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บทคดัย่อ 

 บทเพลง “ในโย” เป็นบทเพลงผสมผสานทางวฒันธรรมดนตรีสาํหรับวงดนตรีแจ๊สขนาดเล็กท่ีประกอบไป

ดว้ย กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบสไฟฟ้า เปียโน และกลองชุด โดยมีทาํนองท่ีไดพ้ฒันามาจากทาํนองเพลงพ้ืนบา้นของดนตรี

ภาคใต ้ภายใตส้งัคีตลกัษณ์แบบ ABACAD กล่าวคือ ทาํนองหลกัของเพลงถูกกาํหนดดว้ยสญัลกัษณ์ A บรรเลงสลบักบั

ท่อนอ่ืน ๆ ในทาํนองท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงถูกกาํหนดดว้ยสัญลกัษณ์ B C และ D ซ่ึงนั่นแสดงให้เห็นถึงการให้

ความสาํคญักบัทาํนองหลกัของเพลง นอกจากน้ีบทเพลงน้ียงัไดห้ยิบยกแนวคิดของดนตรีในรูปแบบดนตรีแจ๊ส เขา้มา

สนับสนุนบทเพลงให้มี เอกลักษณ์เฉพาะ เช่น การเคล่ือนเสียงประสานแบบนําแนวเสียง ผสมผสานกับ 

การเคล่ือนเสียงประสานแบบอิงกญุแจเสียง ตลอดจนการเพ่ิมท่อนเพลงท่ีแสดงถึงคีตปฏิภาณของนกัดนตรี ซ่ึงจะทาํให้

บทเพลงน้ีมีความน่าสนใจทุกคร้ังท่ีทาํการแสดง 

 

คาํสําคญั: การประพันธ์เพลง  การผสมผสานวัฒนธรรมดนตรี  วงดนตรีแจ๊สขนาดเลก็ 

 

Abstract 

 Music composition: “Nai Yo” is a combination of music culture for a small jazz ensemble consisting of 

electric guitars, electric bass guitars, pianos, and drum kits. Its melodies have been developed from the folk tunes of 

southern music and the ritual music of Nang Talung (shadow play). The arrangement is in an ABACAD form which 

means the main theme is designated by symbol A, interspersed with other parts of the melody designated with symbols 
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B, C, and D, which indicates the importance of the main melody of the song. In addition, this composition introduces 

the concept of jazz music to support the unique theme of the song, such as the combination of voice leading in jazz 

harmony and traditional harmony, etc., as well as adding a part of the improvisations which makes this composition 

more interesting in every performance. 

 

Keywords: Music Composition, Acculturation of Music, Small Jazz Ensemble 

 

1.  บทนํา 

ภาพรวมทางวฒันธรรมดนตรีในยคุปัจจุบนัเป็นวฒันธรรมเพลงสมยันิยม (Popular Music) เป็นดนตรีท่ีไดรั้บ

อิทธิพลของบทเพลงจากซีกโลกตะวนัตกหลากหลายรูปแบบ เช่น ดนตรีร็อค ดนตรีป๊อป ดนตรีแจ๊ส และดนตรีบลูส์  

เป็นตน้ หรือแมก้ระทัง่ระบบท่ีปรับธุรกิจดนตรีให้เป็นสินคา้ ช่วงปี พ.ศ. 2540 – 2560 ท่ีผา่นมาและดว้ยความเช่ือท่ีว่า 

ดนตรีสากล (ตะวนัตก) เป็นมาตรฐานของดนตรีท่ีมีความทนัสมยั นักดนตรีท่ีฟังและเรียนดนตรีในแบบตะวนัตก 

สามารถเดินทางไปแสดงท่ีไหนก็ได ้จึงส่งผลให้เกิดเป็นแนวทางความพยายามการท่ีจะเล่นดนตรีประจาํชาติให้เขา้กบั

ดนตรีสากลมาโดยตลอด หรือแมแ้ต่กระทัง่การบนัทึกเสียงเป็นโน้ตสากลใชบ้รรทดัห้าเส้นแบบตะวนัตกช่วยในการ

รักษาเอกลกัษณ์ดนตรีประจาํชาติไว ้(สุกรี เจริญสุข, 2561 น.9) การศึกษาดนตรีแบบดั้งเดิมนอกจากจะเป็นการศึกษา

