทล์ าดับที่ 5 ของ 4 ในบันไดเสียงบันไดเสียง C 

เมเจอร ์ 
จากการวิเคราะห์พบว่าการด าเนินคอรด์ของบทเพลงนี้มีลักษณะ Fmaj7 – 

Gsus4 – Em7 – Am7 -Dm7 – Gsus4 – C โดยมีล าดบัตามบนัไดเสียง C เมเจอรเ์ป็นดังนต่อไปนี ้
4-5-3-6-2-5-1  และมีการเชื่อมคอรด์โดยใชค้อรด์ โดมินันทล์ าดับ 2 โดยใชค้อรด์ Gm7 – C7 ซึ่ง
เป็นคอรด์ 2 ของ 4 และ 5 ของ 4 เพื่อเขา้หาคอรด์ที่ 4 ก็คือคอรด์ F  

 

ภาพประกอบ 113 การด าเนินคอรด์บทเพลง "รกัอศัจรรย"์ ในท่อน C 
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ผูป้ระพันธ์ยงัคงใหค้วามส าคัญกับการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 
ตวั เช่นเดียวกับท่อนอ่ืน ๆ จุดประสงคเ์พื่อใหเ้สียงประสานมีความกลมกลืน แมจ้ะมีคอรด์ที่เป็น 
โดมินนัทล์  าดบัที่ 2 ปรากฏขึน้ในท่อนนี ้ 

จากขอ้มูลในตอนตน้ บทเพลง รกัอัศจรรย์ คอรด์ของบทเพลงนีม้ีลักษณะเป็น
ทรัยแอด คอรด์ทบเจ็ด และคอรด์ทบขยาย คอร์ดส่วนใหญ่มักอยู่ในบันไดเสียง C เมเจอร ์
ผูป้ระพันธ์พิจารณาเรียบเรียงการด าเนินคอรด์ในบทเพลงจากการล าดับคอรด์ในบนัไดเสียง หรือ
คอรด์โดมินนัทล์  าดบัที่ 2 ของ C เมเจอร ์2 ประเด็นไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกนัอย่าง
นอ้ย 1 โนต้  2) หากคอรด์ไม่มีโนต้ร่วมกนัมักใหค้วามส าคญักับการเคลื่อนที่ของโนต้ตวัต ่าสุดของ
คอรด์ที่มีการเคลื่อนที่ลงขึน้หรือลง 1 เสียงเต็ม  

2.7.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง รักอัศจรรย ์
จากการวิเคราะหบ์ทรอ้ง รกัอัศจรรย์ ส่วนหนึ่งมาจากการสัมภาษณ์ผูป้ระพันธ ์

สงัเกต ุโดยใชห้ลกัภาษาไทยเบือ้งตน้ และศาสนศาสตร ์ 
บทรอ้งในท่อน A  

“มองดูเม็ดทรายบนทอ้งทะเล  
 ถา้จะนบัไดห้มดคงยากเหลือเกินจะจินตนาการ  
 มองดูดวงดาวบนทอ้งฟ้า 
 ใครจะรูว่้าจกัรวาลสิน้สดุที่ใด”  

จากบทร้องในท่อน A เห็นได้ว่าผู ้ประพันธ์ใช้วิธีสร้างสรรค์บทร้องโดยการ
อปุมาอปุไมย เช่น เปรียบเทียบกับความรกัของพระเจา้กบัเม็ดทรายบนทอ้งทะเล นอกจากนีม้ีการ
ใชห้ลกัการค าซ  า้ต่างวรรคกนั คือ การซ า้ค  าเดียวกนั ปรากฏอยู่ในต าแหน่งเดียวกนัแต่ต่างวรรคกัน 
โดยบทเพลงนี้ใชค้  าว่า “มองดู” ค  าแรกของวรรคที่ 1 และค าแรกของวรรคที่ 3 แลว้ผูป้ระพันธ์มี
เปลี่ยนค าในวรรคหลงัค าว่า “มองดู” เพื่อขยายความใหเ้ขา้ใจความหมายที่ตอ้งการสื่อถึงความรกั
ที่ยิ่งใหญ่ของพระเจา้ เช่น มองดู กบั เม็ดทราย กับ มองดู กับ ดวงดาว เป็นการซ า้ค  าแรกแลว้
ขยายความเขา้ใจ เนน้ย า้ กริยา และความหมายเรื่องราวที่จะสื่อถึงผูฟั้ง ใหช้ดัเจน  

บทรอ้งในท่อน B  
“มากกว่าเม็ดทราย ใหญ่กว่าจกัรวาล  
 คือรกัอศัจรรย ์เกินค าบรรยาย”  
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ผูป้ระพันธไ์ดเ้ขียนถอ้ยค าแบบอปุมาอปุไมย ในช่วงของท่อน B เพื่อเปรียบเทียบ
ความรกัของพระเจา้ที่มีมากกว่าจ านวนเม็ดทรายที่ไม่สามารถนับได้ และไม่มีที่สิน้สุดยิ่งกว่า 
จกัรวาลที่กวา้งไกลและไม่มีขอบเขต  

บทรอ้งในท่อน C 
“เพราะความรกัมั่นคงของพระองคไ์ม่เคยหยุดยัง้  
 แผ่นดินร่วมแซ่ซอ้งถวายค าสาธุการ  
 พระเมตตาของพระองคไ์ม่มีที่สิน้สดุ  
 ขา้นมสัการพระองค”์ 

บทร้องในท่อน C เป็นการเขียนสรุปในแบบบรรยายโวหารอย่างกระชับได้
ใจความ เพื่อบอกกับผู้ฟังว่า ความรักมั่นคงของพระองค์ที่ไม่เคยหยุดยั้งท าให้ทั่วทั้งแผ่นดิน 
แผ่นดินร่วมสรรเสริญ และพระเมตตาของพระองค์ที่ไม่มีที่สิน้สุด ส่ือถึงอารมณ์ความรูส้ึกของ
ผูป้ระพนัธป์รารถนาจะนมสัการพระเจา้  

บทรอ้งท่อน A2 
“มองดูเวลาบนนาฬิกา ใครจะรู้ว่าวนัเดือนปี ยาวนานเท่าไหร่  
 มองดูเรื่องราวบนหนงัสือ ใครจะรู้ว่าทุกเหตผุล มนัเพราะอะไร” 

ในส่วนของบทรอ้งในท่อน A2 ผูป้ระพนัธใ์ชห้ลกัการซ า้ค  าต่างวรรค โดยใชค้  าว่า 
“มองดู” และ “ใครจะรู”้ เช่นเดียวกับท่อน A1 มีการซ า้แลว้เปลี่ยนค าต่อมาในวรรคเดียวกัน เพื่อ
ขยายความเขา้ใจ เช่น มองด ู+ นาฬิกา และ มองด ู+ หนังสือ หรือ ใครจะรู ้+ วนัเดือนปี และ ใคร
จะรู ้+ ทุกเหตผุล เป็นตน้ เพื่อขยายความหมาย  

บทรอ้งท่อนรอ้งประสานเสียง 2 แนว  
“ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา แด่พระเจา้ผูย้ิ่งใหญ่  
 ฮาเลลูยา ฮาเลลูยา ค  าสรรเสริญมีแด่พระองค”์  

ผูป้ระพันธ์ใชค้  าว่า “ฮาเลลูยา” ซึ่งเป็นพระฮีบรู ซึ่งเป็นค าที่นิยมใช้วัฒนธรรม 
คริสเตียนบ่อยครัง้ ผูป้ระพนัธไ์ดใ้ชวิ้ธีซ  า้กลุ่มค า คือ การน ากลุ่มค าเดียวกันมากล่าวไวต้ัง้แต่สอน
ครัง้ขึน้ไป เพื่อใชเ้ป็นการเนน้ย า้ความหมายใหเ้ด่นชดัยิ่งขึน้   

2.8 วิเคราะหห์ลักการประพันธบ์ทเพลง การเดินทางของโมเสส  
บทเพลง การเดินทางของโมเสส ประพันธ์โดย นาย อภิชิต ศาสตรี บทเพลงนี้ถูก

เผยแพร่ในสื่อออนไลน ์ในวนัที่ 26 กุมภาพนัธ ์พทุธศกัราช 2562 ในช่องทางยูทูป และเพจรูจ้กัโลก
นีใ้หม้ากขึน้ ซึ่งเป็นเพจประกาศข่าวประเสริฐซึ่งที่เป็นที่รูจ้ักในแวดวงคริสเตียนเป็นอย่างมาก ใน
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การศึกษาบทเพลง รกัอศัจรรย ์ผูวิ้จยันั้นมุ่งเนน้ศึกษา โครงสรา้งบทเพลงนมัสการพระเจา้ การใช้
เครื่องดนตรี ท านองและบนัไดเสียงการประสานเสียง และบทรอ้ง เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงองคป์ระกอบของ
บทเพลง และน าขอ้มลูที่ไดน้ ามาเป็นแนวทางการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการพระเจา้บทใหม่ 
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2.8.1 โครงสร้างบทเพลง การเดินทางของโมเสส  

โครงสร้างบทเพลง การเดินทางของโมเสส เป็นโครงสร้างดนตรีสมัยนิยม 
ประกอบดว้ย 3 ท่อน ไดแ้ก่ ท่อนน า ท่อน A ท่อน B และท่อนเครื่องดนตรีบรรเลง  โดยการด าเนิน
เพลงของบทเพลงมีดงัต่อไปนี ้ 

ท่อนน า   หอ้งที่ 1-4 
ท่อน A1     หอ้งที่ 6-13 
ท่อน B1   หอ้งที่ 14-21 
ท่อนเครื่องดนตรีบรรเลง หอ้งที่ 22-29 
ท่อน A2     หอ้งที่ 30-37 
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2.8.2 การใช้เคร่ืองดนตรีขอบทเพลง การเดินทางของโมเสส  
การใช้เครื่องดนตรีบทเพลง การเดินทางของโมเสส ใช้เพียงเปียโน เป็น

ประกอบการขบัรอ้ง มีลักษณะมีเป็น วงดนตรีที่เป็น 1 ชิน้เหมาะส าหรบังานที่ตอ้งการความเรียบ
ง่าย รูปแบบวงดนตรีแบบนิยมใชใ้นดนตรีแจ๊ส ดนตรีบูลส ์และดนตรีสมยันิยมเป็นอย่างมาก  

2.8.3 วิเคราะหท์ านองและบันไดเสียงบทเพลง การเดินทางของโมเสส  
การวิเคราะหท์ านองบทเพลง การเดินทางของโมเสส เป็นการศึกษาบันไดเสียง 

และหลกัการประพนัธท์ านอง โดยมุ่งเนน้ศึกษาลกัษณะการเคลื่อนที่ของท านอง และการพฒันารูป
ประโยคเพลง เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการประพนัธท์ านอง โดยเนือ้หามีดงัต่อไปนี ้ 

2.8.3.1 บันไดเสียงบทเพลง การเดินทางของโมเสส  
บนัไดเสียงของบทเพลง การเดินทางของโมเสส อยู่ในบนัไดเสียง คือ C เมเจอร ์

ประกอบดว้ยโนต้ 8 ตวัไดแ้ก่ C-D-E-F-G-A-B-C   
2.8.3.2 การเคลื่อนของท านองบทเพลง การเดินทางโมเสส  
การเคลื่อนของท านองบทเพลง รักอัศจรรย์ มัก เคลื่อนที่ เป็นล าดับขั้น 

ประกอบดว้ยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์เป็นอย่างมาก โดยท านองในท่อน  
ต่าง ๆ มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 114 ท านองบทเพลง การเดินทางของโมเสส ในท่อน A 

 
ในท่อน A พบผูป้ระพันธ์น าเสนอการสรา้งสรรคท์ านองโดยให้ความส าคัญกับ

การเคลื่อนที่ของท านองเป็นล าดับขั้น มักประกอบด้วยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2  
ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก   
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ภาพประกอบ 115 ท านองบทเพลง การเดินทางของโมเสส ในท่อน B 

 
ในส่วนของท่อน B ผู้ประพันธ์มักเรียบเรียงท านองให้เคลื่อนที่ เป็นขั้นคู่  

1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมากท าใหท้ านองมีการเคลื่อนที่เป็นล าดบัขัน้ซึ่ง
คลา้ยคลึงกบัท านองในท่อน A1 อย่างไรก็ตามผูป้ระพนัธ์ไดส้อดแทรกการเคลื่อนที่ของท านองเป็น
ขั้นคู่ 6 เมเจอรม์าใช้ในห้องที่ 6,8 และ 10 เพื่อให้ท านองมีมิติการเคลื่อนที่ของท านองมีความ
หลากหลายมากขึน้  

2.8.3.3 การพัฒนาโมทีฟของบทเพลง การเดินทางของโมเสส  
การศึกษาประพันธท์ านองบทเพลง การเดินทางของโมเสส มุ่งเนน้ศึกษาวิธีการ

พฒันาโมทีฟท านองของบทเพลงนี ้เพื่อใหเ้ห็นภาพวิธีการประพันธ์ท านอง โดยประเด็นที่ศึกษามี
ดังต่อไปนี้ การถามตอบ การซ า้ และซีเควนซ์ ซึ่งรูปแบบการพัฒนารูปประโยคเพลงมีเนื ้อหา
ดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 116 ท านองบทเพลง การเดินทางของโมเสส ในท่อน A 
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พบว่านอกจากผูป้ระพนัธใ์หค้วามส าคญักบัท านองที่มีการเคลื่อนที่เป็นล าดบัขั้น
ประกอบดว้ยขัน้คู่เสียง 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรอ์นัเป็นส่วนมาก ผูป้ระพันธไ์ดใ้ช้
หลกัการประพนัธเ์พลงแบบการถามตอบ โดยประโยคถามอยู่ที่หอ้งที่ 6-9 เป็นองคป์ระกอบใหก้ับ
ประโยคตอบในหอ้งที่ 10-13 โดยท านองนัน้จะมีความคลา้ยคลึงกนัทั้งดา้นลักษณะจังหวะ หรือ
ระดบัเสียงเป็นตน้   

 

ภาพประกอบ 117 ท านองบทเพลง การเดินทางของโมเสส ในท่อน B 

 
ในส่วนของท่อน B ผูป้ระพันธ์ใชห้ลักการประพันธ์เพลงแบบถามตอบ โดยใช้

ท านองในหอ้งที่ 14-17 เป็นองคป์ระกอบในการพฒันารูปประโยคในประโยคตอบในหอ้งที่ 18-21  

 

ภาพประกอบ 118 ท านองบทเพลง การเดินทางของโมเสส ในท่อน A2 
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ในส่วนของท่อน C พบการพัฒนาประโยคเพลงแบบซีเควนซ ์โดยผูป้ระพันธ์น า
ท านองประโยคที่ในหอ้งที่ 26-29 เป็นองคป์ระกอบในการเรียบเรียงท านองถดัมาโดยการเปลี่ยน
ระดับเสียง แต่ยังคงจงัหวะในหอ้งที่ 26 เอาไวเ้พื่อใหท้ านองทั้ง 2 มีความเกี่ยวขอ้งกัน จากนั้นมี
การยืดท านอง ในหอ้งที่ 28 มายืดจงัหวะจากเขบ็ต 2 ชัน้ เป็นเขบ็ต 1 ชัน้ในหอ้งที่ 32  

2.8.4 วิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง การเดินทางของโมเสส  
การวิเคราะห์การประสานเสียงบทเพลง การเดินทางของโมเสส มุ่งเนน้ศึกษา 

การด าเนินคอรด์ เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการเรียบเรียงคอรด์ในบทเพลงนี ้โดยประเด็นการด าเนินคอรด์ที่
ไดท้ าการศึกษามี 2 ประเด็นไดแ้ก่ 1. การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว 2. การด าเนิน
คอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง ซึ่งลกัษณะการด าเนินคอรด์
บทเพลงพระเจา้ของขา้ ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 119 การด าเนินคอรด์บทเพลง การเดินทางของโมเสส ในท่อน A 

 
พบว่าการด าเนินคอรด์ในท่อน A มีคอรด์ประเภท ทรยัแอด คอรด์ซสัทู และคอรด์

ทบเจ็ด ซึ่งแต่ละคอรด์อยู่ในบนัไดเสียง G เมเจอรท์ัง้หมด โดยล าดบัคอรด์ต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 
Gsus2 เป็นคอรด์ล าดบัที่ 1 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์  
Am เป็นคอรด์ล าดบัที่ 2 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
Bm7 เป็นคอรด์ล าดบัที่ 3 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
Em7 เป็นคอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
Cmaj7 เป็นคอรด์ล าดบัที่ 4 ของบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
D เป็นคอรล์  าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียงเสียง G เมเจอร ์ 
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จากการพิจารณาพบว่าการด าเนินคอรด์ มีการด าเนินคอรด์จากห้องที่ 6 -9 มี
คอรด์ G-Bm7-Em7-D-C เป็นคอรด์ล าดับที่ 1-3-6-5-4 ของบันไดเสียงเสียง G เมเจอรต์ามล าดับ 
ในส่วนห้องที่  10-13 มี  G-Bm7-Em7-D-C-G -Am-Bm เป็นคอร์ดล าดับที่  1-3-6-5-4-1-2-3 
นอกจากนีม้ีการใชค้อรด์ Am-Bm ซึ่งเป็นคอรด์ที่ 2-3 เชื่อมเขา้หาคอรด์ Cmaj7 ซึ่งเป็นคอรด์แรก
ในท่อน B   

 

 

ภาพประกอบ 120 การด าเนินคอรด์บทเพลง การเดินทางของโมเสส ในท่อน A 

 
ในท่อน A พบว่าผูป้ระพนัธใ์หค้วามส าคญักบัการด าเนินคอรด์ที่อยู่ในบนัไดเสียง 

G เมเจอร ์มกัเลือกคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกนั 2 โนต้ เพื่อใหก้ารด าเนินคอรด์ทีความล่ืนไหล โดยคอรด์ที่
มีโนต้ร่วมกนัมีดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ Gsus2 มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Bm7 คือโนต้ A และ D   
คอรด์ Bm7 มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Em7 คือโนต้ B และ D   
คอรด์ D มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Gmaj7 คือโนต้ D และ F#   

หรือหากคอรด์ไม่มีโนต้ร่วมกนัใหพ้ิจารณาจากการด าเนินแนวเบสเคลื่อนที่ขึน้ 1 
เสียงเต็ม เช่นคอรด์ G เคลื่อนที่ไปหาคอรด์ Am โดยมีโนต้เบสคือ G เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงเต็มไปหา
โนต้ A เป็นตน้  
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ภาพประกอบ 121 การด าเนินคอรด์บทเพลง การเดินทางของโมเสส ในท่อน B 

 
ในส่วนของท่อน B พบว่าผูป้ระพันธม์ีการใชท้รยัแอด คอรด์ทบเจ็ด และคอรด์ทบ

ขยาย ซึ่งคอรด์ส่วนใหญ่อยู่ในบนัไดเสียง G เมเจอร ์โดยล าดบัคอรด์มีดงัต่อไปนี ้ 
Cmaj7 เป็นคอรด์ที่ 4 ในบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
D/C เป็นคอรด์ที่ 4 ในบนัไดเสียง G เมเจอร ์    
Bm7 เป็นคอรด์ที่ 3 ในบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
Em7 เป็นคอรท์ี่ 6 ในบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
Am เป็นคอรด์ที่ 2 ในบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
D เป็นคอรด์ที่ 5 ในบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 
G7 เป็นคอรด์ที่ 5 ของ 4 ในบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 

พบว่าการด าเนินคอรด์ในท่อน B ในห้องที่ 14-17 มีคอรด์ Cmaj7-D/C-Bm7-
Em7-Am-D-G-G7 เป็นคอรด์ที่ 4-4-3-6-2-5-1-5/4 ตามล าดับ ในหอ้งที่ 18-21 มีคอรด์ Cmaj7-
D/C-Bm7-Em7-Am-D-G เป็นคอรด์ที่ 4-4-3-6-2-5-1 ตามล าดบั  

 

 

ภาพประกอบ 122 การด าเนินคอรด์บทเพลง การเดินทางของโมเสส ในท่อน B 
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ในท่อน B พบว่าผูป้ระพนัธม์ีการใชโ้นต้เสียงคา้ง (Pedal Tone) ในหอ้งที่ 14 คือ

โนต้ C เป็นแนวเบสคา้งไว้ แล้วมีการเปลี่ยนคอรด์จาก Cmaj7 ไป D/C เป็นเหตุให้การเปลี่ยน
คอรด์สามารถเปลี่ยนได้ทั้ง ๆ ที่คอรด์ D/C ไม่ได้เป็นคอรด์ที่อยู่ในบันไดเสียง G เมเจอร ์แต่
ความรูส้ึกของผูฟั้งยังรูส้ึกว่ามีการเปลี่ยนโมดเสียงไป ณ ขณะนึง เนื่องจากโนต้ C โนต้ตวัที่ 4 ของ
บันไดเสียง G เมเจอรอ์ยู่ท าใหก้ารด าเนินคอรด์ยังศูนยก์ลาง (Tone Center)ของกุญแจเสียง อยู่ 
แลว้ด าเนินคอรด์เขา้หาคอรด์ Bm7 โดยหลักการของโน้ตร่วมกัน เป็นการเปลี่ยนมิติการด าเนิน
คอรด์ไปช่วงเวลาหนึ่ง และกลบัมากุญแจเสียงเดิมอย่างลงตวั 

นอกจากนี้มีการพิจารณาเลือกใชค้อรด์ที่อยู่ในบันไดเสียง G เมเจอร ์ที่มีโน้ต
ร่วมกนัอยู่ โดยแต่ละคอรด์มีดงัต่อไปนี ้ 

Cmaj7 มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ D/C คือโนต้ C   
D/C มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Bm7 คือโนต้ D,F# และ A   
Bm7มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Em7 คือโนต้ B และ D   

จากขอ้มลูในตอนตน้พบว่าบทเพลง “การเดินทางของโมเสส” พบว่าผูป้ระพนัธใ์ช้
คอรด์ทรยัแอด คอรด์ทบเจ็ด และคอรด์ทบขยาย ในท่อนเกริ่นน ามีการด าเนินคอรด์ G-Bm7-Em7-
D-C เป็นคอรด์ล าดบัที่ 1-3-6-5-4 และท่อน B   Cmaj7-D/C-Bm7-Em7-Am-D-G-G7 เป็นคอรด์ที่ 
4-4-3-6-2-5-1-5/4 นอกจากนีม้ีการใชค้อรด์เชื่อมโดยใชค้อรด์ Am-Bm ซึ่งเป็นคอรด์ 2-3 ไปสู่ท่อน 
B  และคอรด์ G7 ซึ่งเป็นโดมินนัทล์  าดบัที่ 2 เป็นคอรด์ 5 ของ 4 ในบนัไดเสียง G เมเจอร ์ 

ในส่วนของการเลือกใชค้อรด์ผูป้ระพนัธพ์ิจารณาการด าเนินคอรด์โดยเลือกคอรด์
ที่อยู่ในบันไดเสียงที่ G เมเจอร ์ซึ่งการด าเนินคอรด์นั้นตอ้งมีโน้ตร่วมกันอย่างน้อย 1 ตัวขึน้ไป 
เพื่อใหค้อรด์มีการไหลล่ืน นอกจากนีม้ีการใชโ้นต้ร่วมที่โนต้แนวต ่าสดุของคอรด์คา้งยาวไวแ้ต่มีการ
เปลี่ยนเสียงประสานใหโ้ดยการน าคอรด์คอรด์ที่ไม่อยู่ในบนัไดเสียง เพื่อใหเ้กิดมิติการด าเนินเสียง
ประสานมากขึน้ ท าให้บทเพลงมีเหมือนออกไปนอกกุญแจเสียง ณ ขณะหนึ่งแต่มียังรูส้ึกถึง
ศนูยก์ลางเสียงอยู่ เนื่องจากโนต้ตวัต ่าสุดของคอรด์ยงัเป็นโนต้ที่อยู่ในบันไดเสียง อีกประเด็นคือ
หากการด าเนินคอรด์นั้นไม่มีโนต้ร่วมกนั ผูป้ระพันธ์ไดพ้ิจารณาจากการด าเนินแนวเบสแทน โดย
ใหโ้นต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงหรือลง 1 เสียง  

 



  162 

2.8.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง การเดินทางของโมเสส  
ในการวิเคราะหบ์ทรอ้งบทเพลง “การเดินทางของโมเสส” ผูวิ้จัยไดวิ้เคราะหจ์าก

วจนะภาษา ศาสนศาสตร ์และการสัมภาษณ์ผูป้ระพันธ์ โดยวิเคราะหแ์บ่งออกตามท่อนเพลงซึ่ง
บทเพลงประกอบดว้ยท่อนน า ท่อน A และท่อน B  

จากการสัมภาษณ์ผู ้ประพันธ์เกี่ยวกับการเขียนบทรอ้งได้อธิบายไวว่้า “ ช่วง
เนือ้หาเกริ่นน าของเพลงไดพู้ดถึง ความรูส้ึกของโมเสสในการตัดสินใจออกเดินทางจากแผ่นดิน
อียิปตซ์ึ่งชนชาติอิสราเอลเป็นทาสอยู่นานกว่า 400 ในวันหนึ่งในชีวิตของโมเสสไดม้ีเสียงเรียกจาก
พระเจา้ใหเ้ขาน าพาชนชาติของพระองคไ์ปยงัแผ่นดินที่พระองคส์ญัญาไวก้บับรรพบรุุษมาหลายชั่ว
อายุคน อปุสรรคในการออกจากอียิปตค์ือ กษัตริยอี์ยิปตท์ี่ขัดขวางการเดินทางในครัง้นี ้และการ
เดินออกจากแผ่นดินที่ ความอุดมสมบูรณ์ ไปเจอความกันดารน า้และอาหารในทะเลทราย ทัง้ยัง
ถูกกษัตริยแ์ละกองทพัอียิปตไ์ล่ล่า”  

บทรอ้งในท่อน A 
“ไกลเท่าไร ทางไกลสกัเท่าไร  
 ออกเดินไปตามเสียงของพระองค ์
 ไกลเท่าไร ตอ้งเผชิญ ภยัอนัตราย  
 แค่ว่างใจในความรกัของพระองค”์  

จากขอ้มูลในตอนตน้ การเขียนบทรอ้งในท่อน A ผูป้ระพันธไ์ดร้บัแรงบันดาลใจ
มาจากพระคมัภีร ์พระธรรมอพยพ เกี่ยวกับเรื่องราวของโมเสส แลว้น ามาเขียนเป็นบทรอ้งเป็นการ
สะทอ้นเรื่องราวสั้น ๆ ของพระคัมภีร ์ณ ตอนนั้น ดังนั้นผูวิ้จัยเห็นว่านักประพันธ์สามารถน าเอา
เรื่อง ขอ้คิด สุภาษิต และขอ้ความต่าง ๆ ของพระคมัภีรม์าเป็นส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของบทรอ้งได ้
ผูป้ระพันธ์จึงจ าเป็นตอ้งอ่าน หรือศึกษาพระคมัภีรเ์ป็นอย่างมาก เพื่อใหก้ารแต่งเพลงนั้นตรงกับ
จุดประสงคข์องพระคมัภีร ์ 

นอกจากนี้ผูป้ระพันธ์ไดใ้ช้ค  าซ  า้ต่างวรรค โดยใชค้  าว่า “ไกลเท่าไร” และมีการ
ขยายความต่างจากค าซ  า้นั้น เพื่อให้ค  าซ  า้นี ้ถูกขยายความหมายดว้ยประโยคต่อมาใหม้ีความ
ชดัเจนมากขึน้ เช่น ไกลเท่าไหร่ + ออกเดินไปตามเสียงพระองค ์ 

บทรอ้งในท่อน B 
 “ ไม่มีสิ่งไหนยิ่งใหญ่กว่าพระองค ์ผูท้รงกระท าการอัศจรรย ์
  ไม่มีสิ่งใดเกินก าลงัพระองค ์ 
  แมปั้ญหาเป็นอย่างทะเลแดงที่ตอ้งขา้มไป  
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  ขอเพียงแค่ใจเชื่อในพระองค”์  
ในส่วนของท่อน B ผูป้ระพันธน์ าเสนอบทรอ้งโดยการซ า้ค  าต่างวรรค คือ ค าว่า “ 

ไม่มีสิ่ง” แล้วขยายความหมายของค าซ  า้ด้วยประโยคตามมา เช่น ไม่มีสิ่ง + ไหนยิ่งใหญ่กว่า
พระองค ์หรือ ไม่มีส่ิง + ใดเกินกว่าก าลงัพระองค ์ 

บทรอ้งในท่อน A2 
 “ใจมีเท่าไร ยงัเหลือเรี่ยวแรงเท่าไร ตดัสินใจเชื่อในพระสญัญา 
 ใจมีเท่าไร ตอ้งเผชิญเกินจะรบัไหว 
 แค่ว่างใจในความรกัของพระองค”์ 

 ผูป้ระพนัธไ์ดน้ าเสนอบทรอ้งในท่อน A2 ผูป้ระพนัธใ์ชก้ารซ า้ค  าต่างวรรค โดยใช้
ค  าว่า “ใจมีเท่าไหร่” แลว้มีการใชป้ระโยคตามหลงัค าซ  า้เพื่อใชข้ยายความใหค้  านัน้มีความหมายที่
เด่นชดัขึน้  

3 วิเคราะหห์ลกัการประพันธบ์ทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตใ์นตา่งประเทศ  
ในการวิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลงนมัสการพระเจ้า คณะเพ็นเทคอสต์ใน

ต่างประเทศ เป็นการศึกษาองคป์ระกอบทางดา้นดนตรี เพื่อใหเ้ห็นถึงหลักการประพันธ์บทเพลง
นมัสการพระเจ้า ในส่วนต่าง ๆ มีดังต่อไปนี ้โครงสรา้งบทเพลง การใชเ้ครื่องดนตรี ท านองและ
บนัไดเสียง การประสานเสียง และศึกษาบทรอ้ง  โดยบทเพลงนมัสการพระเจา้ที่ใชศ้ึกษาเป็นบท
เพลงที่คริสตจ์กัรในประเทศไทยมกัน าบทเพลงไปใชน้มสัการอยู่บ่อยครัง้ ไดแ้ก่ 1) Give me Jesus 
2)  What a Beautiful Name It is ? 3) Nothing Impossible 4) Reckless Love   

3.1 วิเคราะหห์ลักการประพันธบ์ทเพลง Give me Jesus  
บทเพลง Give me Jesus ประพันธ์โดยเฟรน์ันโด ออรเ์ทก้า ปัจจุบันถูกใช้ในการ

นมสัการเจา้ในคริสตจกัร จากการลงพืน้ที่พบเหน็ว่ามีการใชบ้ทเพลงนีน้มสัการพระเจา้ที่คริสตจกัร
ใจสมาน ณ เวลาที่มีการนมัสการในการประชุมในวันอาทิตย์ หรือเป็นบทเพลงพิเศษอยู่บ่อยครัง้  
ผู้วิจัยเห็นว่าบทเพลงนี้อิทธิพลต่อคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต์ในประเทศไทย เนื่องจาก  
คริสตจกัรใจสมานนั้นมีนักประพันธ์ที่มีชื่อเสียงในแวดวงบทเพลงนมัสการก็คือ พิษณุ ไทรงามที่
ไดร้บัอิทธิพลแนวคิดวิธีการการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการของออรเ์ทกา้เป็นอย่างมาก ดงันัน้ผูวิ้จัย
มุ่งที่จะศึกษาวิเคราะหบ์ทเพลงนีป้ระเด็นต่าง ๆ ไดแ้ก่ โครงสรา้ง การใชเ้ครื่องดนตรี ท านองและ
บนัไดเสียง การประสานเสียง และบทรอ้ง  
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3.1.1 โครงสร้างบทเพลง Give me Jesus  
โครงสร้างของบท เพลง  Give me Jesus มีลักษณะเป็นดนตรีสมัยนิยม

