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บทคัดย่อ

 การศึกษาเพลงพ้ืนบ้านสะล้อล้านนาสู่การสร้างสรรค์บทเพลง violin ensemble เป็นการวิจัย 

เชิงสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางควิทยา เก็บข้อมูลภาคสนามจากผู้ช�านาญการบรรเลงสะล้อล้านนา  

ในจังหวัดเชียงราย และน่าน จุดมุ่งหมายเพ่ือทราบคุณลักษณะทางดนตรี เทคนิคการบรรเลง และน�ามา

เปรียบเทียบกับเทคนิคการบรรเลงไวโอลิน เพ่ือการสร้างสรรค์สู่บทเพลงส�าหรับการบรรเลงไวโอลิน  

ผลการศึกษาพบว่า ในบทเพลงสะล้อล้านนามีการใช้บันไดเสียงแบบ 5 เสียง (Pentatonic Scale) และ 

บันไดเสียงแบบ 6 เสียง (Hexatonic Scale) มีรูปลักษณ์ของท�านอง 3 รูปแบบ คือ แบบ Conjunctive, 

Disjunctive และ Undulating สามารถเปรยีบเทียบเทคนิคสะล้อกับไวโอลนิได้ 9 เทคนิค ส่วนการสร้างสรรค์

เกิดการประพันธ์บทเพลง Lanna fiddle’s dance for violin ensemble ข้ึนโดยมีการน�าบทเพลงสะล้อ 

พื้นบ้านที่ได้จากการศึกษามาใช้ 

ค�าส�าคัญ: สะล้อ ล้านนา ดนตรีพื้นบ้าน บทเพลงไวโอลิน งานสร้างสรรค์

ABSTRACT

 A study of Lanna’s fiddle music to create a new piece for violin ensemble is  

an Ethnomusicology research and creative work. Gathering field data from Lanna’s fiddle  

specialists in Chiang Rai and Nan province. This research aims to define, and compare, the 

musical characteristics and techniques between Lanna’s fiddle and the violin to create the new 
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piece for violin ensemble. The research results revealed that the Lanna’s fiddle songs had two 

types of scales which were; the 5-note pentatonic scale, and the 6-note hexatonic scale. There 

were three kinds of melodic contours - the conjunctive, the disjunctive, and the undulating - and 

nine techniques of Lanna fiddle that can be compared to the violin. The new composition in the 

creative part is entitled “Lanna fiddle’s dance for violin ensemble”. 

Keywords: Thai Fiddle, Lanna Music, Thai Music, Violin piece, Creative music

บทน�า

 ซอเป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสาย 

ที่บรรเลงโดยการสีด้วยคันชัก จากการจัดประเภท

ของเครื่องดนตรี ระบบ Sachs and Hornbostel  

ซึ่งเป็นระบบที่ใช ้จ�าแนกประเภทเครื่องดนตรี 

ตามแหล่งก�าเนิดเสียง ซอ (Bowed lute) จัดอยู่ใน

ประเภทหนึ่งของเครื่องดนตรีในตระกูลท่ีเสียงเกิด

จากการสัน่สะเทอืนของสาย (Chordophone) และ

เป็นชนดิหน่ึงในสองจ�าพวกของเครือ่งสายประเภท

พิณ (Lute) ซึง่แบ่งเป็น 1. ชนิดใช้ดีด (Plucked lute) 

และ 2. ชนดิใช้ส ี(Bowed lute) 

 เครือ่งสายตระกูลซอในประเทศไทยมปีระวัติ

ความเป็นมาท่ียาวนาน ตั้งแต่ยุคประวัติศาสตร ์

ก่อนสมัยสุโขทัย ในวัฒนธรรมดนตรีของล้านนา-

ล้านช้าง ได้แก่ สะล้อของล้านนา (ปัญญา รุ่งเรือง. 

2557) การศึกษาสะล้อล้านนา เป็นการมุ่งเน้น

ศึกษาทางด้านตัวดนตรีและบทเพลงเป็นส�าคัญ 

โดยมีจุดมุ ่งหมายเพ่ือเป็นการอนุรักษ์บทเพลง 

อันทรงคุณค่าของไทยและน�ามาบูรณาการสู่การ

บรรเลงไวโอลิน ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งที่ท�าให้เกิด 

ท้ังการอนุรักษ์และพัฒนาบทเพลงของไทย อน่ึง 

ผู ้ วิจัยมีประสบการณ์ด้านการบรรเลงไวโอลิน  

และมีความสนใจต่อดนตรีเครื่องสายตระกูลซอ 

พ้ืนบ้านไทย เหน็ว่าสะล้อและไวโอลนิเป็นเครือ่งสาย

ตระกูลซอ (Bowed lute) เช่นเดียวกัน น่าจะ

สามารถน�าองค์ความรู้ที่ศึกษาน�ามาประยุกต์ใช้ 

ซึ่งกันและกันได้และสามารถต่อยอดการศึกษา 

ด้านดนตรีต่อไปในอนาคตได้

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพือ่ศกึษาและสร้างความรูค้วามเข้าใจ

ในเรื่องดนตรีสะล้อล้านนา ท้ังด้านระบบเสียง 

บทเพลง คณุลกัษณะดนตรแีละเทคนคิการบรรเลง 

เป็นแนวทางหนึ่งในการอนุรักษ์บทเพลงพ้ืนบ้าน

ไทย

 2.  เพ่ือน�าองค์ความรู้ที่ได้มาสร้างสรรค์

เป็นบทเพลงส�าหรับการบรรเลง violin ensemble 

เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการเผยแพร่องค์ความรู้

ด้านดนตรีพื้นบ้านไทยไปสู่ระดับนานาชาติ 

กรอบแนวคิดการวิจัย

 การวิจัยเรื่อง “การศึกษาเพลงพ้ืนบ้าน

สะล้อล้านนาสู ่การสร้างสรรค์บทเพลง violin 

ensemble” ประกอบด้วย 2 ส่วนที่ส�าคัญ คือ  

1. การศึกษา สะล้อล้านนาและ 2. การพัฒนา 

องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษา สู่การสร้างสรรค์

บทเพลงส�าหรับการบรรเลงไวโอลิน สามารถแสดง

เป็นแผนภูมิกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้
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 ส่วนที่ 1 การศึกษาสะล้อล้านนา

 ส่วนที่ 2 งานสร้างสรรค์

เสียงเพลงเป็นโน้ตสากลเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์

บทเพลง ซึง่การวิจยัในครัง้น้ี มเีกณฑ์การเลอืกกลุม่

ตัวอย่าง โดยพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีตรงกับ

เกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ ดังนี้

 เกณฑ์การคัดเลอืกกลุม่ตวัอย่าง การคดัเลอืก

ผู้เช่ียวชาญใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี ้(ผูที้ไ่ด้รบัการคัดเลือก

ต้องผ่านเกณฑ์อย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง)

 1. เป็นผู้ช�านาญการบรรเลงดนตรี (สะล้อ

ล้านนาหรือไวโอลิน) โดยเป็นที่ยอมรับของสังคม

ดนตรหีรอืในชมุชนน้ันๆ มผีลงานและประสบการณ์

การบรรเลงเครื่องดนตรีน้ันๆ ไม่น้อยกว่า 20 ปี  

และมีวุฒิการศึกษาไม่ต�่ากว่าปริญญาตรี 

 2.  เป็นอาจารย์ผูส้อนในระดบัมหาวทิยาลยั 

หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ หรือมีต�าแหน่งทาง

วิชาการไม่น้อยกว่าระดับผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ 

และมีประสบการณ์การบรรเลงเครื่องดนตรีน้ันๆ  

ไม่น้อยกว่า 20 ปี

 3.  เป็นศิลปินแห่งชาติด้านศิลปะการ

แสดงดนตรี ผู้วิจัยได้คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติตรง 

ตามข้อใดข้อหน่ึงตามที่ก�าหนดไว้นี้ ได้จ�านวน  

4 ท่าน ดังนี้

 ผู้เชีย่วชาญการบรรเลงสะล้อล้านนา ได้แก่ 

 1.  ดร.กิจชัย ส่องเนตร ครูช�านาญการ  

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ (ดนตร)ี โรงเรยีนราชานุบาล 

ต.ในเวียง อ�าเภอเมือง จังหวัดน่าน (ผ่านเกณฑ์ 

ข้อ 1,2)

 2.  ครูพรหเมศวร์ สรรพศรี ครูช�านาญการ

พิเศษโรงเรียนด�ารงราษฎร์สงเคราะห์ต.เวียง อ�าเภอ

เมือง จังหวัดเชียงราย (ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2)

 ผู้เชี่ยวชาญการบรรเลงไวโอลินและการ

สร้างสรรค์บทเพลงส�าหรับการบรรเลงไวโอลิน 

ได้แก่

 วารสารวิชาการ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

ปีท่ี 8 ฉบบัท่ี 1 มกราคม – มิถนุายน 2562 

147 

 

เทคนิคการบรรเลง เป็นแนวทางหนึ่งในการ

อนรัุกษ์บทเพลงพืน้บ้านไทย 

2. เ พ่ื อ นํ า อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ท่ี ไ ด้ ม า

สร้างสรรค์เป็นบทเพลงสําหรับการบรรเลง 

violin ensemble เพ่ือเป็นแนวทางหนึ่งในการ

เผยแพร่องค์ความรู้ด้านดนตรีพืน้บ้านไทย

ไปสูร่ะดบันานาชาต ิ 

 

กรอบแนวคดิการวิจัย 

ก า รวิ จั ย เ ร่ือ ง  “ก า รศึ ก ษ า เพ ล ง

พืน้บ้านสะล้อล้านนาสูก่ารสร้างสรรค์บทเพลง 

violin ensemble” ป ระก อ บ ด้ วย  2 ส่ วน ท่ี

สําคญั คือ 1. การศกึษา สะล้อล้านนาและ 2. 

