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 การวิเคราะหดนตรีประกอบภาพยนตร: กรณีศึกษาภาพยนตรเร่ือง ”ปนใหญ จอมสลัด” ประพันธ

โดยชาติชาย พงษประภาพันธ เปนการวิจัยเพื่อศึกษาขอมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของ ชาติชาย 

พงษประภาพันธ  และเพื่อศึกษาวิเคราะหองคประกอบของดนตรีประกอบภาพยนตรเร่ืองปนใหญจอมสลัด 

(Queens of Langkasuka) ประพันธโดย ชาติชาย พงษประภาพันธโดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพแบบ

พรรณนาวิเคราะห 

 

 ผลการวิจยัพบวา 

 1. ผลการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและผลงานของชาติชาย  พงษประภาพันธ                 
ชาติชาย พงษประภาพันธ เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 ป วอก ที่อําเภอ หนองมวง 

จังหวัด ลพบุรี ไดรับการศึกษาดานดนตรีในขณะที่กําลังศึกษาอยูชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยคุณครูชื่อ 

วิโรจน ทองทาบ เปนผูเปดประตูเขาสูโลกของดนตรี ป พ.ศ.2538 จบการศึกษาตอที่วิทยาลัยดนตรีเบิรคลี 

(Berklee College of Music) รัฐแมสซาชูเสส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในสาขาวิชา วิศวกรรมดานเสียง 

(Sound Engineer) เร่ิมเขาสูวงการประพันธดนตรีประกอบภาพยนตรในป พ.ศ. 2541 โดยคุณนนทรีย นิมิบุตร 

และคุณภควัฒน ไววิทยะ เปนผูใหโอกาสทําเพลงประกอบภาพยนตรเร่ือง “นางนาก” ซึ่งจากผลสําเร็จใน

คร้ังนี้จึงถือวาเปนกาวแรกของชาติชาย พงษประภาพันธในอาชีพนักประพันธดนตรีประกอบภาพยนตร  

โดยภาพองครวมเกี่ยวกับความเปนตัวตนของวิถีชีวิตการเปนนักประพันธดนตรีประกอบภาพยนตรพบวา 

“ชาติชาย พงษประภาพันธ เปนนักประพันธดนตรี  ที่มิไดเปนเพียงนักดนตรีอยางเดียว  ยังเปนคนทําหนัง 

(Film Maker) ที่เปนนักออกแบบเสียง (Sound Designer) ที่เขาใจในวิธีคิดเชิงสรางสรรคในรสนิยมแบบ 

นักโฆษณา ไมไดเปนนักประพันธดนตรี (Music Composer) อยางเดียวเทานั้น แตเปนคนที่เอาเรื่องของ

การออกแบบเสียง (Sound Design) มาเลาเรื่องกับภาพยนตร 

 2.  ผลการศึกษาวิเคราะหองคประกอบของดนตรีประกอบภาพยนตรเร่ืองปนใหญจอมสลัด 

ประพันธโดย ชาติชาย พงษประภาพันธ พบวาดนตรีประกอบภาพยนตรเร่ืองปนใหญจอมสลัด ใชบันได

เสียง (Scale) ที่เปนบันไดเสียงที่ประดิษฐข้ึนมาใหม (Synthetic scale) ซึ่งเปนการผสมกันระหวางบันได

เสียงแบบไมเนอร (Minor Scale) และ ฟริเจียนโหมด (Phrygian Mode) โดยภาพองครวมของทํานองหลัก 

(Theme Song) แบงออกเปน 3 แนวทํานองหลักคือ 1.ทํานองหลักของนครลังกาสุกะ 2.ทํานองหลักของ

วิชาดูหลํา 3.ทํานองหลักของการตอสู ซึ่งวิธีการประพันธดนตรีจะมีความสัมพันธบนความเขาใจในการสื่อ



ความหมายเชิงจิตวิทยาระหวางองคประกอบดานตางๆของภาพและองคประกอบดานตางๆของเสียง 

ตามลําดับสําคัญของมิติเสียงในภาพยนตร  โดยมีวิถีในการประพันธเพื่อชวยเสริมขยายและโอบอุมใหภาพ

และบทสนทนาใหตรงตามทิศทางที่ภาพยนตรตองการจะสื่อสาร โดยมีวิธีการสรางเอกลักษณใหกับ

ภาพยนตรดวยวิธีการนําเครื่องดนตรีอินโดนีเซียมาผสมเขากันกับดนตรีอิเลคทรอนิกส (Electronic Music)

และการประพันธดนตรีเพื่อใหเหมาะกับขนาดของเรื่องราวและบรรยากาศของภาพยนตร โดยการปรุง

บรรยากาศภาพยนตรใหแปลกใหมทันสมัย, ใหหรูหรา, ใหเหมาะกับส่ิงที่สมมุติข้ึนหรือเร่ืองเกินจริง  

นอกจากนั้นการประพันธดนตรีประกอบภาพยนตรเร่ืองปนใหญจอมสลัด ใชวิธีการสนับสนุนกันระหวาง

ภาษาภาพยนตรและเสียงดนตรีประกอบ ที่เปนไปในลักษณะวิธีการเดียวกันกับบทสนทนา (Dialogue) 

โดยการสื่อสาร (Communication) ตอกัน ซึ่งมีวิธีการในรูปแบบเฉพาะของตัวเองโดยสามารถแบงไดเปน 2 

รูปแบบคือรูปแบบที่ 1 การชวยกันเลาเรื่องและรูปแบบที่ 2 การชวยสื่อความนัย  ซึ่งบทบาทของดนตรี

ประกอบภาพยนตรเร่ืองปนใหญจอมสลัด ใหความสําคัญกับการสื่อสาร (Communication) ดวยวิธีการ

ชวยสื่อความนัย เปนหลัก โดยที่มีวิธีการชวยกันเลาเรื่อง เปนการสนับสนุน 
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 A Study of Film Music Score: A Case Study of “Queens of Langkasuka” Composed by 

Chatchai Pongprapaphat, This thesis is to study the biography and art works of Chatchai 

Pongprapaphat, and to analyse Film Music Score: A Case Study of “Queens of Langkasuka”    

of the Chatchai Pongprapaphat by descriptive and qualitative research. 
 The results were as follows:  

 1.  The analysis Chatchai Phongpraphan's biography. He was born on Thursday, the 

28th November, 1968 at Nong Muang, Loburi. His background musical knowledge in high 

school started by Virot Thongtap  who found music in 1987.  He graduated from Berklee college 

of music in Massachucette, USA with sound engineer. He revealed his musical career in 1998 

by Mr. Nonhthee Minibut and Mr. Pakawat Whaivittaya who gave a chance to him to produce 

the soundtrack’s  ‘Nangnag’. This step made him become a famous musical. His overall image 

shows life style on his career, do to Film Maker and Sound Designer in his creative way.  He 

wasn’t only Music Composer but he combined with Sound Design to tell story in the movie as 

well. 

 2. The result of the analysis element of soundtrack in Puen Yai Jom Salad (Queens of 

Langkasuka), composed by Chatchai Phongpraphaphan, found that the soundtrack in this 

movie used the new created scale (Synthetic scale) which was combined between a Minor 

scale and Phrygian mode. An overall image of theme song is divided into 3 groups: 1. Theme 

song of Langkasuka 2. Theme song of Doo-lam subjectt  3. Theme song of battle. The method 

of music composing was related to the understanding of the psychological interpretation 

between the elements of picture and elements of sound in order of significance of sound 

dimension in movie. The way of composing was for enhance and support picture and dialogue 

to match the direction that movie want to communicate. There was a method to create a unique 

movie by used Indonesian musical instrument integrated with electronic music and music 

composing is to be suitable for the story size and surrounding of movie by decorated all these 

surroundings to be more modern, luxury, and to be appropriate with supposing or outré things. 



Moreover, soundtrack composing in Puen Yai Jom Salad (Queens of Langkasuka) used 

supporting way between movie language and soundtrack which is the same way of dialogue by 

communicate to each other. There is a unique way which divided into 2 types: 1. Narration 2. 

