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บทประพันธเพลง ดุษฎีนิพนธการประพันธเพลง: “ศรีนครพิงค” สําหรับวงแจสออรเคสตรา
และวงเครื่องดนตรีลานนา เปนบทประพันธที่มีแรงบันดาลใจจากความทรงจําในวัยเยาวและความ
ผูกพัน ของผู ประพั นธที่มีตอจังหวัดเชียงใหม ผนวกกั บความรูดานดนตรีแจส ที่ผูประพันธ มีความ
ชํานาญ บทประพันธนี้จึงมีแนวคิดในการเลาเรื่องผานคําขวัญของจังหวัดเชียงใหม โดยสะทอนถึงวิถี
ชีวิต วัฒนธรรมไทยลานนา ซึ่งนําเสนอผานการผสมผสานวัฒนธรรมทางดนตรีระหวางดนตรีพื้นบาน
ลานนาและดนตรีตะวันตก แบงออกเปน 4 กระบวน ตามคําขวัญจังหวัดเชียงใหม มีความยาวในการ
บรรเลงทั้งหมดประมาณ 30 นาที มีผูบรรเลงทั้งสิ้น 30 คน ประกอบดวย วงแจสออรเคสตราขนาด
ใหญ นําเสนอเอกลักษณทางดานดนตรีตะวันตก โดยบรรเลงรวมกับวงเครื่องดนตรีพื้นบานลานนาซึ่ง
บรรเลงทํานองหลักของบทประพันธ ผานเสียงอันเปนเอกลักษณที่ผูประพันธประสงคจะรักษาและ
เผยแพรดนตรีพื้นบานลานนาใหเปนมรดกของประเทศไทยตอไป
คําสําคัญ: บทประพันธเพลง / ดนตรีพื้นบานลานนา / แจสออรเคสตรา
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Abstract
The doctoral music composition “SRI NA KORN PING” for Jazz Orchestra and
Lanna Ensemble is a composition inspired by the composer’s childhood memories
and his bond with Chiang Mai, combined with knowledge of Jazz music that the
composer mastered. The idea of this composition is to depict the stories through the
motto of Chiang Mai by reflecting the way of life of Lanna Thai culture, which is
exhibits the integration of musical culture between traditional Lanna music and
Western music divided into 4 movements according to the Chiang Mai motto. The
total length of the composition is approximately 30 minutes with a total of 30
musicians, consisting of a large Jazz orchestra, representing western musical identity,
and harmonized with the traditional Lanna ensemble performing the unique sounds
of the main theme that the composer wishes to preserve and distribute the traditional
Lanna music as the heritage of Thailand.
Keywords: Music Composition / Traditional Lanna Music / Jazz Orchestra
บทนํา
จั ง หวั ด เชี ย งใหม เ ป น จั ง หวั ด หนึ่ ง มี ป ระวั ติ ศ าสตร อั น ยาวนาน เคยเป น เมื อ งหลวงของ
อาณาจักรลานนาแตโบราณ มี "คําเมือง หรือ กําเมือง" เปนภาษาทองถิ่นที่มีเอกลักษณเฉพาะตัวทั้ง
ดานประเพณีวั ฒนธรรมและมีแหล งทองเที่ย วจํ านวนมาก 3 นอกจากนี้ยังมีดนตรีพื้น บาน หรือที่
เรียกวาดนตรีลานนาซึ่งเปนดนตรีที่มีเอกลักษณเฉพาะตัว การเลนดนตรีพื้นเมืองลานนานั้น สามารถ
ใชเ ครื่ องดนตรีบ รรเลงได ทั้งแบบเดี่ ยวและแบบประสมวง ในยุคกอนนั้น ลักษณะการเลน ทั้งสอง
ประเภทตางมีจุดประสงคเพื่อเปนการพักผอนหยอนใจ และใชประกอบงานตางๆ ซึ่งลักษณะการรวม
วงมาจากคนที่มีบานอยูใกลเคียงกันหรือเปนคนที่มีศรัทธาในวัดเดียวกันมารวมวงกันเพื่อที่จะไดมีวง
3