การพัฒนาองค์ความรู้ท่ีได้จากการศึกษา สู่

การสร้างสรรค์บทเพลงสําหรับการบรรเลง

ไวโอลิน สามารถแสดงเป็นแผนภูมิกรอบ

แนวคดิการวจิยั ดงันี ้

 

ส่วนที่ 1 การศึกษาสะล้อล้านนา 

 
 

ส่วนที่ 2 งานสร้างสรรค์ 

 
 

การดาํเนินการวิจยั 

การวิจัยนี ใ้ช้ข้อมูลภาคสนามเป็น

สําคัญ โดยใช้การสัมภาษณ์ แบบไม่ เป็น

ท า ง ก า ร  (Informal Interview) มี ทั ้ง ก า ร

สมัภาษณ์ผู้ ชํานาญการบรรเลงสะล้อล้านนา

และผู้ เช่ียวชาญด้านการบรรเลงและประพนัธ์

บทเพลงสําหรับไวโอลิน ใช้การบันทึกเสียง 

บันทึกภาพน่ิง บันทึกภาพเคล่ือนไหว และ

ถ่ายทอดเสียงพูดลงเป็นลายลักษณ์อักษร 

รวมถึงถ่ายทอดเสียงเพลงเป็นโน้ตสากลเพ่ือ

ใช้ในการวิเคราะห์บทเพลง ซึ่งการวิจยัในครัง้

นี  ้มี เก ณ ฑ์ ก ารเลื อ ก ก ลุ่ ม ตัวอย่ าง  โด ย

พิจารณาจากคุณสมบัติ ท่ีตรงกับเกณฑ์ท่ี

กําหนดไว้ ดงันี ้

เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง 

การคัดเลือกผู้ เช่ียวชาญใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี ้
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การด�าเนินการวิจัย

 การวิจัยน้ีใช้ข้อมูลภาคสนามเป็นส�าคัญ

โดยใช้การสมัภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (Informal 
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วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2562
123

 1.  ผศ. พันเอก ชูชาติ พิทักษากร ศิลปิน

แห่งชาติสาขาการแสดงด้านดนตรีสากล พ.ศ. 

2553 ( ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2,3 )

 2.  รศ.ดร. โกวทิย์ ขนัธศริ ิศาสตรเมธี ดนตรี 

(ผ่านเกณฑ์ข้อ 1,2)

 ส่วนที่ 1 การศึกษาสะล้อล้านนา

 ภูมิหลังเครื่องสายตระกูลซอล้านนา

 ในยุคประวัติศาสตร ์ก ่อนสมัยสุโขทัย  

มีแคว้นส�าคัญทางภาคเหนือ ได้แก่ แว่นแคว้นใน

เขตล้านนา ซึ่งรวมตัวกันเป็นเมืองในราวพุทธ

ศตวรรษท่ี 11-12 ได้แก่ เมืองโยนกเชียงแสน  

เมอืงเงนิยวง เมอืงหรภุิญชยั เมือ่พิจารณาจากภาพ

รวมจะเห็นได้ว่าเครือ่งดนตรทีีเ่ป็นหลกัของภูมภิาค

น้ี ในตระกูลเครื่องสาย ประเภทเครื่องสี (Bowed 

lute) ได้แก่ สะล้อของของล้านนา ซึ่งมี 2 แบบ คอื

แบบท่ีไม่มนีมอย่างซอธรรมดาพบทัว่ไปในภูมภิาคน้ี 

และแบบที่มีนมคล้ายพิณแต่ใช้สี (อาจจะเรียกว่า

พิณสก็ีได้) พบเฉพาะท่ีจงัหวดัน่าน บางทีจะเรยีกว่า

สะล้อเมืองน่าน 

 ซอล้านนาหรือสะล้อ เป็นเครื่องสายชนิด 

ท่ีใช้คันชักสี (Bowed lute) และใช้คันชักอิสระ  

เป็นซอตัง้สกัีบพ้ืนในลกัษณะต้ังตรง (Spike Fiddle) 

มีพบอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดที่มีนม (Fret) และไม่มีนม 

สะล้อมนีม (หรอืช่องแบ่งเสยีง) จะพบทีจ่งัหวัดน่าน 

ชื่อพ้ืนเมือง เรียกว่า “สะล้อก๊อบ” จะมีนมทั้งสิ้น  

11 นม เพ่ือใช้ในการวางนิว้และบรรเลงในต�าแหน่ง

เสียงที่แตกต่างกัน ส่วนสะล้อท่ีไม่มีนมจะเรียกว่า 

สะล้อกลม ซึ่งแบ่งประเภทได้ 3 ชนิด คือ สะล้อเล็ก 

สะล้อกลาง และสะล้อใหญ่

ส่วนประกอบของสะล้อ 

ภาพที่ 1 ส่วนประกอบสะล้อกลม

 1.  สะล้อเลก็ ม ี2 สาย โดยสายทุ้ม ตัง้เป็น

เสียงโด (C) และสายเอกตั้งเป็นเสียงซอล (G) หรือ

เรียกว่า สะล้อลูกสาม (เมื่อเทียบกับระดับเสียง

สากลสายทุม้ = Ab +20, สายเอก= Eb +30) เขียน

เป็นโน้ตสากล ได้ดังนี้
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อิสระ เป็นซอตัง้สีกับพืน้ในลักษณะตัง้ตรง 

(Spike Fiddle) มีพบอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดท่ีมี

นม (Fret) และไม่มีนม สะล้อมีนม (หรือช่อง

แบ่งเสียง) จะพบท่ีจังหวัดน่าน ช่ือพืน้เมือง 

เรียกว่า “สะล้อก๊อบ” จะมีนมทัง้สิน้ 11 นม 

เพ่ือใช้ในการวางนิว้และบรรเลงในตําแหน่ง

เสียงท่ีแตกต่างกัน ส่วนสะล้อท่ีไม่มีนมจะ

เรียกว่า สะล้อกลม ซึ่งแบ่งประเภทได้ 3 ชนิด 

คือ สะล้อเลก็ สะล้อกลาง และสะล้อใหญ่ 

 

สว่นประกอบของสะล้อ  

 
 

ภาพที่ 1 สว่นประกอบสะล้อกลม 

 

1. สะล้อเล็ก มี 2 สาย โดยสายทุ้ ม 

ตัง้เป็นเสียงโด (C) และสายเอกตัง้เป็นเสียง

ซอล (G) หรือเรียกว่า สะล้อลูกสาม (เม่ือ

เทียบกบัระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Ab +20, 

สายเอก= Eb +30) เขียนเป็นโน้ตสากล ได้

ดงันี ้

 
2.สะล้อกลาง มี 2 สาย สายทุ้ ม ตัง้

เป็นเสียงซอล (G) และสายเอกตัง้เป็นสียงโด 

(C) หรือเรียกว่า สะล้อลูกส่ี (เม่ือเทียบกับ

ระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Eb -35, สายเอก= 

Ab -20) เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดงันี ้

 
3.สะล้อใหญ่  มี 3 สาย สายทุ้ มตัง้

เสียงโด (C) และสายสองหรือสายกลางตัง้

เสียงซอล (G) เป็นคู่ 5 และตัง้สายเอกเป็น

เสียงโด (C) (สูงกว่าเสียงโดสายทุ้ มเป็นคู่ 8) 

เม่ือเทียบกับระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Ab -

40 , สายกลาง= Eb 20, สายเอก = Ab -30 

เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดงันี ้

 
 

การเทยีบเสียงสะล้อก๊อบ 

จากการศึกษาการบรรเลงสะล้อก๊อบ 

ของดร.กิจชัย ส่องเนตร จ.น่าน มีการเทียบ

เสียง ดงันี ้

สะล้อก๊อบจะตัง้สาย โดยมีสายทุ้ ม

(สายโท)ตัง้เป็นเสียงโด (C) กบัสายเอกตัง้เป็น

เสียงซอล (G) (เม่ือเทียบกบัระดบัเสียงสากล
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การเทยีบเสียงสะล้อก๊อบ 

จากการศึกษาการบรรเลงสะล้อก๊อบ 
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เสียงซอล (G) (เม่ือเทียบกบัระดบัเสียงสากล

 2. สะล้อกลาง มี 2 สาย สายทุ้ม ตั้งเป็น

เสียงซอล (G) และสายเอกตั้งเป็นสียงโด (C) หรือ

เรียกว่า สะล้อลูกสี่ (เมื่อเทียบกับระดับเสียงสากล

สายทุ้ม = Eb -35, สายเอก= Ab -20) เขียนเป็น

โน้ตสากล ได้ดังนี้
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 3. สะล้อใหญ ่มี 3 สาย สายทุ้มตั้งเสียง

โด (C) และสายสองหรอืสายกลางตัง้เสยีงซอล (G) 