ประกอบด้วย 3 ท่อนได้แก่ ท่อน A และท่อน B บทเพลงค่อนข้างสั้น โดยการด าเนินบทเพลงมี
ดงัต่อไปนี ้ 

ท่อน A1  หอ้งที่ 1-8   
ท่อน A2   หอ้งที่ 1-8   
ท่อน B2  หอ้งที่ 9-16  
ท่อน B3   หอ้งที่ 9-16  
ท่อน B4   หอ้งที่ 9-16  

3.1.2 การใช้เคร่ืองดนตรีของบทเพลง Give me Jesus  
จากการศึกษาพบว่าบทเพลง Give me Jesus ใชเ้ครื่องดนตรี 3 ชิน้ไดแ้ก่ กีตา้ร ์

เชลโล่ และเปียโน บรรเลงประกอบการขับรอ้งนมัสการพระเจ้า การผสมวงมีลักษณะเป็นวง
ดนตรีทรีโอ  

3.1.3 วิเคราะหท์ านองและบันไดเสียงบทเพลง Give me Jesus 
การวิเคราะหท์ านองบทเพลง Give me Jesus เป็นการศึกษาบันไดเสียง และ

หลักการประพันธ์ท านอง โดยมุ่งเนน้ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของท านอง และการพัฒนารูป
ประโยคเพลง เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการประพนัธท์ านอง โดยเนือ้หามีดงัต่อไปนี ้ 

3.1.3.1 บันไดเสียงบทเพลง Give me Jesus 
บัน ไดเสีย งของบท เพลง Give me Jesus เป็นบันไดเสีย ง C เมเจอร ์

ประกอบดว้ยโนต้ C-D-E-F-G-A-B-C 
3.1.3.2 การเคลื่อนของท านองบทเพลง Give me Jesus 
การเคลื่อนของท านองบทเพลง รักอัศจรรย์ มัก เคลื่อนที่ เป็นล าดับขั้น 

ประกอบดว้ยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์เป็นอย่างมาก โดยท านองในท่อน 
ต่าง ๆ มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 123 ท านองบทเพลง Give me Jesus ในทอ่น A 

 

 

ภาพประกอบ 124 ท านองบทเพลง Give me Jesus ในทอ่น B 

 
ในส่วนของท่อน A และ B พบว่าท านองมีการเคลื่อนที่เป็นขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 

เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์ซึ่งบางครัง้อาจพบเห็นขั้นคู่ 3 ไมเนอร ์หรือ 8 เพอรเ์ฟค เป็นตน้ แต่เมื่อ
วิเคราะหรู์ปแบบของท านองจากภาพร่วมแนวการเคลื่อนของท านองส่วนใหญ่มกัเป็นขัน้คู่ 1 เพอร์
เฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรม์ากกว่าจึงส่งผลใหท้ านองนัน้เคลื่อนที่เป็นล าดบัขัน้   

3.1.3.3 การพัฒนาโมทีฟของบทเพลง Give me Jesus 
การศึกษาประพันธท์ านองบทเพลง การเดินทางของโมเสส มุ่งเนน้ศึกษาวิธีการ

พฒันาโมทีฟท านองของบทเพลงนี ้เพื่อใหเ้ห็นภาพวิธีการประพันธ์ท านอง โดยประเด็นที่ศึกษามี
ดังต่อไปนี้ การถามตอบ การซ า้ และซีเควนซ์ ซึ่งรูปแบบการพัฒนารูปประโยคเพลงมีเนื ้อหา
ดงัต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 125 ท านองบทเพลง Give me Jesus ในทอ่น A 

 
ผูป้ระพนัธ์ไดส้รา้งสรรคท์ านองในท่อน A โดยการน าโครงสรา้งของประโยค

เพลงที่ 1 เป็นองค์ประกอบในการสรา้งสรรค์ท านองถัดไป โดยการน าท านองของประโยคที่ 1 
ทัง้หมด มาท าการซ า้ หรือ ใชห้ลักการของซีเควนซม์ีการซ า้ลกัษณะของจงัหวะ และความยาวของ
ประโยคเพลงเหมือนกับประโยคเพลงที่ แต่มีการปรบัเปลี่ยนระดับเสียงของท านองเพื่อใหร้ะดับ
เสียงของท านองมีสีสนัมากขึน้  

 
 

 

ภาพประกอบ 126 ท านองบทเพลง Give me Jesus ในทอ่น B 

 
ในส่วนของท่อน B ผู้ประพันธ์ได้น าโครงสรา้งของประโยคเพลงที่  1 เป็น

องค์ประกอบในการสรา้งสรรค์ท านองถัดไป โดยใชห้ลักการของซีเควนซ์มีการซ า้ลักษณะของ

ซีเควนซ ์

ซีเควนซ ์
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จงัหวะ และความยาวของประโยคเพลงเหมือนกบัประโยคเพลงที่ แต่มีการปรบัเปลี่ยนระดบัเสียง
ของท านองเพื่อใหร้ะดบัเสียงของท านองมีสีสนัมากขึน้  

3.1.4 วิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง Give me Jesus 
การวิเคราะห์การประสานเสียงบทเพลง Give me Jesus มุ่งเน้นศึกษา การ

ด าเนินคอรด์ เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการเรียบเรียงคอรด์ในบทเพลงนี ้โดยประเด็นการด าเนินคอรด์ที่ได้
ท าการศึกษามี 2 ประเด็นไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์มีโน้ตร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว 2) การด าเนิน
คอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง ซึ่งลกัษณะการด าเนินคอรด์
บทเพลงพระเจา้ของขา้ ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 127 การด าเนินคอรด์บทเพลง Give me Jesus ในท่อน A 

 
พบว่าการด าเนินคอร์ดในท่อน A พบเห็นคอร์ดในบันไดเสียง C เมเจอร ์

นอกจากนีผู้ป้ระพันธย์ังใหค้วามส าคัญของการด าเนินคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์หนึ่งมีโนต้ร่วมกัน
อย่างนอ้ย 1 ตวั เช่น  

คอรด์ C มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Am คือโนต้ C กบั E  
คอรด์ Am มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ F คือโนต้ A กบั C  
คอรด์ F มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ C คือโนต้ C   
คอรด์ C มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ F คือโนต้ C  
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ภาพประกอบ 128 การด าเนินคอรด์บทเพลง Give me Jesus ในท่อน A 

 
พบเห็นว่าการด าเนินคอรด์ในท่อน A อยู่ในบนัไดเสียง C เมเจอรท์ั้งหมดโดยแต่

ละคอรด์อยู่ในล าดบัดงัต่อไปนี ้ 
คอรด์ C เป็นคอรด์ล าดบัที่ 1 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
คอรด์ Am เป็นคอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
คอรด์ F เป็นคอรด์ล าดบัที่ 4 ของบนัไดเสียง C เมเจอร ์ 
จากขอ้มูลดังกล่าวเมื่อเห็นไดว่้าพบเจอชุดคอรด์ที่น่าสนใจไดแ้ก่ ชุดคอรด์ I-vi-

IV-I ประกอบดว้ยคอรด์ C-Am-F-C กบัชุดคอรด์ vi-IV-I-IV-I ประกอบดว้ยคอรด์ Am-F-C-F-C เป็น
ตน้  

 

 

ภาพประกอบ 129 การด าเนินคอรด์บทเพลง Give me Jesus ในท่อน B 

 
พบว่าการด าเนินคอรด์ในท่อน B คอรด์แต่ละคอรด์อยู่ในบันไดเสียง C เมเจอร์

ดว้ยเช่นกัน ในท่อนนีผู้ ้ประพันธ์ยังคงให้ความสัมพันธ์ของคอรด์นึงไปสู่อีกคอรด์นึงโดยมีโน้ต
ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตวั โดยคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกนัเป็นดงัต่อไปนี ้ 
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คอรด์ Em โนต้ร่วมกบัคอรด์ Am ไดแ้ก่โนต้ E  
คอรด์ Am โนต้ร่วมกบัคอรด์ F ไดแ้ก่โนต้ E  
คอรด์ F โนต้ร่วมกบัคอรด์ C ไดแ้ก่โนต้ C  
คอรด์ C โนต้ร่วมกบัคอรด์ Am ไดแ้ก่โนต้ C และ E  
คอรด์ C โนต้ร่วมกบัคอรด์ F ไดแ้ก่โนต้ C  
 

 

ภาพประกอบ 130 การด าเนินคอรด์บทเพลง Give me Jesus ในท่อน B 

 
พบว่าผูป้ระพันธใ์ชค้อรด์ที่อยู่ในบันไดเสียง C เมเจอรเ์ช่นเดียวกับท่อนอ่ืน ๆ มี

การใชค้อรด์ Em ที่มีลักษณะเสียงเป็นไมเนอร ์เพื่อสรา้งในสีสันของบทเพลงของท่อน B มีความ
แตกต่างจากท่อน A ที่ขึน้ตน้คอรด์ C ซึ่งเป็นลกัษณะของคอรด์เมเจอร ์ 

จากข้อมูลในตอนต้นสรุปได้ว่าเสียงประสานของบทเพลงนี้คอรด์ทั้งหมดมี
ลกัษณะเป็นทรยัแอด โดยหลกัการด าเนินของบทเพลงคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์หนึ่งจ าเป็นตอ้งมี
โนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตวั เพื่อใหเ้สียงของคอรด์มีความล่ืนไหล และกลมกลืนเป็นอย่างมาก ดว้ย
วิธีการการนีน้ิยมใชใ้นดนตรีสมยันิยมเป็นอย่างมาก  

3.1.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง Give me Jesus 
ในบทวิเคราะหน์ีผู้วิ้จยัมุ่งเนน้ศึกษาแนวคิดวิธีการเรียบเรียงบทรอ้งของบทเพลง 

Give me Jesus มีลกัษณะเป็นการวิงวอน และอธิษฐาน ซึ่งหลกัการนีม้ีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัการ
ถามตอบที่อยู่นิยมใชใ้นดนตรีบูลส ์โดยนอกจากนีม้ีการซ า้ประโยคอยู่บ่อยครัง้ โดยรายละเอียดมี
ดงัต่อไปนี ้ 

บทรอ้งในท่อน A1  
“In the morning when I rise (วิงวอน)  
 In the morning when I rise  (วิงวอน) 
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 In the morning when I rise  (วิงวอน)  
 Give me Jesus”   (อธิษฐาน)   

บทรอ้งในท่อน A2  
“ When I am alone (วิงวอน)  
  Oh When I am alone (วิงวอน) 
  When I am alone (วิงวอน) 
  Give me Jesus” (อธิษฐาน)      

บทรอ้งในท่อน A3  
 “ When I come to die (วิงวอน)  
   When I come to die (วิงวอน)   
   When I come to die (วิงวอน)   
   Give me Jesus” (อธิษฐาน)          

บทรอ้งในท่อน B   
“ Give me Jesus  
  Give me Jesus  
  You can have all this world  
  Give me Jesus”  

บทรอ้งในท่อน ท่อนจบ  
 “ Give me Jesus  
  Give me Jesus  
  You can have all this world  
  You can have all this world 
  You can have all this world 
  Give me Jesus”  

จากขอ้มลูบทรอ้งในตอนตน้พบผูป้ระพนัธม์ุ่งเนน้ประพนัธใ์หค้วามส าคญักบัเนือ้
ของบทเพลงในลักษณะของอธิษฐานภาวนารอ้งขอพระพรกับองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เป็น เช่น ประโยค 
You can have all this world + Give me Jesus หรือ When I am alone + Give me Jesus  ใน
ส่วนของหลกัการประพันธ์เรื่องพบว่า ผูป้ระพันธ์ใหค้วามส าคัญกับการซ า้ประโยคอยู่บ่อยครัง้ มี
การซ า้ประโยค 2-3 ครัง้ แลว้จบทา้ยด้วยประโยคที่ส  าคัญคือ Give me Jesus ส่งผลให้บทรอ้ง
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สามารถจดจ าไดง้่าย เหมาะส าหรบัผูท้ี่ไม่เคยฟังบทเพลงนีซ้กัครัง้แลว้ตอ้งรอ้งนมัสการพระเจา้ใน
ที่ประชุม  

3.2 วิเคราะหห์ลักการประพันธบ์ทเพลง What a Beautiful Name is it? 
จากการลงพืน้ที่ภาคสนามผู้วิจัยได้ร่วมนมัสการพระเจ้ากับผู ้น านมัสการมูลนิธิ  

เดอะริเวอรเ์อเชีย และคริสตจักรบริดจก์รุงเทพพบว่าบทเพลง What a Beautiful Name is it? มัก
ทุกใช้ขับรอ้งนมัสการพระเจา้ที่ประชุมอยู่บ่อยครัง้ จากการพูดคุยกับสมาชิกในคริสตจักรทั้ง 2 
พบว่าบทเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ของ บรูค ลีเกอรว์ูดส์ (Brook Ligertwood) นักประพันธ์ชาว
ออสเตยเลีย ออกเผยแพร่ผลงานกบัวงฮิวซองท ์ยูไนเต็ท (Hill Song United) ในอลับัม้ “Let there 
be light” ออกเผยแพร่ผลงานในวันที่ 6 มกราคม คริสต์ศักราช 2017 จากนั้นบทเพลงนี้ได้รับ
ร า ง วั ล ม า ก ม า ย  ได้ แ ก่  ร า ง วั ล  “Grammy Award for Contemporary Christian Music 
Performance/Song” นอกจากนั้นบทเพลงนีย้ังไดถู้กน ามาใชใ้นคริสตจักรในประเทศไทยจาก
เผยแพร่ค าสอนของศาสนาคริสตจากประเทศออสเตรเลียที่มาจากคริสตจกัรฮิวซองท ์และมีการถูก
แปลบทรอ้งจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยแตล่กัษณะทางดนตรียงัเหมือนเดิม บทเพลงนีจ้ึงสรา้ง
อิทธิพลต่อกระบวนการประพนัธน์มสัการคริสเตียนร่วมสมยัของคริสเตียนไทย  

ในการศึกษาบทเพลง What a Beautiful Name is it? ผู ้ วิจัยนั้นมุ่ งเน้นศึกษา 
โครงสรา้งบทเพลงนมัสการพระเจา้ การใชเ้ครื่องดนตรี ท านองและบนัไดเสียง การประสานเสียง 
และบทรอ้ง เพื่อใหเ้ขา้ใจถึงองคป์ระกอบของบทเพลง และน าขอ้มูลที่ได้น ามาเป็นแนวทางการ
ประพนัธบ์ทเพลงนมสัการพระเจา้บทใหม่  
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3.2.1 โครงสร้างบทเพลง What a Beautiful Name is it? 
โครงสรา้งของบทเพลง What a Beautiful Name is it? มีลักษณะเป็นดนตรีสมัย

นิยม ประกอบดว้ย 4 ท่อนไดแ้ก่ ท่อน A ท่อน B ท่อน C และ ท่อนดนตรีบรรเลง โดยการด าเนิน 
บทเพลงมีดงัต่อไปนี ้ 

ท่อน A1    หอ้งที่ 3-10  
ท่อน B1    หอ้งที่ 11-18 
ท่อน A2    หอ้งที่ 20-27 
ท่อน B2    หอ้งที่ 28-37 
ท่อนดนตรีบรรเลง   หอ้งที่ 38-41 
ท่อน C    หอ้งที่ 43-58 
ท่อน B3    หอ้งที่ 59-66 
ท่อน C    หอ้งที่ 67-79 

3.2.2 การใช้เคร่ืองดนตรีของบทเพลง What a Beautiful Name is it?   
เครื่องดนตรีที่ใชใ้นบทเพลง What a Beautiful Name is it? ประกอบดว้ยเครื่อง

ดนตรี 5 ชิน้ไดแ้ก่ กีตา้ร ์กีตา้รโ์ปร่ง กีตา้รเ์บส คียบ์อรด์ และกลองชุด มีลกัษณะเป็นวงการประสม
วงแบบ 5 ชิน้  

3.2.3 วิเคราะหท์ านองและบันไดเสียงบทเพลง What a Beautiful Name is it? 
การวิเคราะห์ท านองบทเพลง What a Beautiful Name is it?  เป็นการศึกษา

บนัไดเสียง และหลกัการประพนัธ์ท านอง โดยมุ่งเนน้ศึกษาลกัษณะการเคลื่อนที่ของท านอง และ
การพฒันารูปประโยคเพลง เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการประพนัธท์ านอง โดยเนือ้หามีดงัต่อไปนี ้ 

3.2.3.1 บันไดเสียงบทเพลง What a Beautiful Name is it?   
บันไดเสียงของบทเพลง What a Beautiful Name is it?  คือบันไดเสียง D 

เมเจอรป์ระกอบดว้ยโนต้ D-E-F#-G-A-B-C#-D 
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3.2.3.2 การเคลื่อนของท านองบทเพลง What a Beautiful Name is it?   
การเคลื่อนของท านองบทเพลง What a Beautiful Name is it?  มกัเคลื่อนที่เป็น

ล าดบัขัน้ ประกอบดว้ยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์เป็นอย่างมาก โดยท านองใน
ท่อนต่าง ๆ มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 131 ท านองบทเพลง What a Beautiful Name is it? ในท่อน A 

 
ลกัษณะการเคลื่อนที่ของท านองในท่อน A พบว่าผูป้ระพันธ์ใหค้วามส าคัญกับ

การเคลื่อนที่ของท านองเป็นล าดับขั้นมักประกอบด้วยขั้นคู่เสียง 1 เพอรเ์ฟค 2 เมเจอร ์และ  
 2 ไมเนอรเ์ป็นอย่างมาก  

 
 

 

ภาพประกอบ 132 ท านองบทเพลง What a Beautiful Name is it? ในท่อน B 
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ท านองในท่อน B  พบเห็นการเคลื่อนของท านองเป็นล าดบัขัน้ ประกอบดว้ยขัน้คู่ 
1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรอ์ันเป็นส่วนมาก ท าให้ท านองสามารถขับร้องได้ง่าย 
เนื่องจากท านองไม่กระโดดจนเกินไป เมื่อมีท านองเคลื่อนเป็นขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคท าใหผู้ร้อ้งสามารถ
รูส้ึกซึมซบัของการเคลื่อนที่ของเสียงไดง้่ายกว่าการเคลื่อนที่ของท านองแบบกระโดด  

 

 

ภาพประกอบ 133 ท านองบทเพลง What a Beautiful Name is it? ในท่อน C 

 

พบว่าท านองในท่อน C มีการเคลื่อนที่ เป็นของท านองเป็นล าดับขั้น 
ประกอบดว้ยขั้นคู่เสียง 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์นอกจากนีม้ีการใชข้ั้นคู่เสียง 3 
เมเจอร ์และ 3 ไมเนอร ์ท าใหท้ านองมีการเคลื่อนที่มีลกัษณะเป็นทรยัแอดซึ่งมีความแตกต่างจาก
ท่อนอ่ืน ๆ  

3.2.3.3 การพัฒนาโมทีฟของบทเพลง What a Beautiful Name is it?   
การศึกษาประพนัธท์ านองบทเพลง What a Beautiful Name is it? มุ่งเนน้ศึกษา

วิธีการพัฒนาโมทีฟท านองของบทเพลงนี ้เพื่อใหเ้ห็นภาพวิธีการประพันธ์ท านอง โดยประเด็นที่
ศึกษามีดังต่อไปนี้ การถามตอบ การซ า้ และซีเควนซ ์ซึ่งรูปแบบการพัฒนารูปประโยคเพลงมี
เนือ้หาดงัต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 134 ท าบทเพลง What a Beautiful Name is it? ในท่อน A  

 
นอกจากผูป้ระพนัธน์ าโครงสรา้งของประโยคที่ 1 ที่มีการเคลื่อนเป็นล าดบัขัน้ มา

เป็นองคป์ระกอบมาสรา้งสรรคป์ระโยคถัดไป โดยใชห้ลกัการพัฒนารูปประโยคเพลงแบบซีเควนซ ์
โดยการซ า้รูปแบบจังหวะและความยาวประโยคเพลงเหมือนกับท านองประโยคที่ 1 แต่มีการ
เปลี่ยนระดบัเสียงของท านอง  

 

 

ภาพประกอบ 135 ท านองบทเพลง What a Beautiful Name is it? ในท่อน B 

 

ซีเควนซ ์
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พบว่าการเคลื่อนของท านองในท่อน B มีลกัษณะเป็นล าดบัขัน้ ประกอบดว้ยขั้น
คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรม์าใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการเรียงท านองในประโยคที่ 2 
จากนั้นผู ้ประพันธ์น าประโยคที่ 2 มาสรา้งสรรคท์ านองถัดไปด้วยหลักการซีเควนซ ์โดยการซ า้
ลกัษณะของจังหวะและความยาวของประโยคเหมือนกับประโยคที่ 2 แต่มีการปรบัเปลี่ยนระดับ
เสียงของโนต้ในท านองบางส่วน เช่นเดียวกบัหลกัการประพนัธท์ านองในท่อน A  

 

 

ภาพประกอบ 136 ท านองบทเพลง What a Beautiful Name is it? ในท่อน C 

 
ในส่วนของท่อน C พบว่าผู้ประพันธ์น าท านองที่มีการเคลื่อนเป็นล าดับขั้น 

ประกอบด้วยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 3 ไมเนอร ์เป็นองค์ประกอบในการประพันธ์
ประโยคท านองที่ 3 จากนั้นผูป้ระพันธน์ าประโยคที่ 3 มาเป็นองคป์ระกอบของท านองต่อไปโดย
การใชห้ลักการพฒันารูปประโยครูปแบบซีเควนซ ์โดยการซ า้ลักษณะจังหวะของประโยคที่ 3 แต่มี
การเปลี่ยนระดบัเสียง  

 
3.2.4 วิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง What a Beautiful Name is it?   

การวิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง What a Beautiful Name is it? มุ่งเน้น
ศึกษา การด าเนินคอรด์ เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการเรียบเรียงคอรด์ในบทเพลงนี ้โดยประเด็นการด าเนิน
คอรด์ที่ไดท้ าการศึกษามี 2 ประเด็นไดแ้ก่ 1. การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตัว 2. การ

ซีเควนซ์ 



  182 

ด าเนินคอรด์ที่โน้ตตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง ซึ่งลักษณะการ
ด าเนินคอรด์บทเพลงพระเจา้ของขา้ ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 137 การด าเนินคอรด์บทเพลง What a Beautiful Name is it? ในท่อน A 

 
ในส่วนของการด าเนินคอรด์ในท่อน A พบว่าผูป้ระพนัธใ์หค้วามส าคัญคอรด์ที่มี

โนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตัว หรือมีการด าเนินแนวเบสขึน้หรือลง 1 เสียงเต็ม โดยคอรด์แต่ละคอรด์
มีความสมัพนัธก์นัดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ D กบัคอรด์ G มีโนต้ร่วมกนัคือ D   
คอรด์ G กบัคอรด์ Bm มีโนต้ร่วมกนัคือ B และ D  
คอรด์ Bm โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนลงไปหาคอรด์ A หนึ่งเสียงเต็ม   
คอรด์ A โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนขึน้ไปหาคอรด์ Bm หนึ่งเสียงเต็ม   
คอรด์ D กบัคอรด์ A มีโนต้ร่วมกนัคือ A 
 

 

ภาพประกอบ 138 การด าเนินคอรด์บทเพลง What a Beautiful Name is it? ในท่อน B 
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ผูป้ระพันธ์ไดน้ าคอรด์ที่อยู่ในบันไดเสียง D เมเจอรท์ั้งหมดโดยคอรด์ในท่อน A 
ต่างอยู่ในต าแหน่งคอรด์ที่อยู่ในบนัไดเสียง D เมเจอรไ์ดแ้ก่   

คอรด์ D เป็นคอรด์ที่ 1 ของบนัไดเสียง D เมเจอร ์ 
คอรด์ G เป็นคอรด์ที่ 4 ของบนัไดเสียง D เมเจอร ์ 
คอรด์ Bm เป็นคอรด์ที่ 6 ของบนัไดเสียง D เมเจอร ์ 
คอรด์ A เป็นคอรด์ที่ 5 ของบนัไดเสียง D เมเจอร ์ 

 

ภาพประกอบ 139 การด าเนินคอรด์บทเพลง What a Beautiful Name is it? ในท่อน B 

 
การด าเนินคอรด์ที่อยู่ในท่อน B มาจากบนัไดเสียง D เมเจอรท์ัง้หมดเช่นเดียวกัน

ท่อน A โดยคอรด์แต่ละคอรด์อยู่ต  าแหน่งในบนัไดเสียง D ดงัต่อไปนี ้ 
คอรด์ D เป็นคอรด์ล าดบัที่ 1 ของบนัไดเสียง D เมเจอร ์ 
คอรด์ A เป็นคอรด์ล าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง D เมเจอร ์ 
คอรด์ Bm เป็นคอรด์ล าดบัที่ 6 ของบนัไดเสียง D เมเจอร ์ 
คอรด์ G เป็นคอรด์ล าดบัที่ 4 ของบนัไดเสียง D เมเจอร ์ 

 

 

ภาพประกอบ 140 การด าเนินคอรด์บทเพลง What a Beautiful Name is it? ในท่อน B  
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ผูป้ระพันธ์ยังคงใหค้วามส าคัญคอรด์ที่อยู่ในบันไดเสียง D เมเจอรเ์ช่นกัน การ
ด าเนินคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์หนึ่งที่มีโนต้ร่วมกนั กบัการโนต้ต ่าสดุของคอรด์ขึน้หรือลง 1 เสียงซึ่ง
การด าเนินคอรด์มีความสมัพนัธก์นัดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ D มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ A คือโนต้ A  
คอรด์ A โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงไปหาคอรด์ Bm  
คอรด์ Bm โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ลง 1 เสียงไปหาคอรด์ A 
คอรด์ A โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ลง 1 เสียงไปหาคอรด์ G 
 

 

 

ภาพประกอบ 141 การด าเนินคอรด์บทเพลง What a Beautiful Name is it? ในท่อน C 

 

ในท่อน B พบว่าการด าเนินคอรด์ในท่อนแยกพบว่าผู้ประพันธ์ได้ใชค้อรด์ที่ 4 
เป็นคอรด์เริ่มตน้ โดยชุดคอรด์ในท่อนแยกคือ IV-V-vi-iii ประกอบดว้ยคอรด์ G-A-Bm-F#m ท าให้
เสียงประสานในท่อนแยกมีความแตกต่างจากท่อน A และท่อน B 

 

 

ภาพประกอบ 142 การด าเนินคอรด์บทเพลง What a Beautiful Name is it? ในท่อน C 

 
ผูป้ระพนัธ์ยงัใหค้วามส าคัญกบัการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตัว 

เช่นคอรด์ Bm กบั F#m มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ F# และการด าเนินที่โนต้ตัวต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่
ขึ่นหรือลง 1 เสียงเต็มเช่นคอรด์ G โนต้ตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงเต็มไปหาคอรด์ A 
เป็นตน้  
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จากขอ้มลูพบว่าผูป้ระพนัธใ์หค้วามส าคัญการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกันอย่าง
นอ้ย 1 ตัว และใหค้วามส าคัญกับการด าเนินแนวเบสเคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงเต็ม โดยคอรด์
ทัง้หมดอยู่ในบนัไดเสียง D เมเจอรท์ัง้หมด  

 
3.2.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง What a Beautiful Name is it?   

จากการวิเคราะหบ์ทเพลง What a Beautiful Name is it? พบว่าจุดเด่นของบท
ร้องนี ้ใช่วิธีการตั้งค าถามและตอบค าถามในท่อนเดียวกัน เช่น ใช่ประโยคถามว่า “What a 
beautiful name it is?” แลว้ตอบว่า “The Name of Jesus Christ my King.” นอกจากนีม้ีการซ า้
ประโยค หรือการซ า้ค  า ต่างวรรคกัน เพื่อแสดงถึงการเนน้ย า้ขอ้ความในบทรอ้งที่ ตอ้งการสื่อถึง
ผูฟั้งจากนัน้มีการใชป้ระโยคหรือค าต่อทา้ย ประโยคที่ท าการซ า้เพื่อสรุปความหมายตวัอย่างเช่น  

บทรอ้งในท่อน B   
“What a beautiful name it is  
 What a beautiful name it is  
 The Name of Jesus Christ my King  
 What a beautiful Name it is  
 Nothing compares to this  
 What a beautiful Name it is  
 The Name of Jesus” 

บทรอ้งในท่อน B  
“How sweet is you name, Lord  
 How good You are Love to sing in the name of the Lord, 
 Love to sing for you all?”  

