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บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาแนวคิด และวิเคราะหเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีรวม
สมัย กรณีศึกษาเพลง “ลมหนาว” โดย ชัยภัค ภัทรจินดา โดยเปนบทเพลงพระราชนิพนธในลําดับที่
20 ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและแรง
บันดาลใจในการสรางสรรคผลงาน บันไดเสียงของเพลง ระบบอิงกุญแจเสี ยง ชวงเสี ยงของแนว
ทํานอง การเลือกใชเครื่องดนตรีไทยและการปรับเสียง สังคีตลักษณ สีสันเสียง เสียงประสาน และ
ศึกษาการสรางสรรคเพลงดวยกระบวนการทางคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับผลงาน
จากการวิจัยทําใหทราบวา ในการเรียบเรียงยังคงอัตราสวน 3/4 อันเปนเอกลักษณของบท
เพลงไว ผูเรียบเรียงยังมีแนวคิดในการใชเครื่องดนตรีแบบเบาบาง และมีความตอเนื่องกัน อีกทั้ง
เลือกใชเครื่องดนตรีหลักเปน “ขลุย” เพื่อสื่อสารถึงลม กุญแจเสียงหลักเปนบีแฟลตเมเจอร ซึ่งเปน
การเรียบเรียงเพื่อรักษาสีสันเสียงเดิมของขลุยไว สังคีตลักษณเปนแบบสโตรฟคฟอรมตามตนฉบับ
นํามาเรียงเรียงเปนการเลน 2 รอบ โดยสรางทอนดนตรีเพิ่มเติมตอนเริ่มเพลง และชวงกลางเพลง มี
การนํ า หลั กวิ ช าการเรี ย บเรี ย งเสี ย งประสานแบบ 4 แนว และการสอดทํ านองแบบโพลิ โ ฟนี ม า
ประยุกตใช และผูเรียบเรียงยังไดใหความสําคัญในกระบวนการผสมเสียง โดยทั้ง 4 แนวใหมีเสียงดังเบาแตกตางกันตลอดเพลง เพื่อสรางความสมดุลของเสียง
คําสําคัญ: การเรียบเรียงเสียงประสาน / ดนตรีรวมสมัย / ชัยภัค ภัทรจินดา
* Corresponding author, email: spningnong@gmail.com
1 นิสิตปริญญาโท สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
1 Master of Arts (Ethnomusicology), Faculty of fine arts, Srinakharinwirot University
2 อาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารย คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2 Assoc. Prof. Nuttika Soontorntanaphol, Faculty of Fine Arts, Srinakharinwirot University
Received: July 8, 2019 / Revised: December 13, 2019 / Accepted: December 17, 2019

วารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต: Rangsit Music Journal
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564: Vol.16 No.1 January-June 2021

103

Abstract
This research study the concept and analyzing the arrangement technic of
contemporary music. The case study of the song “Love in spring” by Mr. Chaibhuk
Bhutrachinda. This song is Number 20 of Royal Compositions by King Bhumibol
Adulyadej. Study the concept and inspiration for song creation, Scale, Tonality, Range,
Pitch Tuning, Musical Form, Tone Color, Harmony and study the composing process
of the song using a computer.
The study found that the arrangement using in the song is 3/4 ratio which is
the signature of the song. The concept of musical instrument arrangement in the song
is lightweight and continuously. Moreover, using the main instrument called ‘Khlui' to
represent the wind. the melody in the key tonality using Bb major (Bb, Eb) in
comparison to the original work is lower by 1 key to conserve the original sound of
Khlui. The musical form is Strophic Form but repeat 2 times and create a new
introduced and new interlude between a song, conducted using the four-part
harmony with Polyphony as the musical texture, focusing on sound mixing process
making the four-part harmony to have different high–low noise throughout the song
resulting in balancing the sound of the song.
Keywords: Arrangement / Contemporary Music / Chaibhuk Bhutrachinda