3 สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, “สัญลักษณประจําจังหวัด,” accessed December 18, 2018, https://www.m-

culture.go.th/chiangmai/ewt_news.php?nid=590.
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ดนตรีบ รรเลง 4 ในป จจุ บัน ดนตรี ลา นนายังคงถูกเผยแพรและมีการเรียนการสอนเกี่ย วกับ ดนตรี
ลานนาจากผูที่สนใจสืบสานวัฒนธรรมทางดนตรีลานนา ทําใหดนตรีลานนายังคงถูกสืบทอดกันมา
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน
จากข อมู ลข างตน ทํา ให ผูป ระพัน ธไดมองเห็ นถึงคุ ณค าของดนตรี พื้น บานล านนาบวกกั บ
ความคุนเคยกับดนตรีลานนาตั้งแตยังเยาววัย กระทั่งไดมีโอกาสศึกษาตอทางดานดนตรีแจสในระดับ
อุดมศึกษาและเก็บเกี่ยวประสบการณดานการบรรเลงดนตรีไวตลอดมา จึงมีความคิดที่อยากจะนํา
การผสมผสานระหวางดนตรีลานนาที่เปนดนตรีบานเกิด ประกอบกับดนตรีคลาสสิกและดนตรีแจสที่
ไดศึกษามาเพื่อใชในการประพันธบทเพลงในครั้งนี้
ดั ง นั้ น บทประพั น ธ เ พลง “ศรี น ครพิ ง ค ” จึ ง เป น การผสมผสานทางดนตรี ร ะหว า งสอง
วัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมตะวันตก ซึ่งไดแกดนตรีคลาสสิกและดนตรีแจส กับวัฒนธรรมไทยลานนา
ไดแกดนตรีลานนา บทประพันธเพลงนี้ไดรับแรงบันดาล ใจมาจากวิถีชีวิตความเปนอยูของผูคนใน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม ห รื อ ที่ เ รี ย กว า คนเมื อ งหรื อคนล า นนา ผนวกกั บ วั ฒ นธรรมของ ยุ คป จ จุ บั น ที่
เปลี่ยนไปตามกระแสโลกาภิวัตนบทประพันธนี้จึงสะทอนถึงเหตุการณและสถานที่สําคัญในจังหวัด
เชียงใหม โดยมีคําขวัญเชียงใหมเปนตัวกลางในการนําเสนอเรื่องราวตางๆ ซึ่งจะถูกบรรเลงผาน
เครื่องดนตรีสากล และเครื่องดนตรีลานนา
ลักษณะทั่วไปของบทประพัน ธบทประพัน ธนี้เป นบทประพั นธบทใหมป ระกอบไปด วย 4
กระบวน มีความยาวโดยประมาณ 30 นาทีและใชวงออรเคสตราแบบผสมระหวางเครื่องดนตรีสากล
และเครื่องดนตรีลานนา ดานแนวคิดและการสรางสรรคทางดานการประพันธผูประพันธไดทําการ
แบงกระบวนของเพลงทั้งหมดจํานวน 4 กระบวน โดยแตละกระบวนจะถูกประพันธผานคําขวัญของ
จังหวัดเชียงใหมคือ “ดอยสุเทพเปนศรีประเพณีเปนสงา บุปผชาติลวนงามตา นามล้ําคานครพิงค”
เนื่องจากในปจจุบันบทประพันธเพลงที่เปนการผสมผสานระหวางดนตรีตะวันตกและดนตรี
ลานนาโดยนําเสนอในรูปแบบของการนําคําขวัญของจังหวัดมาใชเปนโจทยในการประพันธนั้นยังไม
แพรหลาย บทประพันธเพลง “ศรีนครพิงค” จึงถือไดวาเปนบทประพันธที่สะทอนถึงการผสมผสาน
ของดนตรีตะวันตกและดนตรีลานนา ผานมุมมองของผูประพันธจากเรื่องราวตางๆ ในครั้งเยาววัย
ประกอบกับประสบการณการเรียนรูตามกาลเวลาของผูประพันธทําใหบทประพันธเพลง “ศรีนครพิงค” เปนบทประพันธที่สะทอนตั้งแตวิถีชีวิตของความเปนอยูของคนเชียงใหม รวมถึงวัฒนธรรม
4

