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บทคัคย่อ
ดุษฎีนพิ นธ์การประพันธ์เพลง : จิตวิญญาณแห่งอาเซียน ซิมโฟนิกแรปโซดี สำ�หรับวงเชมเบอร์ออร์เคส
ตรา เป็นงานสร้างสรรค์ทแี่ สดงจินตนาการกว้างไกลทางดนตรี มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ผสมผสานความงาม เสียงแห่ง
ขนบวัฒนธรรมอาเซียน โดยคัดสรรบทเพลงตัวแทนชาติสมาชิก จำ�นวน 10 บท มาบูรณาการร่วมกับเอกภาพ
จังหวะบทเพลงพืน้ เมืองพร้อมทัง้ การสร้างสรรค์ท�ำ นองสอดสลับ และศิลปะการพลิกแพลงสีสนั ลีลา นับเป็นหัวใจ
สำ�คัญในการประสานคุณลักษณะองค์ประกอบดนตรี บทเพลงบรรเลงโดยวงที่มีเครื่องสายเป็นหลัก  ประกอบ
กับเสียงสังเคราะห์ที่เพิ่มสีสันโดย อิเล็กโทน ผลงานอยู่ใน คีตลักษณ์แรปโซดี ซึ่งเชื่อมโยงมรดกดนตรีอาเซียน
ด้วยกลวิธีการประพันธ์ อันหลากหลายโดยมีแนวเดี่ยวไวโอลิน ที่มีการบรรเลงคล้ายการขับร้องนำ�ในเพลงพื้น
บ้าน และการย้ายโมดไปตามท่วงทำ�นองลีลา ซึ่งถือเป็นมนต์สะกดของดนตรีอาเซียน
จิตวิญญาณแห่งอาเซียน ซิมโฟนิกแรปโซดีสำ�หรับวงเชมเบอร์ออร์เคสตรา ประกอบด้วย เครื่องสาย
ตะวันตก 15 คน และ เครื่องตี ได้แก่ ไซโลโฟน ทิมปานี และแนวเสียงสังเคราะห์โดยอิเล็กโทน บทเพลงมีความ
ยาวทั้งสิ้น 30 นาที
บทประพันธ์ ซิมโฟนิกแรปโซดี จิตวิญญาณแห่งอาเซียน สำ�หรับวงเชมเบอร์ออร์เคสตรา ได้มีการนำ�
เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตกใช้เป็นหลักในการถ่ายทอด ด้วยช่วงเสียงของกลุ่มเครื่องดนตรีชนิดนี้ที่
กว้าง นอกจากนี้ยังสามารถบรรเลงเทคนิคต่างๆ ได้อย่างมากมาย และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้อย่างลงตัว
อย่างไรก็ตามได้มีการนำ�เครื่องดนตรีเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าทองเหลือง โดยใช้เสียงสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นจาก
เครื่องดนตรีอิเล็กโทน มาผสมผสานเพื่อช่วยให้บทเกิดความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การสร้างเสียงจังหวะ
และเครื่องตีชนิดต่างๆ บนเครื่องดนตรีอิเล็กโทนนี้สามารถรังสรรค์ได้โดยไร้ขีดจำ�กัดอีกด้วย
คำ�สำ�คัญ
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Abstract
The Doctorate Music Composition : “The Spirit of ASEAN”, Symphonic Rhapsody for
Chamber Orchestra is the large scale creative music composition intended to explore the
spectacular beauty of ASEAN cultural and traditional sounds by integrating and blending the
ethnic rhythmic formula and the 10 selected tunes in representing each ASEAN member country.
In the meantime, the highly imaginative improvising aspect as well as the dramatically
transforming techniques have played an active role in order to formalize the intonation of
acoustic string instruments and the synthetic sound module of the Electone. More importantly,
the Asian sound heritage has been shaped within the colorful rhapsodic sectional form whereby
the transitions are connected varieties of specific characters following the key modulations.
Having been played as an outstanding role, the Violin solo turned the singing melisma and
traditional bow instrument stylistic into the heart of ASEAN magical highlight.
The Spirit of ASEAN, Symphonic Rhapsody has required 15 string players, Xylophone,
Timpani and Electone. The duration of the entire music is approximately 30 minutes.
The Spirit of ASEAN”, Symphonic Rhapsody for Chamber Orchestra used Western string
instruments have been used mainly as a source of performance transmission since they have
a wide range of sounds. They can also perform various techniques and be able to create perfect
expression. However, Woodwind, Brass and Synthesizer sounds from Electone are combined
together to make the song more complete. Furthermore, the creation of various rhythms and
percussion sounds on the Electone can also be created without limits.