ภูมิหลัง
ดนตรีเชิงทดลองที่ใชพื้นฐานแนวคิดของดนตรีไทยที่นําเครื่องดนตรีตะวันตกมารวมใชใน
การบรรเลงกับเครื่องดนตรีไทย โดย ครูบุญยงค เกตุคง (ระนาดเอก) บรูซ แกสตัน (เปยโน) และ
จิรพรรณ อังศวานนท (กีตาร) ในนาม “วงฟองน้ํา” ในปพุทธศักราช 2524 ไดสรางปรากฏการณ
ดนตรี รู ป แบบใหม ให กั บ สั ง คมไทย บรูซ แกสตั น ได เคยกลาววา “การทดลองดนตรีป ระยุกต ที่
ผสมผสานระหวางดนตรีไทยกับดนตรีตะวันตกนี้ ใชทํานองเดิมของเพลงไทยแลวนํามาเรียบเรียงใหม
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สรางสรรคเปนผลงานมาเรื่อยๆ มีทั้งงานแสดงดนตรีสด, เพลงประกอบภาพยนตร, เพลงประกอบ
ละคร และงานสรางสรรครวมกับศิลปนระดับโลกมากมาย”3 นับแตน้ันมาจากจุดเริ่มตนดวยคําวา
“ดนตรีประยุกต” ไดถูกนํามาตีความโดยบรรดาลูกศิษยและนักดนตรีไทยที่รับเอาแนวคิดวิธีการ
ประยุ กต นี้ ไปพั ฒ นาต อ จนเกิ ดรู ป แบบดนตรีผ สมผสานระหวางดนตรีไทย และดนตรีช าติอื่น ที่
แพรหลายในชวงเวลานั้น ใชชื่อเรียกแตกตางกัน อาทิ ดนตรีไทยรวมสมัย ดนตรีรวมสมัยไทย ดนตรี
ผสม ดนตรีรวมสมัย ในสวนของการศึกษาคนควาในครั้งนี้ผูศึกษาไดกลาวโดยรวมวา “ดนตรีรวม
สมัย”
ปจจัยที่สงเสริมใหเกิดงานทดลองดนตรีลักษณะนี้มากขึ้น สืบเนื่องมาจากการพัฒนาอยาง
รวดเร็วของ Software เพื่อการผลิตผลงานทางดนตรี ซึ่งไดลดขอจํากัดของการบรรเลงดนตรีแบบใน
อดีต อีกทั้งยังสงเสริมการถายทอดจินตนาการของนักประพันธ-นักเรียบเรียงดนตรี สูบทเพลงได
อยางไรขีดจํากัดดวยเสียงและวิธีการสังเคราะหเสียงที่พัฒนาขึ้นเปนอยางมาก โดยมี Digital Audio
Workstation 4 หรื อ ชื่ อ ย อ ว า DAW เป น Software ที่ ช ว ยในการสร า งเพลงที่ ส ามารถทํ า การ
บัน ทึ กเสี ย งเครื่ องดนตรี หรือเสี ย งใดๆ ก็ได ครั้งละ 1 เสีย ง หรือมากกวา ตามแตขีดจํากัดของ
อุปกรณที่ใช กลาวคือ การสรางเพลงในลักษณะนี้สะดวกตอการทํางานของนักดนตรีเปนอยางมาก
เนื่องจากสามารถบันทึกการบรรเลงดนตรีตามความคิดสรางสรรคโดยบันทึกเก็บไวไดทันที และ
สามารถเปดฟงเพื่อตรวจสอบความไพเราะไดอยางละเอียดตามความตองการ อีกทั้งยังสามารถสราง
เสียงสังเคราะห (Synthesizer) ซึ่งเปนเสียงที่ไมสามารถเกิดขึ้นไดดวยเครื่องดนตรีปกติ ทําใหเกิด
สีสันทางดนตรีใหม
ชัยภัค ภัทรจินดา เปนหนึ่งในศิลปนที่ไดรับอิทธิพลแนวคิดการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรี
จากวงฟองน้ํามาโดยตรง ด วยความที่เปน ทั้งลูกศิษยและเปนสมาชิกในวงของ บรูซ แกสตัน (วง
ฟองน้ํา) อีกทั้งยังเปนศิลปนที่มีผลงานการสรางสรรคเพลงในรูปแบบของดนตรีรวมสมัย ปรากฏสู
สาธารณชนอยางตอเนื่อง นับตั้งแตป พ.ศ. 2530 เปนตนมา เปนที่รูจักในฐานะนักประพันธเพลง นัก
เรียบเรียงเสียงประสาน และผูบรรเลงดนตรีที่มีความสามารถทั้งเครื่องดนตรีไทย และเครื่องดนตรี
ตะวันตก โดดเดนดวยเอกลักษณสําเนียงวิธีการเรียบเรียงดนตรี และการเลือกใชเสียงตางๆ ที่ปรากฏ
ในบทเพลงซึ่งมีความเฉพาะตัวสูง อันเปนผลมาจากการทดลองใชเสียงเครื่องดนตรีสังเคราะหทาง
3 บรูซ แกสตัน, “ชีวิตไรตัวโนตของ"บรูซ แกสตัน"ผูปลุกปน ดนตรีไทยรวมสมัยโดงดังกองโลก,” สืบคนเมื่อ 9 มกราคม 2561.