บทรอ้งในท่อน C 
“You have no rival, You have on equal  
 Now and forever, Our God regins  
 Yours is the Kingdom, Yours is the Glory  
 Yours is the Name, above all names  
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3.3 วิเคราะหห์ลักการประพันธบ์ทเพลง Nothing Impossible  
บทเพลง Nothing Impossible อยู่ในอัลบั้ม Integrity ขับรอ้งและบรรเลงดนตรีโดย

วงแพนเน็ตเช็คเกอรถ์ูกเผยแพร่ในวนัที ่9 สิงหาคม ค.ศ. 2011 ประพนัธโ์ดย โจท ฮนัท ์(Joth Hunt) 
นกัประพนัธจ์ากประเทศออสเตรเลียใหว้งดนตรีแพนเน็ตเช็คเกอรม์ากกว่า 20 อลับัม้ 

จากการลงพื ้นที่ภาคสนามพบว่า บทเพลงนี้ได้ถูกน ามาใช้นมัสการพระเจ้าใน
คริสตจักรอยู่บ่อยครัง้ ไดแ้ก่ มูลนิธิเดอะริเวอรเ์อเชีย คริสตจักรไทยกรุงเทพ คริสตจ์ักรศูนย์ชีวิต
ใหม่ คริสตจกัรสานสมัพันธธ์นบุรี และคริสตจักรบริจดก์รุงเทพ โดยการน าองคป์ระกอบทางดา้น
ดนตรีมาใชเ้หมือนกบัตน้ฉบับทั้งหมด หรือมีการแปลบทรอ้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย แต่
ลักษณะต่าง ๆ ทางดา้นดนตรียังเหมือนกับตน้ฉบับทุกประการ แสดงใหเ้ห็นว่าบทเพลงนีม้ีการ
แพร่กระจายเขา้มาสู่คริสเตียนในประเทศ และส่งผลกระทบต่อแนวคิดทางด้านดนตรีของผูน้  า
นมสัการ นักดนตรี หรือนกัประพันธบ์ทเพลงนมสัการดว้ยเช่นกนั ดงันัน้บทวิเคราะหน์ีไ้ดมุ้่งเนน้ถึง
การวิเคราะหท์ านอง เสียงประสาน และบทรอ้งของบทเพลงนี ้เพื่อใหเ้ห็นถึงลกัษณะทางดา้นดนตรี
ของบทเพลงนีใ้หช้ดัเจน จนเขา้ใจถึงหลักการประพันธบ์ทเพลงนมสัการ ที่เป็นบทเพลงนมัสการที่
ส  าคญัต่อคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตใ์นประเทศไทย  
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3.3.1 โครงสร้างบทเพลง Nothing Impossible 
โครงสรา้งของบทเพลง Nothing Impossible มีลักษณะเป็นบทเพลงสมัยนิยม 

ประกอบดว้ย 5 ท่อน ไดแ้ก่ ท่อน A ท่อน B ท่อน C ท่อนดนตรีบรรเลง และท่อนจบ โดยบทเพลง
ด าเนินไปในท่อนต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 

ท่อน A    หอ้งที่ 1-16 
ท่อนเครื่องดนตรีบรรเลง   หอ้งที่ 17-24 
ท่อน B    หอ้งที่ 25-36 
ท่อน C    หอ้งที่ 32-39 
ท่อน B2    หอ้งที่ 40-47 
ท่อนจบ    หอ้งที่ 48-59 

3.3.2 การใช้เคร่ืองดนตรีของบทเพลง Nothing Impossible 
เครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลง Nothing Impossible ประกอบดว้ยเครื่องดนตรี 5 

ชิน้ไดแ้ก่ กีตา้ร ์กีตา้รโ์ปร่ง กีตา้รเ์บส คีย์บอรด์ และกลองชุด ดงันั้นลักษณะของการประสมวงจึง
เป็นวงดนตรี 5 ชิน้  

3.3.3 วิเคราะหท์ านองและบันไดเสียงบทเพลง Nothing Impossible 
การวิเคราะห์ท านองบทเพลง Nothing Impossible เป็นการศึกษาบันไดเสียง 

และหลกัการประพนัธท์ านอง โดยมุ่งเนน้ศึกษาลกัษณะการเคลื่อนที่ของท านอง และการพฒันารูป
ประโยคเพลง เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการประพนัธท์ านอง โดยเนือ้หามีดงัต่อไปนี้ 

3.3.3.1 บันไดเสียงบทเพลง Nothing Impossible 
บนัไดเสียงของบทเพลง Nothing Impossible คือ C เมเจอรป์ระกอบดว้ยโนต้ C-

D-E-F-G-A-B-C 
3.3.3.2 การเคลื่อนของท านองบทเพลง Nothing Impossible 
การเคลื่อนของท านองบทเพลง Nothing Impossible  มกัเคลื่อนที่เป็นล าดับขั้น 

ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์เป็นอย่างมาก โดยท านองในท่อนต่าง 
ๆ มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 143 ท านองบทเพลง Nothing Impossible ในท่อน A 

 
เป็นลักษณะท านองในท่อน A พบว่าท านองส่วนใหญ่มักเคลื่อนที่เป็นขั้นคู่  

1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์เป็นส่วนมากท าใหก้ารเคลื่อนที่ของท านองในท่อน A มี
ลกัษณะเป็นล าดบัขัน้ 

 

 

ภาพประกอบ 144 ท านองบทเพลง Nothing Impossible ในท่อน B 

 
ในส่วนของท่อน B พบว่าผู ้ประพันธ์ยังให้ความส าคัญกับท านองหลักที่มีการ

เคลื่อนที่เป็นล าดบัขัน้ที่ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก 
 

 

ภาพประกอบ 145 ท านองบทเพลง Nothing Impossible ในท่อน C 
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พบว่าท านองในท่อน C ใหค้วามส าคัญการเคลื่อนทีระหว่างโน้ตหนึ่งไปสู่โน้ต
ถดัไปเป็นขั้นคู่ 3 ไมเนอรอ์ย่างบ่อยครัง้ท าใหท้ านองเคลื่อนไหวเป็นแบบขา้มขั้น เพื่อลดบทบาท
การเคลื่อนของท านองที่เป็นล าดบัขัน้เพื่อใหก้ารเคลื่อนที่ของท านองมีมิติมากขึน้  

 
3.3.3.3 การพัฒนาโมทีฟของบทเพลง Nothing Impossible 
การศึกษาประพันธ์ท านองบทเพลง Nothing Impossible มุ่งเนน้ศึกษาวิธีการ

พฒันาโมทีฟท านองของบทเพลงนี ้เพื่อใหเ้ห็นภาพวิธีการประพันธ์ท านอง โดยประเด็นที่ศึกษามี
ดังต่อไปนี้ การถามตอบ การซ า้ และซีเควนซ์ ซึ่งรูปแบบการพัฒนารูปประโยคเพลงมีเนื ้อหา
ดงัต่อไปนี ้ 
 

 

ภาพประกอบ 146 ท านองบทเพลง Nothing Impossible ในท่อน A 

 
ผูป้ระพนัธไ์ดเ้รียบเรียงท านองประโยคที่ 1 และประโยคที่ 2 ที่มีการเคลื่อนที่ของ

ท านองเป็นล าดับขั้น จากนั้นน าประโยคที่ 1 และ2 น ามาเป็นองคป์ระกอบในการสรา้งท านอง
ในช่วงต่อไป โดยการซ า้ท านอง  
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ภาพประกอบ 147 ท านองบทเพลง Nothing Impossible ในท่อน B 

 
พบว่าในท่อน B ผูป้ระพนัธย์งัใหค้วามส าคญักบัท านองหลกัที่มีการเคลื่อนที่เป็น

ล าดับขั้นที่ประกอบดว้ยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก จากนั้นจึงน า
ท านองหลกัมาสรา้งท านองถดัไปโดยการซ า้ เช่นเดียวกบัหลกัการประพนัธท์ านองในท่อน B  

 
 

 

ภาพประกอบ 148 ท านองบทเพลง Nothing Impossible ในท่อน C 

 
จากการวิเคราะหท์ านองพบว่าผูป้ระพนัธใ์หค้วามส าคญัการเคลื่อนที่ของท านอง

ส่วนใหญ่มกัเป็นขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์ท าใหท้ านองเคลื่อนที่เป็นล าดบัขั้น 
ถึงแม้ว่าจะพบเห็นการเคลื่อนที่ของท านองเป็นแบบข้ามขั้นในท่อน C เพื่อสรา้งมิติของการ
เคลื่อนที่ของท านองใหม้ีความหลากหลายมากขึน้ แต่เมื่อพิจารณาภาพรวมของท านองพบว่าการ
เคลื่อนท านองเป็นล าดบัขัน้มีมากกว่า ในส่วนของการพฒันารูปประโยคพบว่ามีการน าท านองหลกั
มาเป็นองคป์ระกอบในการเรียบเรียงท านองต่อไป โดยการซ า้เหมือนกนัทุกประการทั้ง ระดับเสียง 
จงัหวะ และความยาวของประโยคเพลง  
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3.3.4 วิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง Nothing Impossible 
การวิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง Nothing Impossible มุ่งเนน้ศึกษา การ

ด าเนินคอรด์ เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการเรียบเรียงคอรด์ในบทเพลงนี ้โดยประเด็นการด าเนินคอรด์ที่ได้
ท าการศึกษามี 2 ประเด็นไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว 2) การด าเนิน
คอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง ซึ่งลกัษณะการด าเนินคอรด์
บทเพลงพระเจา้ของขา้ ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 149 การด าเนินคอรด์บทเพลง Nothing Impossible ในท่อน A 

 

 

ภาพประกอบ 150 การด าเนินคอรด์บทเพลง Nothing Impossible ในท่อน A 

 
จากภาพประกอบที่ 169-170 เป็นการด าเนินคอรด์ในท่อน A คอรด์ส่วนใหญ่มี

ลกัษณะเป็นทรยัแอดที่อยู่ในบันไดเสียง C เมเจอรท์ั้งหมดโดยหลกัการพิจารณาการด าเนินคอรด์
ของผูป้ระพนัธม์าจาก 2 หลกัการไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์หนึ่งตอ้งมีโนต้ร่วมกนั
อย่างน้อย 1 ตัว 2) โน้ตตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียง โดยการด าเนินคอรด์
ดงักล่าวมีดงัต่อไปนี ้ 
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คอรด์ C กบัคอรด์ G มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ G  
คอรด์ G โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ไปหาคอรด์ Am 1 เสียงเต็ม  
คอรด์ Am กบัคอรด์ F มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ A กบั C  
 

 

ภาพประกอบ 151 การด าเนินคอรด์บทเพลง Nothing Impossible ในท่อน B 

 

 

ภาพประกอบ 152 การด าเนินคอรด์บทเพลง Nothing Impossible ในท่อน B 

 
ในส่วนของการด าเนินคอรด์ในท่อน B ผู้ประพันธ์ยังคงให้ความส าคัญกับ

หลกัการเรียบเรียงการด าเนินคอรด์ทัง้ 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์หนึ่ง
ต้องมี โน้ตร่วมกันอย่างน้อย 1 ตัว 2 ) โน้ตตัวต ่าสุดของคอร์ดเคลื่อนที่ขึ ้นหรือลง 1 เสียง 
เช่นเดียวกบัการด าเนินคอรด์ในท่อน B  โดยรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ C โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ไปหาคอรด์ Dm 1 เสียงเต็ม  
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คอรด์ Dm กบัคอรด์ F มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ F กบั A  
คอรด์ Am โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ลงไปหาคอรด์ G 1 เสียง 
คอรด์ G โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ลงไปหาคอรด์ F 1 เสียง 

 

 

ภาพประกอบ 153 การด าเนินคอรด์บทเพลง Nothing Impossible ในท่อน C 

 

 

ภาพประกอบ 154 การด าเนินคอรด์บทเพลง Nothing Impossible ในท่อน C 

 
จากบทวิเคราะห์พบว่าเสียงประสานของบทเพลงนี้ส่ วนใหญ่ เป็นคอร์ด  

ทรยัแอด ที่อยู่ในบนัไดเสียง C เมเจอร ์ผูป้ระพันธ์มกัใหค้วามส าคัญกับการด าเนินคอรด์หนึ่งไปสู่
อีกคอรด์หนึ่งให้มีโนต้ร่วมกัน 2 ตัว หรือโน้ตตัวต ่าสุดของคอรด์ของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ หรือลง 1 
เสียง ตั้งแต่ท่อน B  ท่อน A และท่อน C อย่างต่อเนื่อง โดยลักษณะการด าเนินคอรด์ในท่อน C มี
ดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ F มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ C คือโนต้ C  
คอรด์ C โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงไปหาคอรด์ Dm  
คอรด์ Dm มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ F คือโนต้ F  
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จากการวิเคราะหก์ารด าเนินคอรด์ภาพรวมของการด าเนินคอรด์บทเพลง Nothing 
Impossible เห็นไดอ้ย่างชัดเจนว่าผูป้ระพันธใ์หค้วามส าคญักับการด าเนินจากคอรด์หนึ่งไปสู่อีก
คอรด์หนึ่งตอ้งมีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว  และการด าเนินคอรด์ที่โนต้ตัวต ่าสุดของคอรด์ของ
คอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียง  

3.3.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง Nothing Impossible 
ในการวิเคราะหบ์ทรอ้งผูวิ้จยัไดมุ้่งเนน้ศึกษาการประพันธ์บทรอ้งโดยการซ า้ค  า

ต่างวรรค ์หรือการซ า้ประโยคในท่อนต่าง ๆ เพื่อให้เห็นภาพรวมของการสรา้งสรรค์เนื ้อหาเพลง 
Nothing Impossible ซึ่งรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้  

บทรอ้งในท่อน A  
“Through You I can do anything  
 I can do all thing. 
 Cause it’s You who gives me strength  
 Nothing is impossible”  

บทรอ้งในท่อน B 
“I’m not gonna live by what I see  
 I’m not gonna live by what I feel.  

บทรอ้งในท่อน B2  
“Deep down I know that You’re here with me 
 I know that You can do anything”  

บทรอ้งในท่อน C  
“I believe, I believe I believe I believe in You  
 I believe, I believe I believe I believe in You 

จากการวิเคราะหบ์ทรอ้งพบผู้ประพันธ์ใหความส าคัญกับ การซ า้ประโยค เช่น  
“I can do anything” หรือ I’m not gonna live by what”  และการซ า้ค  าต่างวรรคอยู่บ่อยครัง้ เช่น 
ค าว่า “I believe”   

3.4 วิเคราะหห์ลักการประพันธบ์ทเพลง Reckless Love  
บทเพลง Reckless Love ถูกขับรอ้งโดยคอรีย ์แอสบูรี (Cory Asbury) บทเพลงนีถู้ก

เผยแพร่ในวนัที่ 27 ตุลาคม ค.ศ.2017 กับสงักัดเพลง เบธเอลมิวสิค (Bethel Music) ปัจจุบันบท
เพลงนี้ถูกในนมัสการพระเจ้าในคริสตจักรอย่างแพร่หลาย เช่น คริสตจักรบ์ริจดก์รุงเทพ ที่มัก
นมัสการเป็นภาษาอังกฤษตามต้นฉบับของศิลปิน หรือที่คริสตจักรพันธกิจแม่น า้ที่ มีการน าบท
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เพลงนี ้มาแปลบทรอ้งจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยแลว้ค่อยน ามาใชน้มัสการในคริสตจักร 
ดงันัน้ผูวิ้จยัเห็นว่าบทเพลงนีม้ีอิทธิพลต่อบทเพลงนมสัการคริสเตียนไทยประเทศไทย  

ในการบทเพลง Reckless Love ผูวิ้จัยนัน้มุ่งเนน้ศึกษา โครงสรา้งบทเพลงนมัสการ
พระเจา้ การใชเ้ครื่องดนตรี ท านองและบันไดเสียง การประสานเสียง และศึกษาบทรอ้ง  เพื่อให้
เข้าใจถึงองค์ประกอบของบทเพลง และน าข้อมูลที่ไดน้ ามาเป็นแนวทางการประพันธ์บทเพลง
นมสัการพระเจา้บทใหม่  
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3.4.1 โครงสร้างบทเพลง Reckless Love  
โครงสรา้งของบทเพลง Reckless Love มีลักษณะเป็นบทเพลงสมัยนิยมมี 5 

ท่อน ไดแ้ก่ ท่อนน า ท่อน A ท่อน B ท่อน C ท่อนเครื่องดนตรีบรรเลง และท่อนจบ โดยการด าเนิน
ของบทเพลงมีดงัต่อไปนี ้ 

ท่อนน า   หอ้งที่ 1-7  
ท่อน A1 และ A2   หอ้งที่ 8-23  
ท่อน B1 และ B2   หอ้งที่ 24-39  
ท่อนเครื่องดนตรีบรรเลง หอ้งที่ 40-57 
ท่อน C   หอ้งที่ 58-82  
ท่อน B3    หอ้งที่ 83-98 
ท่อนจบ    หอ้งที่ 99-106  

3.4.2 การใช้เคร่ืองดนตรีของบทเพลง Reckless Love 
เครื่องดนตรีที่ใช้ในบทเพลง Reckless Love ประกอบเครื่องดนตรี 5 ชิน้ไดแ้ก่ 

กีตา้รโ์ปร่ง กีตา้รไ์ฟฟ้า กีตา้รเ์บส คียบ์อรด์ และกลองชุด ดังนั้นรูปแบบการประสมวงเป็นแบบ 5 
ชิน้  

3.4.3 วิเคราะหท์ านองและบันไดเสียงบทเพลง Reckless Love 
การวิเคราะห์ท านองบทเพลง Reckless Love เป็นการศึกษาบันไดเสียง และ

หลักการประพันธ์ท านอง โดยมุ่งเนน้ศึกษาลักษณะการเคลื่อนที่ของท านอง และการพัฒนารูป
ประโยคเพลง เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการประพนัธท์ านอง โดยเนือ้หามีดงัต่อไปนี้ 

3.4.3.1 บันไดเสียงบทเพลง Reckless Love  
บนัไดเสียงของบทเพลง Reckless Love นีอ้ยู่ในบนัเสียง F เมเจอรป์ระกอบดว้ย

โนต้ F-G-A-Bb-C-D-E-F 
3.4.3.2 การเคลื่อนของท านองบทเพลง Reckless Love 
การเคลื่อนของท านองบทเพลง Reckless Love มักเคลื่อนที่ เป็นล าดับขั้น 

ประกอบดว้ยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์เป็นอย่างมาก โดยท านองในท่อน  
ต่าง ๆ มีประเด็นดงัต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 155 ท านองบทเพลง Reckless Love ในทอ่นน า 

 
ผู้ประพันธ์ได้น าเสนอการสร้างสรรค์ท านองของบทเพลง Reckless Love ใน 

ท่อนน า โดยให้ความส าคัญกับการเคลื่อนของท านองเป็นล าดับขั้นมักประกอบด้วยขั้นคู่  
1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรเ์ป็นอย่างมาก  

 

 

ภาพประกอบ 156 ท านองบทเพลง Reckless Love ในทอ่น A 
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ภาพประกอบ 157 ท านองบทเพลง Reckless Love ในทอ่น B 

 
ผู้ประพันธ์ยังคงให้ความส าคัญกับท านองที่มีการเคลื่อนที่เป็นล าดับขั้น 

ประกอบดว้ยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอรค์ู่ 2 ไมเนอร ์ท าใหท้ านองมีความลื่นไหล ขับรอ้งไดไ้ม่
ยากนกั  

3.4.3.3 การพัฒนาโมทีฟของบทเพลง Reckless Love 
การศึกษาประพันธ์ท านองบทเพลง Reckless Love มุ่งเนน้ศึกษาวิธีการพัฒนา

โมทีฟท านองของบทเพลงนี้ เพื่อให้เห็นภาพวิธีการประพันธ์ท านอง โดยประเด็นที่ศึกษามี
ดังต่อไปนี้ การถามตอบ การซ า้ และซีเควนซ์ ซึ่งรูปแบบการพัฒนารูปประโยคเพลงมีเนื ้อหา
ดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 158 ท านองบทเพลง Reckless Love ในทอ่นน า 
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นอกจากผู้ประพันธ์ได้เรียบเรียงท านองให้การเคลื่อนที่ เป็นล าดับขั้น
ประกอบด้วยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์มาเป็นองค์ประกอบในการเขียน
ท านองในประโยคเพลงที่ 1 ผูป้ระพันธ์น าท านองประโยคเพลงที่ 1 เขียนซ า้ทุกประการ ทังระดับ
เสยีง จงัหวะ และความยาวของรูปประโยคเพลง  

 

 

ภาพประกอบ 159 ท านองบทเพลง Reckless Love ในทอ่น A 

 
ในส่วนท านองของท่อน A ผู ้ประพันธ์ได้เรียบเรียงท านองที่ท านองมีการ

ด าเนินเป็นล าดับขั้นประกอบดว้ยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรม์าเป็นหลักการ
ประพันธ์ในประโยคเพลงที่ 2 จากนั้นผูป้ระพันธ์ได้น าประโยคเพลงที่ 2 มาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ประพันธ์ท านองท่อนมาโดยการใชก้ารพฒันารูปประโยคแบบซีเควนซ ์โดยท านอง 4 จงัหวะแรก
ของประโยคยงัเหมือนกนั แต่ในส่วนทา้ยของประโยคเพลงมีการปรบัเปลี่ยนระดบัเสียง และจงัหวะ
ใหต้่างกลบัประโยคเพลงที่ 2  
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ภาพประกอบ 160 ท านองบทเพลง Reckless Love ในทอ่น B 

 
ในส่วนท านองของท่อน B ผู้ประพันธ์ยังให้ความส าคัญกับท านองที่มีการ

เคลื่อนที่เป็นล าดบัขัน้ ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอรค์ู่ 2 ไมเนอร ์ท าใหท้ านองมีความ
ลื่นไหล ขบัรอ้งไดไ้ม่ยากนกั นอกจากนีรู้ปประโยคกบัท านองมีการซ า้ หรือ ซีเควนซอ์ยู่บ่อยครัง้ ท า
ใหท้ านองง่ายต่อการจดจ า หรือคาดเดาการเคลื่อนไหวของท านองได ้ 

3.4.4 วิเคราะหก์ารประสานเสียงบทเพลง Reckless Love  
การวิเคราะห์การประสานเสียงบทเพลง Reckless Love มุ่งเน้นศึกษา การ

ด าเนินคอรด์ เพื่อใหเ้ห็นถึงวิธีการเรียบเรียงคอรด์ในบทเพลงนี ้โดยประเด็นการด าเนินคอรด์ที่ได้
ท าการศึกษามี 2 ประเด็นไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว 2) การด าเนิน
คอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง ซึ่งลกัษณะการด าเนินคอรด์
บทเพลงพระเจา้ของขา้ ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 161 การด าเนินคอรด์บทเพลง Reckless Love ในท่อนน า 
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ภาพประกอบ 162 การด าเนินคอรด์บทเพลง Reckless Love ในท่อนน า 

 
ในส่วนของการด าเนินคอรด์ในท่อนน ามกัพบเจอคอรด์ต่าง ๆ ที่อยู่ในบนัไดเสียง 

F เมเจอรท์ัง้หมด ลกัษณะการเคลื่อนจากคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์ ผูป้ระพนัธม์กัใหค้วามส าคญักับ
ท านองโนต้ต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ลง 1 เสียงไดแ้ก่  

คอรด์ Dm โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ลง 1 เสียงไปหาคอรด์ C  
คอรด์ C โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ลง 1 เสียงไปหาคอรด์ Bb   
คอรด์ Bb มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ F คือโนต้ F  

ดว้ยหลักการดังกล่าวผูป้ระพันธไ์ดน้ าเสนอคอรด์ Dm เป็นคอรด์ล าดับที่ 6 เป็น
คอรด์แรกจากนัน้ด าเนินไปหาคอรด์ใช ้C – Bb – F ซึ่งเป็นคอรด์ที่ 5-4-1 ตามล าดบั ปรากฏว่าเป็น
ชุดคอรด์ที่เคลื่อนที่จาก ซบัมีเดียน ไปหา โทนิค   

 

 

ภาพประกอบ 163 การด าเนินคอรด์บทเพลง Reckless Love ในท่อน A 
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ในส่วนของท่อน B ผูป้ระพันธ์ใหค้วามส าคัญกับการด าเนินคอรด์ที่โนต้ตัว
ต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ลง 1 เสียงแล้ว นอกจากนี้พบเห็นคอรด์แรกของท่อน B คือคอร์ด  
คอรด์ที่ 6 ของบันไดเสียง F เมเจอรเ์ช่นเดียวกบัคอรด์ในท่อนน า แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ผูป้ระพันธ์มี
การใชชุ้ดคอรด์ในท่อน Aไดแ้ก่ Dm-C-Bb มาปรบัเปลี่ยนคอรด์ช่วงทา้ยบางส่วนเป็นชดุคอรด์ Dm-
C-Bb-F ผูวิ้จัยเห็นว่าหลักการเรียบเรียงเสียงประสานนี้เป็นลักษณะของการใชซ้ีเควนซข์องชุด
คอรด์ โดยการน าชุดคอรด์แรกมาใชเ้ขียนซ า้ และมีการปรบัเปลี่ยนคอรด์แค่ 1 ถึง 2 คอรด์แต่ความ
ยาว และคอรด์เริ่มตน้ ยงัมีความเหมือนกนั  

 

ภาพประกอบ 164 การด าเนินคอรด์บทเพลง Reckless Love ในท่อน B 

 
ในส่วนของท่อน B ผูป้ระพันธ์ใหค้วามส าคัญกับการด าเนินคอรด์ที่โนต้ตัว

ต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ลง 1 เสียงแล้ว นอกจากนี้พบเห็นคอรด์แรกของท่อน B คือคอร์ด  
คอรด์ที่ 6 ของบันไดเสียง F เมเจอรเ์ช่นเดียวกบัคอรด์ในท่อนน า แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ผูป้ระพันธ์มี
การใชชุ้ดคอรด์ในท่อน Aไดแ้ก่ Dm-C-Bb มาปรบัเปลี่ยนคอรด์ช่วงทา้ยบางส่วนเป็นชดุคอรด์ Dm-
C-Bb-F ผูวิ้จัยเห็นว่าหลักการเรียบเรียงเสียงประสานนี้เป็นลักษณะของการใชซ้ีเควนซข์องชุด
คอรด์ โดยการน าชุดคอรด์แรกมาใชเ้ขียนซ า้ และมีการปรบัเปลี่ยนคอรด์แค่ 1 ถึง 2 คอรด์แต่ความ
ยาว และคอรด์เริ่มตน้ ยงัมีความเหมือนกนั  
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ภาพประกอบ 165 การด าเนินคอรด์บทเพลง Reckless Love ในท่อน C 

 
ในส่วนของการด าเนินคอรด์ในท่อน C ผู้ประพันธ์ยังใช้คอรด์ Dm ซึ่งเป็น

คอรด์ที่ 6 ของบันไดเสียง F เมเจอรจ์ากนั้นมีการด าเนินโนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ลง 1 เสียง
ไปหาคอรด์ C  ซึ่งเป็นคอรด์ที่ 5 จากนัน้คอรด์ C โนต้ตัวต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ลงไปหา Bb ดว้ย
เช่นกนั  

จากวิเคราะห์พบว่าชุดคอรด์ของบทเพลง Reckless Love มี 2 ชุดเท่านั้น
ไดแ้ก่คอรด์ vi-V-IV ไดแ้ก่คอรด์ Dm-C-Bb ที่พบเห็นในท่อน A และชุดคอรด์ Vi-V-I ประกอบดว้ย
คอรด์ Dm-C-F ที่พบเห็นในท่อน B โดยลักษณะการด าเนินคอรด์บทเพลงนีม้ีความคลา้ยคลึงกัน 
เนื่องจากลกัษณะการจดัวางคอรด์มีการน าชุดคอรด์ในท่อน ไดแ้ก่ Dm-C-Bb น ามาจดัเรียงโดยใช้
วิธีการห่วงล าดบัคอรด์ (Sequence Chords Progression) โดยการน ามาเรียงซ า้อีกครัง้หนึ่งแต่มี
การปรับเปลี่ยนคอรด์ในช่วงท้าย เช่น คอร์ดเริ่มต้นเป็นคอรด์ Dm ซึ่งเป็นคอรด์ล าดับที่  6 
เหมือนกัน หรือความยาวของชุดคอรด์มีความยาวเท่ากับ 4 ห้องเพลงเหมือนกัน แต่มีการ
ปรบัเปลี่ยนคอรด์ช่วยทา้ยบางส่วน เช่น ชุดคอรด์ Dm-C-Bb ในท่อนน าปรบัเปลี่ยนเป็นชุดคอรด์ 
Dm-C-Bb-F  

3.4.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง Reckless Love 
จากการวิเคราะหบ์ทรอ้งบทเพลง Reckless Love ผู้วิจัยพบเห็นการซ า้ค  าต่าง

วรรค จากนั้นมีการเพิ่มประโยคตามหลังเพื่อขยายความหมายของค าซ  า้นั้น ตัวอย่างเช่น ค าว่า 
“Before I” หรือค าว่า “ When I” มกัจะมีค าขยายถึงพระลกัษณะของพระเจา้ที่แสดงออกต่อมนุษย ์
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เช่น Before กับ I spoke a word, You were singing over me  หรือ When กับ I was Your foe, 
Still Your love fought for me. เป็นตน้  

บทรอ้งในท่อน A 
“Before I spoke a word, You were singing over me  
 You have been so, good to me  
 Before I took a breath, You Breathed Your life in me  

บทรอ้งในท่อน A2 
“When I was Your foe, Still Your love fought for me  
 You have been so, good to me  
 When I felt no worth, You paid it all for me  
 You have been so, so kind to me.  

4. สรุปหลักการประพันธค์ริสเตยีนคณะเพ็นเทคอสต ์ 
ผูวิ้จัยไดส้รุปผลการวิเคราะหบ์ทเพลงนมัสการคริสเตียน คณะเพ็นเทคอสตท์ั้ง  12 บท

เพลง เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของรูปแบบการประพนัธท์ัง้หมด และน าองคค์วามรูไ้ปใชใ้นการประพนัธ์
บทเพลงนมสัการบทใหม่  

4.1 โครงสร้างของบทเพลงนมัสการ  
โครงสรา้งบทเพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตม์ีลักษณะเป็นบทเพลงสมัย

นิยมมี 2-7 มักประกอบดว้ย ท่อนน า ท่อน A ท่อน B ท่อน C ท่อน D ท่อนดนตรีบรรเลง และท่อน
จบ  

บทเพลง พระเจ้าของขา้ มี 4 ท่อนประกอบดว้ย ไดแ้ก่ ท่อนน า ท่อน  A ท่อน B 
ท่อน C 

บทเพลง ทุกวันเวลา มี 3 ท่อนประกอบดว้ย ไดแ้ก่ ท่อน A  B และ ท่อนบรรเลง
เครื่องดนตรี 

บทเพลง ขอเทลงมา มี 7 ท่อนประกอบดว้ย  ไดแ้ก่ ท่อนน า ท่อน A ท่อน B ท่อน
เครื่องดนตรีบรรเลง ท่อน C ท่อน D และท่อนจบ 

บทเพลง พระเจ้าของขา้ มี 6 ท่อนประกอบดว้ย  ไดแ้ก่ ท่อนน า ท่อน A ท่อน B 
ท่อนกีตา้รโ์ซโล่ ท่อน C และท่อนจบ 

บทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้มี 4 ท่อนประกอบดว้ย  ท่อนน า ท่อน A ท่อน B และท่อน
จบ 
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บทเพลง ขา้ยอมทุกสิ่ง มี 4 ท่อนประกอบดว้ย ท่อน A ท่อน B ท่อนดนตรีบรรเลง 
และท่อนจบ 

บทเพลง รกัอศัจรรยม์ี 4 ท่อนประกอบดว้ย ท่อนน า ท่อน A  B และ C 
บทเพลง การเดินทางของโมเสสมี 4 ท่อน ประกอบดว้ย ท่อนน า ท่อน A ท่อน B 

และท่อนเครื่องดนตรีบรรเลง  
บทเพลง Give me Jesus มี 3 ท่อนประกอบดว้ย ท่อน A และท่อน B 
บทเพลง What a Beautiful Name is it? มี 4 ท่อนประกอบดว้ย ท่อน A ท่อน B 

ท่อน C และ ท่อนดนตรีบรรเลง 
บทเพลง Nothing Impossible มี 5 ท่อนประกอบด้วย ได้แก่ ท่อน A ท่อน B 

ท่อน C ท่อนดนตรีบรรเลง และท่อนจบ 
บทเพลง Reckless Love มี 5 ท่อนประกอบดว้ย ท่อนน า ท่อน A ท่อน B ท่อน C 

ท่อนเครื่องดนตรีบรรเลง และท่อนจบ 
4.2 การใช้เคร่ืองดนตรี 

จากการวิเคราะห์การใช้เครื่องดนตรีของคริสเตียน คณะเพ็นเทคอสต์ พบว่ามี
ลักษณะการประสมวงแบบ 1 ชิ ้น 3 ชิ ้น 4 ชิ ้น และ 5 ชิ ้น โดยแต่ละบทเพลงมีรายละเอียด
ดงัต่อไปนี ้ 

บทเพลง พระเจา้ของขา้ มีเครื่องดนตรี 5 ชิน้ประกอบดว้ยกีตา้รโ์ปร่ง กีตา้รเ์บส 
กีตา้รไ์ฟฟ้า คียบ์อรด์ และกลองชุด   

บทเพลง ทุกวนัเวลา มีเครื่องดนตรี 3 ชิน้ประกอบดว้ย กีตา้ร ์กีตา้รเ์บส กลอง  
บทเพลง ขอเทลง มีเครื่องดนตรี 5 ชิน้ประกอบดว้ยกีตา้รโ์ปร่ง กีตา้รไ์ฟฟ้า กีตา้ร ์

เบส คียบ์อรด์ และกลองชุด  
บทเพลง พระเจา้ของขา้ มีเครื่องดนตรี 4 ชิน้ประกอบดว้ย กีตา้ร ์กีตา้รเ์บส คีย

บอรด์ และกลองชุด 
บทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้มีเครื่องดนตรี 1 ชิน้ประกอบดว้ย เปียโน  
บทเพลง ขา้ยอมทุกสิ่ง มีเครื่องดนตรี 3 ชิน้ประกอบดว้ย กีตา้รไ์ฟฟ้า กีตา้รเ์บส 

และ กลองชุด 
บทเพลง รกัอศัจรรย ์มีเครื่องดนตรี 1 ชิน้ประกอบดว้ย เปียโน 
บทเพลง การเดินทางของโมเสส มีเครื่องดนตรี 1 ชิน้ประกอบดว้ย เปียโน 
บทเพลง Give me Jesus ใชเ้ครื่องดนตรี 3 ชิน้ไดแ้ก่ กีตา้ร ์เชลโล่ และเปียโน 
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บทเพลง What a Beautiful Name is it? ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 5 ชิน้ได้แก่ 
กีตา้ร ์กีตา้รโ์ปร่ง กีตา้รเ์บส คียบ์อรด์ และกลองชุด 

บทเพลง Nothing Impossible ประกอบดว้ยเครื่องดนตรี 5 ชิน้ไดแ้ก่ กีตา้ร ์กีตา้ร ์
โปร่ง กีตา้รเ์บส คียบ์อรด์ และกลองชุด 