Implication which roles of soundtrack in Puen Yai Jom Salad (Queens of Langkasuka) 

emphasize the communication by mainly used the implication and the narration used for 

supporting. 
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ประกาศคุณูประการ 
 

 วิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จสมบูรณได เพราะไดรับความรวมมือและความชวยเหลือจากบุคคลหลาย

ฝาย ทําใหผูวิจัยมีความมุมานะและเพียรพยายามในการทําปริญญานิพนธฉบับนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ชนิดา ตังเดชะหิรัญ ประธานที่ปรึกษาปริญญานิพนธ รองศาสตราจารย 

ดร. มานพ วิสุทธิแพทย รองศาสตราจารย ดร. กาญจนา อินทรสุนานนท กรรมการที่ปรึกษาปริญญานิพนธ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อนรรฆ จรัณยานนท กรรมการสอบปริญญานิพนธ ตลอดจนคณาจารยทุกทานใน

ภาควิชาดุริยางคศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตรที่ชวยเหลือ

และใหคําแนะนําปรึกษาแกผูวิจัย จนปริญญานิพนธฉบับนี้เสร็จสมบูรณ 

 ขอกราบขอบพระคุณ คุณชาติชาย พงษประภาพันธที่ใหการตอนรับและถายทอดความรูแกผูวิจัย

ในการการจัดเก็บขอมูลเปนอยางดี จนทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณและสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สายสุนีย หะหวัง อาจารยประวิทย ขาวปลื้ม          

ผูอบรมส่ังสอน ใหความรู ใหกําลังใจ และใหคําปรึกษาในการจัดทําปริญญานิพนธฉบับนี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย สหชัย วิวัฒนปฐพี ผูใหการศึกษาวิชาดนตรีสากล          

จนผูวิจัยสามารถอานโนตออกและเขียนโนตได 

 ขอขอบพระคุณ คุณโกเมศ จงเจริญ ที่คอยเปนกําลังใจ ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาในการ

จัดทําปริญญานิพนธฉบับนี้ 

 ขอขอบพระคุณ คุณพยนต เพิ่มสิทธิ์ ที่คอยเปนกําลังใจ ใหคําแนะนําและใหคําปรึกษาในการ
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

นบัจากอดีตกาล เสียง (Sound) มีอิทธิพลตอ่วิถีการดําเนินชีวิตของมนษุย์ตลอดมา ไมว่า่

มนษุย์จะดําเนินกิจกรรมใด ๆ ก็มกัจะมีเสียงประกอบไปกบักิจกรรมนัน้ ๆ เชน่เสียงเคาะไม้ เพ่ือเป็น

สญัญาณการเตรียมจะลา่สตัว์, เสียงกลองศกึเพ่ือแสดงอํานาจและเรียกขวญัให้กองทพัเกิดความ  ฮกึเหอม  

เสียงกลองเพลงท่ีบง่บอกถึงเวลาฉนัภตัรหารของพระสงฆ์ เสียงระฆงักงัสดารท่ีบง่บอกถึงวดัใน  

ศาสนาพทุธ เสียงสวดมนต์ของศาสนาอิสลามท่ีบง่บอกถึงกลุม่ชนชาตพินัธ์ท่ีอาศยัในระแหวกนัน้เป็นต้น  

ด้วยวิถีชีวิตและรสนิยมของสงัคมท่ีแตกตา่งกนั  การแยกกนัระหวา่งเสียงท่ีพึง่ประสงค์และไมพ่ึง่ประสงค์

จงึแตกตา่งกนัไปตามกิจกรรมตา่ง ๆ ในวิถีทางดําเนินชีวิตของสงัคมนัน้ ๆ ด้วยอิทธิพลของเสียงดงัท่ี

กลา่วไว้แล้ว โดยเฉพาะอยา่งย่ิง “เสียงดนตรี” (Sound of music) จะมีอิทธิพลตอ่ร่างกา ยและจิตใจ

มนษุย์ในชนดิท่ีวา่เป็นเงาตามตวัเลยก็วา่ได้ “เม่ือร่างกายสมัผสัตอ่เสียงดนตรี จงัหวะดนตรีมีอิทธิพล

ทําให้ร่างกายเคล่ือนไหวขยบัตามจงัหวะ เสียงดนตรีมีอิทธิพลตอ่จติใจ ทําให้เกิดความรู้สกึถึงความ

เป็นปัจจบุนั ทําให้นกึถึงอดีตและทําให้นกึถึงอนาคต ดนตรีทําให้อาร มณ์เปล่ียนไปตามมติกิาลเวลา 

อาจจะเป็นอารมณ์ท่ีรําลกึถึงอดีต  อาจจะเป็นการสร้างอารมณ์ปัจจบุนัและอาจจะสร้างให้เกิดเป็น    

จตินาการได้” (สกุรี เจริญสขุ. 2550: 62) 

ในสมยัดกึดําบรรพ์ดนตรีใช้สําหรับพิธีกรรมของความเช่ือถือในลทัธิศาสนา การทํางานเป็น

สญัญาณในสงครามและเพ่ือการผอ่นคลายอารมณ์  จนมาถึงดนตรีในปัจจบุนัดนตรีได้มีวิวฒัน าการ

ในลกัษณะดนตรีเพ่ือการพาณิชย์ (Music for the commercial) เพิม่เข้ามาอีกลกัษณะหนึง่เชน่ มาใน

รูปแบบของดนตรีประกอบส่ือวิทยแุละโทรทศัน์, ดนตรีประกอบส่ือโฆษณาสินค้าตา่ งๆ, ดนตรีประกอบ

ส่ือด้านมลัตมีิเดียตา่ง ๆ เป็นต้น โดยดนตรีเพ่ือการพาณิชย์  ดงักลา่วล้วนมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการสร้าง

จินตนาภาพ (Image) ให้ตรงตามค วามต้องการของส่ือเพ่ือการพาณิชย์ นัน้ๆ ต้องการจะให้เป็นดัง่

จินตนาการ 

ดนตรีประกอบภาพยนตร์เป็นงานการประพนัธ์ดนตรีเพ่ือส ร้างจินตนาภาพเชน่กนั โดยต้อง

อาศยัความเข้าใจในศาสตร์ศลิปะแขนงอ่ืนด้วย เน่ืองจากภาพยนตร์เป็นศลิปะท่ีได้รวบรวมศลิปะ     

ทกุแขนงเข้าไว้ด้วยกนั อาทิเชน่ จิตรกรรม, ประตมิากรรม, สถาปัตยกรรม, วรรณกรรม, นาฏกรรม และ

ดนตรีเป็นต้น  โดยท่ีศลิปะทกุแขนงจะต้องปรับตวัเข้าหากั นเพ่ือให้เกิดงานศลิปะท่ีมีโลกทศัน์เดียวกนั

อีกทัง้ยงัเป็นการส่ือสารกนัระหวา่งภาพยนตร์กบัผู้ชมภาพยนตร์ เพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกนักบัจินตนาการ

ของภาพยนตร์  



2 

 
มีแนวคดิเก่ียวกบังานศลิปะ  กลา่วไว้วา่ “ในภาพหนึง่ภาพจะมีเสียงเกิดขึน้ในจินตนาการของ

ภาพๆ นัน้ และในเสียงหนึง่เสียงจะมีภาพเกิดขึน้ในจินตนาการของเสียงๆ นัน้”  ดงันัน้การถ่ายทอดงาน

ศลิปะอยา่งสมบรูณ์ ศลิปินในทกุแขนงมีความปรารถนาให้การถ่ายทอดงานศลิปะของตนเองแสดง

ออกมาได้ใกล้มิตแิหง่จินตนาการของตนเองมากท่ีสดุ ดงันัน้ภาพยนตร์จงึเป็นส่ือท่ีแสดงออกมาวา่ ด้วย

เร่ืองของภาพและเสียงเป็นหลกั และภาพยนตร์ยงัสามารถส่ือความรู้สกึจินตนาการของศลิปินผู้สร้างสรรค์

งานศลิปะกบัผู้ เสพงานศลิปะหรือผู้ชมภาพยนตร์ได้อยา่งเป็นรูปธรรมชดัเจน ดนตรีประกอบ ภาพยนตร์

เป็นศาสตร์และศลิปะท่ีมีความสําคญัอยูไ่มน้่อยในโลกของภาพยนตร์  เน่ืองจากอิทธิพลของเสียงดนตรีมี

ผลตอ่ร่างกายและจติใจมนษุย์ประดจุเงาตามตวัเลยก็วา่ได้ 

หากจะกลา่วไปแล้ว ดนตรีเพ่ือประกอบการแสดงได้มีการริเร่ิมมาตัง้แตย่คุสมยักรีก ภายหลงั