Keywords
Chamber,  Orchestra,   ASEAN,  Rhapsody     
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ที่มาและความสําคัญของปัญหา
“ดนตรีทุกชนิดเป็นศิลปะที่สำ�คัญอย่างหนึ่ง มนุษย์เกือบทั้งหมดชอบและรู้จักดนตรี
ตั้งแต่เยาว์วัยคนเริ่มรู้จักดนตรีบ้างแล้ว ความรอบรู้ทางดนตรีอย่างกว้างขวาง
ย่อมขึ้นกับเชาวน์และสามารถในการแสดงของแต่ละคน
อาศัยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่าในระหว่างศิลปะนานาชนิด
ดนตรีเป็นศิลปะที่แพร่หลายกว่าศิลปะอื่นๆ
และมีความสำ�คัญในด้านการศึกษาของประชาชนทุกประเทศด้วย”
(พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, 2507)
ไม่ว่าจะชนชาติใด “วัฒนธรรมดนตรี”เป็นศาสตร์ที่สำ�คัญ มีประวัติศาสตร์อันยาวนานอยู่คู่กับมนุษย์
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั โดยมีววิ ฒ
ั นาการ การเปลีย่ นแปลง และการพัฒนาควบคูไ่ ปกับการดำ�รงชีวติ ของมนุษย์
เรื่อยมา วัฒนธรรมดนตรีเป็นสิ่งสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชนชาติในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านภาษา ด้าน
การเมือง ด้านการปกครอง ด้านการศึกษา และ ที่เห็นได้ชัดเจนอย่างหนึ่ง คือ ด้านศิลปะวัฒนธรรม ซึ่งเป็นสิ่ง
หนึ่งที่สามารถถ่ายทอดถึง สังคม จิตใจ ค่านิยม อุดมคติ วัฒนธรรม เอกลักษณ์ ความรู้สึกนึกคิดของคนใน
ท้องถิ่นหรือแต่ละชนชาตินั้นๆ อาจกล่าวได้ว่า “วัฒนธรรมดนตรี” เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่มีความสัมพันธ์ มีการ
พัฒนารากฐานมาคูก่ บั การดำ�รงชีวติ ของทุกสังคม ทุกชนชาติ ผ่านการถ่ายทอดบทประพันธ์เพลง สูก่ ารร้อง หรือ
การปฏิบตั เิ ครือ่ งดนตรีประจำ�ชาติ ถ่ายทอดสำ�เนียงด้วยเทคนิคต่างๆ ทีเ่ ป็นอัตลักษณ์เฉพาะ อย่างลึกซึง้ ปราณีต
เพื่อเป็นสื่อแสดงถึงนัย สัญลักษณ์ ความหมายต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลาย รวมถึงวิธีการประพันธ์บทเพลงที่
แตกต่างกันออกไป จะเห็นได้วา่ วัฒนธรรมดนตรีลว้ นมีความสัมพันธ์กบั วิถชี วี ติ ของมนุษย์ ตลอดจนการใช้ดนตรี
เพือ่ หล่อหลอม ขัดเกลา และวัฒนธรรมดนตรีของแต่ละชนชาตินนั้ ยังสร้างความเข้มแข็ง แข็งแกร่ง ผสมผสานความ
แตกต่างให้เป็นหนึง่ เดียวกันอีกด้วย กล่าวได้วา่ วัฒนธรรมดนตรี ล้วนเป็นสมบัติ มรดกอันลาํ้ ค่าของแต่ละชนชาติ
นั้นๆ  
ประเทศไทย ตัง้ อยูใ่ นภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพือ่ นบ้านหลาย
ประเทศ อาทิ พม่า ลาว กัมพูชา มาเลเซีย ด้วยลักษณะของภูมิประเทศที่ติดต่อกันจึงทำ�ให้มีอารยธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรมดนตรี มีความคล้ายคลึงกันไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันก็มีความแตกต่างกันออกไปในบางบริบท ในปี
พ.ศ. 2510 ได้มกี ารรวมตัวของกลุม่ ประเทศในภูมภิ าคอาเซียน เพือ่ ให้เป็นชุมชนทีม่ คี วามแข็งแกร่ง สามารถสร้าง
โอกาสทัง้ ด้านการเมือง ความมัน่ คง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่  อกี ทัง้ ยังช่วยให้ประเทศสมาชิกมีสภาพ
ความเป็นอยู่ที่ดี ขณะเดียวกันสร้างความสัมพันธ์อันดีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างประเทศสมาชิก อีกด้วย
ในประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 5 ของสมาชิกผู้ก่อตั้งและเป็นจุดกำ�เนิดของอาเซียน (Association of Southeast