เป็นคู่ 5 และตั้งสายเอกเป็นเสียงโด (C) (สูงกว่า

เสียงโดสายทุ้มเป็นคู่ 8) เมื่อเทียบกับระดับเสียง

สากลสายทุ้ม = Ab -40 , สายกลาง= Eb 20, 

สายเอก = Ab -30 เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดังนี้

การเทียบเสียงสะล้อก๊อบ

 จากการศึกษาการบรรเลงสะล้อก๊อบ ของ

ดร.กิจชัย ส่องเนตร จ.น่าน มีการเทียบเสียง ดังนี้

 สะล้อก๊อบจะตัง้สาย โดยมสีายทุ้ม (สายโท) 

ต้ังเป็นเสยีงโด (C) กับสายเอกตัง้เป็นเสยีงซอล (G) 

(เมื่อเทียบกับระดับเสียงสากลสายทุ้ม = Bb +10 , 

สายเอก= F -10 ) เขียนเป็นโน้ตสากลได้ดังนี้

 บทเพลงสะล้อล้านนาที่ได้จากการศึกษา

ภาคสนาม ประกอบด้วย 4 บทเพลงคือ 

 1. เพลงซอปั่นฝ้าย บรรเลงสะล้อก็อบ 

โดย ดร.กิจชัย ส่องเนตร ตัวอย่างการถอดเสียง 

ที่ได้จากการศึกษาเป็นโน้ตสากล

 บทเพลง ซอปั่นฝ้าย เป็นเพลงที่อยู่ใน

บันไดเสียง C Major Pentatonic Scale รูปลักษณ์

ของท�านอง (Melodic Contour) ในการบรรเลง 

ส ่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ เชื่อมโยงติดต่อกัน 

(Conjunctive )เชื่อมต่อกันไม่มีสะดุด และในช่วง

ต ้นของบทเพลงจะเป ็นแบบเคลื่อนท่ี ข้ึน-ลง 

(Undulation) เสยีงสงูต�า่สลบักันไปมารปูร่างคล้าย

ฟันปลา รูปแบบของบทเพลง (Form) เป็นบทเพลง

บรรเลงท�านองเดียวสั้นๆ (Iterative)ช่วงเสียง 

(Range) ในบทเพลง มีช่วงเสียงต�่าสุดคือโน้ต C4 

ไปถึงโน้ตสูงสุดคือ โน้ต D5 

 2.  เพลงพม่าต๊ะโต่งเต๋ง บรรเลงสะล้อก็อบ

โดย ดร.กิจชยั ส่องเนตร ตวัอย่างการถอดเสยีงทีไ่ด้

จากการศึกษาเป็นโน้ตสากล

 เพลง พม่าต๊ะโต่งเต๋งอยู่ในบันไดเสียง  

F Major Hexatonic Scale เป็นเพลงทีใ่ช้ความเร็ว ช้า 

(Larghetto) มจีงัหวะท่ีคงท่ีตายตวั (Tempo Guisto) 

อยู ่ในอัตราจังหวะ 2/4 รูปลักษณ์ของท�านอง 

(Melodic Contour) มีรูปลักษณ์ของท�านองแบบ

ข้ึนๆ ลงๆ สลับกันคล้ายฟันปลา (Undulating)  

รปูแบบของบทเพลง (Form) เป็น เพลงสัน้ท�านองเดียว 

(Iterative) ช่วงเสียง (Range) ที่เกิดขึ้นในบทเพลง 

โน้ตต�่าสุด คือ F4 ไปถึงโน้ตสูงสุด F5
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อิสระ เป็นซอตัง้สีกับพืน้ในลักษณะตัง้ตรง 

(Spike Fiddle) มีพบอยู่ 2 ชนิดคือ ชนิดท่ีมี

นม (Fret) และไม่มีนม สะล้อมีนม (หรือช่อง

แบ่งเสียง) จะพบท่ีจังหวัดน่าน ช่ือพืน้เมือง 

เรียกว่า “สะล้อก๊อบ” จะมีนมทัง้สิน้ 11 นม 

เพ่ือใช้ในการวางนิว้และบรรเลงในตําแหน่ง

เสียงท่ีแตกต่างกัน ส่วนสะล้อท่ีไม่มีนมจะ

เรียกว่า สะล้อกลม ซึ่งแบ่งประเภทได้ 3 ชนิด 

คือ สะล้อเลก็ สะล้อกลาง และสะล้อใหญ่ 

 

สว่นประกอบของสะล้อ  

 
 

ภาพที่ 1 สว่นประกอบสะล้อกลม 

 

1. สะล้อเล็ก มี 2 สาย โดยสายทุ้ ม 

ตัง้เป็นเสียงโด (C) และสายเอกตัง้เป็นเสียง

ซอล (G) หรือเรียกว่า สะล้อลูกสาม (เม่ือ

เทียบกบัระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Ab +20, 

สายเอก= Eb +30) เขียนเป็นโน้ตสากล ได้

ดงันี ้

 
2.สะล้อกลาง มี 2 สาย สายทุ้ ม ตัง้

เป็นเสียงซอล (G) และสายเอกตัง้เป็นสียงโด 

(C) หรือเรียกว่า สะล้อลูกส่ี (เม่ือเทียบกับ

ระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Eb -35, สายเอก= 

Ab -20) เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดงันี ้

 
3.สะล้อใหญ่  มี 3 สาย สายทุ้ มตัง้

เสียงโด (C) และสายสองหรือสายกลางตัง้

เสียงซอล (G) เป็นคู่ 5 และตัง้สายเอกเป็น

เสียงโด (C) (สูงกว่าเสียงโดสายทุ้ มเป็นคู่ 8) 

เม่ือเทียบกับระดบัเสียงสากลสายทุ้ม = Ab -

40 , สายกลาง= Eb 20, สายเอก = Ab -30 

เขียนเป็นโน้ตสากล ได้ดงันี ้

 
 

การเทยีบเสียงสะล้อก๊อบ 

จากการศึกษาการบรรเลงสะล้อก๊อบ 

ของดร.กิจชัย ส่องเนตร จ.น่าน มีการเทียบ

เสียง ดงันี ้

สะล้อก๊อบจะตัง้สาย โดยมีสายทุ้ ม

(สายโท)ตัง้เป็นเสียงโด (C) กบัสายเอกตัง้เป็น

เสียงซอล (G) (เม่ือเทียบกบัระดบัเสียงสากล
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สายทุ้ม = Bb +10 , สายเอก= F -10 ) เขียน

เป็นโน้ตสากลได้ดงันี ้

 
บทเพลงสะล้อล้านนาท่ีได้จาก

การศกึษาภาคสนาม ประกอบด้วย 4 บท

เพลงคือ  

1. เพลงซอป่ันฝ้าย บรรเลงสะล้อก็อบ

โดย ดร.กิจชัย ส่องเนตร ตัวอย่างการถอด

เสียงท่ีได้จากการศกึษาเป็นโน้ตสากล 

 
 

บทเพลง ซอป่ันฝ้าย เป็นเพลงท่ีอยู่

ใน บัน ได เสี ย ง  C Major Pentatonic Scale 

รูปลกัษณ์ของทํานอง (Melodic Contour) ใน

การบรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ เช่ือมโยง

ติดต่อกัน  (Conjunctive )เช่ือมต่อกันไม่ มี

สะดดุ และในช่วงต้นของบทเพลงจะเป็นแบบ

เค ล่ือน ท่ีขึ น้ -ลง (Undulation) เสียงสูง ต่ํ า

สลับกันไปมารูปร่างคล้ายฟันปลา รูปแบบ

ของบทเพลง (Form) เป็นบทเพลงบรรเลง

ทํ า น อ ง เดี ย ว สั ้น ๆ  ( Iterative)ช่ ว ง เ สี ย ง 

(Range) ในบทเพลง มีช่วงเสียงต่ําสดุคือโน้ต 

C4 ไปถึงโน้ตสงูสดุคือ โน้ต D5  

2. เพลงพม่าต๊ะโตง่เต๋ง บรรเลงสะล้อ

ก็อบโดย ดร.กิจชัย ส่องเนตร ตัวอย่างการ

ถอดเสียงท่ีได้จากการศกึษาเป็นโน้ตสากล 

 
 

เพลง พม่าต๊ะโต่งเต๋งอยู่ในบันได

เสียง F Major Hexatonic Scale เป็นเพลงท่ี

ใช้ความเร็ว ช้า (Larghetto) มีจังหวะท่ีคงท่ี

ตายตัว (Tempo Guisto) อยู่ในอัตราจังหวะ 

2/4 รู ป ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ทํ า น อ ง  ( Melodic 

Contour) มีรูปลักษณ์ของทํานองแบบขึน้ๆ 

ลงๆ สลับกันคล้ายฟันปลา (Undulating) 

รูปแบบของบทเพลง (Form) เป็น เพลงสัน้

ทํานองเดียว (Iterative) ช่วงเสียง (Range) ท่ี

เกิดขึน้ในบทเพลง โน้ตต่ําสุด คือ F4 ไปถึง

โน้ตสงูสดุ F5 

3. เพลงสาวไหม บรรเลงสะล้อกลาง

โดยครูพรหมเมศวร์ สรรพศรี เพลงสาวไหมนี ้

เป็นเพลงพืน้บ้านสัน้ๆง่ายๆ มีโครงสร้างไม่

สลบัซบัซ้อนมาก แต่มีทํานองท่ีไพเราะ น่าฟัง 
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เป็นโน้ตสากลได้ดงันี ้