https://www.thairath.co.th/content/281141
Peter Manning, Electronic and Computer Music (New York: Oxford University Press, 2013), 395.
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เทคโนโลยี คอมพิ ว เตอร เข า ร ว มบรรเลงกับเครื่องดนตรีอ่ืน ๆ สรางสรรค ผ ลงานด ว ย Software
ประเภท Digital Audio Workstation เป น หลั ก และชั ย ภั ค ภั ท รจิ น ดา มี ผ ลงานที่ ไ ด รั บ รางวั ล
ระดับประเทศมากมาย อาทิ ผลงานเพลงประกอบภาพยนตร เรื่อง “โหมโรง” (The Overture) โดย
ไดรับรางวัล “Star Entertainment Awards 2004” ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมนักขาวบันเทิง ในป พ.ศ.
2547 ในสาขาดนตรีประกอบภาพยนตรยอดเยี่ยม รวมกับ ชาติชาย พงษประภาพันธ และวงกอไผ
ผลงานการเรี ยบเรี ยงเสียงประสานเพลง “ลมหนาว” เปนหนึ่งบทเพลงในชุด ในดวงใจ
นิรันดร (บรรเลงเพลงฟา) เปนผลงานที่มีความแตกตางไปจากผลงานอื่นๆ ของ ชัยภัค ภัทรจินดา
เนื่ อ งจากผลงานชุ ดนี้ เ ป น การอั ญ เชิ ญ บทเพลงพระราชนิพนธใ นพระบาทสมเด็จ พระเจ าอยูหั ว
ภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) หรือ พระปรมาภิไธย ปจจุบัน “พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร” 5 ซึ่งเปนการแสดงพระราชอัจฉริยภาพทางดานดนตรี
ในการพระราชนิพนธบทเพลงประเภท Jazz คัดเลือกมาจํานวน 11 เพลง นํามาเรียบเรียงใหมใน
แบบดนตรีรวมสมัย ในเพลง “ลมหนาว” มีความพิเศษเนื่องจากการใชขลุยไทยหลากหลายแบบใน
การดํ า เนิ น ทํ า นองร ว มไปกั บ เครื่ องดนตรีตะวัน ตก และยังมีการสรางเสีย งสังเคราะหที่เกิดจาก
เทคโนโลยีทางดานคอมพิวเตอรรวมดวย นับเปนการเรียบเรียงบทเพลงในรูปแบบดนตรีรวมสมัยอีก
แบบหนึ่ง ที่นําเอาดนตรีตางวัฒนธรรมมาผสมผสานรวมกันในบทเพลง
จากที่กลาวมาขางตน เห็นไดชัดวาบุคคลขอมูลในการศึกษาคนควาในครั้งนี้เปนบุคคลที่
ทรงคุณวุฒิ ทั้งทางดานการประพันธดนตรี และบรรเลงดนตรี ทําใหผูศึกษาเล็งเห็นถึงความสําคัญใน
การศึกษาการสรางสรรคผลงานดนตรีรวมสมัยในรูปแบบของ ชัยภัค ภัทรจินดา ซึ่งจะเปนการศึกษา
บุ คคลข อมู ล ตามหลั กการทางวิ ช ามานุษยดุริย างควิทยา อีกทั้งการไดศึกษาการเรีย บเรีย งเสีย ง
ประสานดนตรี ร ว มสมั ย กรณี ศึกษาเพลง “ลมหนาว” จะเปน การเพิ่มขอมูล ทางวิช าการดนตรี
กอใหเกิดประโยชนแกผูที่สนใจสรางสรรคงานเพลงในรูปแบบดังกลาว และยังเปนอีกหนึ่งในผลงานที่
แสดงถึงแนวคิดในการผสมผสานดนตรีตางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นในยุคปจจุบัน
4

5 ราชกิจจานุเบกษา, “พระบรมราชโองการ ประกาศเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร,” สืบคนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2562, http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/B/015/
T_0001.PDF

106

วารสารดนตรีรังสิต มหาวิทยาลัยรังสิต: Rangsit Music Journal
ปที่ 16 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564: Vol.16 No.1 January-June 2021