Asian Nations – ASEAN) สมาคมประชาชาติแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีโครงการความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ ระหว่างประเทศ อาทิ ด้านอุตสาหกรรม ด้านการธนาคาร ด้านการเกษตร ด้านการเมือง และที่สำ�คัญ คือ
“ด้านวัฒนธรรม” ซึ่งมีโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่าง ประเทศในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศอีกด้วย
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บทเพลง ซิมโฟนิกแรปโซดี จิตวิญญาณแห่งอาเซียน สำ�หรับวงเชมเบอร์ออร์เคสตรา เป็นบทเพลงที่ถ่ายทอด
ถึงวัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศในภูมิภาคอาเซียน ที่มีทั้งความแตกต่างและความคล้ายคลึงกันของ
วัฒนธรรมดนตรีในแต่ละประเทศโดยวัฒนธรรมดนตรีที่แสดงออกมาสะท้อนถึง บริบททางสังคม วัฒนธรรม
ภาษาขนบธรรมเนียม ความเชื่อ ของกลุ่มคนในถิ่นนั้น ๆ กล่าวได้ว่า บทเพลง ซิมโฟนิกแรปโซดี จิตวิญญาณ
แห่งอาเซียน คือ งานศิลปะที่ถ่ายท้อนวัฒนธรรมดนตรีอาเซียนสู่สาระสำ�คัญ และองค์ประกอบของดนตรีโดย
สะท้องถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติ ไม่วา่ จะเป็นการจัดระบบเสียงดนตรี การใช้สสี นั ของเครือ่ ง
ดนตรี สำ�เนียงหรือวิธกี ารบรรเลง ตลอดจนการใช้เทคนิคการประพันธ์ โดยถ่ายทอดด้วยวงเชมเบอร์ออร์เคสตรา
(Chamber Orchestra) ซึ่งมีวิวัฒนาการตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 14 (Middle Age) วงเชมเบอร์ออร์เคสตรา คือ
วงดนตรีขนาดเล็กกว่าออร์เครสตร้า ประกอบด้วยเครือ่ งดนตรีประเภทเครือ่ งสายตะวันตกเป็นหลัก มีผบู้ รรเลง
เครื่องดนตรี จำ�นวน 10 – 30 คน วงเชมเบอร์ออร์เคสตรา ประกอบไปด้วยเครื่องสายตะวันตก คือ ไวโอลิน
แนวที่ 1 ไวโอลินแนวที่ 2 วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส เครื่องดนตรีดังกล่าวมีช่วงเสียงที่กว้าง ซึ่งมีเสียงตํ่า
สุดด้วยเครื่องดนตรีดับเบิลเบส และสูงสุดด้วยเครื่องดนตรีไวโอลิน ที่มากไปกว่านั้นวงเชมเบอร์ออร์เคสตรา
ยังสามารถถ่ายทอดอารมณ์ต่าง ๆ ผ่านการบรรเลงได้อย่างลึกซึ้ง จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของวง
เชมเบอร์ออร์เคสตราที่สามารถรังสรรค์บทประพันธ์ดังกล่าวได้อย่างไร้ข้อจำ�กัด
อย่างไรก็ตามเพื่อให้บทเพลงและท่อนเพลงต่าง ๆ ถูกถ่ายทอดอย่างเชื่อมโยง ผสมผสานให้เกิดความ
กลมกลืน ผูกโยงและสะท้อนเรื่องราว บรรยากาศกลิ่นอายประจำ�ชาติ ผู้ประพันธ์จึงได้เลือกใช้การประพันธ์
บทเพลงในรูปแบบแรปโซดี (Rhapsody, Rapsodie, Rapsodia) เป็นบทเพลงหลากลีลา บทเพลงแรปโซดีไม่มี
รูปแบบกำ�หนดที่แน่นอน มีหลายอารมณ์และความรู้สึกต่าง ๆ เช่น ตื่นเต้น กระตือรือร้น หรือ ความรู้สึก
ทรงพลังเป็นการแสดงฝีมือนักดนตรี อีกทั้งเป็นบทเพลงแคแรคเตอร์ที่มีขนาดใหญ่คล้ายบัลลาด มีเนื้อหาการ
บรรยายเรื่องราว เช่น ตำ�นานปรัมปรา วีรกรรม ปลุกบรรยากาศ มักผูกโยงสะท้อนเรื่องราว และบรรยากาศ
กลิ่นอายประจำ�ชาติ นอกจากนี้บทเพลงแรปโซดี ยังมีความหมายคล้ายกับการรวมบทเพลง (Medley) หรือ
เพลงชุด (Suite) โดยส่วนมากจะมีโครงสร้างการประพันธ์แบบช้า – เร็ว ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากบทเพลงเต้นรำ�
พื้นบ้านดั้งเดิมของฮังการี ที่เรารู้จักกับในชื่อ csárdás