เพ่ือให้ทราบถึงองคค์วามรู้ดา้นองคป์ระกอบทางดนตรี การประสมวง บทบาทหน้าท่ี อนันาํไปสู่อนุรักษด์นตรีแบบ

ดั้งเดิมแลว้ ยงัเป็นการคลอ้ยตามวฒันธรรมเพลงสมยันิยมในยุคปัจจุบนัดงัขา้งตน้อีกดว้ย ทั้งน้ีจึงส่งผลให้เกิดการ

สร้างสรรคด์นตรีท่ีสะทอ้นถึงความงามทางศิลปะแบบดั้งเดิมผสมกบัความทนัสมยัของศิลปะตะวนัตก 

ทาํนองบทเพลงพ้ืนบา้นภาคใตเ้ป็นองคป์ระกอบทางดนตรีทอ้งถ่ินท่ีมีเอกลกัษณ์ เช่น มีการเคล่ือนไหวของ

ระดบัเสียงท่ีสลบัเสียงสูงและเสียงตํ่าอยา่งลงตวั มีลีลาจงัหวะต่ืนเตน้ เร้าใจ จึงมีความนิยมถูกนาํมาถ่ายทอดผา่นดนตรี

สากล ผ่านบทเพลงลูกทุ่ง เพ่ือชีวิต จนเป็นท่ีรู้จกัอย่างแพร่หลาย หรือแมแ้ต่กระทัง่การบรรเลงดนตรีหนังตะลุงท่ีมี

ทาํนองแบบดั้งเดิม กย็งัพบวา่ถูกถ่ายทอดดว้ยการบรรเลงแบบฉบบัดนตรีสากลมานานกวา่ 40 ปี 

 ดงันั้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ ์และยกระดบัภาพลกัษณ์ให้เกิดความน่าสนใจในท่วงทาํนองแบบฉบบัของดนตรี

พ้ืนบา้นภาคใต ้ผูป้ระพนัธ์จึงไดน้าํหน่วยทาํนองยอ่ยจากบทเพลงพ้ืนบา้นภาคใตต่้างๆ มาพฒันาให้เกิดเป็นทาํนองของ

บทเพลง “ในโย” ซ่ึงเป็นภาษาทอ้งถ่ินของภาคใต ้ท่ีให้ความหมายแสดงความเป็นปัจจุบนัของส่ิงต่างๆ ตลอดจน

วฒันธรรมทางดนตรี ทั้งน้ีผูป้ระพนัธ์ยงัไดน้าํวิธีการเรียบเรียงดนตรีในรูปแบบดนตรีแจ๊ส เช่น สังคีตลกัษณ์ เสียง

ประสาน การดาํเนินคอร์ด ตลอดจนการเพ่ิมท่อนท่ีแสดงถึงคีตปฏิภาณของผูบ้รรเลง มาสนบัสนุนให้บทเพลงมีความ

น่าสนใจยิง่ข้ึน 
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2.  รายละเอยีด 

 บทเพลง “ในโย” เป็นบทเพลงผสมผสานทางวฒันธรรมดนตรีสําหรับวงดนตรีขนาดเล็กท่ีประกอบไปดว้ย 

กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบสไฟฟ้า เปียโน และกลองชุด โดยมีทาํนองท่ีไดพ้ฒันามาจากทาํนองเพลงพ้ืนบา้นของดนตรีภาคใต ้

ภายใตส้ังคีตลกัษณ์แบบ ABACAD กล่าวคือ ทาํนองหลกัของเพลงถูกกาํหนดดว้ยสัญลกัษณ์ A บรรเลงสลบักบัท่อน

อ่ืนๆในทาํนองท่ีแตกต่างกนัออกไป ซ่ึงถูกกาํหนดดว้ยสญัลกัษณ์ B C และ D ซ่ึงนัน่แสดงใหเ้ห็นถึงการใหค้วามสาํคญั

กบัทาํนองหลกัของเพลง นอกจากน้ีบทเพลงน้ียงัไดห้ยิบยกแนวคิดของดนตรีในรูปแบบดนตรีแจ๊ส เขา้มาสนบัสนุน

บทเพลงให้มีเอกลกัษณ์เฉพาะ เช่น การเคล่ือนเสียงประสานแบบนาํแนวเสียง และการดาํเนินคอร์ดแบบ II-7 - V7 ซ่ึง