วัตถุประสงค
เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด และวิ เ คราะห เ ทคนิ ค การเรี ย บเรี ย งเสี ย งประสานดนตรี ร ว มสมั ย
กรณีศึกษาเพลง “ลมหนาว” รวมถึงศึกษาการสรางสรรคเพลงดวยกระบวนการทางคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
ทํา ใหทราบถึ งแนวคิ ด และวิเคราะหเทคนิคการเรีย บเรีย งเสีย งประสานดนตรีรวมสมัย
กรณีศึกษาเพลง “ลมหนาว” รวมถึงทราบขอมูลจากการศึกษาการสรางสรรคเพลงดวยกระบวนการ
ทางคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของ ขอมูลที่ไดจากการศึกษาคนควาจะเปนประโยชนตอผูที่สนใจสรางสรรค
ผลงานในรูปแบบดนตรีรวมสมัย และสงเสริมความหลากหลายใหกับขอมูลทางวิชาการดนตรีใน
ประเทศ
ขอตกลงเบื้องตน
1. เอกสารตนฉบับจะทําการอางอิงจากหนังสือ “บทเพลงพระราชนิพนธ: การวิเคราะหและ
สังเคราะหทางดนตรีศึกษา” โดย ภาธร ศรีกรานนท เปนเอกสารหลักในการวิเคราะหขอมูล
2. ผูศึกษาจะทําการวิเคราะหบทเพลงโดยอางอิงหลักเกณฑตามทฤษฎี และหลักวิชาการ
ดนตรีตะวันตก พรอมทัง้ ยกตัวอยางโนตเพลงตามความเหมาะสม
วิธีดําเนินงานวิจัย
เนื่องจากผลงานเพลงนี้เริ่มตนด วยการเรี ยบเรีย งดนตรี ทั้งหมดดว ย Software ประเภท
DAW โดยชัยภัค ภัทรจินดา ไดสรางสรรคเสียงดนตรีเขาไปในโปรแกรมครั้งละ 1 ชิ้น เพื่อใหงายตอ
การนํามาวิเคราะหเชิงประจักษ ผูวิจัยจึงเริ่มวิธีดําเนินการวิจัยจากการนําเสนเสียงทุกแนวเสียงที่ผาน
ขั้นตอนขบวนการทางคอมพิวเตอรในระบบสตูดิโอซึ่งไดรับโดยตรงจากผูเรียบเรียงเสียงประสาน
นํามาสรางเปน Score ทุกชิ้นเครื่องดนตรีในโปรแกรมสําหรับพิมพโนตโดยเฉพาะ หลังจากนั้นจึงนํา
กลับไปใหผูเรียบเรียงเสียงประสานตรวจทานความถูกตองกอนทําการศึกษาเปนขอมูลเบื้องตน เพื่อ
เปนขอมูลทางเอกสารหลักใชประกอบการสัมภาษณเชิงลึกในลําดับตอไป จากนั้นจึงวิเคราะหตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว แลวจึงจัดการนําเสนอผลการวิเคราะห เริ่มจากแนวคิดและแรงบันดาลใจในการ
สรางสรรคผลงาน บันไดเสียงของเพลง (Scale) ระบบอิงกุญแจเสียง (Tonality) ชวงเสียงของแนว
ทํา นอง (Range) การเลื อ กใช เ ครื่ อ งดนตรี ไ ทยและการปรั บ เสี ย ง (Pitch Tuning) สั ง คี ต ลั ก ษณ
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(Musical Form) สีสัน เสียง (Tone Color) เสี ยงประสาน (Harmony) และศึกษาการสรางสรรค
เพลงดวยกระบวนการทางคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับผลงาน
ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษาแนวคิด และวิเคราะหเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีรวมสมัย
กรณีศึกษาเพลง “ลมหนาว” พบวา เพลง “ลมหนาว” (Love in Spring) เปนเพลงพระราชนิพนธ
จังหวะวอลท ช หรื อ มี อัตราส ว นจั งหวะ 3/4 ซึ่งสงเสริมความเปน เพลงรักอยางมาก ซึ่ง ชัย ภัค
ภัทรจินดา ยังคงอัตราสวนดังกลาวไว และออกแบบการใชเครื่องดนตรีทั้งหมดที่ใหเพลงนี้มีความรูสึก
เบาบาง เฉกเชนกระแสลมที่พัดผานอยางเปนระรอก และมีความตอเนื่องกัน อีกทั้งคําวา “ลม” นั้น
ยังตีความหมายถึงเครื่องเปาลมไม จึงใชเครื่องดนตรีไทยเปน “ขลุย” ในการดําเนินทํานอง
สําหรับการเรียบเรียงเพลง “ลมหนาว” ในครั้งนี้ ปรากฏโนตในแนวทํานองหลักทั้งหมด 7
ตัว ไดแก Bb, C, D, Eb, F, G และ A ฉะนั้นสามารถระบุไดวาเพลงนี้อยูในบันไดเสียง (Scale) Bb
Major ในการถอดโนตเพลง จึงใชกุญแจเสียงหลัก (Key Tonality) เปน 2 Flat (Bb, Eb) และเมื่อทํา
การเปรียบเทียบกับตนฉบับ พบวามีการเรียบเรียงในเสียงที่ต่ํากวา 1 เสียง ในตนฉบับที่ไดทรงพระ
ราชนิพนธไวนั้นอยูในบันไดเสียง C เพื่อความสะดวกตอการบรรเลง และรักษาลักษณะเสียงเดิมของ
ขลุยไว
แนวทํานองหลักที่ปรากฏทั้งหมด เมื่อใชโนต C เปนแกนกลางในการพิจารณา (Middle C,
C3) มีโนต F2 เปนโนตต่ําที่สุด (ทอนเพลง C และ G) และมีโนต Bb5 (หองเพลงที่ 12 และ 52) เปน
โนตสูงสุด และหลังจากทําการพิจารณาจากเสนเสียงตนฉบับ พบวา แนวทํานองหลักถูกแบงใหขลุย
ทั้ง 3 แบบ คือ ขลุยหลิบ, ขลุยเพียงออ และขลุยอู บรรเลงสลับกันครั้งละ 8 หองเพลง สอดคลองกับ
บทวิเคราะหการแบงทอนเพลงของโนตตนฉบับ
นอกเหนือจากแนวทํานองหลักแลว เมื่อไดทําการวิเคราะหแนวเสียงการบรรเลงของขลุยทั้ง
3 แบบ พบการบรรเลงสอดประสานเปนแนวเสียงรองของขลุยเพียงออ อีก 1 แนวเสียง รวมใชขลุย
เรียบเรียงในเพลงนี้จํานวน 4 แนวเสียง สะทอนถึงการบูรณานําหลักวิชาการเรียบเรียงเสียงประสาน
แบบ 4 แนว ตามหลักการดนตรีคลาสสิกตะวันตกมาประยุกตใชในการเรียบเรียงครั้งนี้
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ตัวอยางที่ 1 แนวทํานองทั้ง 4 แนว ที่บรรเลงดวยขลุย (ทอน B / หองที่ 19)
ทํานองหลัก