ด้วยเหตุนี้จึงมีความต้องการในการศึกษาสร้างสรรค์ บทเพลงพื้นเมืองในเขตภูมิภาคอาเซียนที่สำ�คัญ
ซึง่ ถือเป็นวัฒนธรรมดนตรีอนั ลํา้ ค่าของกลุม่ ประเทศอาเซียน สำ�หรับการสร้างสรรค์ดว้ ยวงเชมเบอร์ออร์เคสตรา
อันจะนำ�สู่การถ่ายทอดความเป็นเอกลักษณ์ทางดนตรี อีกทั้งยังเป็นโอกาสอันดีในการสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อ
สร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างประเทศ อีกทัง้ ยังเป็นการถ่ายทอดให้เยาวชนได้เรียนรูบ้ ทเพลง วัฒนธรรมดนตรี
ของประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) อันเป็นพื้นฐานของวัฒนธรรม และบริบทสังคมที่
แตกต่างกันออกไป  

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อสร้างสรรค์มรดกทางวัฒนธรรมดนตรีสำ�คัญของ 10 ประเทศในภูมิภาคอาเซียน กับการผสม
ผสานแห่งเสียงดนตรีร่วมสมัย
2. เพื่อสร้างสรรค์ผสมผสานวัฒนธรรมแห่งเสียงดนตรีร่วมสมัยกับเสียงดนตรีวัฒนธรรมอาเซียน
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ขอบเขตของการวิจัย
ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง : ซิมโฟนิกแรปโซดี จิตวิญญาณแห่งอาเซียน สำ�หรับวงเชมเบอร์ออร์
เคสตรา เป็นบทประพันธ์ ที่มีโครงสร้างดังต่อไปนี้
1. 10 บทเพลง จาก 10 ประเทศ ในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เวียดนาม ลาว พม่า และ ไทย
2. บรรเลงด้วยวงสตริงเชมเบอร์ออร์เคสตรา ประกอบด้วย
2.1 เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย
2.1.1 ไวโอลิน 1 จำ�นวน 5 เครื่อง
2.1.2 ไวโอลิน 2 จำ�นวน 4 เครื่อง
2.1.3 วิโอล่า จำ�นวน 3 เครื่อง
2.1.4 เชลโล จำ�นวน 2 เครื่อง
2.1.5 ดับเบิลเบส จำ�นวน 1 เครื่อง
2.2 ประเภทเครื่องตี ประกอบด้วย ไซโลโฟน และ ทิมปานี
2.3 เครื่องดนตรีอิเล็กโทน 1 เครื่อง

วิธีดำ�เนินการวิจัย
1. ศึกษาข้อมูล เรื่องราว วัฒนธรรมดนตรีของ 10 ประเทศ ในเขตภูมิภาคอาเซียน จากเอกสาร
บทความ และการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
2. ศึกษาคิดค้น และกำ�หนดกรอบความคิด จัดวางโครงสร้างของบทเพลงที่ใช้ในการเรียบเรียง เพื่อ
ให้เกิดความสอดคล้อง ความต่อเนื่องระหว่างบทเพลง ตลอดจนการใช้องค์ประกอบศิลปะอื่นๆ
3. ออกแบบการประพันธ์ และเรียบเรียงดนตรีมีการพัฒนาทำ�นอง และการเรียบเรียงเสียงประสาน
ของแต่ละบทเพลง ในขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนที่สำ�คัญเรื่องของกรอบเวลา และขั้นตอนย่อยในการทำ�งาน
4. บันทึกโน้ตเพลงด้วยโปรแกรม Sibelius Software 7.5 จัดทำ�ขึ้นทีละท่อน และปรึกษาอาจารย์
ที่ปรึกษา ประกอบกับผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นทำ�การปรับปรุงแก้ไข
5. ศึกษาการใช้ และเตรียมอุปกรณ์ในการบันทึกเสียง เช่น ไมโครโฟน โปรแกรมบันทึกเสียง สถาน
ที่ และอุปกรณ์อื่นๆเพื่อใช้ปรับแต่งเสียง จากนั้นทำ�การบันทึกเสียง ด้วยโปรแกรม ดนตรี Cubase Le AI
Elements 10
6. เตรียมสถานทีจ่ ดั แสดง จัดทำ�โปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ผลงานทางช่องทางสือ่ ออนไลน์
และสูจิบัตรเพื่อเผยแพร่ผลงานด้วยรูปแบบออนไลน์ด้วยการ Scan QR Code
7. นำ�เสนอเผยแพร่ผลงานรูปแบบออนไลน์ โดยนำ�เสนอผลงานการแสดงสดผ่านช่องทางเฟสบุ๊ค
โดยมีการบันทึกภาพและเสียงเพื่อเผยแพร่ลงในช่องทางยูทูป   