บทเพลง Reckless Love ประกอบเครื่องดนตรี 5 ชิน้ได้แก่ กีต้ารโ์ปร่ง กีต้าร ์
ไฟฟ้า กีตา้รเ์บส คียบ์อรด์ และกลองชุด 

4.3 การประพันธท์ านองและบันไดเสยีง  
ในบทนีผู้วิ้จยัไดน้ าขอ้มลูที่ไดจ้ากการศึกษาวิเคราะหผ์ลงานของนกัประพนัธบ์ทเพลง

นมสัการ เพื่อใหเ้ห็นภาพรวมของประพันธบ์ทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์ขอ้มลูใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ กลุ่มเสียง รูปแบบการเคลื่อนที่ท านองเพลง หลักการพัฒนารูปประโยค
ท านองเพลง หลกัการเรียบเรียงเสียงประสาน การเขียนบทรอ้งการสรา้งท่อนน า การสรา้งท่อนจบ 
และการสรา้งฉากหลงั เป็นตน้  

4.3.1 บันไดเสียง 
จากการวิเคราะห์บันไดเสียงบทเพลงนมัสการพระเจ้า คริสเตียนคณะ  

เพ็นเทคอสตท์ัง้ 12 เพลง ปรากฏว่ามีบันไดเสียง 3 รูปแบบไดแ้ก่ บันไดเสียงเมเจอร ์10 บทเพลง 
บนัไดเสียงเนเชอรร์ลัไมเนอร ์1 บทเพลง และบนัไดเสียงเพนทาโทนิค 1 บทเพลง ดังนัน้บนัไดเสียง
เมเจอรจ์ึงเป็นที่นิยมน ามาใชใ้นการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการเป็นอย่างมาก   

4.3.1.1 บนัไดเสียงเมเจอร ์ 
บทเพลงนมสัการพระเจา้คริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตใ์นประเทศไทยที่มี

รากฐานมาจากใชบ้ันไดเสียงเมเจอร ์ไดแ้ก่ บทเพลง พระเจา้ของขา้ ทุกวันเวลา ขา้ยอมทุกสิ่ง ขอ
เทลงมา รกัอศัจรรย ์ และการเดินทางของโมเสส  

บทเพลงนมัสการพระเจา้คริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตใ์นต่างประเทศที่มี
รากฐานมาจากใช้บันไดเสียงเมเจอร ์ได้แก่ Give me Jesus, What a Beautiful Name is it?, 
Nothing Impossible และ Reckless Love 

4.3.1.2 บนัไดเสียงไมเนอร ์ 
ท านองในบทเพลงนมสัการพระเจา้ที่มีรากฐานมาจากบนัไดเสียงไมเนอร ์

ประกอบดว้ยโนต้ 8 ตวัไดแ้ก่บทเพลง หวัใจผูร้บัใช ้ 
4.3.1.3 ผสมผสานกนัระหว่างบนัไดเสียงเมเจอร ์และเนเชอรร์ลัไมเนอร ์ 

ท านองในบนัไดเสียงนมัสการพระเจา้ที่มีรากฐานมาจากการผสมผสาน
ประสานระหว่างบนัไดเสียงเมเจอร ์และไมเนอร ์ไดแ้ก่บทเพลง พระเจา้ของขา้ 
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4.3.1.4 กลุ่มเสียงเพนทาโทนิก 
ท านองในบท เพลงนมัสการที่ มี รากฐานที่ ม าจากบัน ได เสี ย ง 

เพนทาโทนิกแบบ 1-2-3-5-6 เมื่อเทียบกบับนัไดเสียงเมเจอรไ์ดแ้ก่บทเพลง ขอเทลงมา  
4.3.2 รูปแบบการเคลื่อนท่ีท านองเพลง  

จากการวิเคราะห์บทเพลงนมัสการทั้ง 16 เพลง พบว่าผู้ประพันธ์ทุกท่านให้
ความส าคญักบัการเคลื่อนของท านองส่วนมีลกัษณะเป็นล าดับ มักประกอบดว้ยการเคลื่อนจาก
โนต้หนึ่งไปสู่อีกโนต้เป็นขัน้คู่เสียง 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และ 2 ไมเนอร ์ 

เห็นไดว่้าจุดมุ่งหมายที่ผูป้ระพันธใ์หค้วามส าคัญกับการเคลื่อนของท านองเป็น
ล าดับขั้น ท านองขับรอ้งไม่ยากนัก สามารถจดจ าได้ง่ายอาจฟังบทเพลงนมัสการ 1 -2 รอบก็
สามารถขับรอ้งตามได้ หรือ ง่ายต่อการคาดเดาถึงการเคลื่อนไหวของท านองได้ง่ายกว่าการ
เคลือ่นที่ท านองแบบกระโดด  

4.3.3 หลักการพัฒนารูปประโยคท านองเพลง 
จากการวิเคราะหลักการประพันธ์ท านองบทเพลงนมัสการพระเจา้ พบว่าการ

พัฒนาโมทีฟหรือประโยคของผูป้ระพันธ์ทั้งหมดมี 3 รูปแบบไดแ้ก่ การซ า้ ซีเควนซ ์และการถาม
ตอบ แต่การพัฒนาโมทีฟแบบซีเควนซเ์ป็นหลกัการที่ผูป้ระพันธ์ทุกท่านใหค้วามส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งโดยประเด็นต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้(ตารางที่ 2)   

 
ตารางที่ 2 หลกัการพฒันาโมทีฟในบทเพลงนมสัการพระเจา้  
รายช่ือบทเพลง การซ า้ ซีเควนซ ์ การถามตอบ 
พระเจา้ของขา้ * * * 
ทุกเวลา * *  
ขอเทลงมา * *  
พระเจา้ของขา้ * *  
หวัใจผูร้บัใช ้ * *  
ขา้ยอมทุกสิ่ง * *  
รกัอศัจรรย ์   * 
การเดินทางของโมเสส  * * 
Give me Jesus  *  
What a Beautiful Name is it?  *  
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Nothing Impossible  *  
Reckless Love * *  

 
4.3.3.1 การถามตอบ 
จากการวิเคราะหบ์ทเพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต์ทั้ง 12 พบการ

พฒันารูปประโยคท านองแบบถามตอบไดแ้ก่ บทเพลง พระเจา้ของขา้ รกัอศัจรรย ์และการเดินทาง
ของโมเสส  โดยผูวิ้จยัตั้งขอ้สังเกตเุห็นว่าท านองของบทเพลงทั้ง 3 นี ้มักท านองถามเป็นประโยค
แรก จากนั้นจึงสร้างท านองตอบเป็นท านองถัดมา โดยโครงสร้างของท านองทั้ง 2 มีลักษณะ
คลา้ยคลึงกนั เช่น การเคลื่อนที่ของท านองเพลง ลกัษณะจงัหวะ ความยาวและระดบัเสียง  

4.3.3.2 การซ า้  
หลักการประพันธ์แบบ ซ า้ท านอง ปรากฏอยู่ในบทเพลงนมัสการจากบทเพลง

ต่าง ๆ ที่ผู ้วิจัยได้วิเคราะห์พบว่า นักประพันธ์มักสรา้งสรรคท์ านองหลัก หรือโมทีฟหลักที่มีการ
เคลื่อนที่เป็นล าดับขั้นมักประกอบดว้ยขั้นคู่เสียง 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรข์ึน้มา 
จากนัน้จึงน าโครงสรา้งของประโยคหลัก มาเรียบเรียงท านองถดัไปโดยการซ า้ โดยที่การเคลื่อนที่
ของท านอง ระดบัเสียง และลกัษณะจงัหวะ เหมือนกนักบัท านองหลกัทกุประการ  ตวัอย่างเช่น บท
เพลง ขอเทลงมา  ในท่อนจบ ที่น าท านองเคลื่อนที่ลงขั้นคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 1 เพอรเ์ฟค มาซ า้
เหมือนกนัทุกประการ   

4.3.3.3 ซีเควนซ ์ 
จากการวิเคราะห์พบว่าหลักการประพันธ์บทเพลงนมัสการพระเจา้ในรูปแบบ  

ซีเควนซป์รากฏในบทเพลงนมัสการเป็นอย่างมาก ซึ่งลักษะการพัฒนาโมทีฟหรือประโยคเพลง
แบบซีเควนซ ์คือการน าโครงสรา้งของประโยคหลัก มาสรา้งเป็นท านองถัดไป โดยการซ า้รูปแบบ
ของจังหวะ ความยาวของท านอง เหมือนกับประโยคหลักทุกประการ แต่มีการปรบัเปลี่ยนระดับ
เสียงของท านองหลกับางส่วน  

4.4 การประสานเสียง 
จากการศึกษาวิเคราะห์วิธีเรียบเรียงเสียงประสานของผลงานนักประพันธ์บทเพลง

นมสัการทัง้ 12 บทเพลง พบว่าลักษณะการประสานเสียงมี 3 รูปแบบไดแ้ก่ ทรยัแอด คอรด์ทบเจ็ด 
และคอรด์ทบขยาย  ในส่วนของการด าเนินคอรด์นั้นพบว่านักประพันธ์มักให้ความส าคัญการ
ด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว โดย หรือการด าเนินคอรด์ที่โนต้ตัวต ่าสุดของคอรด์
เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง นอกจากนีย้ังพบเห็นการใชค้อรด์ที่ยืม คอรด์โนต้เสียงต ่า
คา้งยาว  และคอรด์โดมินนัทล์  าดบัสอง โดยประเด็นต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 
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4.4.1 การด าเนินคอรด์มีโน้ตร่วมกัน 
จากการวิเคราะหเ์สียงประสานบทเพลงนมสัการพระเจา้ของนกัประพนัธท์ัง้หมด

พบว่ามกัใหค้วามส าคญักับการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกนัเป็นอย่างมาก จุดประสงคเ์พื่อใหก้าร
ด าเนินเสียงประสานมีความลื่นไหล การด าเนินจากคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์หนึ่งมีความกลมกลืน
กนัทัง้คอรด์ที่อยู่ในกุญแจเสียง และไม่ไดอ้ยู่ในกุญแจเสียง  

โดยการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกันมีอยู่ 3 รูปแบบ 1.การด าเนินคอรด์ที่มีโน้ต
ร่วมกันและอยู่ในบันไดเสียง 2.การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกันแต่ไม่ไดอ้ยู่ในกุญแจเสียงเดียวกัน 
และ 3.การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกนัที่โนต้แนวต ่าสดุของคอรด์ 

4.4.1.1 การด าเนินคอรด์ท่ีมีโน้ตร่วมกันและอยู่ในบันไดเสียงเดียวกัน 
จากการวิเคราะหพ์บว่าการบทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตม์กัให้

ความส าคัญกับคอรด์ที่มีโนต้ร่วมเป็นอย่างมาก เนื่องจากขอ้มูลในบทวิเคราะห์พบว่าบทเพลง
นมสัการทัง้ 12 เพลงพบเห็นการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกนัอยู่อย่างนอ้ย 1 ตวั การด าเนินคอรด์ที่
มีโนต้ร่วมกันนั้นมักอยู่ภายใตก้รอบของการด าเนินคอรด์ในบันไดเสียงของบทเพลงนั้น ๆ เพื่อให้
ซุ่มเสียงของการด าเนินคอรด์มีความกลมกลืนรื่นหู  

4.4.1.2 การด าเนินคอรด์ท่ีมีโน้ตร่วมกันแต่ไม่ได้อยู่ในบันไดเสียงเดียวกัน 
การด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกันแต่ไม่ไดอ้ยู่แค่ในบันไดเสียงเดียวกนันัน้ ปรากฏ

อยู่ใน ท่อน B ของบทเพลงรกัอัศจรรยท์ี่อยู่ในกุญแจเสียง C เมเจอร ์พบเห็นคอรด์ C เคลื่อนที่ไป
หาคอรด์ Gm7 ซึ่งมีโนต้ร่วมกันก็คือโนต้ G ท าใหซุ้่มเสียงของการด าเนินคอรด์ของบทเพลงมีมิติ
มากขึน้ เพื่อใหข้อ้มลูชดัเจนมากที่สดุ ผูวิ้จยัขอยกตวัอย่างการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกนัแต่ไม่ได้
อยู่ในกุญแจเสียงเดียวกนัมีดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 166 การด าเนินคอรด์บทเพลง "ทการเดนิทางของโมเสส" 
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4.4.1.3 การด าเนินคอรด์มีโน้ตร่วมกันท่ีโน้ตแนวต ่าสุดของคอรด์ 
ลกัษณะคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกนัที่โนต้แนวต ่าสดุของคอรด์มกัถูกน าใชเ้ป็นท่อน

น า จากการวิเคราะหพ์บเห็นในบทเพลง พระเจา้ของขา้  ประพันธ์โดยพิษณุ ไทรงาม โดยท่อนนี้
ประกอบด้วยคอรด์ F และ Fsus4 โดยมีโน้ตร่วมกันคือโนต้ F ที่ท าหน้าที่เป็นโนต้ตัวต ่าสุดของ
คอรด์ของคอรด์ ท าใหโ้นต้ตัวต ่าสดุของคอรด์มีเสียงคา้งยาว แต่มีการเคลื่อนไหวของตวัโนต้ต่าง ๆ 
ที่อยู่เหนือโนต้แนวต ่าสุดของคอรด์เช่นโนต้ A กับ Bb หรือ ในท่อน B บทเพลง “การเดินทางของ
โมเสส” หอ้งที่ 1 การด าเนินคอรด์ระหว่างคอรด์ Cmaj7 และ D/C มีโนต้กันคือโนต้ C ซึ่งเป็นโนต้
ตัวต ่าสุดของคอรด์ของคอรด์ทั้ง 2 โดยหลักการนี ้ไม่ได้มีแค่ในลักษณะการประพันธ์บทเพลง
นมสัการเท่านัน้ หลกัการนีย้งัถูกนิยมใชส้รา้งสรรคท์่อนน าในดนตรีแจ๊สดว้ยเช่นกนั  

 

 

ภาพประกอบ 167 การด าเนินคอรด์บทเพลง พระเจา้ของขา้ ในท่อนน า 

 

 

ภาพประกอบ 168 การด าเนินคอรด์บทเพลง การเดินทางของโมเสส ในท่อน B 

 
4.4.2 โน้ตตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนท่ีขึน้หรือลง 1 เสียง 

จากการวิเคราะหพ์บว่านักประพันธ์บทเพลงนมัสการ มักเลือกใชค้อรด์ที่อยู่ใน
บนัไดเสียงที่มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัวอยู่บ่อยครัง้ อย่างไรก็ตามหากคอรด์ที่ไม่ไดม้ีโนต้ร่วมกัน
สามารถพิจารณาไดจ้ากเลือกคอรด์ที่อยู่ในบนัไดเสียงของบทเพลง โดยใหแ้นวโนต้ตัวต ่าสดุของ
คอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียง ตัวอย่างเช่นท่อนน าในบทเพลง ขอเทลงมา มีการใชค้อรด์ F#m 
เคลื่อนที่ลง 1 เสียงไปหาคอรด์ E และเคลื่อนที่ลง 1 เสียงไปหาคอรด์ D  
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ภาพประกอบ 169 การด าเนินคอรด์บทเพลง ขอเทลงมา ในท่อนน า 

 

 

ภาพประกอบ 170 การด าเนินคอรด์บทเพลง การเดินทางของโมเสส 

 
4.4.3 คอรด์แวมพ ์(Vamp Style)  

การด าเนินคอรด์แวมพ ์คือการบรรเลงคอรด์ 1-2 คอรด์วนซ า้ไปซ า้ตัวอย่างเช่น
คอรด์ที่ I-V, I-vi, ii-V ,ii-V และ I-Isus4 เป็นตน้ จากการวิเคราะหพ์บว่ารูปแบบการด าเนินคอรด์นัน้
มีลักษณะเป็นคอรด์แวมพ์ มักน าไปใช้ในท่อนน า หรือท่อน A เนื่องจากคอรด์แวมพ์สามารถ
บรรเลงวนซ า้ไปซ า้มากี่รอบก็ได ้ท าให้สอดคลอ้งกับการขับรอ้งเพลงนมัสการในที่ประชุม มักใช้
เครื่องคอรด์ เช่น เปียโน หรือกีตา้ร ์บรรเลงเบา ๆ เปรียบเสมือนพืน้หลงั (Background) สนบัสนุน
การอารมัภบทค าภาวนาอธิษฐาน หรือกล่าววจนะพระเจ้า ก่อนที่จะเริ่มขับร้องเพลงนมัสการ
ร่วมกนัสมาชิกในคริสตจกัร จากการศึกษาวิเคราะหบ์ทเพลงนมสัการทัง้ 16 บทเพลงผูวิ้จยัพบเห็น
ชุดคอรด์แวมพท์ี่น่าสนใจอย่างยิ่งยวด ไดแ้ก่   
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ชุดคอรด์ I-IV 

   

ภาพประกอบ 171 ชุดคอรด์ที่ 1 และ 4 ของบนัไดเสียงเมเจอร ์

 
ชุดคอรด์ vi-V-I  

 

ภาพประกอบ 172 ชุดคอรด์ที่ 4, 5 และ 1 ของบนัไดเสียงเมเจอร ์

 
ชุดคอรด์ I-Isus4  

 

ภาพประกอบ 173 ชุดคอรด์ที่ 1 และ 1 ซสัโฟวข์องบนัไดเสียงเมเจอร ์

 
ชุดคอรด์ Vi-V-IV 

 

ภาพประกอบ 174 ชุดคอรด์ที่ 6 5 และ 4 ของบนัไดเสียงเมเจอร ์
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4.4.4 คอรด์ยืม  
จากการวิ เค ราะห์ข้อมู ลพบ ว่ามี การใช้คอร์ดยื มท่ อน  D ในบท เพลง  

พระเจา้ของขา้ ที่ยืมคอรด์มาจากบันไดเสียงเนเชอรร์ลัไมเนอร ์ซึ่งบทเพลงนีเ้ดิมอยู่ในกุญแจเสียง 
F เมเจอร ์แต่มีการพบเห็นคอรด์ Eb เมเจอรซ์ึ่งเป็นโนต้ที่ไม่ไดอ้ยู่ในกุญแจเสียง F เมเจอรแ์ต่อย่าง
ใด แต่คอรด์ Eb เป็นคอรด์ที่ 7 ของบนัไดเสียง F เนเชอรร์ลัไมเนอร ์ซึ่งหลกัการนีเ้ป็นการยืมคอรด์ที่
อยู่ในบนัไดเสียงที่เป็นคู่ขนานกนั (Parallel Keys)  ระหว่าง F เมเจอร ์กบั F เนเชอรร์ลัไมเนอร ์เพื่อ
เป็นการลดบทเพลงบทบาทการด าเนินเสียงประสานเป็นเมเจอร ์ และสรา้งสีสนัใหก้บับทเพลงมาก
ขึน้ ท าใหท้่อน D ของบทเพลง พระเจา้ของขา้ มีความแตกต่างอย่างชดัเจน 

 

ภาพประกอบ 175 การด าเนินคอรด์ในบนัไดเสียง F เมเจอร ์

 

 

ภาพประกอบ 176 การด าเนินคอรด์ในบนัไดเสียง F เนเชอรร์ลัไมเนอร ์

 

 

ภาพประกอบ 177 การด าเนินคอรด์บทเพลง พระเจา้ของขา้ ในท่อน C 
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4.5 การประพันธบ์ทร้อง 
จากการศึกษาวิธีการประพันธ์บทรอ้งของบทเพลงนมัสการพระเจา้คริสเตียนคณะ  

เพ็นเทคอสต ์5 ประเด็นไดแ้ก่ 1) การจากประสบการณข์องตนเอง 2) ดึงเนือ้หาในพระคริสตธรรม
คมัภีรม์าใชท้ัง้หมด 3) เขียนโดยบรรยายโวหาร 4) การซ า้ค  าต่างวรรค 5) อปุมาอปุไมย โดยเนือ้หา
มีดงัต่อไปนี ้ 

1.เขียนจากประสบการณ์การเป็นคริสเตียน เช่น การน าค าวิงวอน และค าอธิษฐาน
มาใชใ้นการเขียนบทรอ้งด้วยหลักการนีผู้ป้ระพันธ์จ าเป็นตอ้งเป็นคริสเตียนเป็นระยะเวลานาน 
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในคริสตจักร เช่น การเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร ์หรือการฟังค าเทศนาเป็น
อย่างมาก จนเขา้ใจหลกัการด าเนินชีวิตคริสเตียนอย่างแทจ้ริง   

2.ดึงขอ้ความจากพระคัมภีรม์าใชท้ั้งหมด ตัวอย่างเช่น บทเพลง พระเจา้ของที่ไดน้ า
ขอ้ความจากพระคมัภีร ์ในพระธรรม สดุดี บทที่ 63 ขอ้ที่ 1 ถึง 6 ในใส่ลงในท านองเนื่องจากดว้ย
วจนะภาษาของพระธรรมสดดุีเป็นบทกวี และบทเพลงดงันัน้ ภาษาค่อนสละสลวย เป็นอย่างมาก  

3. การเขียนบทรอ้งจากเรื่องราวในพระคัมภีรโ์ดยใชพ้รรณนาโวหาร เช่น บทเพลง 
การเดินทางของโมเสส เป็นการบรรยายการเดินทางจากดินแดนอียิปต์ผ่านทะเลทรายเพื่อไป
ดินแดนแห่งพนัธะสญัญา  

4. มีการใช้ค  าซ  า้ต่างวรรค แลว้ตามดว้ยประโยคเสริมตามมาเพื่อขยายค าซ  า้ให้มี
ความชดัเจนมากขึน้ วิธีการนีเ้ป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก มักพบเห็นหลักการนีจ้ากผลวิเคราะหอ์ยู่
บ่อยครัง้  

5. การอปุมาอปุไมยถึงพระลักษณะของพระเจา้ ตัวอย่างเช่น บทเพลง พระเจา้ของ
ขา้ที่เปรียบเทียบการใชส้ถานที่มีขนาดใหญ่ เช่น ภูเขามาเปรียบเทียบกบัความยิ่งใหญ่ของพระเจา้  

5. การสร้างสรรคแ์ละเผยแพรบ่ทเพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์
ผูวิ้จัยไดป้ระพันธ์บทเพลงนมัสการพระเจา้ทั้งหมด 4 บทเพลง ไดแ้ก่ 1) ลมหายใจแห่ง

การสรรเสริญ 2) ข้าขอสัมผัส 3) นามเดียว 4) สายตา โดยมีแนวทางหาการประพันธ์บทเพลง
นมสัการดงักล่าวในประเด็นดงัต่อไปนี ้ 

5.1 แนวทางการประพนัธบ์ทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
5.1.1 การใชเ้ครื่องดนตรีบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
5.1.2 โครงสรา้งบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ 
5.1.3 การด าเนินคอรด์บทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ 
5.1.4 การประพนัธท์ านองบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ 
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5.1.5 การประพนัธบ์ทรอ้งบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
5.1.6 การปรบัปรุงบทเพลงบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ 

5.2 แนวทางการประพนัธบ์ทเพลง ขา้ขอสมัผสั  
5.2.1 การใชเ้ครื่องดนตรีบทเพลง ขา้ขอสมัผสั   
5.2.2 โครงสรา้งบทเพลง ขา้ขอสมัผสั 
5.2.3 การด าเนินคอรด์บทเพลง ขา้ขอสมัผสั 
5.2.4 การประพนัธท์ านองบทเพลง ขา้ขอสมัผสั 
5.2.5 การประพนัธบ์ทรอ้งของบทเพลงขา้ขอสมัผสั  
5.2.6 การปรบัปรุงบทเพลง ขา้ขอสมัผสั 

5.3 แนวทางการประพนัธบ์ทเพลง นามเดียว  
5.3.1 การใชเ้ครื่องดนตรีบทเพลง นามเดียว 
5.3.2 โครงสรา้งบทเพลง นามเดียว  
5.3.3 การด าเนินคอรด์บทเพลง นามเดียว 
5.3.4 การประพนัธท์ านองบทเพลง นามเดียว 
5.3.5 การประพนัธบ์ทรอ้งของบทเพลง นามเดียว  
5.3.6 การปรบัปรุงบทเพลงนามเดียว  

5.4 แนวทางการประพนัธบ์ทเพลง สายตา  
5.1.1 การใชเ้ครื่องดนตรีบทเพลง สายตา   
5.1.2 โครงสรา้งบทเพลง สายตา  
5.1.3 การด าเนินคอรด์บทเพลง สายตา  
5.1.4 การประพนัธท์ านองบทเพลง สายตา  
5.1.5 การประพนัธบ์ทรอ้งของบทเพลง สายตา   
5.1.6 การปรบัปรุงบทเพลงสายตา  

5.5 การเผยแพร่บทเพลงนมสัการบทใหม่  
ผูวิ้จยัไดป้ระพันธบ์ทเพลงนมสัการพระเจา้ทั้งหมด 4 บทเพลง ไดแ้ก่ ลมหายใจ

แห่งการสรรเสริญ ขา้ขอสัมผสั นามเดียว และสายตา เนื่องจากไดจ้ดัท าสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
Group Discussion) แลว้ได้ปรบัปรุงแก้ไขโดยการขอความเห็นจากสมาชิกคริสตจักรเพื่อนแห่ง
พระคุณปัญญาจารย ์พบว่ามี 3 บทเพลงที่เหมาะสมกับการนมัสการพระเจา้ ไดแ้ก่ บทเพลง ลม
หายใจแห่งการสรรเสริญ เพลงขา้ขอสัมผัส และเพลงนามเดียว มาขับรอ้งนมัสการพระเจ้าที่
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คริสตจกัรเพื่อนแห่งพระคุณปัญญาจารย ์และไดท้ าแบบสอบถามถึงความเหมาะสมของบทเพลง
นมสัการพระเจา้บทใหม่ทัง้ 3 เพลง โดยประเด็นทัง้หมดมีดงัต่อไปนี ้ 

5.1 แนวทางการประพันธบ์ทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
บทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ผูวิ้จยัไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจากเนือ้หาในพระ

คริสตธ์รรมคมัภีรพ์ระธรรมเอเสเคียล บทที่ 37 ขอ้ที่ 7-10 บนัทึกไวว่้า   
“ขา้พเจา้ก็เผยพระวจนะตามที่ขา้พเจา้ไดร้บัพระบัญชา และเมื่อขา้พเจา้เผยพระ

วจนะอยู่นั้นก็มีเสียง และดูสิ เป็นเสียงสั่นรวั พวกกระดูกนั้นเขา้มาหากัน กระดกูกับกระดูก และ
เมื่อขา้พเจา้มองดกู็เห็นมีเอ็นบนพวกมนั เนือ้ก็ขึน้มาบนกระดกู และหนงัก็มาหุม้มนัไว ้แต่ไม่มีลม
หายใจในนัน้ แลว้พระองคต์รสักบัขา้พเจา้ว่า “จงเผยพระวจนะแก่ลมหายใจ บุตรมนุษยเ์อ๋ย จงเผย
พระวจนะเถิด จงกล่าวกบัลมหายใจว่า พระยาหเ์วหอ์งคเ์จา้นายตรสัดงันีว่้า ลมหายใจเอ๋ย จงมา
จากลมทั้งสี่ มาหายใจเขา้ไปในคนที่ถูกฆ่าพวกนีเ้พื่อใหเ้ขามีชีวิต” แลว้ขา้พเจา้ก็เผยพระวจนะ
ตามที่พระองคท์รงบัญชาขา้พเจา้ และลมหายใจก็เขา้มาในร่างเหล่านัน้ พวกเขาก็มีชีวิต แลว้ก็ยืน
ขึน้ดว้ยเทา้เป็นกองทพัใหญ่โตมากจริง ๆ “ 

จากข้อความดังกล่าวผู ้วิจัยได้น าค าว่า ลมหายใจ ซึ่งปรากฎอยู่ในพระธรรมบทนี้อยู่
บ่อยครัง้มาเป็นส่วนหนึ่งในการตั้งเป็นชื่อเพลงว่า ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ เพื่อตอ้งการส่ือถึง
ความซาบซึง้ถึงพระคณุของพระเจา้ที่ประทานลมหายใจของพระองคใ์หแ้ด่คริสเตียน ดงันัน้มนุษย์
จึงใจน าลมหายของคริสเตียนที่พระเจา้มอบใหม้าสรรเสริญพระเจา้ผูเ้ดียว หลังจากนั้นผูวิ้จัยน า
แรงบันดาลจากพระธรรมนี ้มาผสมผสานกับผลจากการวิเคราะหบ์ทเพลงนมสัการที่แต่งขึน้ก่อน
หนา้นี ้มาเป็นแนวทางประพันธ์บทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ไดแ้ก่ การใชเ้ครื่องดนตรี 
โครงสรา้งบทเพลง การด าเนินคอรด์ การประพันธ์ท านอง บทรอ้ง และการปรบัปรุงบทเพลง โดย
กระบวนการประพนัธบ์ทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ มีดงัต่อไปนี ้ 
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5.1.1 การใช้เคร่ืองดนตรีของบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
บทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ผูป้ระพันธเ์ลือกใชเ้ครื่องดนตรีใหเ้ขา้กับ 

รูปแบบการนมัสการของคริสตจักรเพื่อนแห่งพระคุณปัญญาจารย ์โดยใช ้กีตา้รโ์ปร่ง และกีตาร์
ไฟฟ้า ในการประกอบการขบัรอ้งนมสัการพระเจา้  

5.1.2 โครงสร้างบทเพลงบทเพลง สมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
โครงสรา้งบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ มีลกัษณะเป็นดนตรีสมัยนิยมมี 

6 ท่อน ได้แก่ ท่อนน า ท่อน  A ท่อน B ท่อน C ท่อนดนตรีบรรเลง และท่อนจบ โดยการด าเนิน 
บทเพลงมีดงัต่อไปนี ้ 

ท่อนน า    หอ้งที่ 1-4  
ท่อน A    หอ้งที่ 5-13  
ท่อน B    หอ้งที่ 14-20  
ท่อนบรรเลงเครื่องดนตรี  หอ้งที่ 21-24  
ท่อน A2    หอ้งที่ 25-32  
ท่อน B2    หอ้งที่ 33-40 
ท่อน C    หอ้งที่ 41-48 
ท่อน C2    หอ้งที่ 49-54 
ท่อนจบ    หอ้งที่ 55-61 

5.1.3 การด าเนินคอรด์บทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
การด าเนินคอรด์ บทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ผูวิ้จัยน าคอรด์ที่อยู่ใน

บนัไดเสียง G เมเจอร ์และ G เนเชอรร์ลัไมเนอร ์จากนัน้จึงเรียบเรียงการด าเนินคอรด์ 2 วิธีไดแ้ก่ 
1) การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกันอย่างน้อย 1 ตัว 2) การด าเนินคอรด์ที่โน้ตตัวต ่าสุดของคอรด์
เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง ซึ่งลักษณะการด าเนินคอรด์บทเพลงลมหายใจแห่งการ
สรรเสริญ ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 178 การด าเนินคอรด์ในบนัไดเสียง G เมเจอร ์
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ภาพประกอบ 179 การด าเนินคอรด์ในบนัไดเสียง G เนเชอรร์ลัไมเนอร ์

 

 

ภาพประกอบ 180 การด าเนินคอรด์บทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ในท่อนน า 

 
ผูป้ระพนัธน์ าเสนอการด าเนินคอรด์ในท่อนน า โดยใหค้วามส าคญักับการด าเนิน

คอรด์ใหม้ีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตวั โดยคอรด์ในท่อนน านั้นผูป้ระพันธไ์ดใ้ชค้อรด์ G และคอรด์ 
Gsus4 ซึ่ง 2 คอรด์นีม้ีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ G และโนต้ D  

 

 

ภาพประกอบ 181 การด าเนินคอรด์บทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ในท่อนน า 