4

สิปปวิชญ กิ่งแกว, ดนตรีพื้นบานอีสาน-ลานนา (นครปฐม: โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559), 51-52.
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ไทยลานนา และดนตรีตะวันตก ซึ่งผูประพันธใครที่จะรักษาคงไวใหเปนมรดกของประเทศไทยไป
ชั่วกาล
ขอบเขตของการวิจัย
ในการประพันธบทประพันธดังกลาว ไดกําหนดขอบเขตของการประพันธเพื่อการวิเคราะห
และอรรถาธิบาย โดยกําหนดใหเปนบทประพันธสําหรับวงแจสออรเคสตราและวงดนตรีลานนา และ
ใชวัตถุดิบทางดนตรีที่ประพันธขึ้นใหม ผสมผสานกับลักษณะการบรรเลงของดนตรีพื้นบานลานนา
และดนตรี ร วมสมัย โดยยึ ดกระบวนมาจากคําขวัญ ของจังหวัดเชียงใหม คือ “ดอยสุเทพเปนศรี
ประเพณีเปนสงา บุปผชาติลวนงามตา นามล้ําคานครพิงค” ซึ่งเปนบทประพันธชุดที่ประกอบดวย 4
กระบวน ดังนี้
กระบวนที่ 1 ดอยสุเทพเปนศรี
เปนกระบวนที่แสดงถึง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งเปนศูนยรวมจิตใจของชาว
เชียงใหม เปนสถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ บางคนจึงเรียกวา พระธาตุดอยสุเทพ 5 คําวา
ดอยสุเทพเปนศรี จึงหมายถึงความงามสงางาม และความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นมา
นานนับศตวรรษ ผูประพันธตองการที่จะใหทํานอง และจังหวะ ในกระบวนนี้เปนกระบวนที่มีความ
ยิ่งใหญอลังการ ซึ่งผูประพันธตั้งใจเลาเรื่องราวการสรางถนนขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
โดยครูบาศรีวิชัย จนทําใหพระพุทธศาสนาเกิดความรุงเรืองในดินแดนลานนาจนถึงปจจุบัน โดยการ
ใชสังคีตลักษณรอนโด (Rondo Form) บรรเลงในกุญแจเสียงไมเนอร นอกจากนี้ทอนเชื่อมของเพลง
ไดหยิบยืมทวงทํานองของเพลงเสเลเมามาใชเปนวัตถุดิบในการเชื่อมของแตละทอนในเพลง เริ่มดวย
จังหวะพื้นบานโดยการตีกลองสะบัดชัยผนวกกับเครื่องสายที่คอยๆ บรรเลงทีละเครื่อง จนกระทั่ง
บรรเลงพรอมกันในลักษณะของความเร็วที่คอยๆ เพิ่มขึ้น จากนั้นทําการเขาทํานองหลักโดยใชเสียง
ประสานในแบบดนตรีแจสเขาประกอบ โดยมีปจุม สะลอ และไวบราโฟน เปนเครื่องบรรเลงทํานอง
หลัก
5

5 Museumthailand, "ดอยสุเทพ (วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร)," สืบคนเมื่อ 12 กันยายน 2562,

https://www.museumthailand.com/ th/1675/storytelling/ดอยสุเทพ.
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กระบวนที่ 2 ประเพณีเปนสงา
เปนกระบวนที่แสดงถึง ขนบธรรมเนียมประเพณี จังหวัดเชียงใหมในอดีตเคยเปนเมืองหลวง
ของอาณาจักรลานนา และยังเปนศูนยกลางของศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันงดงามที่สั่งสม และสืบ
ทอดกันมาหลายชั่วอายุคน จึงไมใชเรื่องแปลกที่จะยังไดเห็นวัฒนธรรมประเพณีที่ถูกสืบทอดมาอยาง
ยาวนาน ในกระบวนนี้มีจังหวะปานกลางถึงเร็ว โดยใชสังคีตลักษณอิสระ (Free Form) ซึ่งเปนการ
นําทํานองของเพลงพื้นบานที่ใชบรรเลงตามประเพณีของลานนาในโอกาสตางๆ มาใชเปนวัตถุดิบ
อาทิ เพลงสาวจี๋ เพลงหมูเฮาจาวเหนือ เปนตน ในชวงทายผูประพันธไดเนนการบรรเลงเดี่ยวของ
เครื่องตี (Percussion) เปนหลัก และเพิ่มเครื่องหมายกํ าหนดจังหวะใหซับซอนมากยิ่งขึ้ น ทําให
กระบวนนี้มีความสนุกสนาน และเราใจ
กระบวนที่ 3 บุปผชาติลวนงามตา
เปนกระบวนที่แสดงถึง พรรณไม เนื่องจากพื้นที่สวนใหญของจังหวัดเชียงใหมประกอบดวย
ทิวเขาสูงทอดตัวยาวสลับซับซอน อุดมสมบูรณไปดวยทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปกคลุมไปดวยพืช
พรรณไมปานานาชนิด ซึ่งกลายเปนอีกหนึ่งเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม ทําใหกระบวนนี้ประกอบ
ไปดวยทอนที่มีจังหวะทั้งชาและเร็วสลับกันในรูปแบบสังคีตลักษณรอนโด บนกุญแจเสียงไมเนอร
สลับกับเมเจอร โดยนําทวงทํานองเพลงกุหลาบเวียงพิงคมาพัฒนาขึ้นใหม เปรียบเหมือนพรรณไมที่มี
ความหลากหลายในระบบนิ เ วศและกํ า ลั ง ค อ ยๆ เจริ ญ งอกงาม นอกจากนี้ จุ ด เด น ที่ สํ า คั ญ ของ
กระบวนนี้คือการนําเครื่องดนตรีลานนา คือ สะลอ และซึง มาบรรเลงผานทวงทํานองของดนตรีบลูส
กระบวนที่ 4 นามล้ําคานครพิงค
เป น กระบวนที่ แสดงถึ ง ภาพรวมของจังหวัดเชีย งใหม ในยุคศตวรรษที่ 21 ในอดี ต กาล
พญามัง รายกั บ พระสหาย 2 พระองค คือ พญางํา เมื องและพอขุ น รามคําแหงไดร ว มสาบานเพื่ อ
สถาปนา “นพบุรีศรีนครพิงคเชียงใหม” ขึ้นเปนศูนยกลาง อาณาจักร ทั้งทางการเมือง การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม จนเปนที่รูจักกันในชื่อปจจุบันวา “เชียงใหม” 6 ทําใหกระบวนนี้เปน
กระบวนเพลงที่บรรยายถึงภาพรวมจากสามกระบวนที่ผานมา ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน นับไดวาใน
กระบวนนี้จะเปนบทสรุปทั้งหมดของบทประพันธ โดยมีการนําวัตถุดิบของทั้งสามกระบวนมาใชใน
กระบวนนี้ บ รรเลงร ว ม โดยใช สั ง คี ต ลั ก ษณ แ บบการแปร (Variations Form) โดยกระบวนนี้
6