8. จัดทำ�เอกสารรูปเล่ม นำ�เสนอผลงานภาคบรรยาย
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 10 ประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน
2. ได้เผยแพร่สืบสาน ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนต่อยอดทางวิชาการด้านวัฒนธรรมดนตรีต่อ
สาธารณชน ในระดับชาติและนานาชาติ

ผลการศึกษา
การประพันธ์ The Symphony Suite The Spirit of ASEAN for String Chamber เกิดจากผู้
ประพันธ์ทตี่ อ้ งการสร้างสรรค์ เรียบเรียง บทเพลงทีแ่ สดงออกถึงวัฒนธรรมดนตรีในแต่ละประเทศภูมภิ าคอาเซียน
กับวัฒนธรรมดนตรี ซึ่งสอดแทรกในบทเพลงต่างๆ ที่เรามักเรียกว่า บทเพลงพื้นเมือง (Traditional Song) เช่น
บทเพลงกล่อมเด็ก บทเพลงที่แสดงออกถึงประเพณี สภาพแวดล้อม ชุมชน และภูมิภาคต่างๆ ถ่ายทอดผ่าน
บทเพลง อันจะแสดงออกถึงเอกลักษณ์ ของแต่ละประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียน
ทั้งนี้บทประพันธ์ The Symphony Suite The Spirit of ASEAN for String Chamber นี้ได้มีการ
ใช้เครื่องดนตรีในกลุ่มของเครื่องสายตะวันตก อย่างไวโอลิน วิโอล่า เชลโล่ และดับเบิลเบส และเครื่องประกอบ
จังหวะ ทิมปานี และไซโลโฟน ประกอบกับเครื่องดนตรีประเภทคีย์บอร์ด อย่างอิเล็กโทน ที่จะสามารถถ่ายทอด
เสียง และจังหวะ เสมือนเครื่องดนตรีพื้นเมืองประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน ลักษณะเฉพาะของอิเล็กโทน คือ
เครือ่ งดนตรีทรี่ วบรวมเสียง และจังหวะ มากกว่า 500 ชนิด อีกทัง้ ยังสามารถสร้างเสียง และจังหวะต่างๆ ได้อย่าง
ไร้ขดี จำ�กัดชนิด กล่าวคือ การใช้เครือ่ งดนตรีในกลุม่ ของเครือ่ งสายตะวันตก และเครือ่ งประกอบจังหวะ ประกอบ
กับเครือ่ งดนตรีอเิ ล็กโทน ในการถ่ายทอด ผูป้ ระพันธ์เชือ่ ว่าจะช่วยให้งานสร้างสรรค์การเรียบเรียนดนตรีประเทศ
อาเซียนนั้นเกิดความสมดุลย์ และเป็นเอกภาพมากที่สุด บทเพลงทั้ง 10 บทเพลง จาก 10 ประเทศอาเซียนนี้
ถือเป็นบทเพลงที่เป็นมรดกอันลํ้าค่าของแต่ละประเทศที่ควรค่าแก่การศึกษา และเผยแพร่ต่อไป
สังคีตลักษณ์
สังคีตลักษณ์ของดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง: ซิมโฟนิกแรปโซดี  จิตวิญญาณแห่งอาเซียน สำ�หรับวง
เชมเบอร์ออร์เคสตรา
บทนำ� (Prelude)
บทเพลงที่ 1 (บรูไน)
Interlude   (ท่อนเชื่อม)
บทเพลงที่ 2 (กัมพูชา)
Interlude   (ท่อนเชื่อม)
บทเพลงที่ 3 (อินโดนีเซีย)
Interlude   (ท่อนเชื่อม)
บทเพลงที่ 4 (ลาว)
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Violin Solo
บทเพลงที่ 5 (มาเลเซีย)
บทเพลงที่ 6 (พม่า)
บทเพลงที่ 7 (ฟิลิปปินส์)
บทเพลงที่ 8 (สิงคโปร์)
Violin Solo
บทเพลงที่ 9 (ไทย)
บทเพลงที่ 10 (เวียดนาม)
บทส่งท้าย  (Postlude)
เทคนิคการใช้ประพันธ์ และเรียบเรียงที่สำ�คัญ
เทคนิคการใช้ประพันธ์ และเรียบเรียงที่สำ�คัญในบทประพันธ์เพลง ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง :
ซิมโฟนิกแรปโซดี  จิตวิญญาณแห่งอาเซียน สำ�หรับวงเชมเบอร์ออร์เคสตรา ได้แก่ ลักษณะพืน้ ผิวดนตรีแบบโฮ
โมโฟนี (Homophony) โพลีโฟนี (Polyphony) การซํ้า (Repetition) การเรียงลำ�ดับของโน้ต (Sequence)
การเลียนแบบ (Imitation) การขยายส่วน (Augmentation) การสร้างการดำ�เนินคอร์ด (Progression Chord)
การใช้โมด (Mode) บันไดเสียง (Scale) การเปลี่ยนกุญแจเสียงแบบฉับพลัน (Modulation) การเปลี่ยน