 
บทเพลงสะล้อล้านนาท่ีได้จาก

การศกึษาภาคสนาม ประกอบด้วย 4 บท

เพลงคือ  

1. เพลงซอป่ันฝ้าย บรรเลงสะล้อก็อบ

โดย ดร.กิจชัย ส่องเนตร ตัวอย่างการถอด

เสียงท่ีได้จากการศกึษาเป็นโน้ตสากล 

 
 

บทเพลง ซอป่ันฝ้าย เป็นเพลงท่ีอยู่

ใน บัน ได เสี ย ง  C Major Pentatonic Scale 

รูปลกัษณ์ของทํานอง (Melodic Contour) ใน

การบรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ เช่ือมโยง

ติดต่อกัน  (Conjunctive )เช่ือมต่อกันไม่ มี

สะดดุ และในช่วงต้นของบทเพลงจะเป็นแบบ

เค ล่ือน ท่ีขึ น้ -ลง (Undulation) เสียงสูง ต่ํ า

สลับกันไปมารูปร่างคล้ายฟันปลา รูปแบบ

ของบทเพลง (Form) เป็นบทเพลงบรรเลง

ทํ า น อ ง เดี ย ว สั ้น ๆ  ( Iterative)ช่ ว ง เ สี ย ง 

(Range) ในบทเพลง มีช่วงเสียงต่ําสดุคือโน้ต 

C4 ไปถึงโน้ตสงูสดุคือ โน้ต D5  

2. เพลงพม่าต๊ะโตง่เต๋ง บรรเลงสะล้อ

ก็อบโดย ดร.กิจชัย ส่องเนตร ตัวอย่างการ

ถอดเสียงท่ีได้จากการศกึษาเป็นโน้ตสากล 

 
 

เพลง พม่าต๊ะโต่งเต๋งอยู่ในบันได

เสียง F Major Hexatonic Scale เป็นเพลงท่ี

ใช้ความเร็ว ช้า (Larghetto) มีจังหวะท่ีคงท่ี

ตายตัว (Tempo Guisto) อยู่ในอัตราจังหวะ 

2/4 รู ป ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ทํ า น อ ง  ( Melodic 

Contour) มีรูปลักษณ์ของทํานองแบบขึน้ๆ 

ลงๆ สลับกันคล้ายฟันปลา (Undulating) 

รูปแบบของบทเพลง (Form) เป็น เพลงสัน้

ทํานองเดียว (Iterative) ช่วงเสียง (Range) ท่ี

เกิดขึน้ในบทเพลง โน้ตต่ําสุด คือ F4 ไปถึง

โน้ตสงูสดุ F5 

3. เพลงสาวไหม บรรเลงสะล้อกลาง

โดยครูพรหมเมศวร์ สรรพศรี เพลงสาวไหมนี ้

เป็นเพลงพืน้บ้านสัน้ๆง่ายๆ มีโครงสร้างไม่

สลบัซบัซ้อนมาก แต่มีทํานองท่ีไพเราะ น่าฟัง 
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เป็นโน้ตสากลได้ดงันี ้

 
บทเพลงสะล้อล้านนาท่ีได้จาก

การศกึษาภาคสนาม ประกอบด้วย 4 บท

เพลงคือ  

1. เพลงซอป่ันฝ้าย บรรเลงสะล้อก็อบ

โดย ดร.กิจชัย ส่องเนตร ตัวอย่างการถอด

เสียงท่ีได้จากการศกึษาเป็นโน้ตสากล 

 
 

บทเพลง ซอป่ันฝ้าย เป็นเพลงท่ีอยู่

ใน บัน ได เสี ย ง  C Major Pentatonic Scale 

รูปลกัษณ์ของทํานอง (Melodic Contour) ใน

การบรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ เช่ือมโยง

ติดต่อกัน  (Conjunctive )เช่ือมต่อกันไม่ มี

สะดดุ และในช่วงต้นของบทเพลงจะเป็นแบบ

เค ล่ือน ท่ีขึ น้ -ลง (Undulation) เสียงสูง ต่ํ า

สลับกันไปมารูปร่างคล้ายฟันปลา รูปแบบ

ของบทเพลง (Form) เป็นบทเพลงบรรเลง

ทํ า น อ ง เดี ย ว สั ้น ๆ  ( Iterative)ช่ ว ง เ สี ย ง 

(Range) ในบทเพลง มีช่วงเสียงต่ําสดุคือโน้ต 

C4 ไปถึงโน้ตสงูสดุคือ โน้ต D5  

2. เพลงพม่าต๊ะโตง่เต๋ง บรรเลงสะล้อ

ก็อบโดย ดร.กิจชัย ส่องเนตร ตัวอย่างการ

ถอดเสียงท่ีได้จากการศกึษาเป็นโน้ตสากล 

 
 

เพลง พม่าต๊ะโต่งเต๋งอยู่ในบันได

เสียง F Major Hexatonic Scale เป็นเพลงท่ี

ใช้ความเร็ว ช้า (Larghetto) มีจังหวะท่ีคงท่ี

ตายตัว (Tempo Guisto) อยู่ในอัตราจังหวะ 

2/4 รู ป ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ทํ า น อ ง  ( Melodic 

Contour) มีรูปลักษณ์ของทํานองแบบขึน้ๆ 

ลงๆ สลับกันคล้ายฟันปลา (Undulating) 

รูปแบบของบทเพลง (Form) เป็น เพลงสัน้

ทํานองเดียว (Iterative) ช่วงเสียง (Range) ท่ี

เกิดขึน้ในบทเพลง โน้ตต่ําสุด คือ F4 ไปถึง

โน้ตสงูสดุ F5 

3. เพลงสาวไหม บรรเลงสะล้อกลาง

โดยครูพรหมเมศวร์ สรรพศรี เพลงสาวไหมนี ้

เป็นเพลงพืน้บ้านสัน้ๆง่ายๆ มีโครงสร้างไม่

สลบัซบัซ้อนมาก แต่มีทํานองท่ีไพเราะ น่าฟัง 
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 3.  เพลงสาวไหม บรรเลงสะล้อกลางโดย

ครูพรหมเมศวร์ สรรพศรี เพลงสาวไหมนี้เป็นเพลง

พื้นบ้านสั้นๆง่ายๆ มีโครงสร้างไม่สลับซับซ้อนมาก 

แต่มีท�านองท่ีไพเราะ น่าฟัง และใช้ประกอบการ

ฟ้อนสาวไหม ตัวอย่างการถอดเสียงที่ได้จากการ

ศึกษาเป็นโน้ตสากล

 บทเพลง สาวไหม อยู่ในบันไดเสียง  

Eb Major Pentatonic Scale เป็นเพลงท่ีใช้

ความเร็ว ตัวด�า เท่ากับ 72 BPM ซึ่งถือว่าอยู่ใน

จังหวะช้า และค่อนข้างช้าแบบสบาย (Adagio)  

มีจังหวะท่ีคงที่ตายตัว (Tempo Guisto ) อยู่ใน

อัตราจังหวะ 2/4 รูปลักษณ์ของท�านอง (Melodic 

Contour) ในการบรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ 

เชื่อมโยงติดต่อกัน (Conjunctive )เชื่อมต่อกันไม่มี

สะดุด ระยะของช่วงเสียง (Range) โน้ตต�่าสุดคือ 

Eb4 ไปถึงโน้ตสูงสุดคือ F5 

 4.  เพลงซออื่อ บรรเลงสะล้อเล็กโดย 

ครูพรหมเมศวร์ สรรพศรี เพลงซออื่อเป็นเพลง 

พ้ืนบ้านโบราณของล้านนา ใช้ประกอบการขับซอ 

ไม่ปรากฏนามผู้แต่ง สันนิษฐานว่าวิวัฒนาการ 

มาจากเพลงกล่อมเด็ก ตัวอย่างการถอดเสียงที่ได้

จากการศึกษาเป็นโน้ตสากล

 บทเพลง ซออ่ือ เป็นเพลงที่อยู่ในบันได

เสียง Eb Major Pentatonic Scale เป็นเพลงที่ใช้

อัตราความเร็ว ตัวด�า เท่ากับ 72 BPM มีอัตรา

จังหวะที่คงที่ตายตัว (Tempo guisto) ซึ่งถือว่าอยู่

ในจังหวะช้า และค่อนข้างช้าแบบสบาย (Adagio) 

และอยู่ในอัตราจังหวะ 2/4 รูปแบบของบทเพลง 

(Form)จะเป็นแบบ เพลงสัน้ท�านองเดยีว (Iterative) 

รูปลักษณ์ของท�านองเพลง(Melodic Contour) 

จะเป็นรูปแบบ เชื่อมโยงติดต่อกัน (Conjunctive) 

ไม่มีการหยุด สะดุดหรือเสียงกระโดดข้ามกันกว้าง

เกินไปช่วงเสียง (Range) ในเพลง โน้ตที่ต�่าสุดคือ 

Ab4 ไปถึงโน้ตสูงสุดคือ F#5 

 การประดบัตกแต่งท�านอง (Ornamentation) 

จากการวิเคราะห์ด้านเทคนิคการบรรเลงสะล้อ 

ล้านนา มีการใช้คันชักประกอบด้วย มีการใช ้

คันชักหนึ่ง  เป็นการบรรเลงหนึ่งโน้ตต่อหน่ึง 

คันชัก มีการใช้คันชักสอง หรือการเล่นโน้ต 2 ตัว

ในหนึ่งคันชัก มีการใช้คันชักสี ่(มีปรากฏเล็กน้อย) 