สงวน โชติสุขรัตน, ตํานานเมืองเหนือ, พิมพครั้งที่ 4 (นนทบุรี: ศรีปญญา, 2552), 52.

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

93

ผูประพันธ ตั้งใจที่จ ะสร างท วงทํ านองที่มีกลิ่น อายของดนตรีตะวั นตกมากกวากระบวนอื่น มีการ
เปลี่ยนกุญแจเสียงสลับไปมา แตยังคงมีความเปนลานนาอยู ในภาพรวมของกระบวนนี้คือการแสดง
ถึงความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหวางดนตรี ศิลปะ พรรณไม ศาสนา ประเพณี และผูคนในจังหวัด
เชียงใหม ใหไดตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาลานนาที่มีมาแตชานาน
บทประพันธอื่นๆ ที่ใหแนวคิดและแรงบันดาลใจในการประพันธ
The Map Concerto for Violoncello, Video and Orchestra ประพั น ธ โ ดย ทั น ดุ น
บทประพันธนี้เปนอีกหนึ่งบทประพันธที่ใหแรงบันดาลแกผูประพันธเปนอยางมาก เปนการผสมผสาน
ระหวางเครื่องดนตรีตะวันตก โดยจะเนนที่เชลโลและเครื่องดนตรีพื้นบานของชาวเขาในประเทศจีน
เปนหลัก ในแนวคิดหลักของบทประพันธนี้คือการใหวงออรเคสตราบรรเลงไปพรอมกับวีดีโอที่เปน
การบันทึกภาพของนักดนตรีพื้นบานที่กําลังบรรเลงบทเพลงพื้นบานของพวกเขา 7
The Harmony of Chimes (ประสานเสียงสําเนียงระฆัง) ประพันธโดย ศาสตราจารย ดร.
ณรงฤทธิ์ ธรรมบุ ต ร ได อ ธิ บ ายแนวคิ ด ของการประพั น ธ นี้ ไ ว ว า อยากจะประพั น ธ เ พลงที่ มี
สวนประกอบของเครื่องตีที่เปนโลหะ และอยากใหผูฟงไดสัมผัสและเขาใจในเรื่องวัฒนธรรมอยาง
แทจริง โดยมีจุดมุงหมายที่ตองการจะลบเขตพรมแดนของประเทศออก แลวใชเสียงดนตรีมาเปน
ตัวเชื่อมพรมแดนแทน เพื่อใหมองเห็นภาพรวมวา ประเทศในกลุมอาเซียนเปนประเทศเดียวกัน การ
ที่จะลบเขตพรมแดนของประเทศในกลุมอาเซียนออกและใชเสียงดนตรีเชื่อมพรมแดนนั้น จําเปนตอง
มีเครื่องดนตรีพื้นบานที่เปนเอกลักษณในแตละประเทศสมาชิกกลุมอาเซียน
Quintet for the Spirits of ASEAN (จิตวิญญาณแหงอาเซียน) ประพันธโดยศาสตราจารย
ดร.ณรงคฤทธิ์ ธรรมบุตร เปนบทประพันธไดนําองคความรูของดนตรีและวัฒนธรรมพื้นบานของแต
ละภูมิภาคอาเซียนมาผสมผสานกัน บรรเลงผานเครื่องดนตรีตะวันตก โดยการใชรูปแบบของวงที่
เรียกวา “เปยโน ควินเท็ท” ที่ประกอบไปดวย ไวโอลิน 1 ไวโอลิน 2 วิโอลา เชลโล และเปยโน ซึ่ง
เครื่องดนตรีดังกลาวไดถูกนํามาดัดแปลงการใชเสียงเพื่อแทนเครื่องดนตรีพื้นบานของแตละภูมิภาค
ไดอยางลงตัว
7