 
ผูวิ้จยัใชค้อรด์แวมพใ์นท่อนน าโดยการใชค้อรด์ G และ Gsus4 เพื่อใหโ้นต้ต ่าสุด

ของคอรด์ซึ่งเป็นโนต้ G บรรเลงใหม้ีเสียงคา้งยาวจ านวน 4 หอ้งเพลง แลว้ใหเ้สียงประสานที่อยู่
เหนือแนวโน้ตตัวต ่าสุดของคอร์ดมีการเคลื่ อนที่สลับไปมาระหว่างคอร์ด G และ Gsus4 
จุดมุ่งหมายของผูป้ระพนัธค์ือ เมื่อถึงเวลานมสัการพระเจา้ในคริสตจกัรนัน้ ผูน้  านมสัการอาจมีการ
อารัมภบท หรือมีการเกริ่นเนื ้อหาในพระคริสตธรรมคัมภีร์ ก่อนจะเริ่มร้องเพลง ดังนั้นการ
สรา้งสรรคท์่อนน าจึงมีส่วนส าคัญมาก เพื่อใหส้นับสนุนบรรยากาศระหว่างการนมัสการพระเจา้ 
โดยการคอรด์ G และ Gsus4 เป็นชุดคอรด์ชุดคอรด์แวมพท์ี่สามารถวนไปวนมาเท่าไหร่ก็ไดต้าม
การตดัสินใจของผูน้  านมสัการ  
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ในอีกนยัยะนึงผูป้ระพนัธ์ตอ้งการสอดแทรกสัญลักษณ์ของคอรด์ในท่อนน า โดย
การใชค้อรด์ Gsus4 ซึ่งค าว่า “จีซัส” หมายถึงพระเยซูคริสต ์เป็นการน าคอรด์ หรือเสียงประสาน
มาอยู่ในท่อนน า หมายถึงการให้พระเยซูคริสต์ผู ้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้น าทางชีวิตให้แก่  
คริสเตียนในทุก ๆ ดา้น  

 

 

ภาพประกอบ 182 การด าเนินคอรด์ในบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ในท่อน A 

 
การด าเนินคอรด์ในท่อน A ผูวิ้จัยน าคอรด์ที่อยู่ในบันไดเสียง G เมเจอร ์โดยใช้

หลกัการเรียบเรียงคอรด์ใหเ้คลื่อนที่จากคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์หนึ่งมีโนต้ร่วมอย่างนอ้ย 1 ตัว ซึ่ง
รายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ G  และ G/F# มีโนต้ร่วมกนัคือ G และ D  
คอรด์ G/F# และคอรด์ Em มีโนต้ร่วมกนัคือ G และ B  
คอรด์ Em และคอรด์ C มีโนต้ร่วมกนัคือ E และ G  
คอรด์ D และคอรด์ G มีโนต้ร่วมกนัคือ D  
คอรด์ Em และคอรด์ Am มีโนต้ร่วมกนัคือ E  

นอกจากนีผู้ป้ระพันธ์ไดพ้ิจารณาการด าเนินคอรด์โดยการเคลื่อนที่ของแนวโนต้
ตัวต ่าสุดของคอรด์ขึน้หรือลง 1  เสียงเต็มและครึ่งเสียง โดยคอรด์ที่อยู่ในบันไดเสียง G เมเจอร ์
การเคลื่อนที่คอรด์ดงักล่าวมีดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ C โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงไปหาคอรด์ D  
คอรด์ Am โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงไปหาคอรด์ Bm 
คอรด์ Bm โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ครึ่งเสียงไปหาคอรด์ C 
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ภาพประกอบ 183 การด าเนินคอรด์ในบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ในท่อน B  

 
การด าเนินคอรด์ในท่อน B มีผู ้วิจัยใหค้วามส าคัญกับการด าเนินคอรด์ที่มีโน้ต

ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตัวและโนต้ตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียง โดยรายละเอียดมี
ดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ D มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ G/ คือโนต้ D  
คอรด์ G มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ G/F# คือโนต้ G,B และ D  
คอรด์ Em มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Am คือโนต้ E  
คอรด์ C มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ G คือโนต้ G  
คอรด์ C โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนขัน้ 1 เสียงที่ไปหาคอรด์ D  
คอรด์ D โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ลง 1 เสียงที่ไปหาคอรด์ C 
 

 

ภาพประกอบ 184 การด าเนินคอรด์บทเพลง ลมหายแห่งการสรรเสริญ ในท่อน C 

 
การด าเนินคอรด์ในท่อน C โนต้ตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้และลง 1 เสียง 

ระหว่างคอรด์ F และ G ซึ่งคอรด์ F นัน้ไม่ไดอ้ยู่ในบันไดเสียง G เมเจอร ์แต่ใชก้ารเคลื่อนที่ของโนต้
ตวัต ่าสดุของคอรด์ขึน้หรือลง 1 เสียง 
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ภาพประกอบ 185 การด าเนินคอรด์บทเพลง "ลมหายแห่งการสรรเสริญ" ในท่อน C 

 
การด าเนินคอร์ดในท่อน C ผู้ประพันธ์ใช้คอร์ดที่ยืมมาจากคอร์ดที่อยู่ ใน 

บนัไดเสียง G เนเชอรร์ลัไมเนอรก์็คือคอรด์ F เมเจอรซ์ึ่งเป็นคอรด์ล าดับที่ 7 มาใชใ้นบทเพลงนีท้ี่
กุญแจเสียง G เมเจอร ์เพื่อสร้างสีสันใหก้ับบทเพลงมากขึน้ เป็นสร้างความแตกต่างของเสียง
ประสานไดอ้ย่างมาก  

5.1.4 การประพันธท์ านองบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
การประพนัธท์ านองบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญอยู่ในบนัไดเสียงบนัได

เสียง G เมเจอร ์ประกอบดว้ยโนต้ G-A-B-C-D-E-F#-G ทั้งหมด ซึ่งมีการเรียบเรียงท านองโดยให้
ความส าคัญกับการเคลื่อนที่เป็นล าดับขั้น และการพัฒนาโมทีฟหรือประโยคเพลงแบบ การซ า้  
ซีเควนซ ์และการถามตอบ โดยประเด็นมีดงัต่อไปนี ้ 

5.1.4.1 การเคลื่อนท่ีของท านองบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ 
หลกัการสรา้งสรรคท์ านองของบทเพลงนีผู้วิ้จยัมุ่งเนน้ใหก้ารเคลื่อนที่ของท านอง

ในท่อน A ที่ประกอบดว้ยขั้นคู่เสียง 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมากเพื่อให้
ท านองของบทเพลงมีการเคลื่อนที่เป็นล าดับขั้น ในส่วนของท่อน B มีการใชข้ั้นคู่เสียงที่ขั้นคู่ 4 
เพอรเ์ฟคคู่ 5 เพอรเ์ฟค และคู่ 6 เมเจอร ์มาผสมผสานเพื่อใหก้ารเคลื่อนที่ของท านองในท่อน B นัน้
มีความแตกต่างจากท่อน A ในส่วนของท่อน C กลับมาใหค้วามส าคญักบัการเคลื่อนที่ท านองเป็น
ล าดับขั้นเช่นเดียวกับท่อน A เพื่อให้ข้อมูลมีความชัดเจนมากที่สุดผู ้วิจัยของน าเสนอวิธีการ
ประพนัธท์ านองในท่อนต่าง ๆ ดงัต่อไปนี ้    
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ภาพประกอบ 186 ท านองในบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ในท่อน A 

 
ท านองในท่อน A ของบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ผู ้ประพันธ์ได้

น าเสนอท านองที่อยู่ในบนัไดเสียง G เมเจอรท์ัง้หมด โดยการเคลื่อนที่ของท านองประกอบดว้ยขั้น
คู่เสียง 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่  2 ไมเนอร ์เพื่อให้การเคลื่อนของท านองเป็นล าดับขั้น 
เช่นเดียวกับบทเพลงนมัสการทั้ง 12 เพลงที่ไดท้ าการวิเคราะห ์มุ่งเนน้ใหก้ารผูน้มัสการพระเจา้
สามารถจดจ าไดง้่าย และสามารถคาดเดาลีลาการเคลื่อนไหวของท านองไดไ้ม่ยากนกั  

 

 

ภาพประกอบ 187 การเคลื่อนที่ของท านองบทเพลง "ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ" ในท่อน B 

 
ในท่อน B เดิมผูป้ระพนัธไ์ดน้ าเสนอการเคลื่อนที่ของท านองเป็นล าดบัขัน้ในท่อน 

A แต่ในท่อน B ผูป้ระพันธ์ไดส้อดแทรกการเคลื่อนที่มีขัน้คู่เสียงที่กวา้งขึน้ เพื่อใหม้ีความแตกต่าง
กนัระหว่างท่อน A และท่อน B โดยใชข้ัน้คู่เสียง 4 เพอรเ์ฟคคู่ 5 เพอรเ์ฟค และคู่ 6 เมเจอร ์ 
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ภาพประกอบ 188 การเคลื่อนที่ของท านองบทเพลง "ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ" ในท่อน D 

 
ผูป้ระพนัธ์ไดมุ้่งเนน้ใหก้ารเคลื่อนที่ของท านอง ในท่อน C เป็นล าดบัขั้น

ประกอบด้วยขั้นคู่เสียง 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอรเ์ป็นส่วนมาก เช่นเดียวกับท่อน A เพื่อให้การ
เคลื่อนที่ของท านองในท่อน C นัน้มีความแตกต่างจากท่อน B  

5.1.4.2 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
การประพนัธท์ านองบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ไดใ้ชก้ารพัฒนาโมทีฟ

และรูปประโยค โดยวิธีการ การถามตอบ การซ า้ และซีเควนซ ์ซึ่งรูปแบบการพัฒนารูปประโยค
เพลงมีเนือ้หาดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 189 ท านองบทเพลง "ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ" ในท่อน A 

 
ผูวิ้จัยได้สร้างสรรคท์ านองในท่อน A โดยให้ประโยคที่ 1 ที่มีการเคลื่อนที่ของ

ท านองเป็นล าดับขั้น จากนั้นจึงน าโครงสรา้งของประโยคเพลงที่ 1 มาสรา้งท านองถัดไปโดยใช้
หลกัการถามตอบ โดยการมาปรบัระดบัเสียง และจงัหวะเพียงบางส่วน เช่น ประโยคที่ 1 ในหอ้งที่ 
26 จังหวะยกที่ 4 มีโนต้ตวั G และ A เหมือนกับประโยคถามตอบในหอ้งที่ 27 จงัหวะยกที่ 4 แต่มี
การปรบัเปลี่ยนระดับเสียง และลักษณะจงัหวะหลังจากโนต้ G และ A จุดประสงคเ์พื่อใหท้ านอง
ของบทเพลงในท่อน A มีความเป็นเอกภาพ 

26 



  230 

 

ภาพประกอบ 190 ท านองบทเพลง "ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ" ในท่อน B 

 
ในท่อน B ผู้ประพันธ์ได้น าโครงสรา้งท านองประโยคเพลงที่ 2 มาสรา้งท านอง

ถดัไปโดยใชห้ลักการซีเควนซ ์โดยน าลักษณะจังหวะของประโยคเพลงที่ 2 มาซ า้อีกครัง้แต่มีการ
ปรบัเปลี่ยนระดบัเสียงโนต้ตวัสดุทา้ยของประโยคจากโนต้ E เป็นโนต้ B 

 นอกจากนีผู้ป้ระพนัธไ์ดน้ าโครงสรา้งของประโยคที่ 3 มาสรา้งสรรคท์ านองต่อไป
โดยใชพ้ฒันาโมทีฟแบบถามตอบโดยที่ให ้2 โนต้แรกคือโนต้ G และ B ของประโยคเหมือนกัน แต่
มีการปรบัเปลี่ยนระดบัเสียง และจงัหวะบางส่วนช่วงทา้ยประโยค  

5.1.5 การประพันธบ์ทร้องบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
ในการประพันธ์บทรอ้ง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ผูวิ้จัยไดร้บัแรงบันดาลจาก

เนือ้หาในพระคริสตธ์รรมคมัภีร ์พนัธสญัญาเดิม ไดแ้ก่ พระธรรมเคเสเคียล บทที่ 37 ขอ้ที่ 7-10 ได้
บนัทึกไวว่้า  

“ขา้พเจา้ก็เผยพระวจนะตามที่ขา้พเจา้ไดร้บัพระบญัชา และเมื่อขา้พเจา้เผย
พระวจนะอยู่นั้นก็มีเสียง และดูสิ เป็นเสียงสั่นรวั พวกกระดูกนั้นเขา้มาหากัน กระดูกกับกระดูก 
และเมื่อขา้พเจา้มองดกู็เห็นมีเอ็นบนพวกมนั เนือ้ก็ขึน้มาบนกระดกู และหนงัก็มาหุม้มนัไว ้แต่ไม่มี
ลมหายใจในนัน้ แลว้พระองคต์รสักบัขา้พเจา้ว่า “จงเผยพระวจนะแก่ลมหายใจ บุตรมนุษยเ์อ๋ย จง
เผยพระวจนะเถิด จงกล่าวกบัลมหายใจว่า พระยาหเ์วหอ์งคเ์จา้นายตรสัดงันีว่้า ลมหายใจเอ๋ย จง
มาจากลมทัง้สี่ มาหายใจเขา้ไปในคนที่ถูกฆ่าพวกนีเ้พื่อใหเ้ขามีชีวิต” แลว้ขา้พเจา้ก็เผยพระวจนะ
ตามที่พระองคท์รงบัญชาขา้พเจา้ และลมหายใจก็เขา้มาในร่างเหล่านัน้ พวกเขาก็มีชีวิต แลว้ก็ยืน
ขึน้ดว้ยเทา้เป็นกองทพัใหญ่โตมากจริง ๆ “ 

https://www.bible.com/th/bible/174/EZK.37.7.THSV11
https://www.bible.com/th/bible/174/EZK.37.7.THSV11
https://www.bible.com/th/bible/174/EZK.37.7.THSV11
https://www.bible.com/th/bible/174/EZK.37.7.THSV11
https://www.bible.com/th/bible/174/EZK.37.7.THSV11
https://www.bible.com/th/bible/174/EZK.37.7.THSV11
https://www.bible.com/th/bible/174/EZK.37.7.THSV11
https://www.bible.com/th/bible/174/EZK.37.7.THSV11
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จากเนือ้หาของพระคัมภีรผ์ูวิ้จัยจึงน าค าว่า “ลมหายใจ” ในพระคัมภีรม์าเขียน
เป็นชื่อเพลง เพื่อตอ้งการส่ือถึง “ลมหายใจ” ของคริสเตียนนัน้มาจากองคพ์ระผูเ้ป็นเจา้เพื่อใหเ้รามี
พละก าลังในการด าเนินชีวิตตามอย่างพระเยซูคริสต ์เมื่อชีวิตของคริสเตียนมีพระเยซูคริสตเ์ป็น
ต้นแบบของการด าเนินชีวิตอย่างแท้จริง ดังนั้นลมหายใจของคริสเตียนจึงมีไว้เพื่อสรรเสริญ 
นมสัการพระเจา้ โดยการเป็นเครื่องถวายบูชาที่มีชีวิต ที่มีความบริสทุธ์ิ เพ่ือเป็นเกียรต์ิแด่พระเจา้  

นอกจากนีผู้วิ้จัยไดน้ าบริบทในพระธรรมสดุดีมาใชใ้นการประพันธ์บทรอ้ง แทน
ค าว่า เรา ผม หรือ ฉัน เนื่องจากผูน้มัสการในสมัยของกษัตริยด์าวิดมักเรียกตนเองต่อองคพ์ระผู้
เป็นเจ้าโดยใช่ค  าว่า “ข้า” อยู่บ่อยครัง้ ดังนั้นผู ้วิจัยจึงน าค าว่า “ข้า” มาใช้ในบทเพลงซึ่งไม่ได้
หมายถึงผูป้ระพนัธ ์แต่ค  าว่า”ขา้” นัน้หมายถึงคริสเตียนที่ก าลงันมสัการพระเจา้อยู่  

ในส่วนของการประพันธ์บทรอ้ง ผูวิ้จัยไดน้ าเนื ้อหาในพระธรรมเอเสเคียส และ
พระธรรมสดุดี มาผสมผสานกบัผลการศึกษาหลกัการประพนัธ์บทเพลงนมัสการพระเจา้ก่อนหนา้
นี ้ คือการซ า้ค  าต่างวรรค มาเป็นแนวทางในการประพันธ์บทร้องในท่อนต่าง ๆ โดยมีประเด็น
ดงัต่อไปนี ้ 

บทรอ้งในท่อน A 
“ข้าจะเทหวัใจออกมา เพื่อนมสัการพระองค ์ 
แด่พระเจา้ของข้า ข้าเฝ้าติดสนิทใกลช้ิดพระองค์  
สมัผสัถึงรกัมั่นคงที่ทรงไถ่ โอ ้พระเยซู ของขา้”  

หลักการประพันธ์บทร้องในบทเพลง ผู ้วิจัย ได้บรรยายถึง การแสดงออก
ของคริสเตียนในการนมัสการพระเจา้ 3 ประเด็นไดแ้ก่ 1) การเทหัวใจ 2) การเฝ้าติดสนิทใกลช้ิด
พระเจา้ 3) สัมผัสความรกัมั่นคงของพระเจา้ นอกจากนีผู้ป้ระพันธ์ไดใ้ชห้ลักการซ า้ค  าต่างวรรค
โดยใชค้  าว่า “ขา้” โดยใชค้  าว่า “ขา้” ในวรรคแรก มาซ า้ในวรรคที่ 3 และ 4 ซึ่งการซ า้ค  าต่างวรรคนี้
ทัง้ ๆ ที่อยู่คนละวรรค แต่มีการซ า้ค  าติดกนั เพื่อใหง้่ายต่อการจดจ าบทรอ้ง 

บทรอ้งในท่อน B   
“ข้านมสัการ นมสัการพระองค ์ 
 ข้านมสัการพระองค์ดว้ยความชื่นชม ยินดี  
 ข้าสรรเสริญพระองค์ ดว้ยทุกลมหายใจที่มี  
 แด่พระเจา้ที่รกั ของข้า”  

การประพันธ์บทรอ้งในท่อน B  ผู ้ประพันธ์ ใชห้ลักการซ า้ค  าต่างวรรค โดย
การ ซ  า้ค  าว่า ขา้ ที่วรรคที่ 1 วรรคที่ 3และ วรรคที่ 5 และ ค าว่า “นมัสการ” ถึง 3 ครัง้เพื่อตอ้งการ
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แสดงนยัยะว่า บทเพลงนีก้ารนมสัการ ทัง้พระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสทุธ์ิ  
บทรอ้งในท่อน C 

“ ดว้ยทุกลมหายใจของขา้สรรเสริญพระองค ์ 
  ดว้ยทุกลมหายใจของขา้สรรเสริญพระองค ์ 
  ดว้ยทุกลมหายใจของขา้สรรเสริญพระองค ์ 
  ดว้ยทุกลมหายใจของขา้สรรเสริญพระองค”์  

ในท่อน C ผูป้ระพันธ์ไดน้ าชื่อเพลงคือ “ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ” มาซ า้
ถึง 4 ครัง้เพื่อใหเ้นือ้หาของบทเพลงสื่อความหมายไดอ้ย่างสมบูรณค์รบถว้น และท าใหก้ารจดจ า
เนือ้ไดง้่ายขึน้ เหมาะส าหรบัผูท้ี่เคยฟังเพลงนีเ้ป็นครัง้แรก  

5.1.6 การปรับปรุงบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
หลงัการจากที่ประพันธ ์โครงสรา้ง ท านอง บทร้อง และการด าเนินคอรด์ ของบท

เพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ เรียบรอ้ย ผูวิ้จัยขอความเห็นจากคริสตจักรเพื่อนแห่งพระคุณ
ปัญญาจารย์ เกี่ยวกับความถูกต้องของบทรอ้งกับหลักค าสอนของศาสนาคริสต์ และความ
เหมาะสมของดนตรีกบับรรยากาศการนมสัการพระเจา้ และเครื่องดนตรีที่จะใชใ้นการนมสัการ ใน
กลุ่มสามคัคีธรรม วนัพธุที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 21.00 น  

ซึ่งปรากฏว่าบทรอ้งมีความสอดคลอ้งกบัหลักค าสอนของศาสนา ดนตรีมีความ
เหมาะสมกับบรรยากาศนมสัการพระเจา้ และเครื่องดนตรีที่ใช ้ไดแ้ก่ กีตา้รโ์ปร่ง กีตา้รไ์ฟฟ้า และ
คาฮอง  

5.2 แนวทางการประพันธบ์ทเพลง ข้าขอสัมผัส 
บทเพลง ขา้ขอสัมผัส ผู้วิจัยได้รับแรงบันดาลใจมาจากเนื ้อหาในพระคริสต์ธรรม

คมัภีร ์2บทไดแ้ก่ 1) พระธรรม มาระโก บทที่ 5 ขอ้ที่ 25 ถึง 29  2) พระธรรม 1 ซามเูอลขอ้ที่ 1 ถึง 
9 และขอ้ความในการอธิษฐานของผูวิ้จัย คือ “ขอใหส้ัมผัสในความรกัความเมตตาขององคพ์ระผู้
เป็นเจา้ เหมือนดงัแขนงที่ติดกบัเถาองุ่น ติดสนิทกบัพระเจา้ จนจิตใจของขา้พระองคเ์ปลี่ยนแปลง
เหมือนกลบัจิตใจของพระผูเ้ป็นเจา้ เอเมน” จากนัน้ผูวิ้จยัจึงประสงคท์ี่จะสื่อเนือ้หาทัง้ 2 ประเด็นนี ้
ออกมาเป็นบทเพลงนมัสการบทใหม่ เพื่อใช้ขับร้องนมัสการพระเจ้าในที่ประชุมวันอาทิตย์ที่
คริสตจกัรเพื่อนแห่งพระคณุปัญญาจารย ์

นอกจากนีผู้วิ้จัยไดน้ าผลจากการวิเคราะหบ์ทเพลงนมัสการที่แต่งขึน้ก่อนหนา้นีม้า
เป็นแนวทางประพันธ์บทเพลง ข้าขอสัมผัส ได้แก่ การใช้เครื่องดนตรี โครงสร้างบทเพลง การ
ด าเนินคอรด์ การประพนัธท์ านอง บทรอ้ง และการปรบัปรุงบทเพลง โดยกระบวนการประพันธบ์ท
เพลง ขา้ขอสมัผสั มีดงัต่อไปนี ้ 



  233 

 

 



  234 

 

 



  235 

5.2.1 การใช้เคร่ืองดนตรีบทเพลง ข้าขอสัมผัส 
บทเพลง ข้าขอสัมผัส ผู ้ประพันธ์เลือกใช้เครื่องดนตรีให้เข้ากับรูปแบบการ

นมัสการของคริสตจักรเพื่อนแห่งพระคุณปัญญาจารยโ์ดยใช ้กีตา้รโ์ปร่ง และกีตารไ์ฟฟ้า ในการ
ประกอบการขบัรอ้งนมสัการพระเจา้  

5.2.2 โครงสร้างบทเพลง ข้าขอสัมผัส 
โครงสร้างของบทเพลง ข้าขอสัมผัส  มีลักษณะเป็นดนตรีสมัยนิยมมี 6 ท่อน

ประกอบดว้ย ท่อนน า ท่อน A ท่อน B ท่อน C ท่อน D และท่อนจบ  ซึ่งแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 
ท่อนน า   หอ้งที่ 1-4  
ท่อน A  หอ้งที่ 5-8  
ท่อน B   หอ้งที่ 9-13  
ท่อน C   หอ้งที่ 14-24  
ท่อน D  หอ้งที่ 25-32  
ท่อน C3   หอ้งที่ 33-42  
ท่อนจบ   หอ้งที่ 43-46 

5.2.3 การด าเนินคอรด์บทเพลง ข้าขอสัมผัส 
การด าเนินคอรด์ บทเพลง ข้าขอสัมผัส ผู ้วิจัยน าคอรด์ที่อยู่ในบันไดเสียง D 

เมเจอร ์จากนั้นจึงเรียบเรียงการด าเนินคอรด์ 2 วิธีไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกันอย่าง
นอ้ย 1 ตวั 2) การด าเนินคอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง ซึ่ง
ลกัษณะการด าเนินคอรด์บทเพลงลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 191 คอรด์ที่อยู่ในบนัไดเสียง D เมเจอร ์

 

 

ภาพประกอบ 192 การด าเนินคอรด์ในบทเพลง ขา้ขอสมัผสั ในท่อนน า 
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ผูป้ระพนัธพ์ิจารณาการด าเนินคอรด์โดยใหค้อรด์หนึ่งเคลื่อนที่ไปสู่อีกคอรด์ ตอ้ง
มีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตวัซึ่งคอรด์ Dsus2 และ Dsus4 มีโนต้ร่วมกันคือ D และ A  เพื่อใหเ้สียง
ของคอรด์การด าเนินคอรด์มีความล่ืนไหลมากที่สดุ  

จากการใชค้อรด์ Dsus2 และ Dsus4 ท าใหก้ารด าเนินคอรด์ในท่อนน ามีลกัษณะ
เป็นคอรด์แวมพ์ ท าใหน้ักดนตรีสามารถบรรเลงวนไปวนมาได้ จุดประสงค์เพื่อใหผู้ ้น านมัสการ
สามารถอารมัภบท หรืออ่านเนือ้หาของพระคริสตธรรมคมัภีรก์่อนที่จะเริ่มขบัรอ้งบทเพลงนมสัการ
พระเจา้  

 

ภาพประกอบ 193 การด าเนินคอรด์บทเพลง "ขา้ขอสมัผสั" ในท่อนน า 

 
ในส่วนของการด าเนินคอรด์ในท่อนน า ผูวิ้จยัน าเสนอคอรด์ที่ 1 ในบนัไดเสียง D 

เมเจอร ์ก็คือคอรด์ Dsus2 และ Dsus4 ซึ่งเดิมคอรด์ที่ 1 มักเป็นคอรด์ D แต่ผูป้ระพันธ์ใชค้อรด์ 
Dsus2 ประกอบดว้ยโนต้ (D-E-A) และคอรด์ Dsus4 ประกอบดว้ยโนต้ (D-G-A)  

 

 

ภาพประกอบ 194 การเสียงประสานบทเพลง ขา้ขอสมัผสั ในท่อน A 

 

 

ภาพประกอบ 195 การด าเนินคอรด์บทเพลง ขา้ขอสมัผสั ในท่อน A 
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การด าเนินคอรด์ที่อยู่ในท่อน A ผูวิ้จัยไดน้ าคอรด์ที่อยู่ในบันไดเสียง D เมเจอร ์
โดยใชค้อรด์ D เมเจอร ์และ G เมเจอรซ์ึ่งเป็นคอรด์ที่ 1 และคอรด์ที่ 4 ตามล าดบั โดยใชห้ลกัการ
ด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตวั ซึ่งคอรด์ D และคอรด์ G นัน้ มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ D  

 

 

ภาพประกอบ 196 การด าเนินคอรด์บทเพลง ขา้ขอสมัผสั ในท่อน B 

 
การด าเนินคอรด์บทเพลง  ขา้ขอสัมผัส ในท่อน B ประกอบด้วยคอรด์ Bm, G, 

D/F# และ A โดยหลักการพิจารณาน าคอรด์ที่อยู่ในบันไดเสียง D เมเจอรม์าใชม้ีอยู่ 2 วิธี คือ 1)
คอรด์หนึ่งเคลื่อนที่ไปอีกคอรด์มีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตวั และ โนต้ต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้
หรือลง 1 เสียง ซึ่งรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ Bm และคอรด์ G มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ B และ D  
คอรด์ G และคอรด์ D/F# มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ D  
คอรด์ D และคอรด์ Em มีการเคลื่อนที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์ขึน้ 1 เสียงจาก

โนต้ D ไปหาโนต้ E  
โน้ตตัวต ่าสุดของคอรด์ของคอรด์ D/F# คือโน้ต F# เคลื่อนไปหาโนต้ต ่าสุด

ของคอรด์ G คือโนต้ G หนึ่งเสียง 
โน้ตตัวต ่าสุดของคอรด์ของคอรด์ G คือโน้ต G เคลื่อนไปหาโน้ตเบสของ

คอรด์ A คือโนต้ A หนึ่งเสียง  

 

ภาพประกอบ 197 การด าเนินคอรด์บทเพลง ขา้ขอสมัผสั ในท่อน C 
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ในส่วนของท่อน C ผู้วิจัยใช้คอรด์ที่อยู่บันไดเสียง D เมเจอร ์โดยใช้หลักการ

ด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตวั หรือคอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 
เสียง โดยรายละเอียดของการด าเนินคอรด์ในท่อน C มีดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ D กบัคอรด์ Bm มีโนต้ร่วมกนัคือ D และ F#  
คอรด์ Bm กบัคอรด์ Em มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ B   
คอรด์ Em กบัคอรด์ D โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ลง 1 เสียง  
คอรด์ D กบัคอรด์ A มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ A  
คอรด์ G กบัคอรด์ D มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ D  

 

 

ภาพประกอบ 198 การด าเนินคอรด์บทเพลง ขา้ขอสมัผสั ในท่อน D 

 
การด าเนินคอรด์ในท่อน D ผูวิ้จัยยงัใหค้วามส าคญักบัการด าเนินคอรด์ที่อยู่

บนัไดเสียง D เมเจอรโ์ดยใหค้อรด์หนึ่งเคลื่อนที่ไปหาอีกคอรด์หนึ่งตอ้งมีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 
ตวั หรือคอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียง โดยรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ G กบัคอรด์ D มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ D  
คอรด์ G กบัคอรด์ A โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียง  
 

 

ภาพประกอบ 199 การด าเนินคอรด์บทเพลง ขา้ขอสมัผสั ในท่อนจบ 
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ผูวิ้จัยใชค้อรด์ Dsus2 และ Dsus4 โดยใหก้ารด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกันที่
โน้ตต ่าสุดของคอรด์คือโน้ต D ซึ่งเป็นชุดคอรด์แวมพ์ประกอบด้วย 2 คอรด์มาใช้ในท่อนจบ 
จุดประสงค์เพื่อสนับสนุนผู ้น านมัสการให้มีการกล่าวปิดท้ายบทเพลง เนื่องจากคอรด์แวมพ์
สามารถบรรเลงวนไปกี่รอบก็ได ้จนกว่าผูน้  านมสัการตดัสินใจที่จบเพลงแบบบริบูรณ ์ 

5.2.4 การประพันธท์ านองบทเพลง ข้าขอสัมผัส 
การประพันธท์ านองบทเพลง ขา้ขอสมัผสั อยู่ในบนัไดเสียงบันไดเสียง D เมเจอร ์

ประกอบดว้ยโนต้ (D-E-F#-G-A-B-C#-D) ทั้งหมด ซึ่งมีการเรียบเรียงท านองโดยใหค้วามส าคัญ
กับการเคลื่อนที่ เป็ นล าดับ ขั้น  และการพัฒนาโมทีฟหรือประโยค เพลงแบบ การซ ้า  
ซีเควนซ ์และการถามตอบ โดยประเด็นมีดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 200 บนัไดเสียง D เมเจอร ์

 

 

ภาพประกอบ 201 กลุ่มเสียงเพนทาโทนิคประกอบดว้ยโนต้ B-D-E-F#-A 

 
5.2.4.1 การเคลื่อนท่ีของท านองบทเพลง ข้าขอสัมผัส  
ผูวิ้จัยไดน้ าผลจากการวิเคราะหบ์ทเพลงนมัสการพระเจา้มาเป็นแนวทางการ

ประพันธ์ท านองบทเพลง ขา้ขอสมัผสั โดย การใหค้วามส าคัญกบัท านองเพลงที่มีการเคลื่อนเป็น
ล าดบัขั้น และน ากลุ่มเสียงเพนทาโทนิกมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการสรา้งท านอง เพื่อตอ้งการให้
การเคลื่อนที่ของท านองมีมิติมากขึ ้น ซึ่งหลักคิดของการประพันธ์ท านองในแต่ละท่อนมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 202 การเคลื่อนที่ของท านองบทเพลง ขา้ขอสมัผสั ในท่อน A 