เป็นการเคล่ือนท่ีคอร์ดท่ีหาพบไดใ้นดนตรีแจ๊ส (Mulholland & Hojnacki, 2013, p.38) ผสมผสานกบัการเคล่ือนเสียง

ประสานแบบอิงกุญแจเสียง ตลอดจนการเพิ่มท่อนเพลงท่ีแสดงถึงคีตปฏิภาณของนักดนตรี ซ่ึงจะทาํให้บทเพลงน้ีมี

ความน่าสนใจเม่ือทุกคร้ังท่ีทาํการแสดง 

 

2.1 วัตถปุระสงค์ของการสร้างสรรค์ 

 1. เพ่ือสร้างสรรคบ์ทเพลงสมยันิยมท่ีผสมผสานทางวฒันธรรมดนตรี 

 

2.2 วิธีการดาํเนินงานสร้างสรรค์ 

1. กาํหนดปัญหาเพ่ือทาํการสร้างสรรค ์

2. ศึกษาการเอกลกัษณ์ท่ีโดดเด่นของทาํนองบทเพลงพ้ืนบา้นภาคใต ้ 

3. วางกรอบแนวคิดในการสร้างสรรค ์จากการนาํแนวคิดท่ีไดรั้บจากการทบทวนวรรณกรรมมากาํหนด  

4. ดาํเนินการสร้างสรรคบ์ทเพลง พร้อมทั้งเรียบเรียงดนตรีในลีลาดนตรีแจส๊ 

5. นําเสนอผลงานสร้างสรรค์ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติในรูปแบบคอนเสิร์ต และเอกสาร

ประกอบ  

 

2.3 แนวคิดท่ีนาํไปสู่การสร้างสรรค์ 

 อานนัท ์นาคคง (2556, น.38) ไดส้รุปกระบวนการสร้างงานดนตรีไทยร่วมสมยั จากการสัมภาษณ์ บรูซ แก

สตนั และ ปัญญา รุ่งเรือง ไวว้่าในชั้นเชิงการประพนัธ์ดนตรี ใหเ้กิดเพลงไทยร่วมสมยัข้ึนมานั้น บรูซ แกสตนั ไดส้รุป

วิธีการผสมผสานเทคนิควิธีการประพนัธ์ ว่าเพลงไทยร่วมสมยั มกัเป็นทาํนองอยา่งไทยๆหรือกระทัง่นาํเอาเพลงไทย

ของเก่าเขา้ผสมผสานกบัเทคนิคในการเรียบเรียงเสียงประสานอย่างตะวนัตก การผสมผสานชนิดน้ี สามารถแบ่ง

ออกเป็น 4 รูปแบบดว้ยกนั คือ 

 1. การนาํเฉพาะทาํนองเพลงไทยของเก่ามาเรียบเรียงเสียงประสานอยา่งตะวนัตก 

 2. การนาํเพลงไทยของเก่ามาเรียบเรียงใหม่ ทั้งในดา้นการประสานทาํนองแบบไทยและการประสานเสียง

แบบตะวนัตกแบบอิงกญุแจเสียง (Tonality) เป็นหลกั 
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 3. การสร้างทาํนองอยา่งไทยข้ึนมาใหม่แลว้นาํมาใส่เสียงประสานอยา่งตะวนัตก 

 4. การสร้างเพลงใหม่ทั้งหมด โดยยึดหลกัการประสานทาํนองแบบไทยผสมเขา้กบัการประสานเสียงแบบ

ตะวนัตก 

 

2.4 อรรถาธิบาย 

 2.4.1 ท่อน Introduction 

 เป็นท่อนท่ีนาํเขา้ดว้ยการเด่ียวกลองชุด 1 ห้อง เพ่ือเขา้สู่การบรรเลงของเคร่ืองดนตรีท่ีบรรเลงทาํนอง และ

เสียงประสานแบบ unison ตั้งแต่ห้องท่ี 1-10 โดยระหว่างการบรรเลงแบบ unison นั้นจะถูกสลบัดว้ยการเด่ียวกลองจน

จบท่อน ดงัรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 แสดงการบรรเลงแบบ unison สลบัดว้ยการเด่ียวกลอง 

    

 2.4.2 ท่อน A1 A2  A3  A4 

 เป็นท่อนของทาํนองท่ีถูกประพนัธ์ข้ึนเพ่ือเป็นศูนยก์ลางของบทเพลงท่ีบรรเลงดว้ยเปียโน ประกอบไปดว้ย