เครื่องหมายกำ�หนดจังหวะ (Time Signature) การแปรทำ�นอง (Variation) วงจรคู่ห้า (Circle of fifths)
แคนอน (Canon) เสียงสะท้อน (Echo)
แนวคิดหลักในการสร้างทำ�นอง บทนำ� Prelude และ บทส่งท้าย Postlude
ทำ�นองหลักของบทนำ� และบทส่งท้ายของบทประพันธ์เพลงดุษฏี นิพนธ์การประพันธ์เพลงซิมโฟนิก
แรปโซดี จิตวิญญาณแห่งอาเซียน สำ�หรับวงเชมเบอร์ออร์เคสตรา ผู้ประพันธ์ได้กำ�หนดให้มีโน้ตหลักเพื่อให้
เป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความหมายของคำ�ว่า “ASEAN”  ซึ่งย่อมาจากคำ�ว่า  Association of South East
Nation โดยกำ�หนดระดับเสียงจากตัวอักษร คัดเลือกอักษร จากคำ�ว่า A S E A N แปลงเป็นระดับเสียงได้ดังนี้                
A = ลา, S = ซอล, E = มี และ N ผู้ประพันธ์กำ�หนดให้ = โด
                      A                 S                E                  A                  N
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เมื่อตัดโน้ตซํ้าจึงได้เป็นโน้ตดังนี้

         A (ลา)  

S (ซอล)        

E (มี)           

C (โด)

แนวทางในการสร้างทำ�นอง บทนำ� Prelude และ Postlude
กำ�หนดให้พัฒนาทำ�นองจากโน้ต โมทีพโดยการพลิกกลับ และย้อนกลับ ดังนี้

ตัวอย่างเทคนิคการใช้ประพันธ์ และเรียบเรียง
บทนำ� (Prelude)
ตัวอย่างที่ 1 ห้องที่ 1 – 8
ทิมปานี นำ�เสนอทำ�นองหลัก (โน้ตอาเซียน) ใน 8 ห้องแรก เพื่อเป็นเสมือนตัวแทน และของ
สัญลักษณ์ของคำ�ว่า ASEAN ซึ่ง 4 โน้ตนี้คือ โมทีฟหลักของบทประพันธ์
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การโยนรับทำ�นอง
ตัวอย่างที่ 2 ห้องที่ 30 – 33
การโยนรับทำ�นอง เพื่อให้เกิดมิติของเสียงเครื่องดนตรีต่างๆ ในจังหวะที่ต่อเนื่องกัน โดยเริ่มจาก
เครื่องดนตรี ไวโอลิน 1, ไวโอลิน 2, วิโอล่า, เชลโล่

การใช้ซีเควนซ์
ตัวอย่างที่ 3 ห้องที่ 58 – 63
การสร้างทำ�นอง ในห้องที่ 58 – 60 และการสร้างซีเควนซ์ทำ�นองที่ใช้วงจรคู่ 3 ในห้องที่ 61 – 63
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การโยน และรับโมทีฟ
ตัวอย่างที่ 4 ห้องที่ 414 – 147
การส่งต่อแนวโมทีฟ และจังหวะซํ้าๆ ระหว่างเครื่องดนตรีไวโอลิน 1, ไวโอลิน 2 และไซโลโฟน ให้
เกิดความน่าสนใจ

บทส่งท้าย (Postlude)
โพสลูด เป็นท่อนสุดท้าย เสมือนบทสรุป มีสังคีตลักษณ์เสมือนการย้อนของท่อนเพรลูด และกลับสู่
กุญแจเสียงเดิม คือ ซี ไมเนอร์ ผูป้ ระพันธ์ได้น�ำ เอาทำ�นองในท่อนต่างๆ ทีไ่ ด้เคยนำ�เสนอมาแล้วกลับมาผสมผสาน
กัน และจบลงด้วยการใช้ทิมปานี เป็นตัวแทนเครื่องดนตรีนำ�เสนอทำ�นองโมทีฟหลัก หรือ โน้ตอาเซียน อีกครั้ง
ใน 4 ห้องสุดท้าย และสรุปการประพันธ์ในท่อนส่งท้าย Postlude ด้วยโน้ตอาเซียน
ตัวอย่างที่ 5 ห้องที่ 661 – 665
ทิมปานี บรรเลงโมทีฟหลัก หรือ โน้ตอาเซียน ใน 5 ห้องสุดท้าย เพื่อเป็นเน้นยํ้า และแสดงถึงพลัง            
ความรัก ความสามัคคีในกลุ่มประเทศ ASEAN เป็นการส่งท้าย

สรุปผลการวิจัย
การสร้างสรรค์บทเพลง ดุษฎีนิพนธ์การประพันธ์เพลง : ซิมโฟนิกแรปโซดี จิตวิญญาณแห่งอาเซียน
สำ�หรับวงเชมเบอร์ออร์เคสตรา เป็นงานสร้างสรรค์ผสมผสานระหว่างเครือ่ งดนตรีตะวันตก และวัฒนธรรมดนตรี
ที่มีคุณค่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ประกอบกับการสร้างสรรค์ในรูปแบบร่วมสมัย ซึ่งเป็นการต่อยอด