- ขลุยหลิบ มี E4 เปนโนตต่ําสุด และมี Bb5 เปนโนตสูงสุด
- ขลุยเพียงออ ทั้งแนวเสียงหลัก และแนวเสียงรอง มี Bb2 เปนโนตต่ําสุด และมี D4 เปน
โนตสูงสุด
- ขลุยอู มี F2 เปนโนตต่ําสุด และมี D3 เปนโนตสูงสุด
จากขอคนพบขางตนทําใหสรุปชวงเสียง (Range) ของขลุยทั้ง 3 แบบไดดังนี้
ตัวอยางที่ 2 แสดงชวงเสียงของขลุยทั้ง 3 แบบ

ชัยภัค ไดเลือกใชขลุยไทยที่ไดทําการเทียบเสียงตามหลักดนตรีตะวันตก ดังนี้
1. ขลุยอู เปนคีย Bb เมื่อปดรูเสียงครบทุกรูแลวจะใหโนตเริ่มตนที่เปนเสียง F
2. ขลุยเพียงออ เปนคีย Bb เมื่อปดรูเสียงครบทุกรูแลวจะใหโนตเริ่มตนที่เปนเสียง Bb
3. ขลุยหลิบ เปนคีย Eb เมื่อปดรูเสียงครบทุกรูแลวจะใหโนตเริ่มตนที่เปนเสียง Eb
ในสวนของสังคีตลักษณ (Musical Form) จากหนังสือตนฉบับเพลงนี้ จะพบวา ทอนเพลงที่
ทรงพระราชนิพนธไวนั้นมีเพียง 4 ทอน คือ A, B, C, D เปนแบบ Strophic Form จากการวิเคราะห
พบวา มีการสรางทอนเริ่มตน (Introduction) จากจินตนาการของชัยภัคเอง โดยอางอิงบันไดเสียง
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เดียวกัน ตั้งแตหองเพลงที่ 1 - 10 ตอดวย ทอนเพลง A ดําเนินทํานองหลักดวยขลุยหลิบ, ทอนเพลง
B ดําเนินทํานองหลักดวยขลุยเพียงออ, ทอนเพลง C ดําเนินทํานองหลักดวยขลุยอู, ทอนเพลง D
ดําเนินทํานองดวยขลุยเพียงออ และไดสรางทอน Solo ในหองเพลงที่ 43 - 50 หลังจากนั้นไดทําการ
บรรเลงทํ า นองหลั ก A - D ซ้ํ า อี กครั้ งจนจบเพลง แตมีร ายละเอีย ดภายในของเครื่องดนตรีส อด
ประสานที่เปลี่ยนแปลง ผูวิจัยจึงไดทําการชี้แจงใน Score เพลงเปนทั้งหมด 8 ทอน กลาวคือ เมื่อ
เทียบกับ Score รวมทุกเครื่องดนตรี จะได ทอน A = ทอน E, ทอน B = ทอน F, ทอน C = ทอน G
และ ทอน D = ทอน H
สีสันเสีย ง (Tone Color) ที่เ กิดขึ้ นในเพลงนี้ ในสวนบรรยากาศของเพลงจะขึ้นจากเครื่อง
ดนตรีสังเคราะห (Synthesizer) ที่สรางขึ้นดวยคอมพิวเตอรเปนหลัก ผูเรียบเรียงใชเครื่องดนตรีที่มี
ลักษณะเปนเสียงของโลหะเบา ประกอบไปดวยเสียงเปยโนไฟฟาจํานวน 2 แนวเสียง จะบรรเลงเปน
คอร ด หลั ก 1 แนว บรรเลงทํ านองสอดประสานอีก 1 แนว และเสีย งสังเคราะหป ระเภท Bells
จํานวน 1 แนวเสียง ซึ่งเปนเสียงที่ไดยินเปนเสียงแรกในชวงเริ่มตนเพลง ลักษณะของเสียงเปนการ
ผสมรวมกันระหวางเปยโนไฟฟา และเสียงสังเคราะหคลายกระดิ่ง แตมีหางเสียงที่ลากยาวกวากระดิ่ง
ทั่วไป และบรรเลงดวยโนตที่สูงมาก เพื่อสื่อถึงความเย็นของกระแสลมที่หนาวเย็น อีกทั้งยังมีแนว
เสียงสังเคราะหประเภท Pad อีก 1 แนวเสียง ลักษณะเปนเสียงที่มีความกระแทก (Attack) ที่นอย
และมีหางเสียง (Release) ที่ยาวเกินกวาเครื่องดนตรีจริงจะทําได สรางจินตนาการใหผูฟงนึกถึงการ
เคลื่อนที่ของเสียงลม ที่คอยๆ ปรากฏขึ้นและจางหายไปอยางชาๆ
ตัวอยางที่ 3 การบรรเลงเสียงในชวงเริ่มตนเพลง

การเรียบเรียงเสียงอะคูสติกกีตาร ชัยภัคไดทําการบันทึกเสียงเขาไปในบทเพลงนี้ดวยตัวเอง
มีปรากฏในเพลงอยู 2 แนวเสียง กระทําดวย 2 ลักษณะ คือ แนวที่ 1 บรรเลงดวยเทคนิค การเกลา
ตามคอรดของเพลง (Picking) เพื่อสงเสริมความตอเนือ่ งของเพลง และแนวที่ 2 บรรเลงดวยเทคนิค
การรัวโนต (Tremolo) ตามโนตสําคัญของคอรดสอดแทรกตลอดเพลง และใชเปนแนว Solo สําคัญ
ในชวงเริ่มตนเพลง และกลางเพลง เพื่อความสะดวกในการบรรเลงรวมกับเครื่องดนตรีไทย ซึ่งอยูใน
ระบบอิงกุญแจเสียง Bb ชัยภัคไดมีการปรับเสียงกีตารใหต่ําลงมากกวาปกติ 1 เสียงดวย กลาวคือ
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จากเดิมปกติกีตารจะตั้งเสียงไลจากบนลงลางเปน E, A, D, G, B และ E เปลี่ยนเปน D, G, C, F, A
และ D ทําใหปรากฏโนตที่ D2 ตามตัวอยางที่ 4
ตัวอยางที่ 4 ตัวอยางการบรรเลงอะคูสติกกีตาร แสดงตาม Concert Score (ทอน B / หองที่ 19)