เป็นการเล่นโน้ต 4 ตัวในหนึ่งคันชัก 

 มเีทคนคินิว้มอืซ้ายประกอบด้วย มเีทคนิค

โน้ตรูด (Slide) เป็นเทคนิคการเลื่อนนิ้วจาก

ต�าแหน่งหน่ึงไปอีกต�าแหน่งหนึ่ง การสะบัดน้ิว 

(Mordent) คือการเล่นโน้ตประดับแบบสามเสียง

ต่อกันอย่างรวดเร็ว เทคนิคการพรมนิ้ว (Trill) เป็น
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และใช้ประกอบการฟ้อนสาวไหม ตวัอยา่งการ

ถอดเสียงท่ีได้จากการศกึษาเป็นโน้ตสากล 

 
บทเพลง สาวไหม อยู่ในบนัไดเสียง 

Eb Major Pentatonic Scale เป็น เพลงท่ี ใช้

ความเร็ว ตวัดํา เท่ากับ 72 BPM ซึ่งถือว่าอยู่

ในจังหวะช้า และค่อนข้างช้าแบบสบาย 

(Adagio) มีจังหวะท่ีคงท่ีตายตัว (Tempo 

Guisto ) อยู่ในอัตราจังหวะ 2/4 รูปลักษณ์

ข อ ง ทํ า น อ ง  (Melodic Contour) ใ น ก า ร

บรรเลงส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบ เช่ือมโยง

ติดต่อกัน  (Conjunctive )เช่ือมต่อกันไม่ มี

สะดดุ ระยะของช่วงเสียง (Range) โน้ตต่ําสดุ

คือ Eb4 ไปถึงโน้ตสงูสดุคือ F5  

4. เพลงซออ่ือ บรรเลงสะล้อเล็กโดย

ครูพรหมเมศวร์ สรรพศรี เพลงซออ่ือเป็นเพลง

พืน้บ้านโบราณของล้านนา ใช้ประกอบการขบั

ซอ  ไม่ป รากฏ น ามผู้ แต่ ง  สัน นิ ษ ฐาน ว่า

วิวฒันาการมาจากเพลงกล่อมเด็ก ตัวอย่าง

การถอดเสียงท่ีได้จากการศึกษาเป็นโน้ต

สากล 

 
 

บทเพลง ซออ่ือ เป็นเพลงท่ีอยู่ใน

บนัไดเสียง Eb Major Pentatonic Scale เป็น

เพลงท่ีใช้อัตราความเร็ว ตัวดํา เท่ากับ 72 

BPM มีอัตราจังหวะท่ีคงท่ีตายตัว (Tempo 

guisto) ซึง่ถือว่าอยู่ในจงัหวะช้า และคอ่นข้าง

ช้าแบบสบาย (Adagio) และอยู่ ในอัตรา

จังหวะ 2/4 รูปแบบของบทเพลง (Form)จะ

เป็นแบบ เพลงสัน้ทํานองเดียว (Iterative) 

รู ป ลั ก ษ ณ์ ข อ ง ทํ า น อ ง เพ ล ง (Melodic 

Contour) จะเป็นรูปแบบ เช่ือมโยงติดต่อกัน 

(Conjunctive) ไม่มีการหยุด สะดุดหรือเสียง

กระโดดข้ามกนักว้างเกินไปช่วงเสียง (Range) 

ในเพลง โน้ตท่ีต่ําสดุคือ Ab4 ไปถึงโน้ตสงูสดุ

คือ F#5  

ก า ร ป ร ะ ดั บ ต ก แ ต่ งทํ า น อ ง 

(Ornamentation) จ าก ก ารวิ เค ราะ ห์ ด้ าน

เทคนิคการบรรเลงสะล้อล้านนา มีการใช้คนั

ชกัประกอบด้วย มีการใช้คันชักหน่ึง เป็นการ

บรรเลงหนึ่งโน้ตต่อหนึ่งคนัชกั มีการใช้คันชัก

สอง หรือการเล่นโน้ต2 ตัวในหนึ่งคันชัก มี

การใช้คันชักส่ี (มีปรากฏเล็กน้อย) เป็นการ

เลน่โน้ต 4 ตวัในหนึง่คนัชกั  
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(Ornamentation) จ าก ก ารวิ เค ราะ ห์ ด้ าน

เทคนิคการบรรเลงสะล้อล้านนา มีการใช้คนั
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เทคนิคท่ีเล่นโน้ต 2 ตัวในระดับเสียงใกล้เคียงกัน 

สลับกันอย่างรวดเร็ว มีเทคนิคการรูดเสียง 

(Glissando) เป็นการเล่นโน้ตเสียงหน่ึงไปยังอีก

เสียงหนึ่งอย่างต่อเน่ืองและรวดเร็ว โดยระยะขั้นคู่

เสียงของโน้ตทั้ง 2 ตัว ค่อนข้างกว้าง มกีารใช้โน้ต

สะบัด (Grace note)เกิดขึ้นเช่นกัน

 สามารถสรุปเป็นตารางเปรียบเทียบกับ

ไวโอลินได้ดังนี้

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเทคนิคสะล้อล้านนากับไวโอลิน

สะล้อ ไวโอลิน

1. คนัชกัหนึง่  Detaché Bowing 

2. คนัชกัสอง/คนัชกัสี่  Slur/Legato Bowing

3. โน้ตสะบัด  Grace note

4. การใช้โน้ตรูด (ระดบัโน้ตใกล้เคียงกนั)  Slide

5. การรัวคนัชกั  Tremolo

6. สะบดันิว้  Mordent

7. การพรม  Trill

8. การเลื่อนต�าแหนง่นิว้ (มกัใช้ในสะล้อก๊อบ)  Shifting

9. การรูดเสียง (ขัน้คูโ่น้ตคอ่นข้างหา่งกนั)  Glissando

ส่วนที่ 2 งานสร้างสรรค์

 เมื่อได้การสรุปผลข้อมูลในส่วนแรกแล้ว 

จงึด�าเนนิสร้างสรรค์ผลงานเพลงโดยการสมัภาษณ์

ผู ้ เชี่ยวชาญด้านการบรรเลงไวโอลินและการ

ประพันธ์และเรียบเรียงบทเพลง จากผู้เชี่ยวชาญ 

ที่ผ่านเกณฑ์ที่ก�าหนด 

 หลังจากน้ันได้ด�าเนินการประพันธ์เพลง 

โดยใช้หลักการในการประพันธ์เพลงและการเรียบ

เรียงเพลงไทยที่ได้ท�าการศึกษาแล้ว มาสร้างสรรค์

สู ่บทเพลงส�าหรับการบรรเลงไวโอลิน น�าข้อมูล 

ทั้งด้านเทคนิคการบรรเลงของสะล้อ คุณลักษณะ

ทางดนตรี มาเรียบเรียงท�านองและการแปร 

ส่วนจังหวะ โดยมีแนวคิดของการประยุกต์ใช้ 

ด้านท�านองและเทคนิคการบรรเลงท่ีสามารถน�ามา

ประยุกต์ใช้ซึ่งกันและกันได้

 โดยการสร้างสรรค์บทเพลงส�าหรับการ

บรรเลงไวโอลินน้ี จะมีการน�าเอาท�านองส่วนหนึ่ง 

ที่ได้จากการศึกษามาผสมผสานกับการสร้าง 

แนวท�านองขึ้นมาใหม่ เป็นการน�าหลักการและ

ส�าเนียงพ้ืนฐานของเพลงไทยมาเป็นโครงสร้างหลกั

ในการประพันธ์ โดยการน�าเพียงวรรคตอนสั้นๆ 

มาเป็นหลกัแล้วเรยีบเรยีง ตกแต่ง ดดัแปลงให้เป็น
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บทประพันธ์ใหม่ แต่ยังคงส�าเนียงและสีสันแบบ

ไทยไว้ และน�าเทคนิคการบรรเลงไวโอลินมา

ประยุกต์ใช้ร่วมกับเทคนิคการบรรเลงสะล้อล้านนา

ที่ได้จากการศึกษา

 การประพันธ์ บทเพลง Lanna Fiddle’s 

Dance for violin ensemble

 บทเพลง Lanna fiddle’s dance for violin 

ensemble เป็นการประพันธ์เพลงท่ีได้จากการ

ศกึษาบทเพลงของสะล้อล้านนา โดยเป็นเพลงท่ีอยู่

ในอัตราจังหวะ 4/4 มีการใช้บันไดเสียงแบบ  

G Major Scale , G Major Hexatonic scale และ 

G Pentatonic Scale

 โดยบันไดเสียงแบบ G Major Hexatonic 

Scale เป็นบันไดเสียงหลักในบทเพลง มีการใช้  

G Major scale ในช่วงท่อน B และมีการใช้  

G Pentatonic Scale ในท่อน C

 ใช้อตัราความเร็ว ช้าปานกลาง (Andante ) 

ตัวด�า เท่ากับ 80 BPM มีจังหวะที่คงที่ตายตัว 

(Tempo Guisto ) โดยท่อน C มีการเปลี่ยนจังหวะ

เป็นช้ามาก (Largo)

 ในตอนต้นของบทเพลงมีการน�าท�านอง

บางส่วนมาจากบทเพลงสาวไหมที่ได้จากการ

ศกึษา โดยได้ใช้เทคนิค การย้ายคย์ี (Transposition) 