ทางวิชาการด้านวัฒนธรรมดนตรีและ เผยแพร่สวู่ งการวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การสร้างสรรค์ผลงานนี้
คือ การนำ�ทำ�นองบทเพลงที่มีคุณค่า ซึ่งมีความไพเราะ และถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมดนตรีของแต่ละชนชาติ
ในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดังนั้นการสร้างสรรค์จึงต้องมีความละเมียดละมัย ในด้านต่างๆ เช่น การ
พัฒนาทำ�นอง การใส่เสียงประสาน การเลือกใช้เครือ่ งดนตรีเพือ่ เป็นสือ่ ในการถ่ายทอดบทเพลงในแต่ละบทเพลง    
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การเลือกใช้จังหวะ และการใช้เครื่องดนตรีประกอบกับดนตรีให้เกิดความเหมาะสมกับเนื้อหาดนตรี วัฒนธรรม
ของดนตรี อีกทั้งเสียงประสาน และทำ�นองให้ได้อย่างสอดคล้อง เหมาะสม และลงตัวอย่างที่สุด
งานสร้างสรรค์นี้ผู้ประพันธ์ได้สร้างสรรค์ ท่อนเพลงต่างๆ อันประกอบไปด้วย บทนำ� (Prelude) ท่อน
เชื่อม (Transition) บทเพลงทั้ง 10 บทเพลงในเขตภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ซึ่งทั้ง 10 บทเพลง
นีเ้ ป็นบทเพลงทีท่ รงคุณค่า และถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ และบทส่งท้าย (Postlude) ท่อน
ต่างๆ เหล่านีเ้ พือ่ แสดงถึงความต่อเนือ่ งของแต่ละบทเพลง ทำ�ให้เกิดความน่าติดตาม คล้ายกับการร้อยเรียงเรือ่ ง
ราวให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการกับบทเพลง หรือท่อนเพลงต่างๆ
บทเพลง ซิมโฟนิกแรปโซดี  จิตวิญญาณแห่งอาเซียน สำ�หรับวงเชมเบอร์ออร์เคสตรา ได้มกี ารนำ�เครือ่ ง
ดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตกใช้เป็นหลักในการถ่ายทอด ด้วยช่วงเสียงของกลุ่มเครื่องดนตรีชนิดนี้ที่กว้าง
และสามารถบรรเลงเทคนิคต่างๆ ได้อย่างมากมาย และสามาถถ่ายทอดอารมณ์ ลีลาต่างๆ เช่น สนุก หวาน เศร้า
และตื่นเต้น ได้อย่างลงตัว ในงานสร้างสรรค์นี้ยังมีการนำ�เครื่องดนตรีเครื่องเป่าลมไม้ (woodwind) เครื่องเป่า
ทองเหลือง (Brass)  โดยใช้เสียงสังเคราะห์ทสี่ ร้างขึน้ จากเครือ่ งดนตรีอเิ ล็กโทน มาผสมผสานเพือ่ ช่วยให้บทเพลง
มีสสี นั และเกิดความสมบูรณ์มากยิง่ ขึน้ นอกจากนีก้ ารสร้างเสียงจังหวะ และเครือ่ งตีชนิดต่างๆ บนเครือ่ งดนตรี
อิเล็กโทนนี้สามารถรังสรรค์ได้โดยไร้ขีดจำ�กัดอีกด้วย

อภิปรายผลการวิจัย
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ทำ�ให้ผปู้ ระพันธ์ไม่สามารถจัดการแสดงได้เช่นปกติ
การซ้อมนักดนตรีจำ�นวนมากกว่า 30 คน และการจัดการแสดงดนตรีที่มีผู้เข้าชมจำ�นวนมากจึงมิอาจสามารถ
กระทำ�ได้ การนำ�เสนอผลงานการประพันธ์จึงได้ถูกเปลี่ยนรูปแบบไปตามสถานการณ์และนโยบายจากภาครัฐ
และภาคเอกชน ทั้งนี้ผู้ประพันธ์จึงได้เลือกใช้แนวทางในการนำ�เสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ ด้วยการบันทึก
โน้ตจากโปรแกรม Sibelius Version 7.5 ประกอบกับการสร้างเสียงเครื่องดนตรีที่ใช้ถ่ายทอดเสียง และสร้าง
จังหวะต่างๆ จากเครื่องดนตรีอิเล็กโทน ประกอบกับการบันทึกเสียงด้วยโปรแกรม Cubase Cubase LE AI
Elements 10 เพือ่ ให้ผฟู้ งั สามารถรับฟังบทเพลง ดุษฎีนพิ นธ์การประพันธ์เพลง : ซิมโฟนิกแรปโซดี  จิตวิญญาณ
แห่งอาเซียน สำ�หรับวงเชมเบอร์ออร์เคสตรา เครื่องดนตรีเครื่องสายตะวันตก ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