ท่ี ปาเลสตรีนาได้เสียชีวิตเม่ือ ค .ศ. 1594 ได้มีคณะบคุคลกลุม่หนึง่อนัประกอบด้วยกลุม่ศลิปินและผู้

อปุถมัภ์ศลิปะ รวมตวักนัโดยมีจดุประสงค์เพ่ือปรับปรุงดนตรีเสียใหม ่ ให้ตรงตามหลกัการของพลาโต  

ปราชญ์ชาวกรีกและจดัการแสดงบนเวทีโดยนําบทละครของกรีกในสมยัโบราณมาแตง่ใหมใ่สทํ่านอง

เพลงให้ตรงความหมายและอารมณ์ตามคําร้อง  มุง่หมายให้เกิดความถกูต้องชดัเจนในถ้อยคําของบท

ประพนั ธ์  โดยเน้นอารมณ์การแสดงออกทา่ทางอิริยาบถตา่งๆ การแตง่กายตามเนือ้เร่ืองและดนตรี

ประกอบจะสอดคล้องตามบทถ้อยคําประพนัธ์ตลอดจนอารมณ์อิริยาบถวา่ตวัละครไปด้วย  โดยให้ช่ือ

การแสดงเร่ิมใหมนี่ว้า่ อปุรากร (Opera) 

 ฟรานซ์ ชเูบอร์ต (Franz Shubert) ซึง่เป็นนกัดนตรีคนแรกท่ีตระหนกัถึงคณุสมบตั ิ3 ประการ

ของบทกวี อนัได้แก่ อารมณ์ ความมุง่หมาย และโครงสร้างในรูปแบบตา่งๆ ของบทกวี สามารถนํามาใช้

ผสมผสานกบัดนตรีได้อยา่งกลมกลอ่มแนบแนน่ โดยไมต้่องเสียสละคณุคา่ของฝ่ายหนึง่ฝ่ายใด         

จนนกัประพนัธ์เพลงรุ่นหลงัเกิดความคดิใหมแ่ละประดษิฐ์เพลงขึน้อีกชนิดหนึง่เรียกวา่ ซิมโฟนิค โพเอม 

(Symphonic Poem) ในเวลาตอ่มา เขาผู้นัน้คือ เฮ็กเตอร์ แบร์ลิโอส (Hector Berlioz) โดย แบร์ลโิอส 

เป็นนกัประพนัธ์คนแรกท่ีต้องใช้คําอธิบายดนตรีท่ีนอกเหนือไปจากการบรรยายดนตรีตามทฤษฎี  

ดนตรีของแบร์ลิโอสเป็นดนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัชีวิตมนษุย์และภาพท่ีตรงตรึงฝังแนน่อยูใ่นสมอง 

ความนกึคดิของมนษุย์และความประทบัใจ ตอ่มาฟรานซ์ ลสิต์ (Franz list) ได้สืบทอดความคดินีจ้น

พฒันาเป็นดนตรีเรียกวา่ “โปรแกรมมิวสิก” สว่นริชาร์ด วากเนอร์ (Richard Wagner) ได้แสดงอดุมคติ

ในงานศลิปะแหง่อนาคตไว้วา่ จะต้องแสดงออกเป็น 3 ทางคือ การแสดงออกด้วยทา่ทาง ภาษากวี 

และเสียงดนตรีซึง่เป็นศลิปะท่ีแสดงให้เห็นความสามารถทัง้หมดของมนษุย์โดยไมมี่ศลิปะใดเป็นรอง

กนั จดุมุง่หมายนีเ้รียกรวมกนัวา่ มวิสิก ดรามา่ (Music Drama) หรือ นาฏกรรมดนตรี ซึง่มีความหมาย

วา่ มิตรภาพของศิ ลปินทกุสาขาท่ีร่วมแรงร่วมใจในป ณิธานอนัเดียวกนัและจะต้องสร้างกลุม่ชนให้

สํานกึวา่งานศลิปะเป็นอาชีวะมใิชส่ิง่ทําเลน่เพ่ือความสนกุสนานแตเ่พียงอยา่งเดียวเทา่นัน้ จะต้องให้
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ความอปุถมัภ์คํา้จนุให้สามารถดําเนินงานได้ตลอดไ ปอีกด้วย (ละเอียด เหราบตัย์ . 2522: 84,85, 98, 

102,105 และ 106) เน่ืองด้วยแนวคดิของคีตกวีทัง้ 4 ทา่น ได้มีทศันะเก่ียวกบังานศลิปะแหง่อนาคตกาล

วา่ศลิปะแหง่อนาคตควรจะเป็นศลิปะท่ีให้ความสําคญัตอ่กนัและกนัในทกุแขนงโดยเป็นศลิปะท่ีสะท้อน

ให้เห็นความสามารถของมนษุย์ในทกุๆ ด้าน ซึง่สงัคมปัจจบุนัก็มีแนวโน้มตอ่เข้าหากนัดัง่แนวคดิของ

คีตกวีทัง้ 4 ทา่น      

จากนัน้ก็มีวิวฒันาการเร่ือยมาจากดนตรีประกอบการแสดงตา่ง ๆ มาจนถึงดนตรีประกอบ

ภาพยนตร์ โดยเร่ิมจากนําดนตรีมาประกอบภาพยนตร์ท่ีไมมี่เสียก่อนหรือเรียกอีกอยา่งวา่ภาพยนตร์เงียบ  

ในชว่งนีเ้สียงดนตรีมีบทบาทสําคญัในภาพยนตร์ดงันีจ้ากแนวคดิของ ฮาน อิสเลอร์ (Hanns Eisler) 

นกัประพนัธ์ดนตรีได้กลา่วไว้วา่ในหนงัสือเร่ือง “Composing for the Films” ไว้วา่ในภาพยนตร์เงียบ

จะต้องมี “ghostly effect” ซึง่ดนตรีประกอบระหวา่งการฉายภาพยนตร์เงียบนัน้ต้องทําหน้าท่ีเป็น

เหมือนกบัเป็นเงาคือ มีเสียงออกมาจากภาพโดยท่ีผู้ชมได้ยินแตไ่มเ่ห็น และอีกแนวคดิหนึง่ของ เคริท 

ลอนดอน (Kurt London) กลา่วไว้วา่ดนตรีประกอบทําหน้าท่ีกลบเ สียงรบกวนของเคร่ืองฉายโดยใช้

เสียงดนตรีท่ีไมด่งัเกินไปหรือเบาเกินไป   

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ในประเทศไทย นบัจากปี พ .ศ. 2440 จนถึงปี พ .ศ. 2448 ได้มีคณะ

ฉายภาพยนตร์เร่จากตา่งประเทศเดนิทางเข้ามาจดัฉายภาพยนตร์เก็บคา่เข้าชมจากสาธารณชนเป็น

ครัง้แรกในประเทศสยาม โดยดนตรี ประกอบภาพยนตร์ก็มีเพ่ือวตัถปุระสงค์เดียวกนักบัแนวความคดิ

ของ เคร์ิท ลอนดอน (Kurt London) คือเพ่ือกลบเสียงเคร่ืองฉายเพ่ือไมใ่ห้เกิดความวงัเวงด้วยการเปิด

แผน่เสียงประกอบแล้วตอ่มาก็ใช้วงดนตรีบรรเลงประกอบไปกบัภาพยนตร์ ลกัษณะวงดนตรีท่ีใช้บรรเลง

เป็นวงเคร่ืองสาย เปี ยโนหรือออร์แกนประกอบบ้าง , แตรวงบ้าง โดยจะเร่ิมต้นบรรเลงตัง้แตต่อนย่ําค่ํา

ก่อนภาพยนตร์ทําการฉายเพ่ือเรียกความสนใจอยูห่น้าโรงภาพยนตร์ก่อน จากนัน้เม่ือถึงเวลาฉายก็จะ

เคล่ือนย้ายวงดนตรีมาเพ่ือบรรเลงประกอบไปกบัภาพยนตร์บนจอโดยบรรเลงคูไ่ปและจะมีควิเพลง

กําหนดให้วา่ตอนใดจะใช้เพลงในทว่งทํานองใดเชน่ เพลงเศร้าใช้กบัฉากเศร้า  เพลงเสมอใช้กบัฉากท่ี

เดนิเร่ือง และเพลงเชดิใช้กบัฉากการตอ่สู้ชกตอ่ยหรือไลล่า่กนั นอกจากวงดนตรีหน้าจอแล้ว หลงัจอ