7 Tan Dun, "The Map (Concerto for cello, Video and orchestra 2002)," accessed July 20, 2019, http://tandun.com/

composition/the-map-concerto-for-cello-video-and-orchestra.
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แนวคิดการประพันธในกระบวนที่ 1 “ดอยสุเทพเปนศรี”
กระบวนที่ 1 ดอยสุเทพเปนศรี ผูประพันธตองการสื่อถึงวัดพระธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเปนวัด
คูบานคูเมืองที่สําคัญของจังหวัดเชียงใหม โดยบรรยายผานบทเพลงเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาและ
ความศรัทธาของชาวเชียงใหมที่มีตอวัดพระธาตุดอยสุเทพ
1. การพัฒนาทํานอง
ในกระบวนนี้นําทํานองของเพลง “เสเลเมา” มาใชเปนทอนเชื่อมตางๆ ในบทเพลง โดย
นํามาใชเปนโมทีฟ (Motif) เพื่อใหเกิดการพัฒนาทํานองของเครื่องดนตรีที่บรรเลงจากนอยไปหามาก
เพลง “เสเลเมา” เปนทํานองเพลงพื้นบานลานนา ใชขับรองประกอบการแสดง “ฟอนเงี้ยว”เปนชุด
การแสดงที่สนุกสนาน โดยเฉพาะทอน “มง แซะ มงแซะ แซะมง ตะลุมตุมมง” อันเปนทํานองที่มา
จากเสียงกลองมองเซิงของชนชาติไทใหญ ปจจุบันมีการนําทํานองเพลงนี้ แตงเนื้อรองเปนเพลงโฟลค
ซองคําเมือง ไมปรากฏนามผูแตงเนื้อรอง ขับรองโดย จรัล มโนเพ็ชร และสุนทรี เวชานนท 8
การพัฒนาทํานอง ในกระบวนนี้นําทํานองของเพลงเสเลเมา ในหองที่ 84-91 โดยนําทอน
“มง แซะ มงแซะ แซะมง ตะลุมตุมมง” มาเพิ่มสีสันใหม โดยเปลี่ยนทางเดินคอรดใหม โดยการใช
โนตพื้นตน คือ E F# G C D D# E โดยยังคงทํานองเดิมไว (ตัวอยางที่ 1)
8

ตัวอยางที่ 1 การพัฒนาทํานอง ในกระบวนนี้นําทํานองของเพลง “เสเลเมา” ในกระบวนที่ 1 หอง
ที่ 84-91

2. การใชเครื่องสายเลียนแบบจังหวะของเครื่องเคาะในดนตรีพื้นบานลานนา
เปนอีกเทคนิคที่ผูประพันธเลือกใชเพิ่มสีสันใหแกบทประพันธ โดยใหเครื่องสายบรรเลงเพื่อ
เลียนแบบในรูปแบบจังหวะของการตีฉาบ
8

กรณัท บุญรักษาเดชธนา, “การเปลี่ยนแปลงของเพลงพื้นเมืองลานนาสูเพลงโฟลคซองคําเมือง: กรณีศึกษา จรัล มโนเพ็ชร”
(วิทยานิพนธดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2557), 160.
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การใชเครื่องสายเลียนแบบจังหวะของเครื่องเคาะในดนตรีพื้นบานลานนา ในหองที่ 104105 ผูประพันธไดใหไวโอลินหนึ่ง ไวโอลินสอง วิโอลา และเชลโล บรรเลงตามจังหวะของฉาบที่ตี
แบบดั้งเดิมของวงสะบัดชัย โดยใชนิ้วดีด และใหบรรเลงทีละเครื่องสลับกัน (ตัวอยางที่ 2)
ตัวอยางที่ 2 การใชเครื่องสายเลียนแบบจังหวะของเครื่องเคาะในดนตรีพื้นบานลานนา ใน
กระบวนที่ 1 หองที่ 104-105