ข้อสำ�คัญอีกประการหนึ่งที่จะช่วยให้ผู้ฟัง ได้อรรถรสกับการฟังมากที่สุด คือ การบันทึกเสียงด้วยการ
เล่นสด ในงานสร้างสรรค์นี้ผู้ประพันธ์ให้เครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายตะวันตกเป็นหลักในการถ่ายทอด ซึ่ง
เครือ่ งดนตรีอย่างไวโอลินการเลือกใช้เสียงสังเคราะห์จากเครือ่ งดนตรีอเิ ล็กโทนมีความใกล้เคียงกันน้อยกว่าเสียง
เครื่องดนตรีอื่นๆ อย่างเช่น วิโอล่า เชลโล และดับเบิลเบส หรือแม้แต่เครื่องเป่าลมไม้ และเครื่องเป่าทองเหลือง
อีกทั้งไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่มีบทบาทหน้าที่สำ�คัญมากในการถ่ายทอดบทเพลงต่างๆ
อย่างไรก็ตามผูป้ ระพันธ์ได้เล็งเห็นหัวใจสำ�คัญของดนตรี คือ การถ่ายทอดการเล่นผ่านเครือ่ งดนตรีจาก
ผู้เล่นหรือนักดนตรี ซึ่งโปรแกรม หรือเทคโนโลยีมิอาจทัดเทียมได้ ผู้ประพันธ์ตระหนักว่าการฟังดนตรีที่สมบูรณ์
นั้นต้องถูกถ่ายทอดผ่านการเคลื่อนไหวร่างกาย ผ่านเครื่องดนตรี จึงจะเกิดเป็นเสียงที่สมบูรณ์ จึงได้กำ�หนดให้มี
การบันทึกเสียงของไวโอลินจริงเข้าไปผสมกับเสียงเครือ่ งดนตรีสงั เคราะห์เพือ่ ให้ได้สสี นั และเสียงของบทเพลงที่
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อ่อนนุ่ม และไพเราะ ด้วยการเล่นจากเครื่องดนตรีจริง ผู้ประพันธ์ได้นำ�ไวโอลินบันทึกเสียงจริง ผ่านโปรแกรม
Cubase LE AI Elements 10 ประกอบกับเสียงสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้บทเพลง เกิดความไพเราะ
ถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก จากตัวโน้ต หรือแต่ละบทเพลงอย่างลึกซึ้งสู่ผู้ฟังมากที่สุด
การเผยแพร่ผลงาน ดุษฎีนพิ นธ์การประพันธ์เพลง : ซิมโฟนิกแรปโซดี  จิตวิญญาณแห่งอาเซียน สำ�หรับ
วงเชมเบอร์ออร์เคสตรา การแสดงจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์คอนเสิร์ตโดย Live ผ่าน Facebook วันอังคารที่
1 มิถุนายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Yamaha Music Hall อาคารสยามกลการ ชั้น 4 ขณะทำ�การเผยแพร่
ผลงานผ่านสือ่ ออนไลน์ ได้มกี ารบันทึกภาพและเสียงเพือ่ เป็นหลักฐานและใช้เป็นสือ่ ความรูเ้ พือ่ การเผยแพร่และ
การนำ�ไปพัฒนาต่อยอดเชิงวิชาการในสำ�หรับผูท้ ตี่ อ้ งการศึกษางานสร้างสรรค์ดนตรีอาเซียน และเป็นแนวทางที่
ใช้สื่อผสมระหว่างเครื่องดนตรีอคูสติกกับเครื่องดนตรีสังเคราะห์ อิเล็กโทน ตลอดจนเทคนิคการเรียบเรียงเสียง
ประสาน และแนวคิดการจัดแสดงอันจะเกิดประโยชน์ต่องานสร้างสรรค์ดนตรีในอนาคตต่อไป

ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อการนําผลการวิจัยไปใช้
1. การใช้เครื่องดนตรีสร้างเสียงสังเคราะห์ อิเล็กโทน ควรนำ�ไปใช้โดยปรับเสียง (Registration) ให้
เหมาะสมกับรุ่นที่ใช้
2. ควรมีการนำ�เสนอบทประพันธ์นโี้ ดยจัดแสดงในรูปแบบการแสดงคอนเสิรต์ จริงสดจริงในโอกาสต่อ
ไป โดยมีการฝึกซ้อมและมีการบันทึกภาพและเสียง เพื่อนำ�เสนอประพันธ์ให้มีความครบถ้วนด้านองค์ประกอบ
ดนตรี และบรรเลงด้วยวงดนตรีที่สมบูรณ์  
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
ควรมีการศึกษา และจัดทำ�โน้ตฉบับย่อในรูปแบบเดี่ยวอิเล็กโทน เพื่อให้สามารถบรรเลงได้ครบถ้วน
ด้านองค์ประกอบดนตรีโดยใช้ผู้บรรเลงเพียงคนเดียว
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