มาใช้ และมีการแต่งท�านองใหม่เข้าไปในช่วง 

ท่อน A
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เรียบเรียงทํานองและการแปรสว่นจงัหวะ โดย

มีแนวคิดของการประยุกต์ใช้ด้านทํานองและ

เทคนิคการบรรเลงท่ีสามารถนํามาประยกุต์ใช้

ซึง่กนัและกนัได้ 

โดยการสร้างสรรค์บทเพลงสําหรับ

การบรรเลงไวโอลินนี ้จะมีการนําเอาทํานอง

ส่วนหนึ่งท่ีได้จากการศึกษามาผสมผสานกับ

การสร้างแนวทํานองขึน้มาใหม่ เป็นการนํา

หลกัการและสําเนียงพืน้ฐานของเพลงไทยมา

เป็นโครงสร้างหลกัในการประพนัธ์ โดยการนํา

เพียงวรรคตอนสัน้ๆมาเป็นหลกัแล้วเรียบเรียง 

ตกแต่ง ดดัแปลงให้เป็นบทประพันธ์ใหม่ แต่

ยังคงสําเนียงและสีสันแบบไทยไว้ และนํา

เทคนิคการบรรเลงไวโอลินมาประยุกต์ใช้

ร่วมกับเทคนิคการบรรเลงสะล้อล้านนาท่ีได้

จากการศกึษา 

การประพัน ธ์  บทเพลง Lanna 

Fiddle’s Dance for violin ensemble 

 

 
 

บทเพลง Lanna fiddle’s dance for 

violin ensemble เป็นการประพันธ์เพลงท่ีได้

จากการศกึษาบทเพลงของสะล้อล้านนา โดย

เป็นเพลงท่ีอยู่ในอัตราจังหวะ 4/4 มีการใช้

บันไดเสียงแบบ G Major Scale , G Major 

Hexatonic scale และ G Pentatonic Scale 

โ ด ย บั น ไ ด เ สี ย ง แ บ บ  G Major 

Hexatonic Scale เป็นบันไดเสียงหลักในบท

เพลง มีการใช้ G Major scale ในช่วงท่อน B 

และมีการใช้ G Pentatonic Scale ในท่อน C 

ใช้อัต ราค วาม เร็ว  ช้ าป าน กล าง 

(Andante ) ตวัดํา เท่ากบั 80 BPM   มีจงัหวะ

ท่ีคงท่ีตายตัว (Tempo Guisto ) โดยท่อน C 

มีการเปล่ียนจงัหวะเป็นช้ามาก (Largo) 
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เรียบเรียงทํานองและการแปรสว่นจงัหวะ โดย

มีแนวคิดของการประยุกต์ใช้ด้านทํานองและ

เทคนิคการบรรเลงท่ีสามารถนํามาประยกุต์ใช้

ซึง่กนัและกนัได้ 

โดยการสร้างสรรค์บทเพลงสําหรับ

การบรรเลงไวโอลินนี ้จะมีการนําเอาทํานอง

ส่วนหนึ่งท่ีได้จากการศึกษามาผสมผสานกับ

การสร้างแนวทํานองขึน้มาใหม่ เป็นการนํา

หลกัการและสําเนียงพืน้ฐานของเพลงไทยมา

เป็นโครงสร้างหลกัในการประพนัธ์ โดยการนํา

เพียงวรรคตอนสัน้ๆมาเป็นหลกัแล้วเรียบเรียง 

ตกแต่ง ดดัแปลงให้เป็นบทประพันธ์ใหม่ แต่

ยังคงสําเนียงและสีสันแบบไทยไว้ และนํา

เทคนิคการบรรเลงไวโอลินมาประยุกต์ใช้

ร่วมกับเทคนิคการบรรเลงสะล้อล้านนาท่ีได้

จากการศกึษา 

การประพัน ธ์  บทเพลง Lanna 

Fiddle’s Dance for violin ensemble 

 

 
 

บทเพลง Lanna fiddle’s dance for 

violin ensemble เป็นการประพันธ์เพลงท่ีได้

จากการศกึษาบทเพลงของสะล้อล้านนา โดย

เป็นเพลงท่ีอยู่ในอัตราจังหวะ 4/4 มีการใช้

บันไดเสียงแบบ G Major Scale , G Major 

Hexatonic scale และ G Pentatonic Scale 

โ ด ย บั น ไ ด เ สี ย ง แ บ บ  G Major 

Hexatonic Scale เป็นบันไดเสียงหลักในบท

เพลง มีการใช้ G Major scale ในช่วงท่อน B 

และมีการใช้ G Pentatonic Scale ในท่อน C 

ใช้อัต ราค วาม เร็ว  ช้ าป าน กล าง 

(Andante ) ตวัดํา เท่ากบั 80 BPM   มีจงัหวะ

ท่ีคงท่ีตายตัว (Tempo Guisto ) โดยท่อน C 

มีการเปล่ียนจงัหวะเป็นช้ามาก (Largo) 
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ในตอนต้นของบทเพลงมีการนํา

ทํานองบางส่วนมาจากบทเพลงสาวไหมท่ีได้

จากการศึกษา โดยได้ใช้เทคนิค การย้ายคีย์ 

(Transposition) มาใช้ และมีการแต่งทํานอง

ใหมเ่ข้าไปในช่วงท่อน A 

 

 
ตัวอย่างทํานองเพลงสาวไหมท่ีได้

จากการศกึษาและนํามาใช้ประพนัธ์ 

ในท่อน B มีการเปล่ียนบันไดเสียง

เป็น G Major scale เน่ืองด้วยมีการเพิ่มโน้ต 

F# เข้ามาทําให้เกิดบนัไดเสียงครบทัง้ 7 เสียง

ขึน้และในท่อน B นีมี้การทํานองบางส่วนของ

ทํานองเพลงพมา่ต๊ะโตง่เตง๋ท่ีได้จากการศกึษา

มาใช้ ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

ตัวอย่างในบทเพลงท่ีปรากฏการใช้

หน่ วยย่อย เอก  (Motif) ของทํ าน องเพ ลง

พมา่ต๊ะโตง่เตง๋ 

แล ะมี ก ารใช้ เท ค นิ ค ก ารซํ า้แน ว

ทํานองเดิม (Repetition) เกิดขึน้โดยใช้การ

ย้ายระดบัโน้ตให้สงูขึน้เป็นคูแ่ปด  

มีการใช้ทํานองพืน้บ้านล้านนาเพลง

ลอ่งแมปิ่งมาใช้ในบทเพลงในห้องท่ี 32 ดงั

ตวัอยา่งท่ีปรากฏ 
 

 
 

มีการใช้การเลียนแบบแนวทํานอง

(Imitation)ขึน้ระหว่างแนวไวโอลิน1 และแนว

ไวโอลนิ 2 ดงัตวัอยา่งห้องท่ี 36-38 
 

 
 

ในท่อน D มีการนําทํานองหลักใน

ตอนต้นกลับมาใช้ใหม่  และเพิ่มท่อนจบ 

(Coda) ก าร ป ร ะ ดั บ ต ก แ ต่ งทํ าน อ ง 

(Ornamentation) ใน บ ท เพ ล ง นี ้มี ก า ร ใ ช้

เทคนิค ซเลอ (Slur) เป็นการสีคนัชกัครัง้เดียว

ต่อการเล่นโน้ตเสียงต่างระดับกันโดยไม่

เปล่ียนทิศทางของคันชัก โดยมีการใช้ซเลอ

แบบ 2 และ 4 โน้ต เช่นเดียวกับคันชักสอง

และคนัชกัส่ีของไทย 

 ตวัอย่างท�านองเพลงสาวไหมท่ีได้จากการ

ศึกษาและน�ามาใช้ประพันธ์
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 ในท่อน B มีการเปลี่ยนบันไดเสียงเป็น G 

Major scale เน่ืองด้วยมีการเพ่ิมโน้ต F# เข้ามา

ท�าให้เกิดบันไดเสียงครบทั้ง 7 เสียงขึ้นและในท่อน 

B นี้มีการท�านองบางส่วนของท�านองเพลงพม่าต๊ะ

โต่งเต๋งที่ได้จากการศึกษามาใช้ ดังตัวอย่าง

 

 

 ตัวอย่างในบทเพลงท่ีปรากฏการใช้หน่วย

ย่อยเอก (Motif) ของท�านองเพลงพม่าต๊ะโต่งเต๋ง

 และมกีารใช้เทคนิคการซ�า้แนวท�านองเดิม 

(Repetition) เกิดขึ้นโดยใช้การย้ายระดับโน้ตให ้

สูงขึ้นเป็นคู่แปด 

 มีการใช ้ท�านองพ้ืนบ้านล้านนาเพลง 

ล่องแม่ปิงมาใช้ในบทเพลงในห้องที ่32 ดงัตัวอย่าง

ที่ปรากฏ

 

 

 มกีารใช้การเลยีนแบบแนวท�านอง(Imitation) 