ลักษณะสีสันเสียงของขลุยทั้ง 3 แบบที่แตกตางกัน ไดถูกเรียบเรียงสลับกันบรรเลงในทุกชวง
แนวทํานอง พบวา ทอน A ใชขลุยหลิบเปนตัวเริ่มตน จากแนวการบรรเลงทํานองจะเห็นไดวา ขลุย
หลิบเปนเครื่องดนตรีที่มีขนาดเล็ก ใหโทนเสียงแหลมสดใส, ทอน B และ D ใชขลุยเพียงออ ซึ่งเปน
เครื่องดนตรีที่มีขนาดใหญกวาขลุยหลิบ ใหโทนเสียงที่เปนกลางไมแหลมจนเกินไป และยังถูกใชเปน
แนวทํานองสอดประสานอีกหนึ่งแนว ซึ่งมีความพิถีพิถันในการจัดเรียงเสียงประสาน ไมใหมีโนตทับ
กัน จึ งทํ าให ได ยิ นว า มี ขลุ ยเพี ย งออ 2 เลา บรรเลงพรอมกัน จริงๆ และในทอน C ใชขลุย อู เมื่อ
พิจารณาจากโนตที่บรรเลงที่มีลักษณะการเดินทํานองที่มีโนตต่ํา สีสันเสียงจึงมีความอบอุน แสดงถึง
ขนาดที่ใหญกวาขลุย 2 ประเภทขางตน
นอกจากการเรียบเรียงทางดานโนตใหกับขลุยแลว เนื่องจากขลุยเปนเครื่องดนตรีที่มีความ
เขมของเสียง (Dynamic) ไมมากนัก กลาวคือ เสียงที่มีความดังมากที่สุดกับเสียงที่ความดังนอยที่สุด
จะมีความแตกตางกันไมมากนัก เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องดนตรีตะวันตกอยางเปยโน จึงทําใหใน
ขั้นตอนการผสมเสียง ชัยภัคตองควบคุมความดัง-เบาของขลุยใหเกิดความสมดุลในแตละชวงเพิ่มเติม
พรอมทั้งยังมีการจัดตําแหนงซาย-ขวา (Pan) ของขลุยทั้ง 4 แนวเสียง แยกจากกัน เพื่อใหเกิดมิติ
เสี ย งเสมื อนกั บ ทุ กเครื่ อ งนั่ งบรรเลงคนละตํ าแหน ง สร างอรรถรสให กั บ ผู ฟ งมากขึ้ น และยั ง ใช
กระบวนการนี้ในการจัดการในทุกเครื่องดนตรี
เนื้อดนตรี (Texture) ของเพลง “ลมหนาว” เมื่อวิเคราะหจากการสอดประสานกันของการ
ดํ า เนิ น ทํ า นองหลั ก จะมี ก ารดํ า เนิ น คู กั น ไปในลั ก ษณะของดนตรี ป ระสานแนว (Polyphony)
เนื่องจากเขาหลักเกณฑของการมีทํานองหลักเพียงหนึ่งแนว แตแนวเสียงอื่นๆ ที่บรรเลงรวมก็เปนทั้ง
การบรรเลงแบบทํานองรอง และเปนแนวประสานดวย
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การดําเนินคอรดของเพลง (Chord Progression) ของการเรียบเรียงเพลงในครั้งนี้ พบวา มี
การเปลี่ ย นแปลงคอร ดที่ แตกต า งไปจากเดิม จํานวน 5 คอรด แตยังคงไวซึ่งโครงสรางเดิมตาม
การนิพนธพระราชนิพนธตนฉบับ กลาวคือ เมื่อเปรียบเทียบกับตนฉบับพระราชนิพนธแลว ในทอน
A หองเพลงที่ 2 จากเดิมเปนคอรด IV ไดเพิ่มเปน IV Maj 7, ในทอนเพลง C หองที่ 8 จากเดิมเปน
เคอรด V7 เพิ่มโนตนอกคอรดเปน V9, ในทอน D หองที่ 3 จากเดิมคอรด I เพิ่มเปน I add11, หอง
เพลงที่ 5 จาก ii เพิ่มเปน ii7 และ หองที่ 6 จากเดิมเปนคอรด IV aug เปลี่ยนเปน vii dim วิธีการ
ดําเนินคอรดของเพลงนี้จะใชอะคูสติกกีตาร เปยโนไฟฟา และเครื่องดนตรีสังเคราะห ประเภท Pads
รองรับไวตลอดเพลง
ตัวอยางที่ 5 ตัวอยางการเปลี่ยนแปลงคอรดของเพลง (ทอน C / หองที่ 34 จากการถอดโนตเพลง)

การสรางเสียงประสานในแนวตั้งหรือ ขั้นคูที่ใชในสวนของเครื่องดนตรีตะวันตกและเครื่อง
ดนตรีสังเคราะห จะเรียบเรียงแนวประสานไปตามโครงสรางของบทพระราชนิพนธเดิม แตในสวน
ของการสรางแนวประสานเสียงของขลุย ชัยภัคไดมุงเนนไปที่ความเปนไปไดที่จะใหขลุยทั้ง 3 แบบ
บรรเลงโนตใดโนตหนึ่งที่เปนสวนหนึ่งของคอรดที่เกิดขึ้นในแตละหองเพลง จากการวิเคราะหพบทั้ง
โน ต ตั ว ที่ 1, 3, 5 และ 7 รวมไปถึงโน ตอย าง add9, 11 และ 13 ที่ร ะบุไวในคอรดดว ย ทั้งนี้ยัง
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คํานึงถึงการเคลื่อนที่ของทํานองที่เปนทํานองสอดประสานพรอมกันไปอีกดวย ซึ่งจะพบการทําหวง
ลําดับทํานอง หรือซีเควนซ (Sequence) และการเลียน (Imitation)
ตัวอยางที่ 6 หวงลําดับทํานอง หรือซีเควนซ (ทอน A / หองที่ 13)