แนวคิดการประพันธในกระบวนที่ 2 “ประเพณีเปนสงา”
กระบวนที่ 2 ประเพณีเปนสงา เปนกระบวนที่บรรยายถึงประเพณีที่สืบทอดกันมาอยาง
ยาวนานของชาวเชียงใหม อาทิเชน ประเพณีสงกรานต ประเพณียี่เปง ประเพณีปอยหลวง เปนตน
ซึ่งกระบวนนี้ผูประพันธไดแรงบันดาลใจมาจากเพลงที่ใชบรรเลงประกอบ หรือนิยมเปดในในชวง
เทศกาลนั้น เชน สาวจี๋ หมูเฮาจาวเหนือ และจังหวะของการฟอนเล็บ ฟอนเทียน เปนตน
1. การบรรเลงแบบโตตอบ
ผูประพันธไดพัฒนาทํานองและเสียงประสานหลักจากเพลงหมูเฮาจาวเหนือ โดยใชทางเดิน
คอรดคลายเดิม แตเปลี่ยนทํานองหลักใหม ใหมีการบรรเลงแบบโตตอบของเครื่องดนตรีพื้นบาน
ลานนา
การบรรเลงแบบโตตอบในทอนทํานองหลัก หองที่ 62-72 บรรเลงโดยสะลอ และขลุย ใน
หอง 62-65 เปนการบรรเลงทํานองหลักพรอมกันโดยใชบันไดเสียง G เมเจอรเพนตาโทนิก จากนั้น
สะลอทําการบรรเลงโตในหองที่ 66-67 จากนั้นขลุยทําการบรรเลงรับ ในหองที่ 67-68 จากนั้นทํา
การบรรเลงพรอมกันในหอง 69-73 (ตัวอยางที่ 3)
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ตัวอยางที่ 3 การบรรเลงแบบโตตอบในทอนทํานองหลัก ในกระบวนที่ 2 หองที่ 62-72

2. การใชบันไดเสียงบลูส (Blues Scale)
บันไดเสียงบลูส เปนอีกหนึ่งบันไดเสียงที่ผูประพันธตั้งใจจะนํามาใช เพื่อตองการใชไดกลิ่น
อายของดนตรีบลูส การใชบันไดเสียงบลูส หองที่ 86-87 บนกุญแจเสียง F# ไมเนอร บรรเลงโดยไวบ
ราโฟนในลักษณะบรรเลงขาลง โดยใชบันไดเสียง F# บลูส ไดแกกลุมโนต F# A B C C# E มาจัดเรียง
ใหม (ตัวอยางที่ 4)
ตัวอยาง 4 การใชบันไดเสียงบลูส ในกระบวนที่ 2 หองที่ 86-87

แนวคิดการประพันธในกระบวนที่ 3 “บุปผชาติลวนงามตา”
กระบวนที่ 3 บุปผชาติลวนงามตา เปนกระบวนที่บรรยายถึงพรรณไมเมืองหนาว พื้นที่สวน
ใหญ ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม ป ระกอบด ว ยทิ ว เขาสู งทอดตั ว ยาวสลั บ ซั บ ซ อ น อุ ด มสมบูร ณ ไปด ว ย
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งปกคลุมไปดวยพืชพรรณไมปานานาชนิด โดยเฉพาะดอกไมปาที่สวยงามและ
หายาก ซึ่งกลายเปนอีกหนึ่งเอกลักษณของจังหวัดเชียงใหม
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1. การพัฒนาทํานองหลักของเพลงกุหลาบเวียงพิงค
เพลง "กุ ห ลาบเวี ย งพิ งค" ประพัน ธ คําร อง-ทํ านองโดย วงจั น ทร ไพโรจน (พ.ศ.2476ปจจุบัน) วงจันทรไดรับแรงบันดาลใจในการแตงบทเพลงนี้จาก การนําดอกกุหลาบที่แฟนเพลงมอบ
ใหมาโยงกับขาวการฆาตัวตายของสาวเหนือที่ผิดหวังกับความรัก จึงทําใหเกิดเปนแรงบันดาลในใน
การแตงบทเพลง "กุหลาบเวียงพิงค" ขึ้นมา 9
การพัฒนาทํานองหลักของเพลงกุหลาบเวียงพิงค หองที่ 20-24 (ตัวอยางที่ 6) ผูประพันธได
ทําการพัฒนาทํานองจากโนตหาตัวแรกของเพลงกุหลาบเวียงพิงค (ตัวอยางที่ 5) นํามาพัฒนาตอโดย
อิงจากทิศทางการขึ้นและลงของทํานองเพลงกุหลาบเวียงพิงค โดยใหบันไดเสียง D ไมเนอรเพนตา
โทนิกมาใชในการพัฒนาทํานอง
9

ตัวอยางที่ 5 ทํานองหลักเพลง “กุหลาบเวียงพิงค”

ตัวอยางที่ 6 การพัฒนาทํานองหลักของเพลง “กุหลาบเวียงพิงค” กระบวนที่ 3 หองที่ 20-24

2. การบรรเลงโดยใชเทนชัน (Tension)
ผูประพันธตองการสรางความแปลกใหม โดยใหทวงทํานองในทอนนี้แตกตางไปจากเดิม จึง
นําเทคนิคการใชโพลิคอรดมาใชเพื่อเพิ่มสีสันของเสียงใหแกบทประพันธ การใชโพลิคอรดมาบรรเลง
นั้น ทําใหเกิดโนตเทนชันขึ้นมา ดังตัวอยางที่ 7