ของแตล่ะโรงจะมีคณะทําเสียงประกอบตา่งๆ ในภาพยนตร์อีกด้วย ในสมยันัน้เรียกวงดนตรีหน้าจอนัน้

วา่ “Background Music” และเรียกคณะทําเสียงประกอบตา่งๆ นัน้วา่ “Local Sound” ในปี พ.ศ. 2473 

ได้พฒันาการบรรเลงดนตรีในภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์เสียง โดยบริษัทเสียงศรีกรุง ได้ทดลอง ถ่ายทํา

ภาพยนตร์เสียงบนัทกึการแสดงเ ด่ียวซอสามสายโดยพระยาภมูเิสวิน กบัการเด่ียวจะเข้ของ          

นางสนิท บรรเลงการ ซึง่นบัเป็นการถ่ายทําภาพยนตร์เสียงในฟิล์ม (Sound on Film) โดยคนไทยเป็น

ครัง้แรกและนบัเป็นก้าวสําคญัของการเกิดดนตรีประกอบภาพยนตร์ในประเทศไทย การบนัทกึภาพ

และเสียงดนตรีท่ีเห็นในฉากลกัษณะนีเ้ราเรียกวา่ Plot  Music ตอ่มาได้มีการสร้างเพลงประกอบ

ภาพยนตร์ขึน้และมีวิวฒันาการด้านดนตรีตามลําดบัดงันี ้
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1. จากภาพยนตร์เร่ือง “หลงทาง ” โดยขนุสนิท บรรเลงการ ได้นําทํานองมาจากดนตรี

ไทยเดมิ ซึง่แตง่เนือ้ร้องโดยขนุวิจิตรมาตรา ในปี พ.ศ. 2474 

2. จากภาพยนตร์เร่ืองปู่ โสมเฝ้าทรัพย์ ช่ือเพลง “กล้วยไม้” นบัเป็นเพลงไทยท่ีแตง่ทํานอง

ตามหลกัโน้ตสากลเพลงแรกท่ีทําขึน้ ซึง่เรียกกนัในปัจจบุนัวา่ “เพลงไทยสากลแหง่ทํานองโดย เรือโท 

มานิต เสนวีณิน แตง่เนือ้ร้องโดย ขนุวิจิตรมาตรา ในพ.ศ. 2476 

3. เกิดเพลงไทยสากลโดยใช้คําร้องใหมคื่อใช้คําวา่ “ฉนัแทนคําวา่พ่ี ” ใช้คําวา่ “เธอ แทน

คําวา่ น้อง” เกิดเป็นเพลงไทยสากลหรือเพลงลกูกรุงขึน้ในพ.ศ. 2479 

4. จากภาพยนตร์เร่ือง “ถ่ายไฟเก่า” ช่ือเพลง “บวัขาว” โดยมีหมอ่มหลวงพวงร้อย  สนทิวงค์  

เป็นผู้ เขียนเพลงประกอบภาพยนตร์ซึง่เป็นเพลงไทยสากลในลีลาแจ๊ส 

5. จากภาพยนตร์เร่ือง “แผลเก่า” ของไม้เมืองเดมิช่ือเพลง”ขวญัของเรียม” ฝีมือการเขียน

เพลงโดย “พรานบรูพ์” เกิดเพลงลกูทุง่ขึน้ในพ.ศ. 25482 

6. จากภาพยนตร์เร่ือง “พระเจ้าช้างเผือก ” ในพ.ศ. 2483 โดยนายปรีดี พนมยงค์ สร้าง

ภาพยนตร์ไทยพดูภาษาองักฤษ  ภาพยนตร์เร่ืองนีถื้อเป็นภาพยนตร์ประวตัศิาสตร์ของดนตรี ประกอบ

ภาพยนตร์ในประเทศไทย  โดยพระเจนดริุยางค์ เป็นผู้ประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ โดยมีการใช้

ดนตรีประกอบในภาพยนตร์มีเพลงอยู ่3 สว่นด้วยกนัคือ 

6.1  เพลงเอกประจําเร่ืองมี 5 เพลง 

6.2  เพลงท่ีใช้บรรเลงระหวา่งฉากโดยจะใช้เพลงคลาสสิกเป็นทอ่นๆ หลายบทเพลง 

6.3  เพลงประกอบเสียง ใช้เคร่ืองดนตรีบางชนิดเชน่ เปิงมางคอก มโหระทกึ ป่ีกลอง  ซึง่

ถือเป็นแบบอยา่งของดนตรีประกอบภาพยนตร์ไทยในปัจจบุนั  

ธรรมชาตขิองภาพยนตร์มีองค์ประกอบอนัเป็นปัจจยัหลกัอยู ่ 3 ประการ คือ ความเป็นศลิปะ 

ความเป็นวิทยาศาสตร์ และความเป็นส่ือมวลชน ด้วยองค์ประกอบทัง้ 3 ปัจจยัจงึเป็นสว่นสําคญัท่ีชว่ย

เอือ้ให้ภาพยนตร์บรรลวุตัถปุระสงค์ ซึง่นอกจากสร้างความเบกิบานร่ืนเริงใจ และสนกุสนานตอ่ผู้ชมแล้ว 

ยงัมีอิทธิพลตอ่คนด ูสามารถชกัจงูสะกดจิต ความสนใจของคนดใูห้เกิดความเคลิบเคลิม้หลงใหล  

คล้อยตามอารมณ์ได้ตลอดระยะเวลา 2 ชัว่โมงท่ีภาพยนตร์ฉายด้วย (รักศานต์ วิวฒัน์สินอดุม . 2546: 

14-15) ดงันัน้จงึเห็นได้วา่ภาพยนตร์ในปัจจบุนัเป็นทัง้ศลิปะทางด้านภาพและศลิปะทางด้านเสียง โดย

ทัง้ภาพและเสียงถือเป็นภาษาเฉพาะท่ีจะส่ือสารกนัระหวา่งเร่ืองราวในภาพยนตร์กบัผู้ชมภาพยนตร์ 

เกิดสนุทรียะและเห็นโลกทศัน์ตามท่ีภาพยนตร์ต้องการสะท้อน โดยภาพจะทําหน้าท่ีหลกัในการเลา่เร่ือง 

และ เสียงจะมีบทบาททําให้ ภาพ บทภาพยนตร์ และองค์ประกอบทัง้หลายในภาพยนตร์เช่ือมตอ่กนั

ด้วยการเป็นส่ือนําให้โลกแหง่จนิตนาการมีอารมณ์ ความรู้สกึนกึคดิตา่ง ๆ ท่ีตวัละครมไิด้พดูออกมา

และเสียงยงัเป็นเสมือนลางบอกเหตกุารณ์ตา่ง ๆ ท่ีกําลงัจะเกิดขึน้ในภาพยนตร์ นอกจากนัน้เสียงยงั
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สามารถบอกได้ถึงอปุนิสยัของตวัละครแตล่ะตวัละครอีกด้วย โดยการส่ือทางเสียงดนตรีท่ีเรียกวา่ดนตรี

ประจําคนละตวัละครและดนตรีประจําเหตกุารณ์ตา่งๆ  โดยพฒันาจากแนวคดิของคีตกวีในอดีตดงักลา่ว

ท่ีเรียกวา่ “Lietmotif” (ประสิทธ์ิ เลียวสิริพงศ์. 2533: 83) นอกจากนีย้งัมีทํานองดนตรีหลกั(Theme Song) 

ของเร่ืองท่ีทําหน้าท่ีเป็นตวัดําเนินเร่ืองและแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของภาพยนตร์เร่ืองนัน้ๆ  อีกด้วย  

รวมถึงเสียงประกอบตา่งๆ ท่ีออกแบบ(Sound Design)ขึน้มาใหมโ่ดยการใช้นวตักรรมด้านเสียงหลายๆ 

รูปแบบเข้ามาชว่ยประดษิฐ์เสียง ทัง้ท่ีมีอยูจ่ริงและไมมี่อยูจ่ริงในธรรมชาต ิสง่ผลตอ่อารมณ์ความรู้สกึ

ของผู้ชมภาพยนตร์มากท่ีสดุ  

ภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั(Queens of Langkasuka)เป็นภาพยนตร์ท่ีรวบรวมบคุคลากร