 

ผูวิ้จยัน าเสนอการเคลื่อนที่ของท านองที่มีลักษณะเป็นขัน้คู่เสียง 1 เพอรเ์ฟค
คู่ 2 เมเจอร ์อันเป็นส่วนมาก เนื่องจากการเคลื่อนของท าเป็นล าดับ ท าใหก้ารขับรอ้งนัน้ง่ายกว่า
ท านองกระโดด ดงันัน้การการเคลื่อนเป็นล าดบัขัน้ เป็นการเตรียมตวั หรืออุ่นเครื่อง (Warm Up)  

 

 

ภาพประกอบ 203 การเคลื่อนที่ของท านองบทเพลง ขอขา้สมัผสั ในท่อน B 

 

ผูวิ้จยัยงัใหค้วามส าคญัการเคลื่อนที่ของท านองเป็นล าดบัขึน้ที่ประกอบดว้ย
ขั้นคู่เสียง 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก เช่นเดียวกับการเคลื่อนที่ของ
ท านองในท่อน A  
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ภาพประกอบ 204 การเคลื่อนที่ของท านองบทเพลง ขา้ขอสมัผสั ในท่อน C 

 
ผูวิ้จยัยงัคงใหค้วามส าคญักบัท านองมีการเคลื่อนที่เป็นล าดบัขัน้ โดยมีขัน้คู่ 

1 เพอรเ์ฟคคู่  2 เมเจอร ์เป็นส่วนมากเพื่อให้การเคลื่อนของท านองเป็นล าดับขั้น นอกจาก
ผูป้ระพนัธม์ีเปลี่ยนบนัไดเสียงจาก D เมเจอรเ์ป็นกลุ่มเสียงเพนทาโทนิกประกอบดว้ยโนต้ B-D-E-
F#-A จุดประสงค์เพื่อท าใหท้ านอง C แตกต่างจากท่อน A และ B เพื่อสรา้งมิติการเคลื่อนของ
ท านองใหม้ความหลากหลายมากขึน้  

5.2.4.2 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง ข้าขอสัมผัส  
ผูป้ระพันธ์ใหค้วามส าคัญท านองที่มีการเคลื่อนที่เป็นล าดับประกอบดว้ยขั้นคู่  

1 เพอรเ์ฟค และคู่ 2 เมเจอรเ์ป็นส่วนมาก มาเป็นหลกัคิดในการสรา้งสรรคท์ านองหลัก จากนั้นจึง
น าโครงสรา้งท านองหลัก มาสรา้งสรรคท์ านองอ่ืน ๆ โดยใชห้ลักการพฒันาโมทีฟหรือรูปประโยค
เพลง 3 รูปแบบไดแ้ก่ การซ า้ ถามตอม และซีเควนซ ์ซึ่งรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 205 ท านองบทเพลง ขา้ขอสมัผสั โดยใชห้ลกัการพฒันารูปประโยคแบบซีเควนซ ์ 

ซีเควนซ ์
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ผูวิ้จยัไดน้ าโครงสรา้งของประโยคที่ 1 ที่มีการเคลื่อนท านองเป็นล าดบัขัน้
ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟค 2 เมเจอร ์และ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก มากสรา้งสรรคท์ านองถดัไป
โดยใชห้ลกัการซีเควนซ ์ปรบัเปลี่ยนระดบัเสียงของท านอง แต่รูปแบบจังหวะ และความยาวของ
ประโยคเพลง เหมือนกบัประโยคที่ 1 ทุกประการ  

 

ภาพประกอบ 206 ท านองในบทเพลง "ขา้ขอสมัผสั" ในท่อน C 

 
ในส่วนของท่อน C ผู้ประพันธ์สรา้งสรรค์ท านองที่มีการเคลื่อนที่เป็น

ล าดบัขัน้ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟค 2 เมเจอร ์และ 2 ไมเนอร ์มาประพันธท์ านองถาม จากนั้น
จึงน าโครงสรา้งของท านองถามมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการสรา้งท านองถัดไป โดยที่ความยาว
ของประโยค รูปแบบจงัหวะ และระดบัเสียง 4 โนต้แรก เหมือนกนั แต่มีการปรบัเปลี่ยนระดับเสียง
ในช่วงทา้ยประโยคบางส่วน  
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ภาพประกอบ 207 ท านองบทเพลง ขา้ขอสมัผสั ในท่อน D 

 
ผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ท านองในท่อน D โดยการสร้างท านองที่มีการ

เคลื่อนที่เป็นล าดับขั้นประกอบด้วยขั้นคู่ 1 เพอร์เฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์มาประพันธ์
ท านองหลัก จากนั้นจึงน าโครงสรา้งของท านองหลักมาใชเ้ป็นองคป์ระกอบในการสรา้งท านอง
ถัดไป โดยการซ า้ ทั้งระดับเสียง จังหวะ และความยาวของประโยคเหมือนกับประโยคที่ 3 ทุก
ประการ  

5.2.5 การประพันธบ์ทร้องบทเพลง ข้าขอสัมผัส 
จากแนวคิดการประพนัธบ์ทรอ้งบทเพลง ขา้ขอสมัผสั ไดร้บัแรงบนัดาลใจมาจาก 

2 ส่วนไดแ้ก่ 1) เนือ้หาพระคริสตธรรมคมัภีร ์2) ค าอธิษฐานของผูวิ้จยั  
ในส่วนของแรงบันดาลใจที่ได้รบัจากเนื ้อหาพระคริสตธรรมคัมภีร ์มาจากพระ

ธรรม มาระโก บทที่ 5 ขอ้ที่ 25 ถึง 29  และ พระธรรม 1 ซามูเอลขอ้ที่ 1 ถึง 9 มาเป็นเนือ้หาในการ
สรา้งสรรค์บทรอ้งในท่อน A และ ท่อน C โดยในการพรรณนาโวหาร ถึงเรื่องราวต่าง ๆ ที่ได้ถูก
บนัทึก  

 ในส่วนของค าอธิษฐาน มาจากค าอธิษฐานของผู้วิจัย ณ ขณะเฝ้าเดี่ยว คือ 
“ขอให้สัมผัสในความรกัความเมตตาขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ เหมือนดงัแขนงที่ติดกับเถาองุ่น ติด
สนิทกบัพระเจา้ จนจิตใจของขา้พระองคเ์ปลี่ยนแปลงเหมือนกลับจิตใจของพระผูเ้ป็นเจา้ เอเมน” 
จากนัน้ผูวิ้จยัจึงน าค าว่า ขา้ขอสมัผสั มาตัง้เป็นชื่อเพลง 



  244 

หลังจากที่ผู ้วิจัยมีเนื ้อหาที่ต้องการประพันธ์บทรอ้งครบสมบูรณ์ จึงก าหนด
ทิศทางของบทรอ้งในแต่ละท่อน เพื่อใหเ้นือ้ของบทรอ้งสื่อถึงผูฟั้งไดช้ัดเจนมากที่สุด จากนั้นจึง
ด าเนินการประพนัธบ์ทรอ้งในแต่ละท่อน โดยรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้  

การก าหนดทิศทางของบทรอ้ง 
ท่อน A  เกริ่นเรื่องราว  
ท่อน B  จุดแตกต่าง  
ท่อน C   สรุปเนือ้หา  
ท่อน D  สนบัสนุนเนือ้หาท่อน B   

บทรอ้งท่อน A 
“ยามขา้หลบัตา ขา้สมัผสัถึงพระองค์  

 ออ้มแขนของพระองค์ โอบอุม้ขา้ไว”้  
บทรอ้งในท่อน A ผูวิ้จยัตอ้งการบรรยายถึงเรื่องราวของผูเ้ผยวจนะก็คือ ซามเูอล 

ที่มักจะเห็นนิมิตและการทรงเรียกจากองคพ์ระผู้เป็นเจา้ ณ ขณะที่ก าลังหลับ ตามที่พระธรรม  
 1 ซามเูอลขอ้ที่ 1 ถึง 9 ไดบ้นัทึกไวว่้า   

“เด็กชายซามูเอลปรนนิบตัิพระยาหเ์วหต์่อหนา้เอลี ในสมัยนัน้พระด ารสัของ
พระยาหเ์วหม์ีมาแต่นอ้ย ไม่มีนิมิตบ่อยนัก อยู่มาครัง้นัน้เอลีนอนอยู่ในที่นอนของท่าน (ตาของท่า
เริ่มมวั มองไม่เห็นอะไร ตะเกียงของพระเจา้ยงัไม่ดบั ซามเูอลนอนอยู่ในพระนิเวศของพระยาหเ์วห ์
ที่ที่หีบของพระเจา้อยู่ที่นัน้ พระยาหเ์วหท์รงเรียกซามเูอลและซามเูอลตอบว่า “ขา้พเจา้อยู่ที่นี่” เขา
จึงว่ิงไปหาเอลีและว่า ขา้พเจา้อยู่ที่นี่ ท่าเรียกขา้พเจา้ แต่เอลีตอบว่า “เราไม่ไดเ้รียกเจา้ จงกลบัไป
นอน” เขาก็ไปนอน และพระยาหเ์วหท์รงเรียกขึน้อีกว่า “ซามเูอลเอ๋ย” และซามเูอลก็ลกุขึน้ไปหาเอ
ลีกล่าวว่า “ขา้พเจา้อยู่ที่นี่ ท่าน เรียกขา้พเจา้” แต่เอลีตอบว่า “ลกูเอ๋ย” เราไม่ไดเ้รียกเจา้ จงกลบัไป
นอน” ซามเูอลไม่เคยรูจ้กัพระยาหเ์วห ์และพระยาหเ์วหย์งัไม่เคยทรงส าแดงพระด ารสัของพระองค์
แก่เขา และพระยาหเ์วหท์รงเรียกซามเูอลครัง้ที่สาม ซามูเอลก็ลุกขึน้ไปหาเอลี กล่าวว่า “ขา้พเจา้
อยู่นี่ ท่านเรียกขา้พเจา้” แลว้เอลีจึงเขา้ใจว่าพระยาหเ์วหท์รงเรียกเด็กนั้น เพราะฉะนั้นเอลีจึงพูด
กบัซามูเอลว่า “จงไปนอนเสีย และถ้าพระองคท์รงเรียกเจา้ ใหเ้จา้ทูลว่า “พระยาหเ์วหเ์จา้ขา้ ขอ
ตรสัเถิด เพราะผูร้บัใชข้องพระองคค์อยฟังอยู่”  

จากขอ้ความดงักล่าวผูป้ระพนัธไ์ดเ้ขียนบทรอ้งโดยการบรรยายเรื่องเรื่องราวของ
ผูเ้ผยวจนะซามูเอล ที่ไดร้บัทรงเรียกจากพระยาหเ์วหข์ณะที่นอนหลับ แลว้ไดย้ินเสียงองคพ์ระผู้
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เป็นเจ้า มาผสมผสานกับการเขียนบทร้องแบบการซ า้ค  าต่างวรรคคือค าว่า “พระองค์” ในค า
สดุทา้ยของวรรคที่ 2 และ ค าสดุทา้ยของวรรคที่ 3  

บทรอ้งท่อน B  
“จิตวิญญาณขา้กระหาย เมื่อไม่มีพระองคท์รงน า้  
 พระองคค์ือน า้แห่งชีวิต ขอทรงเทลงมา”  

ในท่อน B ผูป้ระพนัธ์ตอ้งการใหเ้รื่องราวหรือเนือ้หาของบทเพลงมีความแตกต่าง
จากท่อน A โดยท่อน A ที่บรรยายเรื่องราวของการสมัผัสถึงความรกัขององคพ์ระผูเ้ป็นเจา้ แต่ใน
ส่วนของท่อน B มีการบรรยายถึงเมื่อชีวิตคริสเตียนที่ใชช้ีวิตออกห่างจากค าสอนของพระเยซูคริสต  ์
ท าใหจ้ิตวิญญาณของคริสเตียนมีจิตใจที่อ่อนแรง ตอ้งการพระเยซูคริสตผ์ูเ้ปรียบเสมือนน า้แห่ง
ชีวิตมาคอยเยียวจิตใจตลอดเวลา 

บทรอ้งท่อน C 
“ข้อข้าสัมผัส ใหข้า้ลึกลงไปขา้งใน  
 ลึกลงไปในความรกั ของพระองค ์ 
 ขอข้าสัมผัส เปิดดวงตาและหวัใจขา้ 
 ในลึกลงไปในจิตใจ เปลี่ยนหวัใจขา้เหมือนประองค ์ 
 ขอข้าสัมผัส”  

บทรอ้งในท่อน C ผูป้ระพนัธไ์ดส้รุปจุดมุ่งหมายของเนือ้หาบทเพลงทัง้หมด ตาม
ความเชื่อของคริสเตียนคือ การสัมผสัพระเจา้ดว้ยจิตใจที่อยู่ลึกภายใน จะสามารถเยี่ยวยาจิตใจ
ของมนุษยไ์ด ้และสามารถปรบัเปล่ียนจิตใจในส่วนที่ไม่ดีกลบักลายเป็นจิตใจที่บริสทุธ์ิ เหมือนกับ
พระเยซูคริสต ์ ผูวิ้จัยไดน้ าเนือ้หานีม้าผสมผสานกบัการซ า้ประโยคต่างวรรคกนั โดยใชค้  าว่า “ขอ
ขา้สัมผัส” แลว้ใชป้ระโยคในการขยายความตามหลงัประโยคซ า้ เช่น “ขา้ขอสมัผสั ใหข้า้ลึกลงไป
ขา้งใน ลึกลงไปในความรกัของพระองค์” และ “ขอขา้สัมผัส เปลี่ยนดวงตาและหัวใจขา้” เพื่อให้
ประโยค ขา้ขอสมัผสั ถูกขยายใหเ้นือ้หามีความชดัเจนมากที่สดุ 

บทรอ้งท่อน D 
“ขอขา้สมัผสัพระองคผ์ูเ้ป็นชีวา  
 ขอขา้สมัผสัพระองคผ์ูเ้ป็นชีวา 
 ขอขา้สมัผสัพระองคผ์ูเ้ป็นชีวา  
 ขอขา้สมัผสัพระองคผ์ูเ้ป็นชีวา”   

ในเนื ้อเพลงในท่อน  D ผู้ประพันธ์ได้น าชื่อเพลงก็คือ “ขอข้าสัมผัส
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พระองค์ผู ้เป็นชีวา” มาท าการซ ้าถึง 4 ครั้งเพื่อสนับสนุนเนื ้อหาขอบทร้องให้ท่อน C ให้มี
ความหมายชดัเจนมากขึน้  

5.2.6 การปรับปรุงบทเพลงบทเพลง ข้าขอสัมผัส 
หลงัการจากที่ประพันธ ์โครงสรา้ง ท านอง บทรอ้ง และการด าเนินคอรด์ ของบท

เพลง ขา้ขอสัมผัส เรียบรอ้ย ผู ้วิจัยขอความเห็นจากคริสตจักรเพื่อนแห่งพระคุณปัญญาจารย ์
เกี่ยวกบัความถูกตอ้งของบทรอ้งกบัหลกัค าสอนของศาสนาคริสต ์และความเหมาสมของดนตรีกบั
บรรยากาศการนมัสการพระเจา้ และเครื่องดนตรีที่จะใชใ้นการนมัสการ ในกลุ่มสามัคคีธรรม วัน
พธุที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 21.00 น  

ซึ่งปรากฏว่าบทรอ้งมีความสอดคลอ้งกบัหลักค าสอนของศาสนา ดนตรีมีความ
เหมาะสมกับบรรยากาศนมสัการพระเจา้ และเครื่องดนตรีที่ใช ้ไดแ้ก่ กีตา้รโ์ปร่ง กีตา้รไ์ฟฟ้า และ
คาฮอง  

5.3 แนวทางการประพันธบ์ทเพลง นามเดียว  
ผูป้ระพันธไ์ดร้บัแรงบันดาลใจมากจากค าเทศนาของอาจารยอ์ภิรกัษ์ สอนพรินท ์เรื่อง 

“การอธิษฐานในนามพระเยซู” แลว้เกิดความประทับใจ จึ่งมีจุดมุ่งหมายที่ตอ้งการน าเนือ้หาค า
เทศนานีม้าสรา้งสรรคเ์ป็นบทเพลงนมัสการบทใหม่เพื่อใชข้ับรองนมัสการพระเจา้ในคริสตจักร
เพื่อนแห่งปัญญาจารยใ์นวนัอาทิตย ์ 

ผูวิ้จยัไดน้ าชื่อหวัขอ้ค าเทศนานีม้าปรบัเปลี่ยนใหม้ีความกระชบัมาขึน้จนกระทั่งไดช้ื่อบท
เพลงนี้ว่า “นามเดียว” ในส่วนของเนื ้อหาเพลงได้น าประโยคของค าเทศนาบางส่วนมาเป็น
องคป์ระกอบของบทรอ้งไดแ้ก่ “ผูท้ี่มีนามว่าพระเยซูเป็นผูเ้ดียวที่สามารถเอาชนะความตายและ
สามารถไถ่บาปใหก้บัมนุษยบ์นโลกนีไ้ด”้  

เมื่อไดเ้นือ้หาของบทเพลงที่มีครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว ผูวิ้จัยได้น าเนื ้อหาทั้งหมดของบท
เพลงนามเดียว มาผสมผสานกบัผลจากการวิเคราะหบ์ทเพลงนมสัการที่แต่งขึน้ก่อนหนา้นี ้มาเป็น
แนวทางประพันธ์บทเพลง ได้แก่ การใชเ้ครื่องดนตรี โครงสรา้งบทเพลง การด าเนินคอรด์ การ
ประพันธ์ท านอง บทรอ้ง และการปรบัปรุงบทเพลง มาสรา้งสรรคใ์หเ้กิดบทเพลงนมัสการบทใหม่ 
ซึ่งกระบวนดงักล่าวมีดงัต่อไปนี ้ 
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5.3.1 การใช้เคร่ืองดนตรีบทเพลง นามเดียว  
ผูป้ระพันธ์เลือกใช้เครื่องดนตรีบทเพลง นามเดียว จ านวน 2ชิน้ประกอบด้วย

กีตา้รโ์ปร่ง และกีตา้รไ์ฟฟ้า  
5.3.2 โครงสร้างบทเพลง นามเดียว 

โครงสรา้งของบทเพลง นามเดียว เป็นดนตรีสมัยนิยมมี 4 ท่อนประกอบด้วย 
ท่อนน า ท่อน A ท่อน B และท่อน C โดยบทเพลงมีการด าเนินบทเพลงของท่อนต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 

ท่อนน า    หอ้งที่ 1-4  
ท่อน A   หอ้งที่ 5-12  
ท่อน B   หอ้งที่ 13-20  
ท่อน C   หอ้งที่ 21-28  

5.3.3 การด าเนินคอรด์บทเพลง นามเดียว 
การด าเนินคอรด์ บทเพลง นามเดียว ผูวิ้จยัน าคอรด์ที่อยู่ในบนัไดเสียง D เมเจอร ์

จากนัน้จึงเรียบเรียงการด าเนินคอรด์ 2 วิธีไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตัว 
2) การด าเนินคอรด์ที่โนต้ตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง ซึ่งลักษณะ
การด าเนินคอรด์บทเพลง นามเดียว ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 208 การด าเนินคอรด์บทเพลง นามเดยีว ในท่อนน า 

 

 

ภาพประกอบ 209 การด าเนินคอรด์บทเพลง นามเดยีว ในท่อน A 
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ผูป้ระพันธไ์ดมุ้่งเนน้ใหก้ารด าเนินคอรด์ใหม้ีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว และให้
โน้ตตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงโดยคอรด์ทั้งหมดอยู่ในบันไดเสียง C เมเจอร ์ซึ่ง
ลกัษณะการด าเนินมีความสมัพนัธก์นัดงัต่อไปนี ้  

คอรด์ C กบัคอรด์ F มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ C  
คอรด์ F โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงไปหาคอรด์ G  
 

 

ภาพประกอบ 210 การด าเนินคอรด์บทเพลง นามเดยีว ในท่อน B 

 
ในส่วนของการด าเนินคอรด์ในท่อน B ผูวิ้จัยยังคงใหค้วามส าคญักับเรียบเรียง

คอรด์ต่าง ๆ ที่อยู่ในบนัไดเสียง C เมเจอรบ์นหลกัการพิจารณาการด าเนินคอรด์จากคอรด์หนึ่งไปสู่
อีกคอรด์หนึ่งที่ใหม้ีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตัว และใหโ้นต้ตวัต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียง 
และ ½ เสียง โดยลกัษณะการด าเนินคอรด์ในท่อน B มีความสมัพนัธก์นัดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ Dm มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ G คือโนต้ D  
คอรด์ G มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Em คือโนต้ G และ B  
คอรด์ Em มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Am คือโนต้ E  
คอรด์ Dm โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงไปหาคอรด์ Em  
คอรด์ Em โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1/2 เสียงไปหาคอรด์ F  
คอรด์ F โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงไปหาคอรด์ G  
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ภาพประกอบ 211 การด าเนินคอรด์บทเพลง นามเดยีว ในท่อน C 

 
ในส่วนของท่อน C ผูวิ้จยัน าคอรด์ที่อยู่ในบนัไดเสียง C เมเจอรม์าใชท้ัง้หมด และ

มุ่งเนน้ในการเคลื่อนคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์หนึ่งมีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตวั และใหก้ารเคลื่อนที่
โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์ของคอรด์เคลื่อนที่ลง 1 เสียงโดยรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ C กบัคอรด์ G มีโนต้ร่วมกนัคือ G  
คอรด์ G โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงไปหาคอรด์ Am   
คอรด์ Am กบัคอรด์ F มีโนต้ร่วมกนัคือ A และ C  
คอรด์ F กบัคอรด์ Am มีโนต้ร่วมกนัคือ A และ C  
คอรด์ Am โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ลง 1 เสียงไปหาคอรด์ G 
คอรด์ G โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ 1 เสียงไปหาคอรด์ F   

5.3.4 การประพันธท์ านองบทเพลง นามเดียว 
การประพันธ์ท านองบทเพลง นามเดียว อยู่ในบันไดเสียงบันไดเสียง C เมเจอร ์

ประกอบดว้ยโนต้ C-D-E-F-G-A-B-C ทัง้หมด ซึ่งมีการเรียบเรียงท านองโดยใหค้วามส าคญักบัการ
เค ลื่ อ น ที่ เ ป็ น ล า ดั บ ขั้ น  แ ล ะ ก า รพั ฒ น า โม ที ฟ ห รื อ ป ระ โย ค เพ ล งแ บ บ  ก า รซ ้ า  
ซีเควนซ ์และการถามตอบ ซึ่งประเด็นมีดงัต่อไปนี ้ 

5.3.4.1 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง นามเดียว  
ผลการวิเคราะหพ์บว่าบทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตม์ีการพฒันา

โมทีฟหรือรูปประโยค 3 วิธีคือ ถามตอบ การซ า้ และ ซีเควนซ์ โดยผู้ประพันธ์ได้น าท านองที่
เคลื่อนที่เป็นล าดบัขัน้ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟค 2 เมเจอร ์และไมเนอรม์าใชเ้ป็นหลกัการเรียบ
เรียงท านองในการสรา้งสรรคท์ านองหลกัขึน้มา เมื่อไดป้ระโยคหลกัขึน้มาจึงไดใ้ชห้ลกัการพฒันา
โมทีฟ หรือรูปประโยคดังกล่าวมาใช ้โดยวิธีการทั้ง 3 นีไ้ดถู้กน ามาใชใ้นการประพันธ์ท านองใน
ท่อนต่าง ๆ  ซึ่งรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 212 การเคลื่อนที่ของท านองบทเพลง นามเดียว ในท่อน A 

 
ผูวิ้จัยไดส้รา้งท านองโดยใชห้ลักการ ถามตอม โดยการน าประโยคถามที่มี

การเคลื่อนที่ของท านองเป็นล าดับขั้นประกอบด้วยขั้นคู่เสียง 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 
ไมเนอร ์จากนั้นน าโครงสรา้งท านองของประโยคถาม มาสรา้งสรรคป์ระโยคตอบซึ่งเป็นท านอง
ถัดไปโดยการปรบัเปลี่ยนระดับเสียง  แต่ลักษณะจังหวะ และความยาวของประโยคยังมีความ
คลา้ยคลึงกนัอยู่  

  

 

ภาพประกอบ 213 การเคลื่อนที่ของท านองบทเพลง นามเดียว ในท่อน C 

 
ผูวิ้จัยได้สรา้งท านองหลักก็คือประโยคที่ 1 โดยมุ่งเนน้ใหก้ารเคลื่อนที่เป็น

ล าดับขั้นท านองประกอบดว้ยขั้นคู่ 1เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก จากนั้น
ผูป้ระพันธ์ไดน้ าโครงสรา้งของประโยคที่ 1 มาสรา้งท านองถัดไปดว้ยหลักการพัฒนารูปประโยค
แบบซีเควนซ ์โดยการเปลี่ยนระดับเสียงบางส่วน แต่ลักษณะจังหวะ และความยาวของประโยค
เพลงยงัมีความคลา้ยคลึงกบัท านองหลกัอยู่ นอกจากนีม้ีการน าประโยคที่ 1 มาซ า้อีกครัง้ในหอ้งที่ 
25   



  252 

5.3.4.2 การเคลื่อนท่ีของท านองบทเพลง นามเดียว  
การเคลื่อนที่ของท านองบทเพลง นามเดียว นั้นผูป้ระพันธ์มุ่งเนน้ในท านองส่วน

ใหญ่เคลื่อนที่เป็นขั้นคู่  1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่  2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก เพื่อให้ท านอง
เคลื่อนที่เป็นล าดบัขัน้ โดยวิธีการประพนัธท์ านองในแต่ละท่อนนัน้มีดงัต่อไปนี ้ 

 

 

ภาพประกอบ 214 การเคลื่อนที่ของท านองบทเพลง นามเดียว ในท่อน A 

 

 

ภาพประกอบ 215 การเคลื่อนที่ของท านองบทเพลง นามเดียว ในท่อน B 

 
ในส่วนของท่อน B ผู้วิจัยมุ่งเนน้ใหท้ านองเคลื่อนที่เป็นล าดับขั้น โดยขั้นคู่

เคลื่อนที่เป็นขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก เพื่อใหท้ านองในช่วงแรก
สามารถขับรอ้งไดง้่าย เป็นการเตรียมตัวต่อไปในท่อนที่มีการขบัรอ้งท านองที่มีความซบัซอ้นมาก
ขึน้   
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ภาพประกอบ 216 การเคลื่อนที่ของท านองบทเพลง นามเดียว ในท่อน C 

 
ผู้ประพันธ์ยังคงให้ความส าคัญการเคลื่อนที่ของท านองแบบล าดับขั้นที่

ประกอบดว้ยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์แต่มีการสอดแทรกขั้นคู่ 6 เมเจอร์
บางส่วนเพื่อใหก้ารเคลื่อนที่ของท านองมีมิติมากขึน้  

5.3.5 การประพันธบ์ทร้องเพลง นามเดียว 
แนวทางการประพนัธบ์ทรอ้งผูป้ระพันธ์ไดช้ื่อเพลงมาจากค าเทศนาของอาจารย์

อภิรกัษ์ สอนพรินท ์เรื่อง “การอธิษฐานในนามพระเยซู” แลว้เกิดประทับใจจึงน าชื่อค าเทศนานีม้า
เป็นชื่อบทเพลงก็คือค าว่า “นามเดียว” และเนือ้หาของค าเทศนามาเป็นส่วนประกอบชองบทรอ้ง 

 ในส่วนของการประพนัธบ์ทรอ้งผูวิ้จยัไดก้ าหนดทิศทางการด าเนินเนือ้เรื่องของ
บทเพลงในแต่ละท่อน แล้วจึงประพันธ์บทรอ้งในแต่ละท่อนตามที่ก าหนดไว ้ซึ่งรายละเอียดมี
ดงัต่อไปนี ้  

ท่อน A เนือ้หาบทเพลงแสดงถึงความชื่นชมยินดี  
ท่อน B เนือ้หาของบทเพลงบรรยายถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูคริสต ์ 
ท่อน C เนือ้หาเกี่ยวกบัการยกยอ่งสรรเสริญแต่องคพ์ระเยซูคริสตเ์พียงผูเ้ดียว 

บทร้องท่อน A 
“ข้าช่ืนชมยินดีในพระนาม ผูถู้กสกัการะทั่วโลกา  
 ขา้ชื่นชมยินดีในพระนาม โอ พระเยซู  

จากที่กล่าวไปตอนต้น  ผู้ประพันธ์ได้ก าหนดโครงสร้างเนื ้อหาของบทเพลง
ตอ้งการบรรยายถึงการชื่นชมยินดีในการด าเนินตามหลักค าสอนของพระเยซูคริสต ์จึงมีการใช้
ประโยคว่า “ขา้ชื่นชมยินดีในพระนาม”  

บทร้องท่อน B  
“นามเดียวชนะความตาย โปรดปล่อยคลายโลกจากความมืดมน  
 ทรงเป็นแสงสว่าง ทรงเป็นความหวงั ทรงปลดปล่อยใหข้า้คืนสู่ 
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 เสรี”  
บทรอ้งในท่อน B ผูป้ระพันธ์ตอ้งการใชค้  าที่ออกแสดงถึงพระลักษณะของพระ

เยซูคริสต ์ผูป้ระพนัธจ์ึงใชห้ลกัการซ า้ค  าต่างวรรคโดยใชค้  าว่า “ทรง” จากนัน้ค่อยเติมค าที่แสดงถึง
พระลักษณะของพระเยซูคริสตไ์ปเพื่อขยายขอ้ความใหม้ีความชดัเจนมากขึน้ เช่นค าว่า แสงสว่าง 
ความหวงั และปลดปล่อย   

บทร้องท่อน C 
“สรรเสริญพระนามพระองค ์ยกย่องถึงความยิ่งใหญ่  
 นามเดียวที่ขา้สรรเสริญ พระเยซู  

ผูป้ระพนัธต์อ้งการใหบ้ทรอ้งในท่อน C แสดงออกถึงการสรรเสริญพระเยซูคริสต์
จึงสอดแทรกค าว่า สรรเสริญ ยกย่อง และความยิ่งใหญ่ เพื่อแสดงถึงการยกย่องพระเยซูคริสตแ์ต่
เพียงผูเ้ดียว นอกจากนีผู้ป้ระพนัธต์อ้งการใหท้่อน C เป็นการสรุปเนือ้หาทัง้หมดจึงน าชื่อเพลงก็คือ 
“นามเดียว” มาเป็นส่วนนึงในบทรอ้งในท่อน C  

5.3.6 การปรับปรุงบทเพลง นามเดียว 
หลงัการจากที่ประพันธ ์โครงสรา้ง ท านอง บทรอ้ง และการด าเนินคอรด์ ของบท

เพลง นามเดียว เรียบร้อย ผู ้วิจัยขอความเห็นจากคริสตจักรเพื่อนแห่งพระคุณปัญญาจารย ์
เกี่ยวกับความถูกตอ้งของบทรอ้งกบัหลักค าสอนของศาสนาคริสต ์และความเหมาะสมของดนตรี
กบับรรยากาศการนมสัการพระเจา้ และเครื่องดนตรีที่จะใชใ้นการนมัสการ  ในกลุ่มสามคัคีธรรม 
วนัพธุที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 21.00 น  

ซึ่งปรากฏว่าบทรอ้งมีความสอดคลอ้งกบัหลักค าสอนของศาสนา ดนตรีมีความ
เหมาะสมกับบรรยากาศนมสัการพระเจา้ และเครื่องดนตรีที่ใช ้ไดแ้ก่ กีตา้รโ์ปร่ง กีตา้รไ์ฟฟ้า และ
คาฮอง  