ขึ้นระหว่างแนวไวโอลิน1 และแนวไวโอลิน 2  

ดังตัวอย่างห้องที่ 36-38

 ในท่อน D มีการน�าท�านองหลักในตอนต้น

กลับมาใช้ใหม่ และเพ่ิมท่อนจบ (Coda) การ

ประดับตกแต่งท�านอง (Ornamentation) ใน

บทเพลงน้ีมีการใช้เทคนิค ซเลอ (Slur) เป็นการ 

สีคันชักครั้งเดียวต่อการเล่นโน้ตเสียงต่างระดับกัน

โดยไม่เปลี่ยนทิศทางของคันชัก โดยมีการใช้ซเลอ

แบบ 2 และ 4 โน้ต เช่นเดียวกับคันชักสองและ

คันชักสี่ของไทย

 มีการใช้เทคนิคการพรมนิ้ว (Trill) เป็นการ

เล่นโน้ต 2 ตัวสลับกันไปมาอย่างรวดเร็ว

 มีการใช้เทคนิคการรูดเสียง(Glissando) 

เป็นการเล่นโน้ตเสียงหน่ึงไปยังอีกเสียงหนึ่งอย่าง

ต่อเน่ืองและรวดเร็ว โดยโน้ตจะมรีะยะห่างระหว่าง

โน้ตค่อนข้างกว้าง

 มีเทคนิคโน้ตรูด (Slide) เป็นเทคนิคการ

เล่ือนนิ้วจากต�าแหน่งหน่ึงไปอีกต�าแหน่งหนึ่ง  

โดยไม่มีการยกนิ้วข้ึนออกจากสาย และใช้ใน

จังหวะค่อนข้างเร็ว โดยโน้ตจะมีระยะห่างระหว่าง

โน้ตแคบ

 มีเทคนิคสะบัดนิ้ว คือการเล่นโน้ตประดับ 

โน้ต 3 ตัวสลับกันอย่างรวดเร็วระหว่างโน้ตหลัก 

ตามด้วยโน้ตที่อยู่เหนือขึ้นไป 1 เสียง และกลับมา

โน้ตหลกัอกีครัง้หน่ึง เรยีกว่า มอร์เดนต์บน (Upper 

mordent)

 มีเทคนิคการดีดสายด้วยมือขวาแทน 

การใช้คันชักสีเรียกว่า เทคนิค Pizzicato (Pizz.) 

โดยท�าการดีดสายไปตลอดจนกว่าจะกลับมาส ี

อีกครั้งเมื่อปรากฏค�าว่า arco สามารถดีดได้ตั้งแต่

สายเดียว ไปจนถึงทั้ง 4 สายพร้อมกันก็ได้ 

 มีการใช้เทคนิคสีสายคู่ เรียกว่า Double 

Stops เป็นการสีสายพร้อมกัน 2 สาย ท�าให้เกิด

เสียงที่ดังกังวานมากขึ้น 
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ในตอนต้นของบทเพลงมีการนํา

ทํานองบางส่วนมาจากบทเพลงสาวไหมท่ีได้

จากการศึกษา โดยได้ใช้เทคนิค การย้ายคีย์ 

(Transposition) มาใช้ และมีการแต่งทํานอง

ใหมเ่ข้าไปในช่วงท่อน A 

 

 
ตัวอย่างทํานองเพลงสาวไหมท่ีได้

จากการศกึษาและนํามาใช้ประพนัธ์ 

ในท่อน B มีการเปล่ียนบันไดเสียง

เป็น G Major scale เน่ืองด้วยมีการเพิ่มโน้ต 

F# เข้ามาทําให้เกิดบนัไดเสียงครบทัง้ 7 เสียง

ขึน้และในท่อน B นีมี้การทํานองบางส่วนของ

ทํานองเพลงพมา่ต๊ะโตง่เตง๋ท่ีได้จากการศกึษา

มาใช้ ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

ตัวอย่างในบทเพลงท่ีปรากฏการใช้

หน่ วยย่อย เอก  (Motif) ของทํ าน องเพ ลง

พมา่ต๊ะโตง่เตง๋ 

แล ะมี ก ารใช้ เท ค นิ ค ก ารซํ า้แน ว

ทํานองเดิม (Repetition) เกิดขึน้โดยใช้การ

ย้ายระดบัโน้ตให้สงูขึน้เป็นคูแ่ปด  

มีการใช้ทํานองพืน้บ้านล้านนาเพลง

ลอ่งแมปิ่งมาใช้ในบทเพลงในห้องท่ี 32 ดงั

ตวัอยา่งท่ีปรากฏ 
 

 
 

มีการใช้การเลียนแบบแนวทํานอง

(Imitation)ขึน้ระหว่างแนวไวโอลิน1 และแนว

ไวโอลนิ 2 ดงัตวัอยา่งห้องท่ี 36-38 
 

 
 

ในท่อน D มีการนําทํานองหลักใน

ตอนต้นกลับมาใช้ใหม่  และเพิ่มท่อนจบ 

(Coda) ก าร ป ร ะ ดั บ ต ก แ ต่ งทํ าน อ ง 

(Ornamentation) ใน บ ท เพ ล ง นี ้มี ก า ร ใ ช้

เทคนิค ซเลอ (Slur) เป็นการสีคนัชกัครัง้เดียว

ต่อการเล่นโน้ตเสียงต่างระดับกันโดยไม่

เปล่ียนทิศทางของคันชัก โดยมีการใช้ซเลอ

แบบ 2 และ 4 โน้ต เช่นเดียวกับคันชักสอง

และคนัชกัส่ีของไทย 
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ในตอนต้นของบทเพลงมีการนํา

ทํานองบางส่วนมาจากบทเพลงสาวไหมท่ีได้

จากการศึกษา โดยได้ใช้เทคนิค การย้ายคีย์ 

(Transposition) มาใช้ และมีการแต่งทํานอง

ใหมเ่ข้าไปในช่วงท่อน A 

 

 
ตัวอย่างทํานองเพลงสาวไหมท่ีได้

จากการศกึษาและนํามาใช้ประพนัธ์ 

ในท่อน B มีการเปล่ียนบันไดเสียง

เป็น G Major scale เน่ืองด้วยมีการเพิ่มโน้ต 

F# เข้ามาทําให้เกิดบนัไดเสียงครบทัง้ 7 เสียง

ขึน้และในท่อน B นีมี้การทํานองบางส่วนของ

ทํานองเพลงพมา่ต๊ะโตง่เตง๋ท่ีได้จากการศกึษา

มาใช้ ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

ตัวอย่างในบทเพลงท่ีปรากฏการใช้

หน่ วยย่อย เอก  (Motif) ของทํ าน องเพ ลง

พมา่ต๊ะโตง่เตง๋ 

แล ะมี ก ารใช้ เท ค นิ ค ก ารซํ า้แน ว

ทํานองเดิม (Repetition) เกิดขึน้โดยใช้การ

ย้ายระดบัโน้ตให้สงูขึน้เป็นคูแ่ปด  

มีการใช้ทํานองพืน้บ้านล้านนาเพลง

ลอ่งแมปิ่งมาใช้ในบทเพลงในห้องท่ี 32 ดงั

ตวัอยา่งท่ีปรากฏ 
 

 
 

มีการใช้การเลียนแบบแนวทํานอง

(Imitation)ขึน้ระหว่างแนวไวโอลิน1 และแนว

ไวโอลนิ 2 ดงัตวัอยา่งห้องท่ี 36-38 
 

 
 

ในท่อน D มีการนําทํานองหลักใน

ตอนต้นกลับมาใช้ใหม่  และเพิ่มท่อนจบ 

(Coda) ก าร ป ร ะ ดั บ ต ก แ ต่ งทํ าน อ ง 

(Ornamentation) ใน บ ท เพ ล ง นี ้มี ก า ร ใ ช้

เทคนิค ซเลอ (Slur) เป็นการสีคนัชกัครัง้เดียว

ต่อการเล่นโน้ตเสียงต่างระดับกันโดยไม่

เปล่ียนทิศทางของคันชัก โดยมีการใช้ซเลอ

แบบ 2 และ 4 โน้ต เช่นเดียวกับคันชักสอง

และคนัชกัส่ีของไทย 



วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
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 ขัน้ตอนต่อมาเมือ่ท�าการประพันธ์แล้วเสรจ็ 

ได้เสนอให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณา เมื่อพิจารณาแล้ว

จึงด�าเนินการแก้ไข ปรับปรุง(ถ้ามี) จนผลงานผ่าน

ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ โดยเกณฑ์การประเมิน 

ผลงานสร้างสรรค์บทเพลงส�าหรับบรรเลงไวโอลิน 

จะประกอบด้วย 10 ด้าน ดังนี้ 

 1.  มกีารน�าหลกัทฤษฎีดนตรแีละหลกัการ

ประพันธ์เพลงร่วมสมัยไทยมาใช้อย่างเหมาะสม

 2.  มีความคิดสร้างสรรค์ทางดนตรี

 3.  มีความน่าสนใจในบทเพลง

 4.  บทประพันธ์แสดงถึงความเชี่ยวชาญ

ทางด้านเทคนิคการบรรเลงไวโอลิน

 5.  บทเพลงมคีวามเหมาะสมในการบรรเลง

ไวโอลิน

 6.  มีความเชื่อมโยงด้านดนตรีท่ีศึกษา 

กับการประพันธ์บทเพลง

 7.  มกีารน�าองค์ความรูด้้านดนตรโีดยรวม

ที่ได้จากการศึกษามาประยุกต์ใช้ในบทประพันธ์

 8. บทเพลงทีป่ระพันธ์แสดงถึงความเหมาะ

สมกับงานสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางควิทยา 

(Ethnomusicology)