ระดบัแนวหน้าของทกุสาขาในวงการภาพยนตร์ไทยเข้าไว้ด้วยกนั โดยการเขียนบทภาพยนตร์

โดยนกัเขียนรางวลัซีไรท์ วิน ทร์ เลียววาริณ  กํากบัการแสดงโดย นนทรีย์ นิมิบตุร ออกแบบงานสร้าง

โดย เอก เอ่ียมช่ืน และ ดนตรีประกอบภาพยนตร์โดย ชาตชิาย พงษ์ประพนัธ์ เป็นบคุคลท่ีนบัวา่ประสบ

ความสําเร็จมากท่ีสดุในการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ในประเทศไทยในยคุปัจจบุนั กลา่วคือ

คณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ บคุคลผู้ ท่ีได้รับรางวลัสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเย่ียมมาถึง  

15 รางวลัจากผลงานการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ของคณุ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ทัง้หมด 

21 เร่ืองดงันี ้

1. รางวลัพระสรัุสวดีในปีพ.ศ.2542 จากภาพยนตร์เร่ือง นางนาก 

2. รางวลัพระสรัุสวดีในปีพ.ศ.2544 จากภาพยนตร์เร่ือง จนัดารา 

3. รางวลัพระสรัุสวดีในปีพ.ศ.2545   จากภาพยนตร์เร่ือง ขนุแผน 

4. รางวลัพระสรัุสวดีในปีพ.ศ.2547 จากภาพยนตร์เร่ือง โหมโรง 

5. รางวลัพระสรัุสวดีในปีพ.ศ.2549 จากภาพยนตร์เร่ือง ก้านกล้วย 

6. รางวลัสพุรรณหงส์ในปีพ.ศ.2542 จากภาพยนตร์เร่ือง นางนาก 

7. รางวลัสพุรรณหงส์ในปีพ.ศ.2544 จากภาพยนตร์เร่ือง บางระจนั 

8. รางวลัสพุรรณหงส์ในปีพ.ศ.2548 จากภาพยนตร์เร่ือง ซุ้มมือปืน 

9. รางวลัสพุรรณหงส์ในปีพ.ศ.2549 จากภาพยนตร์เร่ือง ก้านกล้วย 

10. รางวลัสพุรรณหงส์ในปีพ.ศ.2552  จากภาพยนตร์เร่ือง ก้านกล้วย ภาค2 

11. รางวลัชมรมวิจารณ์บนัเทิงในปีพ.ศ.2542จากภาพยนตร์เร่ือง นางนาก  

12. รางวลัชมรมวิจารณ์บนัเทิงในปีพ.ศ.2544จากภาพยนตร์เร่ือง มนต์รักทรานซิสเตอร์  

13. รางวลัชมรมวิจารณ์บนัเทิงในปีพ.ศ.2547จากภาพยนตร์เร่ือง โหมโรง  

14. รางวลัชมรมวิจารณ์บนัเทิงในปีพ.ศ.2549จากภาพยนตร์เร่ือง ก้านกล้วย  

15. รางวลัStar Entertainment Awards ในปีพ.ศ.2547จากภาพยนตร์เร่ือง โหมโรง 
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ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  (2553: 41) ได้ให้ทศันะเก่ียวกบัดนตรีป ระกอบภาพยนตร์ไว้ใน

เอกสารประกอบการอบรมเชงิลกึ  Asia music festival Intensive course เก่ียวกบัดนตรีประกอบ

ภาพยนตร์ ไว้ดงันี ้ “ข้อสงัเกต ท่ีชดัเจนท่ีทําให้ดนตรีประกอบตา่งกบัดนตรีแนวอ่ืนคือ ดนตรีทัว่ๆ  ไปมี

เจตนาทําขึน้เพ่ือให้คนฟัง ฟังเพลง แตด่นตรีประกอบภาพยนตร์มีเจตนาทําขึน้เพ่ือให้คนดหูนงั ดนตรี

ทัว่ไปใช้ประสาทห ูแตด่นตรีประกอบภาพยนตร์ใช้ทัง้ประสาทหแูละตา หน้าท่ีหลกัของดนตรีประกอบมี  

3 อยา่งคือ 

1. ขยายขนาดอารมณ์ชว่ยให้การแสดงสมจริงขึน้เชน่ เศร้า สนกุขึน้ 

2. สร้างบรรยากาศให้สถานท่ีในฉากสมจริงถึงเกินจริง 

3. ชว่ยเลา่เร่ืองถึงกบัชว่ยด้านการตดัตอ่ สามารถทําให้เร่ืองดสูัน้ลงหรือยาวขึน้ได้”         

ภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั (Queens of Langkasuka) เป็นภาพยนตร์ประเภท จินตนาการ

อิงประวตัศิาสตร์ ดงันัน้งานประวตัศิาสตร์จะมีสว่นสําคญัในการกําหนดชว่งเวลา สถานท่ี ภมูิ ประเทศ 

ในงานออกแบบ  (Design) งานศลิปะทกุแขนงท่ีมีในภาพยนตร์ ดงันัน้ศลิปินในงานศลิปะทกุแขนง

จะต้องผา่นขบวนการสืบค้นทางด้านวฒันธรรม สงัคม วิถีชีวิตของกลุม่ชาตพินัธุ์ท่ีปรากฏในภาพยนตร์ 

เพ่ือความสมจริง นอกจากนัน้ด้วยการท่ีภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั  (Queens of Langkasuka)

เป็นเร่ืองราวท่ีผสมความเป็นจินตนาการในมิตท่ีิเกินความเป็นจริงอีกด้วย เพ่ือให้ผู้ชมภาพยนตร์ได้รู้สกึ

วา่ตนเองได้เข้าไปอยูใ่นโลกทศัน์แหง่จินตนาการนัน้อยา่งสมจริง   

ภาพยนตร์เร่ือง ปืนใหญ่จอมสลดั  (Queens of Langkasuka) จะมีกรณีศกึษาในเร่ืองของ

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ในแง่มมุตา่ง ๆ ปรากฏเป็นตวัอยา่งมากมาย อีกทัง้ยงันา่ศกึษาในเร่ืองวิธีการ

คดิออกแบบเสียงตา่งๆ  และรายละเอียดทกุๆ  ด้านท่ีมีผลตอ่การประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์        

อีกทัง้ในภาพยนตร์เร่ือง ปืนใหญ่จอมสลดั  ได้แทรกเร่ืองราวด้านมานษุยวิทยาท่ีวา่ ด้วยเร่ือง ดนตรี

เอกลกัษณ์ของเผา่พนัธุ์ในคาบสมทุรมาลาย ู       

     

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

 ในการวิจยัครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้ตัง้ความมุง่หมายของการวิจยัไว้ดงันี ้

 1. เพ่ือศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัชีวประวตัแิละผลงานของ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  

 2. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั 

(Queens of Langkasuka) ประพนัธ์โดย ชาตชิาย พงษ์ประภาพนั 
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ความสาํคัญของการวิจัย 

 1.  การศกึษาและเก็บข้อมลูเก่ียวกบัชีวประวตัแิละผลงาน เพ่ือจะทําให้เข้าใจในระบบของ

การคดิและวิธีการทํางานด้านการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ โดย ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

 2.  ได้เข้าใจในองค์ประกอบของดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ือง ปืนใหญ่จอมสลดั  (Queens 

of Langkasuka) ประพนัธ์โดย ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  เพ่ือเป็นประโยชน์และแนวทางในการศกึษา

ด้านมานษุยดริุยางควิทยา 

 3.  วิธีการและแนวคดิในการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั  

ประพนัธ์โดย ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ จะเป็นประโยชน์ตอ่การศกึษางานดนตรีเชงิพาณิชย์ศลิป์  

 4. จากรางวลัในสาขาด้านดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเย่ียมท่ี ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

ท่ีได้รับจากสถาบนัตา่งๆ แสดงให้เห็นได้วา่ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เป็นบคุคลท่ีควรคา่แก่การศกึษา

ผลงานการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เป็นอยา่งย่ิง 

 

ขอบเขตการศึกษา 

 1.  ขอบเขตด้านเนือ้หา  จะศกึษาด้านประวตัแิละระบบการคดิในผลงาน  ท่ีนําสูก่ารประสบ

ความสําเร็จในงานด้านการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ ของ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

 2.  ศกึษาเก่ียวกบัท่ีมาและวิธีการของการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ือง ปืนใหญ่

จอมสลดั  (Queens of Langkasuka) เพ่ือวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบของดนตรีตามหลกัทฤษฎีดนตรี