5.4 แนวทางการประพันธบ์ทเพลง สายตา  
ผูวิ้จัยไดน้ าผลจากการวิเคราะหบ์ทเพลงนมัสการที่แต่งขึน้ก่อนหนา้นี ้มาเป็นแนวทาง

ประพันธ์บทเพลง สายตา ได้แก่ การใช้เครื่องดนตรี โครงสร้างบทเพลง การด าเนินคอรด์ การ
ประพันธ์ท านอง บทรอ้ง และการปรบัปรุงบทเพลง โดยกระบวนการประพันธบ์ทเพลง สายตา มี
ดงัต่อไปนี ้ 
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5.4.1 การใช้เคร่ืองดนตรีบทเพลง สายตา  
เครื่องดนตรีที่ผูวิ้จยัเลือกใชใ้นการประกอบการขบัรอ้งบทเพลง สายตา มีทัง้หมด 

2 ชิน้ไดแ้ก่ กีตา้รโ์ปร่ง และกีตา้รไ์ฟฟ้า  
5.4.2 โครงสร้างบทเพลง สายตา 

โครงสร้างของบท เพลง สายตา เป็นดนตรีสมัยนิยมมีทั้ งหมด   6 ท่อน
ประกอบดว้ย ท่อนน า ท่อน A ท่อน B และท่อน C ท่อนดนตรีบรรเลง และท่อน D โดยบทเพลงมี
การด าเนินบทเพลงของท่อนต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 

ท่อนน า     หอ้งที่ 1-5  
ท่อน A     หอ้งที่ 6-11  
ท่อน B    หอ้งที่ 12-21  
ท่อน C    หอ้งที่ 22-30  
ท่อนดนตรีบรรเลง  หอ้งที่ 31-38 
 ท่อน D    หอ้งที่ 39-54 
ท่อน C2    หอ้งที่ 56-62 
ท่อนจบ     หอ้งที่ 63-67 
 

5.4.3 การด าเนินคอรด์บทเพลง สายตา  
การด าเนินคอรด์ บทเพลง สายตา ผูวิ้จยัน าคอรด์ส่วนใหญ่มาจากบันไดเสียง D 

เมเจอร ์จากนั้นจึงเรียบเรียงการด าเนินคอรด์ 2 วิธีไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกันอย่าง
นอ้ย 1 ตวั 2) การด าเนินคอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงและ ½ เสียง ซึ่ง
ลกัษณะการด าเนินคอรด์บทเพลง สายตา ในแต่ละท่อนมีดงัต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 217 ทางเดินคอรด์บทเพลง สายตา ในท่อนน า 

 
ในท่อนน าผูวิ้จยัไดน้ าคอรด์ที่อยู่ในบันไดเสียง D เมเจอรท์ั้งหมด โดยใหก้าร

ด าเนินคอรด์จากคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตวั โดยคอรด์แต่ละคอรด์มีโนต้
ร่วมกนัดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ D กบัคอรด์ A/C# มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ A 
คอรด์ A/C#  กบัคอรด์ Bm7 มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ A 
คอรด์ Bm7 กบัคอรด์ D/F# มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ A 
คอรด์ Gadd9 กบัคอรด์ D/F# มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ D 
คอรด์ D/F# กบัคอรด์ Em11 มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ A และ D 
คอรด์ Asus4 กบัคอรด์ A7 มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ A และ E 
  

 

ภาพประกอบ 218 ทางเดินคอรด์บทเพลง สายตา ในท่อน A 

 

ในท่อน A โดยผู้วิจัยไดน้ าคอรด์ที่อยู่ในบันไดเสียง D เมเจอรท์ั้งหมด และ
พิจารณาลกัษณะการด าเนินคอรด์จากคอรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์ใหม้ีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตวั โดย
คอรด์แต่ละคอรด์มีโนต้ร่วมกนัดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ D กบัคอรด์ Bm มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ D และ F#  
คอรด์ Bm กบัคอรด์ G มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ D และ B  
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คอรด์ G กบัคอรด์ D มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ D  
คอรด์ D กบัคอรด์ Em มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ E 
คอรด์ Em กบัคอรด์ A มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ E  
 

 

ภาพประกอบ 219 การด าเนินคอรด์บทเพลง สายตา ในทอ่น B 

 
การด าเนินคอรด์ที่อยู่ในท่อน B  ผูวิ้จยัน าคอรด์ที่อยู่ในบนัไดเสียง D เมเจอร์

มาใชท้ัง้หมด บนหลกัการใหค้อรด์หนึ่งไปสู่อีกคอรด์หนึ่งมีโนต้ร่วมกนัอย่างนอ้ย 1 ตวั เช่นเดียวกบั
ท่อน A โดยคอรด์แต่ละคอรด์มีโนต้ร่วมกนัดงัต่อไปนี ้ 

คอรด์ G กบัคอรด์ D มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ D  
คอรด์ D กบัคอรด์ D/F# มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ D, F# และ A  
คอรด์ D/F# กบัคอรด์ G มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ D  
คอรด์ G กบัคอรด์ Bm มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ B และ D  
คอรด์ Bm กบัคอรด์ D/F# มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ D และ F#  
คอรด์ D กบัคอรด์ Bm มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ D และ F#  
คอรด์ Bm กบัคอรด์ Em มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ B  
คอรด์ Em กบัคอรด์ A มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ E   
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ภาพประกอบ 220 การด าเนินคอรด์บทเพลง สายตา ท่อน C 

 
การด าเนินคอรด์ในท่อน C ผูวิ้จัยใชค้อรด์ที่อยู่บนัไดเสียง D เมเจอร ์และใช้

คอรด์ที่ยืมมาจากบันไดเสียง D เนเชอรร์ลัไมเนอร ์ซึ่งหลักการเรียบพิจารณาด าเนินคอรด์มี 2 วิธี
ไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์นึงไปสู่อีกคอรด์นึงตอ้งมีโนต้ร่วมกันอย่างน้อย 1 ตัว 2) ใหก้ารเคลื่อนที่
โนต้ตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้ลงหนึ่งเสียงหรือครึ่งเสียง โดยคอรด์แต่ละคอรด์มีการด าเนิน
ดงัต่อไปนี ้  

คอรด์ G โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ไปหาคอรด์ A หนึ่งเสียง  
คอรด์ G มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ A คือโนต้ A  
คอรด์ D โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ไปหาคอรด์ Dmaj7/C# ครึ่งเสียง  
คอรด์ Dmaj7/C#  โน้ตตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ไปหาคอรด์ Bm7 หนึ่ง

เสียง 
คอรด์ Bm มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ G คือโนต้ D และ B  
คอรด์ A มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ D คือโนต้ A  
คอรด์ D มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Bbmaj7 คือโนต้ A และ D  
คอรด์ Em โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ไปหาคอรด์ F#m หนึ่งเสียง 
คอรด์ F#m โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ไปหาคอรด์ G ครึ่งเสียง  
คอรด์ G โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ไปหาคอรด์ A หนึ่งเสียง 
 



  261 

 

ภาพประกอบ 221 การด าเนินคอรด์บทเพลง สายตา ท่อน C 

 
ในส่วนของท่อน D ผู้วิจัยได้น าคอรด์ที่อยู่ในบันไดเสียง D เมเจอรโ์ดย

ลกัษณะคอรด์เป็นทรยัแอดเป็นส่วนมาก และใชค้อรด์ยืมที่มาจากบนัไดเสียง D เนเชอรร์ลัไมเนอร์
เพื่อใหเ้สียงประสานมีสีสันมากขึน้ ลดความซ า้ไปซ า้มาของการด าเนินคอรด์ที่อยู่ในบนัไดเสียง D 
เมเจอร ์ 

คอรด์ G เป็นคอรด์ล าดบัที่ 4 ของบนัไดเสียง D เมเจอร ์ 
คอรด์ A เป็นคอรด์ล าดบัที่ 5 ของบนัไดเสียง D เมเจอร ์ 
คอรด์ D เป็นคอรด์ล าดบัที่ 1 ของบนัไดเสียง D เมเจอร ์ 
คอรด์ Dmaj7/C# เป็นคอรด์ล าดบัที่ 1 ของบนัไดเสียง D เมเจอร ์ 
คอรด์ Em เป็นคอรด์ล าดบัที่ 2 ของบนัไดเสียง D เมเจอร ์ 
คอรด์ F#m เป็นคอรด์ล าดบัที่ 3 ของบนัไดเสียง D เมเจอร ์ 
คอร์ด Bbmaj13 เป็นคอร์ดล าดับที่  6 ของบันไดเสียง D เนเชอร์รัล 

ไมเนอร ์ 
 

 

ภาพประกอบ 222 การด าเนินคอรด์บทเพลง สายตา ท่อน D 
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ในส่วนของท่อน D ผูวิ้จยัใชค้อรด์ Bm เป็นคอรด์เริ่มตน้เพื่อสีสนัของบทเพลง
มีลกัษณะเป็นไมเนอร ์เพื่อใหเ้สียงประสานภาพรวมของท่อนนีแ้ตกต่างจากทอ่น C ในส่วนของการ
ด าเนินคอรด์ผูป้ระพนัธย์งัคงใชห้ลกัการในการด าเนินคอรด์นึงไปสู่อีกคอรด์นึงมีโนต้ร่วมอย่างนอ้ย 
1 ตัวเช่น และการด าเนินโน้ตต าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียงด้วยเช่นกัน โดยมี
รายละเอียดดงัต่อไปนี ้  

คอรด์ Bm กบัคอรด์ G มีโนต้ร่วมกนัคือโนต้ B และ D  
คอรด์ Bm โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ลงหนึ่งเสียงเต็มไปหาคอรด์   
 

 

ภาพประกอบ 223 การด าเนินคอรด์บทเพลง สายตา ท่อน D 

 
ในส่วนของการด าเนินคอรด์ในท่อน D ผู้วิจัยก าหนดให้โน้ตตัวต ่าสุดของ

คอรด์เคลื่อนลงหนึ่งหรือครึ่งเสียงโดยเริ่มจากโนต้ D-C#-Bm-A-G ตามล าดับ จากนั้นมีการใช้
หลกัการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกนัไดแ้ก่  

คอรด์ G มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ Em คือโนต้ G และ B  
คอรด์ Em มีโนต้ร่วมกบัคอรด์ A คือโนต้ E 

5.4.4 การประพันธท์ านองบทเพลง สายตา 
การประพันธ์ท านองบทเพลง สายตา อยู่ในบันไดเสียงบันไดเสียง D เมเจอร ์

ประกอบดว้ยโนต้ D-E-F#-G-A-B-C#-D ทัง้หมด ซึ่งมีการเรียบเรียงท านองโดยใหค้วามส าคัญกับ
การเคลื่ อน ที่ เ ป็ น ล าดับ ขั้ น  และการพัฒ น าโมที ฟ ห รื อป ระโย ค เพ ลงแบบ  ก ารซ ้า  
ซีเควนซ ์และการถามตอบ โดยประเด็นมีดงัต่อไปนี ้ 

5.4.4.1 การเคลื่อนท่ีของท านองบทเพลง สายตา  
การเคลื่อนที่ของท านองบทเพลง สายตา ผูป้ระพันธ์มุ่งเนน้ในท านองส่วนใหญ่

เคลื่อนที่เป็นขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก เพื่อใหท้ านองเคลื่อนที่เป็น
ล าดบัขัน้ โดยวิธีการประพนัธท์ านองในแต่ละท่อนนัน้มีดงัต่อไปนี ้ 
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ภาพประกอบ 224 ท านองบทเพลง สายตา ในท่อน A 

 

 

ภาพประกอบ 225 ท านองบทเพลง สายตา ในท่อน B 

 

ในส่วนของท านองในท่อน A และ B ผูป้ระพนัธม์ุ่งเนน้ในท านองเคลื่อนที่เป็น
ล าดบัขัน้ ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมเจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก เพื่อใหท้ านอง
ในช่วงแรกสามารถขับรอ้งไดง้่าย เป็นการเตรียมตัวต่อไปในท่อนที่มีการขับรอ้งท านองที่มีความ
ซบัซอ้นมาขึน้   
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ภาพประกอบ 226 ท านองบทเพลง สายตา ในท่อน C 

 
ผูวิ้จยัยงัคงใหค้วามส าคญัการเคลื่อนที่ของท านองเป็นขั้นคู่เสียง 1 เพอรเ์ฟค 

2 เมเจอร ์และ 2 ไมเนอรอ์นัเป็นส่วนมาก แต่ในท่อน C นีไ้ดผู้วิ้จยัไดส้อดแทรกขัน้คู่ที่มีช่วงเสียงขัน้
คู่ 10 เมเจอร ์เพื่อใหก้ารเคลื่อนที่ของท านองเป็นจุดสงูสดุ (Peak) ของบทเพลง 

 

 

ภาพประกอบ 227 ท านองบทเพลง สายตา ในท่อน D ผู ้วิจัยยังคงให้
ความส าคญักบัการเคลื่อนที่ของท านองเป็นขัน้คู่เสียง 1 เพอรเ์ฟค 2 เมเจอร ์และ 2 ไมเนอรอ์นัเป็น
ส่วนมาก  

5.4.4.2 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง สายตา 
จากผลวิเคราะหบ์ทเพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตก์็พบว่ามีการใช้

การพัฒนาโมทีฟหรือรูปประโยคเพลง 3 วิธีคือ ถามตอบ การซ า้ และ ซีเควนซ ์ผู ้วิจัยจึงได้น า
ท านองที่เคลื่อนที่เป็นล าดบัขัน้ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟค 2 เมเจอร ์และ คู่ 2 ไมเนอรม์าใชเ้ป็น
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หลักการเรียบเรียงท านองในการสรา้งสรรคป์ระโยคหลักขึน้มา เมื่อไดป้ระโยคหลกัขึน้มาจึงไดใ้ช้
หลักการพัฒนาโมทีฟทั้ง 3 วิธีก่อนหน้านี ้น ามาใช้ในการประพันธ์ท านองในท่อนต่าง ๆ  โดย
รายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 

 

ภาพประกอบ 228 ท านองบทเพลง สายตา ในท่อน B 

 
ในส่วนของท่อน B ผูป้ระพันธ์น าโครงสรา้งของประโยคที่ 1 ที่มี่การเคลื่อนที่

ของท านองเป็นล าดับขั้น มาสรา้งท านองถัดโดยใชห้ลักการถามตอบ โดยการซ า้ 5 โนต้แรกของ
ประโยคเหมือนกับประโยคที่ 1 แต่มีการปรบัเปลี่ยนระดับเสียง รูปแบบจังหวะ ในช่วงท้ายของ
ประโยค  
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ภาพประกอบ 229 ท านองบทเพลง สายตา ในท่อน C 

 
ผูวิ้จัยไดส้รา้งท านองหลกัประโยคที่ 3 โดยมุ่งเนน้ใหก้ารเคลื่อนที่เป็นล าดับ

ขั้นท านองมักประกอบด้วยขั้นคู่  1เพอรเ์ฟค 2 เมเจอร ์และ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก จากนั้น
ผูป้ระพนัธไ์ดน้ าโครงสรา้งของประโยคที่ 3 มาปรบัเปลี่ยนเพิ่มเติมโดยใชห้ลกัการซีเควนซ ์โดยการ
เปลี่ยนระดับเสียงบางส่วน แต่ลักษณะจังหวะ และความยาวของประโยคเพลงยังมีความ
คลา้ยคลึงกบัท านองหลกั  

 

 

ภาพประกอบ 230 ท านองบทเพลง สายตา ในท่อน D 

ซีเควนซ ์
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ในส่วนของท่อน D ผู้ประพันธ์สร้างท านองหลักก็คือ ประโยคที่  4 และ
ประโยคที่ 5 โดยใชข้ัน้คู่เสียง 1 เพอรเ์ฟคเป็นองคป์ระกอบหลกั จากนั้นผูป้ระพนัธไ์ดน้ าโครงสรา้ง
ของประโยคที่ 4 ประโยคมาพัฒนารูปประโยคโดยหลักการซีเควนซ์มาสร้างท านองถัดโดยมี
ลักษณะจังหวะ และความยาวของท านองเพลงใกลเ้คียงกับท านองหลัก และมีการปรบัเปลี่ยน
ระดบัเสียงช่วงทา้ยประโยค  

ต่ อม าผู้ป ระพั น ธ์ ได้ส ร้า งป ระโย คที่  5  โด ยน าป ระโยคที่  4  แล ะ  
ซีเควนซข์องประโยคที่ 4 มารวมกัน หลังจากนั้นผู ้ประพันธ์ไดน้ าโครงสร้างของประโยคที่ 5 มา
สรา้งท านองถดัไปโดยการซ า้ท านอง  

5.4.5 การประพันธบ์ทร้องเพลง สายตา  
แนวคิดการประพันธ์บทร้องผู ้ประพันธ์ได้ชื่อเพลงมาจากค าเทศนาของ 

นายแพทยว์รุณ เลาหประสิทธ์ิเร่ือง สายตาฝ่ายวิญญาณ แลว้เกิดความประทับใจ ผูวิ้จัยจึงตั้งชื่อ
บทเพลงว่า สายตา และน าเนือ้หาค าเทศนามาเป็นส่วนของของเนือ้หาของบทรอ้ง ในส่วนของการ
ประพันธ์บทร้องผู ้วิจัยได้ก าหนดทิศทางการด าเนินเนื ้อเรื่องของบทรอ้งในแต่ละท่อน แล้วจึง
ประพนัธบ์ทรอ้งในแต่ละท่อนตามที่ก าหนดไว ้ซึ่งรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้  

การก าหนดทิศทางของบทรอ้ง 
ท่อน A  เกริ่นเนือ้หา 
ท่อน B  จุดแตกต่าง  
ท่อน C   สรุปเนือ้หา  
ท่อน D  สนบัสนุนเนือ้หาท่อน B   

บทรอ้งรอ้งในท่อน A 
“ในพายุที่โหมกระหน ่า ท าใหต้าฉันมืดมวั  
 จิตใจฉันกระวนกระวาย หาทางออกไม่เจอ  
 แต่พระคณุพระองค ์ผูม้ีนามว่าพระเยซู  
 ผูใ้ดเดือดรอ้นใหอ้ธิษฐาน ในพระนามพระองค”์  

บ ท ร้อ ง ใ น ท่ อ น  A ผู้ วิ จั ย ต้ อ ง ก า รน า เส น อ เนื ้ อ ห า  ที่ บ ร รย า ย ถึ ง 
อปุสรรคในการด าเนินชีวิตของมนุษยจ์ึงใชค้  าว่า “พายุ” “กระวนกระวายใจ หรือ “มืดมวั” มาเป็น
ส่วนประกอบของบทรอ้ง 

บทรอ้งในท่อน B  
“ฉันเฝ้าอธิษฐาน แลว้ฉันก็พบความจริง  
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 ฉันเฝ้าอธิษฐาน ฉันเขม้แข็งไดเ้พราะพระองค ์ 
 ฉันเฝ้าอธิษฐาน ขออยู่ในพระหตัถพ์ระองค ์ 
 เพราะพระองคค์ือความจริงและชีวิต”  

ในท่อน B ผู้วิจัยก าหนดให้ท่อนนี้เป็นจุดขัดแย้งกับท่อน A เมื่อท่อน A
กล่าวถึงอปุสรรคปัญหา ในท่อน B จึงกล่าวถึงวิธีการผ่านปัญหาไดโ้ดยการอธิษฐาน  

นอกจากนีผู้วิ้จัยใชห้ลักคิดของการซ า้ค  าต่างวรรคม์าผสมผสานกับเนือ้ใน
ท่อน B โดยใชค้  าว่า “อธิษฐาน” ขึน้ตน้เป็นค าแรกของวรรคที่ 1 2 และ 3 จากนั้นจึงเพิ่มประโยค
ขอ้ความต่าง ๆ หลงัค าว่าอธิษฐานเพื่อใหค้  าว่า “อธิษฐาน” ถูกขยายความใหข้อ้มูลสื่อไปสู่ผูฟั้งมี
ความชดัเจนมากขึน้ ตวัอย่างเช่น ฉันเฝ้าอธิษฐาน + แลว้ฉันก็พบความจริง เป็นตน้  

บทรอ้งในท่อน C 
“ขอสายตาของขา้ ไดส้นิทอยู่ในพระองค ์ 
 ทงักลางวนัและกลางคืน เพื่อเปลี่ยนแปลงขา้นี ้ 
 เหมือนสายตาพระองค ์พระนามเดียวที่ดีพรอ้ม  
 กบัพระองคผ์ูเ้ดียวที่ขา้สรรเสริญ”  

บทรอ้งในท่อน C เป็นการสรุปเนื ้อหาของบทเพลงคือ หลังจากที่มนุษย์ได้
ภาวนาอธิษฐานวิงวอน ขอสายตามองเห็นทางแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างที่สายตา
ของพระเจา้  

นอกจากนีวิ้จยัไดน้ าเนือ้หามาผสมผสานการเขียนบทรอ้งแบบการซ า้ค  าต่าง
วรรคโดยให้ค าว่า “สายตา” อยู่วรรคที่  1 และวรรคที่  5 จากนั้นจึงเติมประโยคเพื่ออธิบาย
ความหมายของค าว่า “สายตา” ใหช้ัดเจนมากขึน้ ซึ่งประโยคใชต้่อทา้ยค าซ  า้ ไดแ้ก่ “สนิทอยู่ใน
พระองค”์ และ “กลางวนัและกลางคืน”   

5.4.6 การปรับปรุงบทเพลง สายตา  
หลงัการจากที่ประพันธ ์โครงสรา้ง ท านอง บทรอ้ง และการด าเนินคอรด์ ของบท

เพลง สายตา เรียบรอ้ย ผู ้วิจัยจึงขอความเห็นจากคริสตจักรเพื่อนแห่งพระคุณปัญญาจารย ์
เกี่ยวกบัความถูกตอ้งของบทรอ้งกบัหลกัค าสอนของศาสนาคริสต ์และความเหมาสมของดนตรีกบั
บรรยากาศการนมัสการพระเจา้ และเครื่องดนตรีที่จะใชใ้นการนมัสการ ในกลุ่มสามัคคีธรรม วัน
พธุที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 21.00 น ซึ่งปรากฏว่าท านอง และเสียงประสานมีความซบัซอ้น 
จนเกินไป จึงยากต่อการใชข้บัรอ้งนมสัการพระเจา้ในคริสตจกัร  
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5.5 การเผยแพร่บทเพลงนมัสการพระเจา้บทใหม่  
ผูวิ้จัยไดป้ระพนัธบ์ทเพลงนมัสการพระเจา้ทั้งหมด 4 บทเพลง ไดแ้ก่ ลมหายใจแห่ง

การสรรเสริญ ขา้ขอสัมผัส สายตา และนามเดียว จากไดจ้ัดท าสนทนากลุ่มย่อย (Focus Group 
Discussion) ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 21.00 น แล้วได้ปรับปรุงแก้ไขโดยการขอ
ความเห็นจากสมาชิกคริสตจกัรเพื่อนแห่งพระคณุปัญญาจารย ์

 

ภาพประกอบ 231 การสนทนากลุ่มย่อยกบัผูน้  าคริสตจกัรเพื่อนแห่งพระคณุปัญญาจารย ์วนัที่ 7 
สิงหาคม พ.ศ.2562 (ณัฐนนท ์สอนพรินท,์ 2562) 

 พบว่ามี 3 บทเพลงที่เหมาะสมกับการนมัสการพระเจา้ ไดแ้ก่ บทเพลง ลมหายใจ
แห่งการสรรเสริญ เพลงขา้ขอสัมผัส และเพลงนามเดียว มาขับรอ้งนมัสการพระเจา้ที่คริสตจักร
เพื่อนแห่งพระคุณปัญญาจารย ์และไดท้ าแบบสอบถามถึงความเหมาะสมของบทเพลงนมัสพระ
เจา้บทใหม่ทัง้ 3 เพลง  

จากนั้นผูวิ้จัยไดน้ าบทเพลงนมัสการพระเจา้บทเพลงทั้ง 3 เพลงไดแ้ก่ บทเพลงลม
หายใจแห่งการสรรเสริญ บทเพลงขา้ขอสัมผัส และบทเพลงนมัสการเดียว ไปใชข้ับรอ้งนมัสการ
พระเจา้ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในเวลา 10.05 น ก่อนฟังการบรรยายธรรมเป็น
ครัง้แรก  

โดยหลงัรายการชัน้เรียนส าหรบัผูเ้ชื่อใหม่หรือส าหรบับุคคลทั่วไป จึงเริ่มขบัรอ้งเพลง
นมสัการพระเจา้ในล าดบัต่อ โดยการขับรอ้งเพลงนมสัการพระเจา้ โดยขบัรอ้งบทเพลง ลมหายใจ
แห่งการสรรเสริญเป็นล าดับแรก เพลงขา้ขอสมัผสั และนามเดียว ตามล าดับ หลังจากนั้นปรากฎ
ว่ายงัมี การใชบ้ทเพลงลมหายใจแห่งการสรรเสริญ นมสัการพระเจา้ในที่ประชุมในวนัอาทิตย ์และ
กลุ่มสามคัคีธรรม เป็นระยะเวลา 1 เดือน  

จากนัน้จึงมีการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกบับทเพลงนมสัการพระเจา้ทัง้ 
3 เพลงได้แก่ ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ข้าขอสัมผัส และนามเดียว พบว่า บทรอ้งมีความ
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สอดคลอ้งกับหลักค าสอนทางศาสนาคริสต ์เหมาะกบับรรยากาศการนมัสการพระเจา้ สามารถ
ถ่ายทอดบทรอ้งเขา้ใจไดง้่าย มีความไพเราะ และความยาวเหมาะกบัการนมสัการพระเจา้  

 

ภาพประกอบ 232 ล าดบักิจกรรมวนัอาทิตยท์ี่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2562 ที่คริสตจกัรเพื่อนแหง่
พระคณุปัญญาจารย ์ 

ที่มา: ณัฐนนท ์สอนพรนิท,์ 2562 

 

ภาพประกอบ 233 การรอ้งเพลงนมสัการผูน้  าคริสตจกัรเพือ่นแห่งพระคณุปัญญาจารย ์ 

ที่มา: ณัฐนนท ์สอนพรนิท,์ 2562 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

งานวิจยัเรื่อง การศึกษาและการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์มี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาบริบททางวฒันธรรมและหลักการประพนัธบ์ทเพลงนมัสการของคริสเตียน
คณะเพ็นเทคอสต์ เพื่อสรา้งสรรคบ์ทเพลงนมัสการพระเจา้บทใหม่ และเผยแพร่โดยการขับรอ้ง
นมสัการพระเจา้ในคริสตจ์ักรเพื่อนแห่งพระคณุปัญญาจารย ์หลงัจากไดด้  าเนินงานแลว้ สามารถ
สรุปผลด าเนินงาน โดยแบ่งหวัขอ้สรุปผลไดด้งัต่อไปนี ้ 

1. สรุปผลการวิจยั  
2. อภิปรายผลการวิจยั  
3. ขอ้เสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย  
ผูวิ้จัยได้สรุปผลการศึกษาเป็น 4 ส่วนได้แก่ ภูมิหลังของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์

ศึกษาหลักการประพันธ์บทเพลงนมัสการเพ็นเทคอสต ์การประพันธบ์ทเพลงนมสัการพระเจา้บท
ใหม่ และ การเผยแพร่บทเพลงนมสัการบทใหม่ โดยรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 

1. บริบททางวัฒนธรรมของคริสเตยีนคณะเพ็นเทคอสต ์ 
ผลจากวิจัยพบว่าดา้นความเชื่อที่เป็นจุดส าคัญของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตค์ือ 

การพดูภาษาแปลก ๆ การรบับัพติสมาดว้ยไฟ และของประทานฝ่ายวิญญาณ เป็นส่วนส าคญัใน
การเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมโดยใช้ภูมิหลังด้านความเชื่อของคนไทยคือ ความเชื่อเรื่องของ
วิญญาณของบรรพบุรุษ กับความเชื่อของคณะเพ็นเทคอสต ์ท าใหค้นไทยสามารถเขา้ใจถึงที่มาที่
ไปของความเชื่อทัง้ 3 ประเด็นนีเ้ป็นเหตใุหม้านบัถือศาสนาคริสตดว้ยความศรทัธาอย่างแทจ้ริง   

นอกจากนี้พบว่าโครงสรา้งของธรรมเนียมปฏิบัติทั้ง 7 รูปแบบของคริสเตียนคณะ 
เพ็นเทคอสต ์ไดแ้ก่ การรบับัพติสมา การอธิษฐานดว้ยภาษาแปลก ๆ การเขา้กลุ่มสามัคคีธรรม 
การเฝ้าเดี่ยว การท าพิธีมหาสนิท และการรวมกลุ่มเรียนพระคริสต์ธรรมคัมภีร ์ต่างมีหน้าที่ต่อ
สงัคม 2 ประเด็นคือ หนา้ที่ต่อจิตใจ และหนา้ที่เป็นสญัลกัษณ ์ 

ในส่วนของด้านการจัดการแสดงดนตรีของคริสเตียน นิกายโปรเตสแตนท์ คณะ  
เพ็นเทคอสต ์พบว่ารูปแบบการแสดงดนตรีเพื่อการนมัสการเจา้ของคณะนี ้ไดร้บัอิทธิพลมาจาก
ดนตรีกอสเปล เนื่องจากพบเห็นการใชก้ีตา้ร ์และกลองชุดเขา้มามีบทบาทในการประกอบการขับ
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รอ้งเพลงนมัสการพระเจา้ในคริสตจักรเป็นอย่างมาก และลักษณะสถานที่จัดการแสดงดนตรีมี
ลกัษณะเป็นเวทีคอนเสิรต์เช่นเดียว กบัการนมสัการพระเจา้ของคนผิวสีในประเทศสหรฐัอเมริกา  

นอกจากนี้บท บาทหน้าที่ ข องบท เพลงนมัสก ารพระ เจ้าของค ริส เ ตี ยน 
คณะเพ็นเทคอสต์ คือ มีบทบาทเป็น สื่อ มีหน้าที่ 3 ประเด็นได้แก่ 1 ) สื่อถึงพระเจ้า 2) สื่อถึง
สมาชิกในคริสตจกัร และ 3) สื่อถึงตนเอง  

2. หลักการประพันธบ์ทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์ 
ผลจากการวิจยัพบว่าหลกัการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์

พบว่าโครงสรา้งของบทเพลงส่วนใหญ่มี 4 ท่อนมกัประกอบดว้ย ท่อนน า ท่อน A ท่อน B และท่อน 
C หรือ ท่อนน า ท่อน A ท่อน B และท่อนจบ ในส่วนของการใชเ้ครื่องดนตรีพบว่าเครื่องดนตรีที่ใชม้ี 
6 ประเภท ไดแ้ก่ กีตา้รโ์ปร่ง กีตา้รไ์ฟฟ้า กีตา้รเ์บส เปียโน คียบ์อรด์ และกลองชุด แต่เครื่องดนตรีที่
ถูกใชน้มัสการพระเจ้ามากที่สุดคือคือกีต้ารโ์ปร่ง และเปียโน ดา้นท านองและบันไดเสียง พบว่า
ผูป้ระพนัธม์กัใหค้วามส าคญักบัการเคลื่อนของท านองเป็นล าดบัขัน้ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟค
คู่ 2 เมจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร ์ และการพัฒนาโมทีฟแบบซีเควนซ์ บนรากฐานของบันไดเสียง 
เมเจอร ์ไมเนอร ์และเพนทาโทนิค นอกจากนีผู้ป้ระพันธ์ใหค้วามส าคัญกบัการด าเนินคอรด์ที่โนต้
ตวัต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียง และครึ่งเสียง และการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกัน
อย่างน้อย 1 ตัว ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบไดแ้ก่ 1) การด าเนินคอรด์ที่มีโน้ตร่วมกันและอยู่ใน
บนัไดเสียง 2) การด าเนินคอรด์มีโนต้ร่วมกนัแต่ไม่ไดอ้ยู่ในกุญแจเสียงเดียวกนั 3) การด าเนินคอรด์
มีโนต้ร่วมกนัที่โนต้แนวต ่าสดุของคอรด์ ดา้นบทรอ้งพบว่ามีลกัษณะการประพนัธบ์ทรอ้ง 5 รูปแบบ
ไดแ้ก่ 1) การจากประสบการณ์ของตนเอง 2) การดึงเนือ้หาในพระคริสตธรรมคัมภีรม์าใชท้ั้งหมด 
3) การเขียนโดยบรรยายโวหาร 4) การซ า้ค  าต่างวรรค 5) การอปุมาอปุไมย 