9 วงจันทร

ไพโรจน, สัมภาษณ (13 ตุลาคม 2562).
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ตัวอยางที่ 7 การบรรเลงโดยใชเทนชัน ในกระบวนที่ 3 หองที่ 44-47
Bbmaj7

C/Bb

Ebm/Bb

จากตัวอยางที่ 7 แสดงถึงการบรรเลงโดยใชเทนชัน หองที่ 45-47 ผูประพันธไดนําโพลิคอรด
มาใชในทอนนี้โดยใชชุดคอรด Bbmaj7 C/Bb Ebm/Bb เพื่อตองการขยายคอรด Bbmaj7 ใหมีสีสัน
หลากหลายมากขึ้น ในคอรด C/Bb โนต Bb จะทําการเลนโนตคาง จากนั้นเพิ่มคอรด C ทรัยแอดเขา
ไป จะไดคอรด Bb ที่มีโนตเทนชัน 9th (C) #11st (E) และ 13th (G) ในภาพรวมคือคอรด Bb9,11,13
ในคอรด Ebm/Bb จากนั้นเพิ่มคอรด Eb ทรัยแอดเขาไป จะไดคอรด Bb ที่มีโนตเทนชัน 11st (Eb) 5th
(Gb) ในภาพรวมคือคอรด Bb#5,11 จากคอรดดังกลาวเปนการพัฒนาของคอรด Bb ทําใหไดเสียงที่มี
มิติมากขึ้น
แนวคิดการประพันธในกระบวนที่ 4 “นามล้ําคานครพิงค”
กระบวนที่ 4 นามล้ําคานครพิงค ในกระบวนนี้ไดบรรยายภาพรวมของจังหวัดเชียงใหมใน
ยุคศตวรรษที่ 21 ผูประพันธไดจัดรูปแบบใหกระบวนนี้เปนกระบวนเพลงที่บรรยายถึงภาพรวมจาก
สามกระบวนที่ผานมา นับไดวาเปนบทสรุปทั้งหมดของบทประพันธ โดยมีการนําวัตถุดิบของทั้งสาม
กระบวนมาใชในกระบวนนี้บรรเลงรวม โดยกระบวนนี้ผูประพันธตั้งใจที่จะสรางทวงทํานองที่มีกลิ่น
อายของดนตรีตะวัน ตกกวากระบวนอื่น มีการเปลี่ยนกุญแจเสียงสลับไปมา แตยังคงมีความเปน
ล า นนาอยู เพื่ อ แสดงถึ ง ความเป น อั น หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ระหว า งดนตรี ศิ ล ปะ พรรณไม ศาสนา
ประเพณี และผูคนในจังหวัดเชียงใหม
1. การใชโมทีฟซ้ําจังหวะในการดําเนินเพลง
ดานแนวคิดในการประพันธของกระบวนนี้ ผูประพันธไดนําการใชโมทีฟซ้ําจังหวะมาใชใน
การประพันธ จึงตองการสรางแนวจังหวะที่เหมือนกันเพื่อจัดระเบียบของกลุมโนต แตจะใชการ
พัฒนาทางดานทวงทํานองที่ตางกันใหแกบทประพันธในกระบวนที่ 4
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การใชโมทีฟซ้ําจังหวะในการดําเนินเพลง ในกระบวนนี้ผูประพันธไดใชแนวคิดของการนํา
โมทีฟซ้ําจังหวะมาใชเปนตัวกําหนดจังหวะของทอนหลักทุกทอน ดังภาพตัวอยางที่ 8
ตัวอยางที่ 8 การใชโมทีฟซ้ําจังหวะในการดําเนินเพลง กระบวนที่ 4

การใช โ มที ฟซ้ํ า จั งหวะในการดําเนิน เพลงในทอน A ห องที่ 39-44 จากแนวไวบราโฟน
ผูประพันธไดใชแนวคิดของการนําโมทีฟซ้ําจังหวะมาใชบนกุญแจเสียง D เมเจอร (ตัวอยางที่ 9)
ตัวอยางที่ 9 การใชโมทีฟซ้ําจังหวะในการดําเนินเพลงในทอน A กระบวนที่ 4 หองที่ 39-44