สากล โดยเลือกศกึษา  ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสสดั (Queens of Langkasuka) 

นํามาคดัเลือกเพ่ือการศกึษาวิจยัทัง้หมด 12 บทเพลง โดยจะแบง่ตามหลกัเกณฑ์เป็น 2 ลกัษณะดงันี ้

  2.1 การคดัเลือกในบทเพลงท่ีแสดงให้เห็นได้ถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของภาพยนตร์

เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั (Queens of Langkasuka) 

   2.1.1  บทเพลงหลกัท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบันครลงักา

สกุะ 

    -  บทเพลงประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่ (The Village) 

    -  บทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) 

    -  บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet) 

   2.1.2  บทเพลงหลกัท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบั วิชาดหูลํา 

    -  บทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum) 

    -  บทเพลงประจําตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) 
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   2.1.3  บทเพลงหลกัท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัการสู้รบ 

    - บทเพลงประจําตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั 

(Assassination)     

    - บทเพลงประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) 

    - บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle) 

  2.2 การคดัเลือกในบทเพลงตามหน้าท่ีหลกัของดนตรีประกอบภาพยนตร์ในทศันะของ 

ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  

   2.2.1 สร้างบรรยากาศให้สถานท่ีในฉากสมจริงถึงเกินจริง 

    - บทเพลงประจําตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) 

   2.2.2 ขยายขนาดอารมณ์ชว่ยให้การแสดงสมจริงขึน้ 

    - บทเพลงประจําตอนการจากไปชัว่นิรันดร์ของบนิตงั (Beloved) 

   2.2.3 ชว่ยเลา่เร่ืองถึงกบัชว่ยด้านการตดัตอ่ สามารถทําให้เร่ืองดสูัน้ลงหรือยาวขึน้ได้  

           - บทเพลงประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening) 

    - บทเพลงประจําตอนการปิดเร่ือง (The End) 

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  

 1. ได้ศกึษาชีวประวตัแิละวิธีคดิในผลงานด้านการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ของ 

ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

 2. ได้ทราบถึงองค์ประกอบในงานประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั

(Queens of Langkasuka)ประพนัธ์ดนตรีโดย ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  

 3. ผลการศกึษาสามารถใช้เป็นแนวทางการทํางานดนตรีเชงิพาณิชย์ศลิป์ตอ่ไป 

 4. ในการศกึษาวิจยันี ้ ผู้ วิจยัจะนําผลการศกึษาวิจยัมาพฒันาตนเองเพ่ือเป็นประโยชน์ใน

การศกึษาในระดบัท่ีสงูขึน้ตอ่ไป 

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 1. กิมมิกค์ (Gimmick) หมายถึง  การแสดงเง่ือนงํา กลไก กลลบัท่ีซ้อนอยูใ่นเสียงตา่งๆ 

และยงัเป็นจดุชว่ยจําในเชงิสญัญาลกัษณ์อีกด้วย  

 2. คอร์ดประเภท Upper Structure หมายถึง กลุม่เสียงประสานท่ีเป็นกลุม่ของโน้ตนอก

คอร์ดท่ีอยูเ่หนือขึน้ไปจากคอร์ดโทนเชน่ คอร์ด Am7 on Dm หรือ Am7/Dm ประกอบด้วย โน้ตตวั D, 

F, A รวมกบั A, C, E, G เม่ือรวมกนัแล้วจะเทา่กบั คอร์ด Dm11 โดย โน้ตตวั C = ตวัท่ี 7, โน้ตตวั E = 

ตวัท่ี 9, โน้ตตวั G = ตวัท่ี 11   
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 3. ซาวด์สเคปส์ อิน มิวสิค (Sounds capes in music)หมายถึงการจําลองเสียงบรรยากาศ

ของพืน้ท่ีด้วยเสียงดนตรี โดยจะเป็นประสมกนัระหวา่ง เคร่ืองดนตรีจริงกบัเคร่ืองดนตรีสงัเคราะห์ หรือ 

เคร่ืองดนตรีจริงกบัเสียงเอฟเฟคประเภทเสียงสมมตุ ิSound Design  

 4. ซาวด์สเคปส์ อิน เฮลท์ แคร์ (Soundscapes in health care)หมายถึง การจําลอง

เสียงท่ีเกิดในระบบร่างกายมนษุย์ ด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีจริง , เคร่ืองดนตรีสงัเคราะห์ , เสียงเอฟเฟค  

ประเภทเสียงสมมตุ ิSound Design 

 5. ดนตรีในการฟังท่ีไม่ได้ยนิ (Inaudibility) หมายถึง ดนตรีต้องเป็นตวัรองหรือตวัสนบัสนนุ

บทสนทนาหรือประกอบภาพ ท่ีมีลกัษณะเป็นพาหนะให้เร่ืองดําเนินไป 

 6. ดนตรีในสภาพท่ีซ่อนเร้น (Invisibility) หมายถึง การใช้ดนตรีท่ีไมก่ระจา่งหรือเดน่ชดั

จนเกินไป 

 7. ดนตรีในรูปแบบการเซตพีคส์ (Set Pieces) หมายถึง การนําวตัถดุบิทางดนตรีใน

แบบตา่งๆ มาใช้ เชน่ ดนตรีพืน้บ้าน ดนตรีประกอบระบํา เพ่ือส่ือบรรยากาศในภาพยนตร์ 

 8. ดนตรีในรูปแบบมิคกี ้-เมาส์ซิง (Mickey-Mousing) หมายถึง ดนตรีท่ีดําเนินกระชบัคู่

ไปกบัการเคล่ือนไหวของนกัแสดง 

 9. ดนตรีเปิดเร่ืองและปิดเร่ือง หมายถึง ดนตรีท่ีใช้เพ่ือสร้างความสนใจของผู้ชมในขณะท่ี

ขึน้รายช่ือทีมงานสร้างภาพยนตร์ ภาพยนตร์บางเร่ืองก็ใช้เพลงขบัร้องในการสรุปเนือ้เร่ืองด้วย 

 10. ดนตรีเพ่ือการบ่งบอกเป็นนัยในการบรรยายเร่ืองราว (Narrative Cueing) หมายถึง 

ดนตรีสามารถอ้างอิงไปถึงการบรรยายเร่ื องราวได้ เชน่ ดนตรีท่ีแสดงให้เห็นแง่คดิ หรือ ดนตรีแสดงให้

เห็นถึงบคุลิกทา่ทาง และบทบาทในภาพยนตร์ และดนตรีท่ีแสดงให้เห็นถึง การตีความหมาย และอธิบาย

หรือแสดงเร่ืองราวในเหตกุารณ์ท่ีสําคญัได้ 

 11. ดนตรีเพ่ือแสดงความต่อเน่ือง (Continuity) หมายถึง ดนตรีต้องกําหนดโครงสร้าง

และลกัษณะจงัหวะให้มีความตอ่เน่ืองระหวา่งฉาก และเพ่ือใช้ในการเช่ือมฉากเพ่ือเตมิเตม็ชอ่งวา่ง 

 12. ดนตรีเพ่ือแสดงเคร่ืองหมายของอารมณ์ (Signifier of Emotion) หมายถึง เสียงดนตรี

ในฟิล์มต้องได้รับการจดัวาง หรือเน้นเป็นพเิศษ เพ่ือกระตุ้นอารมณ์ในการบรรยายเร่ืองราว โดยอนัดบัแรก

ท่ีสําคญั คือ ดนตรีต้องแสดงอารมณ์ในตวัของมนัเองด้วย 

 13. ดนตรีเพ่ือสร้างความเป็นเอกภาพ (Unity) หมายถึง ใช้วตัถดุบิทางดนตรี ทัง้การทําซํา้  

(repetition) ความหลากหลาย (variation) และ การเรียบเรียงเคร่ืองดนตรี (instrumentation) เพ่ือ

สนบัสนนุโครงสร้างของรูปแบบการบรรยายเร่ืองราวให้เป็นไปในทางเดียวกนั 

 14. เทคนิคการ Synchronization หมายถึง การทําให้ภาพและเสียง ท่ีเกิดขึน้ทํางานพร้อมกนั 
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 15. ทาํนองหลักของเร่ือง (Theme Song) หมายถึงทํานองท่ีจะสามารถชว่ยให้การเลา่เร่ือง 