3. การประพันธบ์ทเพลงนมสัการพระเจ้าบทใหม่  
ผูวิ้จยัไดป้ระพนัธบ์ทเพลงนมสัการขึน้ใหม่ไดแ้ก่บทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสรญิ 

บทเพลงขา้ขอสมัผสั บทเพลงนามเดียว และบทเพลงสายตา ซึ่งการประพนัธบ์ทเพลงนมัสการบท
ใหม่ทัง้ 4 บทเพลงนีส้รุปประเด็นต่าง ๆ มีดงัต่อไปนี ้ 

3.1 การประพันธบ์ทเพลงลมหายใจแห่งการสรรเสริญ  
ผูวิ้จัยไดป้ระพันธ์บทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ โดยการก าหนดเครื่อง

ดนตรีที่ใช้ในการบรรเลงจ านวน 3 ชิน้ได้แก่ กีต้าร ์โปร่ง และกีต้ารไ์ฟฟ้า จากนั้นจึงก าหนด
โครงสรา้งบทเพลง 6 ท่อนประกอบดว้ย ท่อนน า ท่อน A ท่อน B ท่อน C ท่อนดนตรีบรรเลง และ
ท่อนจบ ในส่วนของการด าเนินคอรด์ผูวิ้จยัใหค้วามส าคญักบัการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกนัอย่าง
นอ้ย 1 ตวั และการด าเนินคอรด์ที่โนต้ตวัต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียง และครึ่งเสียง 
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ดา้นท านองและบนัไดเสียงของบทเพลงนีม้ีการเคลื่อนของท านองเป็นล าดับขั้นประกอบดว้ยขัน้คู่ 
1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก  และการพฒันาโมทีฟแบบถามตอบ ซีเควนซ ์
และการซ า้ บนรากฐานของบันไดเสียงเมเจอร ์ในส่วนของบทรอ้งมีที่มาจากเนือ้หาจาก พระธรรม
เอเสเคียส และพระธรรมสดดุี มาผสมผสานกบัการซ า้ค  าต่างวรรค  

3.2 การประพันธบ์ทเพลงข้าขอสัมผัส   
ผูวิ้จัยไดป้ระพันธ์บทเพลง ขา้ขอสัมผัส โดยการก าหนดเครื่องดนตรีที่ใชใ้นการ

บรรเลงจ านวน 3 ชิน้ไดแ้ก่ กีตา้รโ์ปร่ง และกีตา้รไ์ฟฟ้า จากนัน้จึงก าหนดโครงสรา้งบทเพลง 6 ท่อน
ประกอบด้วย ท่อนน า ท่อน A ท่อน B ท่อน C ท่อนดนตรีบรรเลง และท่อนจบ  ในส่วนของการ
ด าเนินคอรด์ผู ้วิจัยใหค้วามส าคัญกับการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว และการ
ด าเนินคอรด์ที่โนต้ตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียง และครึ่งเสียง  ดา้นท านองและ
บนัไดเสียงของบทเพลงนีม้ีการเคลื่อนของท านองเป็นล าดบัขัน้ประกอบดว้ยขั้นคู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 
เมจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก  และการพัฒนาโมทีฟแบบถามตอบ ซีเควนซ ์และการซ า้   
บนรากฐานของบนัไดเสียงเมเจอร ์ในส่วนของบทรอ้งเนือ้หามีที่มาจาก 2 ส่วนไดแ้ก่ 1) พระคริสต
ธรรมคัมภีร ์ไดแ้ก่ พระธรรม 1 ซามูเอล 2) เนือ้หาการอธิษฐานของผูวิ้จัย แล้วน าเนือ้หาที่ไดม้า
ผสมผสานกบัการเขียนบทรอ้งแบบพรรณนาโวหาร และการซ า้ค  าต่างวรรค  

3.3 การประพันธบ์ทเพลงนามเดียว  
ผูวิ้จยัไดป้ระพนัธบ์ทเพลง นามเดียว โดยการก าหนดเครื่องดนตรีที่ใชใ้นการ

บรรเลงจ านวน 3 ชิน้ไดแ้ก่ กีตา้รโ์ปร่ง และกีตา้รไ์ฟฟ้า จากนัน้จึงก าหนดโครงสรา้งบทเพลง 4 ท่อน
ประกอบด้วย ท่อนน า ท่อน  A ท่อน B และท่อน C ในส่วนของการด าเนินคอร์ดผู ้วิจัยให้
ความส าคัญกับการด าเนินคอรด์ที่มีโน้ตร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว และการด าเนินคอรด์ที่โน้ตตัว
ต ่าสดุของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียง และครึ่งเสียง ดา้นท านองและบนัไดเสียงของบทเพลงนี ้
มีการเคลื่อนของท านองเป็นล าดับขั้นประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 เมจอร ์และคู่ 2 ไมเนอร์
เป็นส่วนมาก  และการพัฒนาโมทีฟแบบถามตอบ ซีเควนซ ์และการซ า้ บนรากฐานของบนัไดเสียง
เมเจอร ์ในส่วนของบทรอ้งเนื ้อหามีที่มาจากค าเทศนาเรื่อง การอธิษฐานในนามพระเยซู ของ
อาจารยอ์ภิรกัษ์ สอนพรินท์ แล้วน าเนือ้หาที่ไดม้าผสมผสานการเขียนเนื ้อหาโดยการซ า้ค  าต่าง
วรรค  

3.3 การประพันธบ์ทเพลงสายตา  
ผูวิ้จยัไดป้ระพนัธบ์ทเพลง สายตา โดยการก าหนดเครื่องดนตรีที่ใชใ้นการบรรเลง

จ านวน 3 ชิน้ได้แก่ กีต้ารโ์ปร่ง และกีต้ารไ์ฟฟ้า จากนั้นจึงก าหนดโครงสร้างบทเพลง 6 ท่อน
ประกอบดว้ย ท่อนน า ท่อน A ท่อน B และท่อน C ท่อนดนตรีบรรเลง และท่อน D ในส่วนของการ
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ด าเนินคอรด์ผู ้วิจัยใหค้วามส าคัญกับการด าเนินคอรด์ที่มีโนต้ร่วมกันอย่างนอ้ย 1 ตัว และการ
ด าเนินคอรด์ที่โนต้ตัวต ่าสุดของคอรด์เคลื่อนที่ขึน้หรือลง 1 เสียง และครึ่งเสียง ดา้นท านองและ
บนัไดเสียงของบทเพลงนีม้ีการเคลื่อนของท านองเป็นล าดบัขัน้ประกอบดว้ยขัน้คู่ 1 เพอรเ์ฟคคู่ 2 
เมจอร ์และคู่ 2 ไมเนอรเ์ป็นส่วนมาก  และการพฒันาโมทีฟแบบถามตอบ ซีเควนซ ์และการซ า้ บน
รากฐานของบนัไดเสียงเมเจอร ์ในส่วนของบทรอ้งเนือ้หามีที่มาจากค าเทศนาเรื่อง การอธิษฐานใน
นามพระเยซู ของนายแพทยว์รุณ เลาหประสิทธ์ิ แลว้น าเนือ้หาที่ไดม้าผสมผสานการเขียนเนือ้หา
แบบอปุมาอปุไมย และการซ า้ค  าต่างวรรค  

4. การเผยแพร่ผลงานการประพันธบ์ทเพลงนมัสการบทใหม่  
ผูวิ้จยัไดป้ระพันธบ์ทเพลงนมสัการพระเจา้ทั้งหมด 4 บทเพลง ไดแ้ก่ ลมหายใจ

แห่งการสรรเสริญ ขา้ขอสัมผสั สายตา และนามเดียว เนื่องจากไดจ้ดัท าสนทนากลุ่มย่อย (Focus 
Group Discussion) แลว้ได้ปรบัปรุงแก้ไขโดยการขอความเห็นจากสมาชิกคริสตจักรเพื่อนแห่ง
พระคุณปัญญาจารย ์พบว่ามี 3 บทเพลงที่เหมาะสมกับการนมัสการพระเจา้ ไดแ้ก่ บทเพลง ลม
หายใจแห่งการสรรเสริญ เพลงขา้ขอสัมผัส และเพลงนามเดียว มาขับรอ้งนมัสการพระเจ้าที่
คริสตจกัรเพื่อนแห่งพระคุณปัญญาจารย ์และไดท้ าแบบสอบถามถึงความเหมาะสมของบทเพลง
นมสัพระเจา้บทใหม่ทัง้ 3 เพลง  

พบว่ามี 3 บทเพลงที่เหมาะสมกับการนมัสการพระเจา้ ไดแ้ก่ บทเพลง ลมหายใจ
แห่งการสรรเสริญ เพลงขา้ขอสัมผัส และเพลงนามเดียว มาขับรอ้งนมัสการพระเจา้ที่คริสตจักร
เพื่อนแห่งพระคุณปัญญาจารย ์และไดท้ าแบบสอบถามถึงความเหมาะสมของบทเพลงนมัสพระ
เจา้บทใหม่ทัง้ 3 เพลง  

จากนั้นผูวิ้จัยไดน้ าบทเพลงนมัสการพระเจา้บทเพลงทั้ง 3 เพลงไดแ้ก่ บทเพลงลม
หายใจแห่งการสรรเสริญ เพลงขา้ขอสมัผสั และเพลงนมสัการเดียว ไปใชข้บัรอ้งนมสัการพระเจา้
ในวนัอาทิตยท์ี่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ในเวลา 10.05 น ก่อนฟังการบรรยายธรรมเป็นครัง้แรก  

โดยหลงัรายการชัน้เรียนส าหรบัผูเ้ชื่อใหม่หรือส าหรบับุคคลทั่วไป จึงเริ่มขบัรอ้งเพลง
นมสัการพระเจา้ในล าดบัต่อ โดยการขับรอ้งเพลงนมสัการพระเจา้ โดยขบัรอ้งบทเพลง ลมหายใจ
แห่งการสรรเสริญเป็นล าดับแรก เพลงขา้ขอสมัผสั และนามเดียว ตามล าดับ หลังจากนั้นปรากฎ
ว่ายงัมี การใชบ้ทเพลงลมหายใจแห่งการสรรเสริญ นมสัการพระเจา้ในที่ประชุมในวนัอาทิตย ์และ
กลุ่มสามคัคีธรรม เป็นระยะเวลา 1 เดือน  

จากนัน้จึงมีการเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกบับทเพลงนมสัการพระเจา้ทัง้ 
3 เพลงได้แก่ ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ ข้าขอสัมผัส และนามเดียว พบว่า บทรอ้งมีความ
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สอดคลอ้งกับหลักค าสอนทางศาสนาคริสต ์เหมาะกบับรรยากาศการนมัสการพระเจา้ สามารถ
ถ่ายทอดบทรอ้งเขา้ใจไดง้่าย มีความไพเราะ และความยาวเหมาะกบัการนมสัการพระเจา้  

อภิปรายผลการวิจัย  
ผลการวิจัยเรื่อง การศึกษาและการประพันธ์บทเพลงนมัสการคริสเตียนคณะ  

เพ็นเทคอสต ์หลงัการไดศ้ึกษาบริบททางวฒันธรรมและหลกัการประพนัธบ์ทเพลงนมสัการพระเจา้ 
เพื่อน ามาประพันธ์ และเผยแพร่บทเพลงนมัสการพระเจา้บทใหม่ พบเห็นขอ้สังเกตทุี่น่าสนใจใน
ประเด็นต่าง ๆ ที่มีความสอดคลอ้งกบังานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง หรือหลักการอ่ืน ๆ ที่ไม่ไดเ้กี่ยวขอ้งกับ
บทเพลงนมสัการของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์ซึ่งรายละเอียดมีดงัต่อไปนี ้ 

จากการศึกษาพบว่า ดา้นความเชื่อของเรื่องการพูดภาษาแปลก ๆ นั้นเป็นสัญลักษณ์
ของการทรงสถิตยข์องพระวิญญาณบริสทุธ์ิ ซึ่งมีความสอดลอ้งกบังานวิจยัเร่ืองพิธีกรรม ความเชื่อ 
และพฤติกรรมการรวมกลุ่มของชาวคริสเตียน แต่มีส่วนที่มีประเด็นเพิ่มเติมที่น่าสนใจ คือ การพูด
ภาษาแปลก ๆ ยังท าหนา้ที่เป็นสัญลกัษณ์ของการเติบโตทางฝ่ายวิญญาณ ไปอีกระดับหนึ่ง ซึ่ง
การพดูภาษาแปลก ๆ นีจ้ะเกิดขึน้กบัคริสเตียนที่ด  าเนินชีวิตตามหลกัส าสอนของพระเยซูคริสต ์ไม่
น้อยกว่า 2-3 ปีหรือมีความตั้งใจแสวงหาของประทานการพูดภาษาแปลก ๆ อย่างจริงจัง 
นอกจากนีก้ารพูดภาษาแปลก ๆ หรือการพูดภาษาพระวิญญาณจะเป็นสัญลักษณ์ของการทรง
สถิตยข์องพระวิญญาณบริสุทธ์ิแลว้ ปัจจุบันการรบับพัติสมาดว้ยไฟก็เป็นสัญลักษณข์องการทรง
สถิตย ์และการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณดว้ยเช่นเดียวกนั  

ด้านการเชื่อมโยงวัฒนธรรมระหว่างคนไทย และความเชื่อของคริสเตียนคณะ  
เพ็นเทคอสต ์มาจากความเชื่อเดิมของคนไทย และ ที่นับถือวิญญาณบรรพบุรุษ ส่ิงศักดิ์สิทธ์ิที่ไม่
สามารถมองเห็นได ้และการเขา้ทรง กบัความเชื่อเรื่องการพดูภาษาแปลก ๆ และบพัติสมาดว้ยไฟ 
เป็นตัวประสานความเขา้ใจในหลักค าสอนของศาสนาคริสต์ได้ แล้วเกิดเป็นแรงศรทัธาให้กับ  
คริสเตียน คณะเพ็นเทคอสตใ์นประเทศไทย  

ด้านบทบาทหน้าที่ของบทเพลงนมัสการพระเจ้ายังเป็นสื่อถึงพระเจ้าในเชิงของ  
จิตวิญญาณ คอยเรา้อารมณ์ให้กับความศรทัธากับพระเจา้มากขึน้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่
เกี่ยวขอ้ง เรื่อง การสื่อสารผ่านบทเพลงของคริสตศ์าสนานิกายโปรเตสแตนท์ในประเทศไทย 3 
ประเด็นคือ 1)บทเพลงนมัสการส่ือถึงพระเจา้ 2) บทเพลงนมัสการพระเจา้ยงัมีบทบาทหนา้ที่เป็น
สื่อไปถึงสมาชิกในคริสตจักร 3) บททเพลงนมัสการพระเจา้สามารถสื่อถึงตนเองที่เป็นผูข้ับรอ้งได้
ดว้ย  
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ดา้นพัฒนาการของดนตรีคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสตน์ั้นแทจ้ริงแลว้มีรากฐานมากจาก
ดนตรีกอสเปล ที่เป็นรากฐานใหก้ับดนตรีบูลสแ์ละดนตรีแจ๊สดว้ยเช่นกนั จากขอ้สังเกตุเรื่องของ
การใชเ้ครื่องดนตรีที่มักพบเห็นการใชก้ีตา้ร ์และกลอง ประกอบการขับรอ้งบทเพลงนมัสการพระ
เจา้ในคริสตจักรอยู่บ่อยครั้ง นอกจากนีอี้กประเด็นหนึ่งคือลักษณะของการประพันธ์ท านองของ
ดนตรีกอสเปล และบทเพลงนมัสการร่วมสมัยนั้น มีการใช้หลักการพัฒนาโมทีฟแบบถามตอบ 
เช่นเดียวกนั  

ในส่วนของการสนทนากลุ่มย่อย พบว่าองค์ประกอบทางด้านดนตรีที่ เหมาะกับการ
นมัสการพระเจา้ในคริสตจ์ักรคือ โครงสรา้งของบทเพลงนมัสการมี 3- 4 ท่อน ท่อนแต่ละท่อน
สามารถวนซ า้ไดก้ับไปตามท่อนไหนก็ได ้เพื่อสนองความตอ้งการของผู้น านมัสการ ในส่วนของ
เสียงประสานมีลักษณะเป็นทรยัแอดเป็นส่วนมาก และบทรอ้งตอ้งมีการซ า้ค  าต่างวรรคเพื่อให้
สมาชิกในคริสตจกัรสามารถจดบทรอ้งไดง้่าย  

นอกจากนีบ้ทรอ้งเพลงนมสัการพระเจา้บทใหม่ทั้ง  3 เพลง ไม่ผิดต่อหลักค าสอนในพระ
คริสตธรรมคมัภีร ์ท าใหก้ารแต่งเนือ้เพลง เป็นไปตามค าสอนและธรรมเนียมปฏิบตัิของคริสเตียน 
ซึ่งเนื ้อหาของบทร้องบทเพลงบทใหม่ทั้ง 3 เพลงแสดงถึงความรัก ย าเกรง ยกย่อง และให้
ความส าคัญกับพระเจา้ในฐานะ 2 สภาพบุคคล คือ กษัตริย ์หรือบิดา และมีการถ่ายทอดเรื่อง
ความเชื่อหลกัค าสอน หรือความรูส้ึกที่มีต่อพระเจา้ ซึ่งบทเพลงนมัสการบทใหม่จึงสอดคลอ้งกับ
งานวิจยัที่เกี่ยวขอ้งเรื่อง เนือ้หาและการใชภ้าษาในเพลงนมสัการพระเจา้ของคริสเตียน  

ในความเห็นเชิงวิพากษ์วิจารณ์ เกี่ยวกับบทเพลงนมัสการพระเจ้าของคริสเตียน 
คณะเพ็นเทคอสต์ เป็นบทเพลงที่ต้องประยุกต์ ให้เป็นดนตรีสมัยนิยม ของคนรุ่นใหม่ ทั้งใน
ต่างประเทศ ก็มีพฒันาการ การประพันธบ์ทเพลงนมัสการในคริสตจกัรใหเ้ขา้กบัสังคมยุคปัจจุบัน
เช่นกนั นอกจากนีใ้นทัศนคติของผูวิ้จยัเห็นว่าบทเพลงเป็นส่วนหนึ่งของวฒันธรรม เมื่อบทเพลง
นมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต ์ที่ก าเนิดที่ประเทศสหรฐัอเมริกา แพร่กระจายเขา้มาถึงนัก
ประพันธบ์ทเพลงนมัสการในประเทศไทย นักประพันธ์จึงไดศ้ึกษาและซึมซับ จากการเรียบแบบ 
องค์ประกอบต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึง้ จนกระทั่งสามารถประพันธ์เพลงนมัสการพระเจ้าที่ เป็น
ภาษาไทยได ้กลายเป็นการผสมผสานระหว่างภาษาไทย กับดนตรีของคนอเมริกา จึงกลายเป็น
วฒันธรรมรูปแบบใหม่ ดังนัน้การประพันธเ์พลงจึงเป็นกระบวนการผสมผสานวัฒนธรรมรูปแบบ
หนึ่ง   
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ข้อเสนอแนะ  
บทเพลงนมัสการพระเจา้ของคริสเตียนนั้นต่างมีความหลากหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบ

ของดนตรี และความเชื่อ หลักการประพันธบ์ทเพลงนมสัการของงานวิจยัชิน้นีน้ีเ้ป็นเพียงวิธีหนึ่ง
เท่านั้น หลักการประพันธ์ของคริสเตียนของคณะอ่ืน ๆ ต่างมีเอกลักษณ์และมีกระบวนการ ที่
น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง  
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	1.3.4 การเฝ้าเดี่ยว
	1.3.5 การทำพิธีมหาสนิท
	1.3.6 การรวมกลุ่มเรียนพระคริสตธรรมคัมภีร์

	1.4 บทบาทหน้าที่ของบทเพลงนมัสการพระเจ้าของคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต์
	1.4.1 หน้าที่สื่อถึงพระเจ้า
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	1.4.3 หน้าที่สื่อถึงตนเอง


	2 วิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต์ในประเทศไทย
	2.1 วิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลง พระเจ้าของข้า
	2.1.1 โครงสร้างบทเพลง พระเจ้าของข้า
	2.1.2 การใช้เครื่องดนตรีของบทเพลง พระเจ้าของข้า
	2.1.3 วิเคราะห์ทำนองและบันไดเสียงบทเพลง พระเจ้าของข้า
	2.1.3.1 บันไดเสียงบทเพลง พระเจ้าของข้า
	2.1.3.2 การเคลื่อนที่ของทำนองบทเพลงพระเจ้าของข้า
	2.1.3.3 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง พระเจ้าของข้า

	2.1.4 วิเคราะห์การประสานเสียงบทเพลง พระเจ้าของข้า
	2.1.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง พระเจ้าของข้า

	2.2 วิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลง ทุกวันเวลา
	2.2.1 โครงสร้างบทเพลง ทุกวันเวลา
	2.2.2 การใช้เครื่องดนตรีบทเพลง ทุกวันเวลา
	2.2.3 วิเคราะห์ทำนองและบันไดเสียงบทเพลง ทุกวันเวลา
	2.2.3.1 บันไดเสียงบทเพลง ทุกวันเวลา
	2.2.3.2 การเคลื่อนที่ของทำนองบทเพลง ทุกวันเวลา
	2.2.3.3 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง ทุกวันเวลา

	2.2.4 วิเคราะห์การประสานเสียงบทเพลง ทุกวันเวลา
	2.2.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง ทุกวันเวลา

	2.3 วิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลง ขอเทลงมา
	2.3.1 โครสร้างบทเพลง ขอเทลงมา
	2.3.2 การใช้เครื่องดนตรีบทเพลง ขอเทลงมา
	2.3.3 วิเคราะห์ทำนองและบันไดเสียงบทเพลง ขอเทลงมา
	2.3.3.1 บันไดเสียงบทเพลง ขอเทลงมา
	2.3.3.2 การเคลื่อนที่ของทำนองบทเพลง ขอเทลงมา
	2.3.3.3 การพัฒนารูปประโยคบทเพลง ขอเทลงมา

	2.3.4 วิเคราะห์การประสานเสียงบทเพลง ขอเทลงมา
	2.3.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง ขอเทลงมา

	2.4 วิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลง พระเจ้าของข้า
	2.4.1 โครงสร้างบทเพลง พระเจ้าของข้า
	2.4.2 การใช้เครื่องดนตรีบทเพลง พระเจ้าของข้า
	2.4.3 วิเคราะห์ทำนองและบันไดเสียงบทเพลง พระเจ้าของข้า
	2.4.3.1 บันไดเสียงบทเพลง พระเจ้าของข้า
	2.4.3.2 การเคลื่อนที่ของทำนองบทเพลง พระเจ้าของข้า
	2.4.3.2 การพัฒนารูปประโยคบทเพลง พระเจ้าของข้า

	2.4.4 วิเคราะห์การประสานเสียงบทเพลง พระเจ้าของข้า
	2.4.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง พระเจ้าของข้า

	2.5 วิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลง หัวใจผู้รับใช้
	2.5.1 โครงสร้างบทเพลง หัวใจผู้รับใช้
	2.5.2 การใช้เครื่องดนตรีบทเพลง หัวใจผู้รับใช้
	2.5.3 วิเคราะห์ทำนองและบันไดเสียงบทเพลง หัวใจผู้รับใช้
	2.5.3.1 บันไดเสียงบทเพลง หัวใจผู้รับใช้
	2.5.3.2 การเคลื่อนที่ทำนองของบทเพลง หัวใจผู้รับใช้
	2.5.3.2 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง หัวใจผู้รับใช้

	2.5.4 วิเคราะห์การประสานเสียงบทเพลง หัวใจผู้รับใช้
	2.5.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง หัวใจผู้รับใช้

	2.6 วิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง
	2.6.1 โครงสร้างบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง
	2.6.2 การใช้เครื่องดนตรี ข้ายอมทุกสิ่ง
	2.6.3 วิเคราะห์ทำนองและบันไดเสียงบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง
	2.6.3.1 บันไดเสียงบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง
	2.6.3.2 การเคลื่อนที่ทำนองของบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง
	2.6.3.3 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง

	2.6.4 วิเคราะห์ประสานเสียงบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง
	2.6.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง ข้ายอมทุกสิ่ง

	2.7 วิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลง รักอัศจรรย์
	2.7.1 โครงสร้างบทเพลง รักอัศจรรย์
	2.7.2 การใช้เครื่องดนตรี รักอัศจรรย์
	2.7.3 วิเคราะห์ทำนองและบันไดเสียงบทเพลง รักอัศจรรย์
	2.7.3.1 บันไดเสียงบทเพลง รักอัศจรรย์
	2.7.3.2 การเคลื่อนที่ทำนองบทเพลง รักอัศจรรย์
	2.7.3.3 การพัฒนาโมทีฟของบทเพลง รักอัศจรรย์

	2.7.4 วิเคราะห์ประสานเสียงบทเพลง รักอัศจรรย์
	2.7.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง รักอัศจรรย์

	2.8 วิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลง การเดินทางของโมเสส
	2.8.1 โครงสร้างบทเพลง การเดินทางของโมเสส
	2.8.2 การใช้เครื่องดนตรีขอบทเพลง การเดินทางของโมเสส
	2.8.3 วิเคราะห์ทำนองและบันไดเสียงบทเพลง การเดินทางของโมเสส
	2.8.3.1 บันไดเสียงบทเพลง การเดินทางของโมเสส
	2.8.3.2 การเคลื่อนของทำนองบทเพลง การเดินทางโมเสส
	2.8.3.3 การพัฒนาโมทีฟของบทเพลง การเดินทางของโมเสส

	2.8.4 วิเคราะห์การประสานเสียงบทเพลง การเดินทางของโมเสส
	2.8.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง การเดินทางของโมเสส


	3 วิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต์ในต่างประเทศ
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	3.1.3 วิเคราะห์ทำนองและบันไดเสียงบทเพลง Give me Jesus
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	3.1.3.2 การเคลื่อนของทำนองบทเพลง Give me Jesus
	3.1.3.3 การพัฒนาโมทีฟของบทเพลง Give me Jesus

	3.1.4 วิเคราะห์การประสานเสียงบทเพลง Give me Jesus
	3.1.5 ศึกษาบทร้องบทเพลง Give me Jesus

	3.2 วิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลง What a Beautiful Name is it?
	3.2.1 โครงสร้างบทเพลง What a Beautiful Name is it?
	3.2.2 การใช้เครื่องดนตรีของบทเพลง What a Beautiful Name is it?
	3.2.3 วิเคราะห์ทำนองและบันไดเสียงบทเพลง What a Beautiful Name is it?
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	3.3 วิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลง Nothing Impossible
	3.3.1 โครงสร้างบทเพลง Nothing Impossible
	3.3.2 การใช้เครื่องดนตรีของบทเพลง Nothing Impossible
	3.3.3 วิเคราะห์ทำนองและบันไดเสียงบทเพลง Nothing Impossible
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	3.3.3.2 การเคลื่อนของทำนองบทเพลง Nothing Impossible
	3.3.3.3 การพัฒนาโมทีฟของบทเพลง Nothing Impossible
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	3.4 วิเคราะห์หลักการประพันธ์บทเพลง Reckless Love
	3.4.1 โครงสร้างบทเพลง Reckless Love
	3.4.2 การใช้เครื่องดนตรีของบทเพลง Reckless Love
	3.4.3 วิเคราะห์ทำนองและบันไดเสียงบทเพลง Reckless Love
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	4. สรุปหลักการประพันธ์คริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต์
	4.1 โครงสร้างของบทเพลงนมัสการ
	4.2 การใช้เครื่องดนตรี
	4.3 การประพันธ์ทำนองและบันไดเสียง
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	4.4 การประสานเสียง
	4.4.1 การดำเนินคอร์ดมีโน้ตร่วมกัน
	4.4.1.1 การดำเนินคอร์ดที่มีโน้ตร่วมกันและอยู่ในบันไดเสียงเดียวกัน
	4.4.1.2 การดำเนินคอร์ดที่มีโน้ตร่วมกันแต่ไม่ได้อยู่ในบันไดเสียงเดียวกัน
	4.4.1.3 การดำเนินคอร์ดมีโน้ตร่วมกันที่โน้ตแนวต่ำสุดของคอร์ด

	4.4.2 โน้ตตัวต่ำสุดของคอร์ดเคลื่อนที่ขึ้นหรือลง 1 เสียง
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	4.5 การประพันธ์บทร้อง

	5. การสร้างสรรค์และเผยแพร่บทเพลงนมัสการคริสเตียนคณะเพ็นเทคอสต์
	5.1 แนวทางการประพันธ์บทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ
	5.1.1 การใช้เครื่องดนตรีของบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ
	5.1.2 โครงสร้างบทเพลงบทเพลง สมหายใจแห่งการสรรเสริญ
	5.1.3 การดำเนินคอร์ดบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ
	5.1.4 การประพันธ์ทำนองบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ
	5.1.4.1 การเคลื่อนที่ของทำนองบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ
	5.1.4.2 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ

	5.1.5 การประพันธ์บทร้องบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ
	5.1.6 การปรับปรุงบทเพลง ลมหายใจแห่งการสรรเสริญ

	5.2 แนวทางการประพันธ์บทเพลง ข้าขอสัมผัส
	5.2.1 การใช้เครื่องดนตรีบทเพลง ข้าขอสัมผัส
	5.2.2 โครงสร้างบทเพลง ข้าขอสัมผัส
	5.2.3 การดำเนินคอร์ดบทเพลง ข้าขอสัมผัส
	5.2.4 การประพันธ์ทำนองบทเพลง ข้าขอสัมผัส
	5.2.4.1 การเคลื่อนที่ของทำนองบทเพลง ข้าขอสัมผัส
	5.2.4.2 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง ข้าขอสัมผัส

	5.2.5 การประพันธ์บทร้องบทเพลง ข้าขอสัมผัส
	5.2.6 การปรับปรุงบทเพลงบทเพลง ข้าขอสัมผัส

	5.3 แนวทางการประพันธ์บทเพลง นามเดียว
	5.3.1 การใช้เครื่องดนตรีบทเพลง นามเดียว
	5.3.2 โครงสร้างบทเพลง นามเดียว
	5.3.3 การดำเนินคอร์ดบทเพลง นามเดียว
	5.3.4 การประพันธ์ทำนองบทเพลง นามเดียว
	5.3.4.1 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง นามเดียว
	5.3.4.2 การเคลื่อนที่ของทำนองบทเพลง นามเดียว

	5.3.5 การประพันธ์บทร้องเพลง นามเดียว
	5.3.6 การปรับปรุงบทเพลง นามเดียว

	5.4 แนวทางการประพันธ์บทเพลง สายตา
	5.4.1 การใช้เครื่องดนตรีบทเพลง สายตา
	5.4.2 โครงสร้างบทเพลง สายตา
	5.4.3 การดำเนินคอร์ดบทเพลง สายตา
	5.4.4 การประพันธ์ทำนองบทเพลง สายตา
	5.4.4.1 การเคลื่อนที่ของทำนองบทเพลง สายตา
	5.4.4.2 การพัฒนาโมทีฟบทเพลง สายตา

	5.4.5 การประพันธ์บทร้องเพลง สายตา
	5.4.6 การปรับปรุงบทเพลง สายตา

	5.5 การเผยแพร่บทเพลงนมัสการพระเจ้าบทใหม่
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