 9. มกีารใช้เทคนคิการบรรเลง ลลีา ส�าเนียง

ทางดนตรีที่แสดงถึงการน�าดนตรีไทยมาประยุกต์

ใช้อย่างเหมาะสม

 10.  บทประพันธ์แสดงถึงศักยภาพด้าน

การบรรเลงไวโอลินในระดับกลาง (Intermediate) 

ถึงระดับสูง (Advance) อย่างเหมาะสม

 ในการน�าเสนอผลงาน ผู้วิจัยได้น�าเสนอ 

ผลงานทั้งด้านเอกสารงานวิจัยเชิงคุณภาพด้าน 

มานุษยดุริยางควิทยา และด้านการแสดงผลงาน

ด้านบทเพลงทีป่ระพันธ์ โดยการน�าเสนอในรปูแบบ

ของการแสดง Violin Ensemble

สรุปผลการวิจัย 

 สรุปการวิจัยด้านคุณลักษณะทางดนตร ี

ได้ดังนี้

 ด้านบันไดเสียงท่ีใช้ (Scale / Mode)  

ในบทเพลงสะล้อล้านนา มีทั้งการใช้ที่คล้ายกัน

คือบันไดเสียงแบบ 5 เสียง เรียกว่า Pentatonic 

Scaleและบันไดเสียงแบบ 6 เสียง เรียกว่า 

Hexatonic Scale 

 จังหวะและความเรว็ (Rhythm &Tempo) 

คล้ายคลึงกัน เพลงทุกเพลงอยู่ในอัตราจังหวะ 2/4 

มจีงัหวะท่ีคงท่ีตายตวั (Tempo Guisto ) มคีวามเร็ว

ตั้งแต่ช ้า (Larghetto) จนถึง ช ้าปานกลาง 

(Andante)

 รูปลกัษณ์ของท�านอง (Melodic Contour) 

คล้ายคลึงกัน คือมีรูปลักษณ์ของท�านอง 3 รูปแบบ

คือ แบบเชื่อมโยงติดต่อกัน (Conjunctive), แบบ

ไม่เช่ือมโยงต่อกัน(Disjunctive) และแบบแนวท�า

นองข้ึนๆ ลงๆ สลับกันคล้ายฟันปลา (Undulating ) 

 รปูแบบของบทเพลง (Form) คล้ายคลงึ

กัน คือเป็นเพลงสั้นท�านองเดียว (Iterative) 

 สรปุการวเิคราะห์และเทคนิคการบรรเลง

ท่ีใช้ในบทเพลง Lanna Fiddle’s Dance for  

violin ensemble

 มีการใช้บันไดเสียงแบบ G Major Scale , 

G Major Hexatonic scale และ G Pentatonic 

Scaleใช้อัตราความเร็ว ช้าปานกลาง ( Andante ) 

ตัวด�า เท่ากับ 80 BPM มีจังหวะที่คงที่ตายตัว 

(Tempo Guisto )

  การน�าท�านองพื้นบ้านมาประยุกต์ใช้

 มีการน�าท�านองสั้นๆจากบทเพลงสะล้อ

ล้านนาทีไ่ด้จากการศกึษามาใช้ ได้แก่ เพลงซอป่ันฝ้าย 

พม่าต๊ะโต่งเต๋ง เพลงสาวไหม ล่องแม่ปิง มีเทคนิค
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การพัฒนาแนวท�านอง เช่นมีการใช้เทคนิคการ

เปลี่ยนจังหวะแต่คงโน้ตเดิม (Modifying the 

length of the notes) 

 -  มีการใช้ห้วงล�าดับท�านอง (Melodic 

sequence) 

 -  มีการย้ายช่วงคู่แปด (Octave transfer) 

เป็นการย้ายระดบัเสยีงทีก่�าลงัด�าเนนิอยู่ ขึน้หรอืลง 

1 ช่วงคูแ่ปดเป็นอย่างน้อย ท�าให้ท�านองกระโดดไป

อยู่ช่วงคู่แปดอื่น

 -  ใช้วิธี Modified repetitions วิธีน้ีน�ามา

ใช้ในการแปรท�านองต่างๆ (Variations) ซึง่การแปร

ท�านอง 

 -  มีการใช ้เทคนิคการเลียนแบบแนว

ท�านองระหว่างกัน (Imitation)

 -  มีการใช ้ เทคนิคการขยายค ่า โน ้ต 

(Augmentations) 

 -  มกีารใช้เทคนิคลดค่าโน้ต (Diminutions) 

 เทคนิคไวโอลินที่ใช้ในการประพันธ์

 เทคนิคคันชัก (Bowing Techniques)

 1.  Detaché Bowing (การเล่นหนึ่งโน้ต 

ต่อการลากคันชักหนึ่งครั้ง หรือคันชักหนึ่ง)

 2.  Slur/Legato Bowing (การเล่นโน้ต

ตัง้แต่สองโน้ตขึน้ไปต่อการลากคนัชกัหนึง่ครัง้ หรอื

คันชักสอง คันชักสาม คันชักสี่ของสะล้อ)

 3.  Fast Detaché Bowing with Repeated 

Notes (การเลน่โน้ตระดบัเสียงเดมิซ�้ากนัในจงัหวะ

เร็วและใช้คันชักแบบสลับ หรือการสะบัดคันชัก)

 4.  Tremolo (การรวัคันชกัใช้ปลายคันชกั)

 5.  Staccato, Slur Staccato Bowing 

(การเล่นโน้ตเสียงสั้น 

 6.  Fast Detaché Bowing with Different 

Notes (การเล่นโน้ตระดบัเสยีงต่างกันในจงัหวะเร็ว

และใช้คันชักแบบสลับ หรือการขยี้คันชัก)

 7.  Slur Crossing Strings (การเล่นสลับ

สายไปมาโดยใช้การรวบคันชัก) 

 8.  Double Stops (การสีสายคู่ เป็นการ

บรรเลงสองสายพร้อมกันในการสีหนึ่งครั้ง)

 9.  Multiple Stops (การสีพร้อมกันหลาย

สาย หรือเป็นการเล่นในรูปแบบคอร์ด)

 10. Portato (เล่นให้เสียงยืดยาวต่อเนื่อง

ขึ้น)

 11. Spiccato, Staccatissimo (การเด้ง

คันชักออกจากสาย ให้เสียงโน้ตที่สั้นมาก)

 เทคนิคมือซ้าย (Left hand Techniques)

 1.  Slide (การใช้โน้ตรูด ระดับโน้ตใกล้

เคียงกัน)

 2.  Grace note (การใช้โน้ตสะบัด)

 3.  Mordent (การสะบัดนิ้ว)

 4.  Trill (การพรมนิ้ว)

 5.  Shifting (การเลื่อนต�าแหน่งนิ้วไปยัง

เสียงที่สูงขึ้นหรือต�่าลงก็ได้)

 6.  Glissando (การรูดเสียง โดยมรีะยะข้ัน

คู่เสียงระหว่างโน้ตค่อนข้างกว้าง

อภิปรายผล

 การศกึษาเพลงพ้ืนบ้านสะล้อล้านนาสู่การ

สร้างสรรค์บทเพลง violin ensemble เป็นการวิจัย

เชิงสร้างสรรค์ทางมานุษยดุริยางค-วิทยาท่ีได้น�า

องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดนตรีสะล้อล้านนา 

น�ามาบูรณาการองค์ความรู้ใหม่เกิดเป็นผลงาน 
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บทประพันธ์ร่วมสมัยไทย ท่ีใช้พ้ืนฐานของดนตรี 

พื้นบ้านสะล้อล้านนามาประยุกต์ใช้ร่วมกับศาสตร์

ของการบรรเลงไวโอลิน ท�าให้เกิดท้ังการอนุรักษ์

และพัฒนาดนตรีพ้ืนบ้านของไทยข้ึน สามารถน�า

องค์ความรูท่ี้ได้ไปใช้เผยแพร่ได้ในระดับสากล และ

ต่อยอดการเรียนรู ้ เ พ่ือเพ่ิมทักษะการบรรเลง

ไวโอลินในระดับสูงต่อไปได้ 

ข้อเสนอแนะ

 ในการท�าการวิจัยเชิงสร้างสรรค์ด้านมา

นุษยดรุยิางควทิยา ผูวิ้จยัควรค�านงึถึงศักยภาพของ

ตัวผู ้วิจัยเป็นส�าคัญว่ามีความถนัดด้านใด เพ่ือ

สามารถสร้างสรรค์ผลงานทางดนตรไีด้ดทีีส่ดุ และ

สามารถท�าการวิจัยในเครื่องดนตรีพ้ืนบ้านชนิด

อื่นๆของไทย บทเพลงพ้ืนบ้านในพ้ืนท่ีหรือชุมชน

อื่นๆตามความเหมาะสมเพ่ือสร้างความรู้ความ

เข้าใจที่มากขึ้น 

 ซึง่สามารถน�าเสนอผลงานออกมาได้หลาย

รูป อาทิ การสร้างสรรค์บทเพลงส�าหรับวงดนตรี 

รูปแบบต่างๆ วงเครื่องสาย วงเครื่องเป่า วงเครื่อง

กระทบ วงดุริยางค์ขนาดเล็กขนาดใหญ่ หรือ 

วงดนตรีร่วมสมยัอ่ืนๆ ก็ได้ ท้ังน้ีขึน้อยู่กับการพิจารณา

ตามความเหมาะสมของผู้วิจัยเอง
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