และมีประสทิธิภาพ มีความเป็นความเป็นเอกภาพ 

 16. ภาพขนาด คลอสอัพ (Close-up) หรือ (CU.) หมายถึง ภาพท่ีกินอาณาเขตของพืน้ท่ี

น้อยมาก  มกัจะใช้กบัของเล็กๆ  เพ่ือแสดงรายละเอียด  อาทิเชน่  ใบหน้าของตวัละคร 

 17. ภาพ ดีพ โฟกัส ช็อต (Deep-Focus Shot) หรือ (DFS.) หมายถึง ภาพชดัลกึในระยะ  

Long shot แตป่ระกอบไปด้วยระยะของภาพหลากหลายในช้อตเดียวกนั โดยอาศยัการถ่ายทําเพ่ือให้

เห็นถึงความลกึ 

 18. ภาพ ลอง ช็อต (Long shot) หรือ (LS.) หมายถึง ภาพในระยะท่ีจะเผยให้เห็นขนาด

ของบคุคลเตม็ตวัสว่นหวัจะใกล้กบัขอบบนของเฟรม สว่นเท้าจะใกล้กบัขอบลา่งของเฟรม 

 19. ภาพ มีเดียม ช็อต (Medium shot) หรือ (MS.) หมายถึง ภาพยดึเอาระยะตัง้แตห่วัเขา่

หรือเอวของตวัละครขึน้ไป มกัจะใช้เป็นช้อตเปิดซีนใหม ่ใช้เพ่ือรักษาขนาดของตวัละครในขณะ

เคล่ือนไหว รวมถึงใช้ในฉากสนทนาระหวา่งตวัละคร 

 20. ภาพ เอ็กธีม คลอสอัพ (Extreme close-up) หรือ (ECU.) หมายถึง ภาพท่ีแสดงให้

เห็นถึงอวยัวะท่ีเล็กลงไปกวา่นัน้อีก อาทิ ตาหรือปากของคน เราจะไมค่อ่ยได้พบเห็นภาพในขนาดนี ้

บอ่ยนกั สว่นใหญ่มกัจะใช้เพ่ือแสดงรายละเอียดของสิ่งของท่ีเล็กมากๆ 

 21. ภาพ เอ็กธีม  ลอง ช็อต (Extreme long shot) (ELS.) หมายถึง ภาพท่ีถ่ายจากระยะ

ทางไกลมาก บางครัง้ก็อาจจะไกลถึง ¼ ไมล์ เป็นช้อตท่ีมกัจะถ่ายทํากนักลางแจ้ง (out door) แสดงให้

เหน็ถึงอาณาบริเวณอนักว้างใหญ่ไพศาล 

 22. ภาพ โอเวอร์ เดอะ โชว์เดอร์ (Over-The-Shoulder Shot) หมายถึง ภาพท่ีถ่ายข้ามไหล ่

มกัจะประกอบไปด้วยตวัละครสองคน แตภ่าพจะเผยให้เห็นคนหนึง่เพียงแคข้่างหลงัเทา่นัน้ ในขณะท่ี

อีกคนหนึง่มกัจะหนัมาเผชิญหน้ากบักล้องเชน่ การใช้เพ่ือเน้นความสําคญัหรืออิทธิพลของตวัละครคน

หนึง่ท่ีมีอยูเ่หนือตวัละครอีกคนหนึง่ 

 23. มุมภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) หมายถึง มมุภาพท่ีคอ่นข้างโดยถ่าย

จากเหนือศีรษะลงมาเหมือนกนัเป็นการแทนสายตานกท่ีบนิอยูบ่นท้องฟ้า มีลกัษณะการส่ือท่ีเป็น

นามธรรม (abstract) 

 24. มุมภาพแบบ โลว์ แองเจล (Low Angle) หมายถึง ภาพท่ีก่อให้เกิดผลตรงกนัข้ามกบั

ภาพ High Angle เพ่ือเพิม่ความสําคญัให้กบัตวัละคร ความใหญ่โตท่ีปรากฏก่อให้เกิดความรู้สกึคกุคาม 

คนดถูกูทําให้รู้สกึถึงความไมม่ัน่คง ถกูครอบงํา ภาพของตวัละครท่ีถ่ายจากด้านลา่งจะออกมานา่กลวั  

นา่เกรงขาม  นา่นบัถือ 
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 25. มุมภาพแบบ อะบลิค แองเจล (Oblique  Angle) หมายถึง ภาพมมุเอีย ง เป็นภาพท่ี

ถ่ายทําโดยไมมี่ยดึถือแนวขนานกบัเส้นขอบฟ้า (horizontal line) ลกัษณะภาพจะเอียงลาดไปทางใด

ทางหนึง่  คนท่ีถกูถ่ายในมมุภาพแบบนีจ้ะดเูหมือนกบัวา่กําลงัจะล้มไปทางหนึง่ 

 26. มุมภาพแบบ อาย ลีเวล ช็อต (Eye-Level Shot) หมายถึง ภาพในระดบัสายตาท่ีเปิด

โอกาสให้คนดเูลือกพิจารณาและตดัสินตวัละครเอาเอง วา่แตล่ะคนเป็นอยา่งไรจากเหตกุารณ์ท่ีนําเสนอ

ในหนงั 

 27. มุมภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) หมายถึง ภาพมมุสงู ท่ีเผยให้เห็นสว่นของ

พืน้ดนิ มกัจะใช้เพ่ือเน้นความย่ิงใหญ่ของฉากและอาณาบริเวณโดยรอบ ความกว้างใหญ่ไพศาลของ

อาณาเขตท่ีมองเหน็จากภาพมมุสงูจะบดบงัความสําคญัของผู้คน ทําให้ตวัละครหรือวตัถท่ีุถกูถ่ายลด

คณุคา่ ต่ําต้อย ไมน่า่เกรงขาม ไมน่า่หวาดกลวั 

 28. สไตล์การจัดแสงแบบ เซมิซิลลูเอทตงิ  (Semi silhouetting) หมายถึง การกําหนดให้

แสงมาในลกัษณะก่ึงภาพย้อนแสง 

 29. สไตล์การจัดแสงแบบ แบ็ค ไลท์ตงิ (Back-Lighting) หมายถึง การกําหนดให้แสงมา

จากทางด้านหลงั สง่ผลในการสร้างความรู้สกึนุม่นวลและบอบบาง 

 30. สไตล์การจัดแสงแบบ เรียลิสต์ (Realist) หมายถึง  จดัแสงให้ออกมาเหมือนจริงโดย

สามารถมองเห็นถึงแหลง่กําเนิดแสงวา่แสงมาจากทิศทางใด 

 31. สไตล์การจัดแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) หมายถึง การจดัแสงในโทนมืด ให้บรรยากาศ

ท่ีทมึทบึด้วยหลืบเงาผสมกบัการแต้มแสงสวา่งเพียงบางจดุ 

 32. สไตล์การจัดแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) หมายถึง การจดัแสงหลกั

พืน้ฐานประกอบด้วย แสงหลกั แสงเสริม และ แสงจากด้านหลงั 

 33. สไตล์การจัดแสงแบบ  อัพเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) หมายถึง การกําหนดให้

แสงมาจากทางด้านบน สง่ผลท่ีได้คือแสงท่ีเป็นเหมือนรัศมีรอบตวัละครเหมือนเทวดา นางฟ้า บอกเป็น

นยัถึงความศกัดิส์ทิธ์ิ 

 34. สไตล์การจัดแสงแบบ เอ็กซ์เพรสช่ันนิสต์ (Expressionist) หมายถึง จดัแสงให้ออกมา

ในระดบัท่ีเกินความจริงเพ่ือแสดงออกถึงความคดิบางอยา่ง โดยจงใจบดิเบือนแหลง่กําเนิดแสง 

 35. สไตล์การจัดแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอ ะ (Over-Exposure) หมายถึง การทําให้

ภาพทัง้หมดขาวโพลน เพ่ือผลในทางความหมายสว่นใหญ่มกัจะใช้ได้ผลกบัฉากแฟนตาซี บางครัง้ก็ใช้

เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีนา่ต่ืนกลวั 

 36. สไตล์การจัดแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key)หมายถึง การจดัแสงในโทนสวา่ง ให้บรรยากาศ

ท่ีสดช่ืนแจม่ใส  
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 37. สไตล์การจัดแสงแบบ ไฮ คอนทราสต์ (High Contrast) หมายถึง การจดัแสงในโทน