ห้องเพลงท่ี 11-16 ห้องเพลงท่ี 25-30 ห้องเพลงท่ี 40-47 และห้องเพลงท่ี 80-88  ท่อน A ทั้ง 4 รอบ เป็นทาํนองท่ีใช้

เทคนิคการพฒันา motif ดว้ยวิธีการซํ้า รวมจาํนวน 2 รอบ และรอบสุดทา้ยใชเ้ทคนิคการพฒันา motif ดว้ยวิธี Sequence 

เพ่ือใหท้าํนองเกิดความน่าจดจาํ แต่ในการพฒันา motif แต่ละรอบจะถูกเปล่ียนคอร์ดท่ีรองรับเพ่ือลดความจาํเจ ดงัรูปท่ี 

2, 3 และ 4 
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รูปท่ี 2 แสดงทาํนอง motif ท่ี 1 ของทาํนองท่อน A 

 

 
 

รูปท่ี 3 แสดงทาํนอง motif ท่ี 2 ของทาํนองท่อน A 

 

 
 

รูปท่ี 4 แสดงทาํนอง motif ท่ี 3 ของทาํนองท่อน A 

     

 อยา่งไรกต็าม การลงจบของทาํนองในท่อน A แต่ละรอบ จะถูกปรับเปล่ียนเพ่ือเกิดความลงสาํหรับการนาํเขา้

สู่ท่อนถดัไป ดงัรูปท่ี 5 และ 6  
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รูปท่ี 5 แสดงการลงจบของทาํนองท่อน A2 เพื่อนาํเขา้สู่ทาํนองท่อน C 

 

 

 
 

รูปท่ี 6 แสดงการลงจบของทาํนองท่อน A3 เพื่อนาํเขา้สู่ทาํนองท่อน D 

 

 2.4.3 ท่อน B 

 เป็นท่อนท่ีจะนาํเสนอว่าบทเพลงน้ีจะใชท้าํนองของเพลงพ้ืนบา้นภาคใตเ้ป็นวตัถุดิบสําคญัในการประพนัธ์

เพลง โดยการนาํทาํนองเพลงตาลีกีปัส ซ่ึงเป็นทาํนองเพลงพ้ืนบา้นภาคใตท่ี้มีช่ือเสียงท่ีสุด มาใชเ้ป็นทาํนองหลกัของ

ท่อนน้ี ตั้งแต่ห้องเพลงท่ี 17-24 บรรเลงทาํนองโดยกีตาร์เบสไฟฟ้า ประกอบกบัการสร้างความน่าสนใจ จากการเล่น

คอร์ดรองรับโดย เปียโน และกีตาร์ไฟฟ้า ดงัรูปท่ี 7 
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รูปท่ี 7 แสดงการดาํเนินทาํนองโดยกีตาร์เบสไฟฟ้าพร้อมกบัการเล่นคอร์ดโดย เปียโน และกีตาร์ไฟฟ้า 

 

 2.4.4 ท่อน C 

 เป็นท่อนท่ีนําเสนอทาํนองเพลงท่ีบรรเลงโดยกีตาร์ไฟฟ้า ซ่ึงทาํนองในท่อนน้ียงัคงใช้เทคนิคในการซํ้ า

ทาํนอง ในประโยคท่ี 1 ดงัรูปท่ี 8  

 

 

 
 

รูปท่ี 8 แสดงการใชเ้ทคนิคซํ้าทาํนองภายในประโยคท่ี 1 ของท่อน C 

 

 นอกจากน้ียงัไดใ้ชเ้ทคนิคดงักล่าวในการเร่ิมตน้ประโยคท่ี 2 ก่อนท่ีจะลงจบของทาํนองในท่อน C ดงัรูปท่ี 9 
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รูปท่ี 9 แสดงการเร่ิมตน้ประโยคเพลงท่ี 2 ดว้ยเทคนิคการพฒันาทาํนองแบบเดียวประโยคเพลงท่ี 1 

 

 2.4.5 ท่อน D  

 เป็นท่อนท่ีนาํเสนอลีลาของดนตรีท่ีให้ความรู้สึก ผ่อนคลาย เยือกเยน็ โดยผูป้ระพนัธ์กาํหนดเพลงให้ชา้ลง