1. การใชจังหวะสามเนนสอง (Hemiola) ในการสรางทํานองหลัก
ผู ป ระพั น ธ ตองการนํ า เสนอสัดสว นของจังหวะที่แตกตางออกไป เพื่อ ตองการใหขัดกั บ
จังหวะเดิม จึงนําเทคทิคการใชจังหวะสามเนนสองมาใชในทอนนี้
การใชจังหวะสามเนนสอง ในการสรางทํานองหลัก กระบวนที่ 4 หองที่ 129-133 จังหวะ
สามเนนสอง หรือเฮมิโอลา คือการเปลี่ยนความรูสึกของการเนนจังหวะในสองที่มีอัตราจังหวะสาม 10
ผูประพัน ธไดนําเทคนิคนี้มาใช เพื่อตองการใหความเร็ว จังหวะของทอนให คอยๆ ผอนชาลง โดย
กําหนดความเขมเสียงจากเบา (p) ไปดัง (f) (ตัวอยางที่ 10)
10

10

ณัชชา พันธุเจริญ, พจนานุกรมศัพทดุรยิ างคศิลป, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: เกศกะรัต, 2554), 166.
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ตัวอยางที่ 10 การใชจังหวะสามเนนสองในการสรางทํานองหลัก กระบวนที่ 4 หองที่ 129-133

การเผยแพรผลงาน และสรุป อภิปรายผล
บทประพันธเพลง ดุษฎีนิพนธการประพันธเพลง “ศรีนครพิงค” สําหรับวงแจสออรเคสตรา
และวงเครื่ อ งดนตรี ล า นนา ได เ ผยแพร สู ส าธารณชนด ว ยการแสดงในรู ป แบบการบรรยาย
ประกอบการแสดง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ Studio 28 การนําเสนอ
ผลงานมีความยาวทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง แบงเปนการบรรยายแนวคิดการประพันธ และการแนะนําเครื่อง
ดนตรีพื้นบานลานนาที่พัฒนาขึ้นใหมโดย ครูแอด ภานุทัต อภิชนาธง การบรรยายใชเวลาประมาณ
30 นาที และทําการแสดงดนตรี เปนเวลา 30 นาที อํานวยเพลงโดย ธนัช ชววิสุทธิกูล
บทประพันธเพลง ดุษฎีนิพนธการประพันธเพลง “ศรีนครพิงค” สําหรับวงแจสออรเคสตรา
และวงเครื่องดนตรีลานนา เปนบทเพลงที่ประพันธขึ้นโดยไดรับแรงบันดาลใจจากความทรงจําในวัย
เยาว และความผูกพัน ธ ของผู ประพั นธที่มีตอจังหวัดเชียงใหม โดยการนําคําขวัญ ประจําจังหวัด
เชียงใหมมาเปนขอบเขตในการสรางสรรค เปนบทประพันธที่ตองการนําเสนออัตลักษณของดนตรี
พื้นบานลานนาใหเปนที่รูจักแพรหลาย โดยการบรรเลงผสมกับเครื่องดนตรีสากลในแบบแจส และ
คลาสสิก การนําเทคนิคของดนตรีตะวันตกมาใช เชน การประสานเสียงแบบแจส การนําทํานองเพลง
พื้นบานมาพัฒ นา การสรางจังหวะให ซับซอนมากขึ้ น และการนํ าเครื่ องดนตรีพื้นบ านลานนามา
บรรเลงในแบบสากลนั้น มีจุดประสงคที่เดนชัด คือเพื่อใหผูฟง และผูชมเขาถึงดนตรีพื้นบานลานนา
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ไดงาย และยังคงการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบานแบบดั้งเดิมไวใหมากที่สุด นอกจากนี้บทประพันธนี้
ยังสามารถนํ าไปต อยอด และเปน แบบอยางใหแกนักดนตรีพื้นบาน และบุ คคลที่สนใจ เพื่อที่จ ะ
พัฒนาดนตรีพื้นบานลานนาใหกาวสูระดับสากลตอไป
การศึกษารูปแบบลักษณะที่เปนเอกลักษณของเครื่องดนตรีพื้นบานลานนาทําใหผูประพันธ
พบวา สามารถนําเครื่องดนตรีพื้นบานลานนาไปตอยอด และบรรเลงรวมกับดนตรีสากลไดอยาง
เหมาะสมกลมกลืน เนื่องดวยเสนหของการบรรเลง และเสียงของเครื่องดนตรีพื้นบานลานนาที่มี
ความออนหวาน ความดุดัน สามารถเปลี่ยนแปลงอารมณไดอยางคลองแคลว จุดเดนดังกลาวทําให
บทประพันธเพลงที่มีเครื่องดนตรีพ้ืนบานลานนารวมบรรเลงนั้น สามารถนําไปเผยแพรสูสากลใน
รูปแบบของเพลงรวมสมัยไดอยางมีประสิทธิผล และสามารถสืบสานการบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นบาน
ลานนาที่ถูกสืบทอดมาอยางยาวนาน ใหกาวไปสูบทบาทที่สําคัญตอดนตรีทุกแขนงตอไป
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