ตัวอยางที่ 7 การเลียน (ทอน C / หองที่ 27)

เพื่อคงไวซึ่งเอกลักษณของขลุยไทย ชัยภัค ไดใชเทคนิคทางดนตรีไทยหลากหลายในการ
เรียบเรียงเสียงขลุยเขาไปในเพลงนี้ ทั้งเทคนิคการพรมนิ้ว (Trill), เทคนิคการเอื้อนเสียง (Bend),
เทคนิคการทําเสียงใหสั่นเปนคลื่น (Vibrato) และเทคนิคการระบายลม (Circular Breathing)
อภิปรายผลการวิจัย
ผลงานเพลง “ลมหนาว” (Love in Spring) เปนผลงานที่ ชัยภัค ภัทรจินดา ไดเรียบเรียง
เสียงประสาน สรางสรรคเสียงดนตรีสังเคราะห และบันทึกเสียงเครื่องดนตรีตางๆ ดวยตนเองในทุก
กระบวนการ และยังเห็นถึงความรอบคอบที่คํานึงถึงขอจํากัดตางๆ ของเครื่องดนตรีทั้งหมดที่บรรเลง
ลงในเพลง ทําใหเกิดการปรับเขาหากันของดนตรีตางวัฒนธรรม สะทอนใหเห็นถึงความเขาใจใน
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ดนตรีทุกชนิด อาทิ เพื่อใหเครื่องดนตรีไทยที่จะใชยังคงไวซึ่งน้ําเสียงที่เปนเอกลักษณ และสะดวกตอ
การบรรเลง ไดทําการปรับเปลี่ยนบันไดเสียงลงจากบทพระราชนิพนธตนฉบับที่เปนบันไดเสียง C ให
เปนบันไดเสียง Bb และยังสามารถเรียบเรียงขลุยเขาไปในเพลงโดยอางอิงลักษณะการจัดชวงเสียง
แบบระบบการสรางเสียงประสานสี่แนวของดนตรีคลาสสิค เปนตน อีกทั้งยังคํานึงถึงกระบวนการ
การผสมเสี ย งใน Digital Audio Work Station ที่ ชั ย ภั ค ได มี ส ว นร ว ม ดั ง ที่ แ สดงไปแล ว ใน
ผลการวิจัย
ดังนั้น การไดศึกษาแนวคิด และวิเคราะหเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีรวมสมัย
กรณีศึกษาเพลง “ลมหนาว” รวมถึงศึกษาการสรางสรรคเพลงดวยกระบวนการทางคอมพิวเตอรที่
เกี่ยวของในครั้งนี้ เปนการคนพบอีกหนึ่งตัวอยางที่ดีที่ไดรวมเอาทุกกระบวนทํางานไวในหนึ่งบทเพลง
ซึ่ งจะเป น ประโยชน ต อผู ที่ส นใจสร า งสรรคผ ลงานในรูป แบบดนตรีร ว มสมั ย และสง เสริม ความ
หลากหลายใหกับขอมูลทางวิชาการดนตรีในประเทศ
ขอเสนอแนะ
ดวยเหตุที่ ชัยภัค ภัทรจินดา เปนทั้งนักดนตรีไทย นักดนตรีสากล เปนผูรอบรูในศาสตรที่
เกี่ยวของกับดนตรีอีกหลายแขนง และยังมีผลงานอื่นอีกมากมาย ทําใหยังมีมุมมองดานอื่นใหศึกษา
คนควาอีกหลากหลาย อีกทั้งในปจจุบันยังมีนักประพันธเพลง และนักเรียบเรียงเสียงประสานอีก
หลายท า น ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถทั้ ง ด า นการเรี ย บเรี ย งดนตรี แ ละมี ค วามเอาใจใส ใ นทุ ก
กระบวนการผลิตผลงานเพลง หากไดมีการศึกษาวิเคราะหขอมูลจากผูรูทานอื่นในทุกกระบวนการ
อยางรอบดานเพิ่มเติม จะยิ่งชวยพัฒนาขอมูลเพื่อเปนแนวทางใหกับผูที่สนใจงานประพันธเพลง งาน
เรียบเรียงเสียงประสาน ตลอดจนเปนการเพิ่มขอมูลทางวิชาการเพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรม
ดนตรีสืบไป
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