โดยการผ่อนจงัหวะ (Ritenuto) โดยการปรับรูปแบบจงัหวะกลองชุดในตาํแหน่งของกลองสแนร์ ให้เนน้ท่ีจงัหวะท่ี 3 

เพ่ือประกอบจงัหวะของท่อนน้ี นอกจากน้ีผูป้ระพนัธ์ยงัไดป้ระพนัธ์ทาํนองท่ีอา้งอิงมาจากทาํนองออกฤาษีของดนตรี

หนงัตะลุง ท่ีใหค้วามรู้สึกสงบ เขา้มาสนบัสนุนอีกดว้ย ดงัรูปท่ี 10 

 

 
 

รูปท่ี 10 แสดงการดาํเนินทาํนองในทอ่น D โดยใชจ้งัหวะกลองแบบ Half time 
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2.4.6 ท่อนผลดักันเด่ียว (กีตาร์เบสไฟฟ้าและกลองชุด) 

 เป็นท่อนท่ีแสดงคีตปฏิภาณของผูบ้รรเลงกีตาร์เบสและผูบ้รรเลงกลองชุดสลบักนัเคร่ือง 4 ห้องเพลง จาํนวน 

2 รอบ หรือท่ีเรียกว่า “Trade 4” เพ่ือแลกเปล่ียนแนวความคิด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัธีรัช เลาห์วีระพานิช (2562, น. 9) ได้

กล่าวไวว้่า การผลดักนัเด่ียวทาํให้ผูฟั้งรู้สึกเหมือนการประชนั ทั้งน้ียงัมีผูบ้รรเลงเปียโน และผูบ้รรเลงกีตาร์ บรรเลง

ทาํนองแบบ unison ประกอบไปดว้ย ดงัรูปท่ี 11 และ 12 

 

 
 

รูปท่ี 11 แสดงดนตรีประกอบการแสดงคีตปฏิภาณของผูบ้รรเลงกีตาร์เบส 
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รูปท่ี 12 แสดงดนตรีประกอบการแสดงคีตปฏิภาณของผูบ้รรเลงกลองชุด 

 นอกจากน้ีผูป้ระพนัธ์ยงัไดก้าํหนดการแสดงคีตปฏิภาณของผูบ้รรเลงกีตาร์ต่อจากการแสดงคีตปฏิภาณของ

กีตาร์เบสและกลองชุด ซ่ึงการแสดงคีตปฏิภาณนกัดนตรีจะใชก้ารบรรเลงโดยให้ความสาํคญักบัโนต้ในคอร์ดเป็นหลกั 

ดงัรูปท่ี 13 
 

 
รูปท่ี 13 แสดงดนตรีประกอบการแสดงคีตปฏิภาณของผูบ้รรเลงกีตาร์ไฟฟ้า 
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3.  สรุปผลการศึกษา 

 ในยุคปัจจุบันการผสมผสานความงดงามของศิลปะทุกแขนงระหว่างวัฒนธรรมนั้ น เป็นค่านิยมท่ีผู ้

สร้างสรรคง์านเลือกท่ีจะใชเ้ป็นทางเลือกเพ่ือก่อให้เกิดซ่ึงงานใหม่ท่ีมีเอกลกัษณ์ เช่นเดียวกนักบั บทประพนัธ์เพลง”ใน

โย” ท่ีสร้างสรรคท่์วงทาํนองรูปแบบหลกัตามลีลาของทาํนองเพลงพ้ืนบา้นภาคใต ้ผสมผสานกบัแบบฉบบัลีลาดนตรี

แจ๊ส เช่น รูปแบบของบทเพลง ท่ีไดก้าํหนดรูปแบบ ABACAD , การเคล่ือนท่ีของคอร์ด โดยใชก้ารดาํเนินคอร์ดแบบ 

II-7 – V7 ตลอดจนการกาํหนดท่อนเพ่ือนาํเสนอคีตปฎิภาณของนกัดนตรี ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการยกระดบัภาพลกัษณ์ดนตรี

พ้ืนบา้นภาคใต ้สู่มาตรฐานดนตรีสมยันิยม อีกทั้งยงัเป็นหนทางสู่การอนุรักษ์ เผยแพร่ ศิลปวฒันธรรมทางดนตรี

ทอ้งถ่ินไดอี้กดว้ย 
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