แบบ ขาวจดัและดําจดั จะให้บรรยากาศออกมาสละสลวย ประดษิฐ์เป็น “ละคร”มากกวา่ภาพยนตร์ 

 38. เสียงดนตรีท่ีอยู่นอกฉาก (Background music) หมายถึง เสียงดนตรีท่ีไมมี่ความเก่ียวพนั

โดยตรงกบัภาพ  แตจ่ะทําหน้าท่ีชว่ยเสริมสร้างอารมณ์ และ ชว่ยเน้นจดุสําคญัตา่งๆ ของภาพยนตร์ได้

ตามท่ีต้องการ 

 39. เสียงดนตรีท่ีอยู่ในฉาก (Plot Music) หมายถึง  เสียงดนตรีท่ีเคร่ืองดนตรีทําให้เกิด

เสียงปรากฏในภาพด้วย เชน่ ในภาพมีการเลน่ดนตรีชนิดใดชนิดหนึง่ เสียงท่ีได้ยินก็จะได้ยินเสียง

เคร่ืองดนตรีในชนิดนัน้ๆ  

 40. เสียงดีเลย์ (Delay) หมายถึง การประดษิฐ์เสียงให้มีลกัษณะของการสะท้อนกลบัไปมา 

 41. เสียงประกอบภาพยนตร์ (Soundtrack) หมายถึง เสียงทกุเสียงท่ีประกอบกนัขึน้เป็น

เสียงในภาพยนตร์โดยลําดบัความสําคญัของเสียงเป็นเร่ืองท่ีสําคญั เสียงพดูต้องสําคญัท่ีสดุรองลงมา

คือซาวด์เอฟเฟคและดนตรี 

 42. เสียงรีเวอร์บ (Reverb) หมายถึง การประดษิฐ์เสียงให้มีลกัษณะของเสียงก้องกงัวาน 

 43. เสียงพูด (Dialogue) หมายถึง เสียงพดูประกอบไปด้วยสารท่ีต้องการจะส่ือ อารมณ์และ

สําเนียงท่ีสมัพนัธ์กบัคาแรกเตอร์ของตวัละคร 

 44. เสียงพูดประเภท  เนเรเทอร์/วอยซ์โอเวอร์ส  (Narator/Voiceovers) หมายถึง เสียง

พากย์ท่ีทําหน้าท่ีเลา่เร่ืองโดยไมเ่ห็นตวัผู้ เลา่ เสียงพากย์นีต้า่งจาก  ADR ตรงท่ีเสียพดูนีไ้มไ่ด้ถกู

นําไปใช้แทน เสียงท่ีมาจากการถ่าย แตจ่ะถกูนําไปใช้เพ่ือการเลา่เร่ืองไมมี่ซงิค์ปาก ลกัษณะของการ

อดัจงึไมต้่องการจําลองคณุสมบตัขิองเสียงในสถานท่ีนัน้ๆ 

 45. เสียงพูดประเภท โปรดัคช่ัน ไดอาล็อค (Production Dialogue) หมายถึง เสียงพดูท่ี

อดัมาจากตอนถ่ายทํา เสียงท่ีอดัมาจะประกอบไปด้วยเสียงบรรยากาศหรือเสียงสภาพแวดล้อม ณ  

ขณะท่ีถ่ายทํา 

 46. เสียงพูดประเภท เอดีอาร์ (ADR) หรือ (Automated Dialogue Replacement) หมายถึง 

เสียงพากย์ท่ีบนัทกึเสียงภายหลงัเพ่ือนําไปใช้แทนบทพดูท่ีได้มาจากการถ่ายทํา เป็นกระบวนการ

บนัทกึเสียงพร้อมกบัเปิดภาพให้ผู้พากย์ดไูปด้วยในขณะท่ีพากย์   

 47. เสียงสังเคราะห์  (Synthesizer) หมายถึง การสร้างเสียงขึน้มาใหมโ่ดยผา่นขบวนการ

ทางด้านอิเลคทรอนิกส์และนวตัรกรรมทางด้าน มิวสิคซอฟท์แวร์ (Music Soft ware) 

 48. เสียงเอฟเฟค  (Sound Effect) หมายถึงเสียงประกอบอากปักริยาท่ีทําหน้าท่ีเสริมการ

เลา่เร่ืองให้ถึงความสมจริง กบัอารมณ์ เนือ้หา  เวลา  สถานท่ี  รวมไปจนถึง สิ่งท่ีไมมี่อยูจ่ริงในโลก 



13 

 
 49. เสียงเอฟเฟคประเภท แบ็คกราว (Background) หรือ (BGs) หมายถึง เสียงบรรยากาศ

ในภาพยนตร์ เสียงบรรยากาศทําหน้าท่ีบอกถึงเวลา บรรยากาศ และสถานท่ี โดยเสียงจะใช้เพ่ือเป็น

สภาพแวดล้อมของตวัละคร 

 50. เสียงเอฟเฟคประเภท โฟลีย์ (Foley) หมายถึง การบนัทกึเสียงการเคล่ือนไหวของผู้

แสดงตามภาพท่ีปรากฏขึน้บนจอ เสียงท่ีบนัทกึ เชน่ เสียงฝีเท้า เสียงจบัต้องสิง่ของ เสียงเสือ้ผ้า เรียก

ได้วา่แทบทกุเสียงท่ีทําให้ภาพเกิดความสมจริง 

 51. เสียงเอฟเฟคประเภทเสียงสมมุต ิ (Sound Design) หมายถึง เสียงท่ีทําขึน้เป็นพิเศษ 

เพ่ือใช้ในการเลา่เร่ืองหรือขบัเน้นเนือ้หาเป็นบางจดุหรือบางฉากในภาพยนตร์ โดยใช้เคร่ืองสงัเคราะ ห์

เสียง (Synthesizer) โดยมกัจะเป็นเสียงท่ีเป็น นามธรรม เชน่ เสียงความชัว่ ,เสียงความดี หรือ เสียง

ความรู้สกึนกึคดิตา่งๆ 

 52. เสียงเอฟเฟคประเภ ท ฮาร์ด เอฟเฟค (Hard Effects) หมายถึง เสียงท่ีไมไ่ด้เกิดจาก

การกระทําของมนษุย์และสอดคล้องเข้ากบัภาพในภาพยนตร์ เป็นเสียงท่ี Foley ไมส่ามารถทําได้ 

 53. อิเลคทรอ อะคูสตคิ มิวสิก (Electro acoustic Music) หมายถึง การประสมกนัระหวา่ง

เคร่ืองดนตรีจริงกบัเคร่ืองดนตรีสงัเคราะห์ 

 

ข้อตกลงเบือ้งต้น 

1. การศกึษาวิจยันีจ้ะอธิบายในเร่ืองดนตรีประกอบภาพยนตร์  ในแบบท่ีอ้างอิงถึงกนัระหวา่ง

ภาพและเสียง 

2. ในการวิเคราะห์เสียงท่ีไมส่ามารถเขียนในรูปแบบโน้ตสากลได้ผู้ วิจยัจะใช้สญัลกัษณ์แล้ว

เขียนอธิบาย 

3. เคร่ืองดนตรีท่ีมี ระบบอิงกญุแจเสียง  (Tonality) ท่ีแตกตา่งกนั ผู้ วิจยัจะใช้ ระบบอิงกญุแจ

เสียง(Tonality)ของเคร่ืองดนตรี Piano เปรียบเทียบเป็นหลกั 

4. ผู้ วิจยัถือวา่คําสมัภาษณ์ท่ีได้รับจากคณุ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เป็นข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง

และเช่ือถือได้ 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาประวัตแิละวิธีการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่

จอมสลัด(Queens of Langkasuka) โดย ชาตชิาย พงษ์ประภาพันธ์ 
 

แบบสังเกต 

 

แบบสัมภาษณ์ 

 
ดนตรี ประวตัิ 

องค์ประกอบหลักของดนตรี 

-ทํานอง 

-จงัหวะ 

-การประสานเสยีง 

-สสีนั 

องค์ประกอบหลักของภาพ 

- ด้านขนาดของภาพ 

- ด้านการดาํเนินมมุกล้อง 

- ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง 

- ด้านการใช้โทนส ี

องค์ประกอบด้านสัมพันธบท 

-การทํางานเช่ือมโยงกนัระหวา่งดนตรี-ภาพ 

 

 

 

 
 

ชีวประวัตขิองชาตชิาย พงษ์ประภาพันธ 

- ประวตัภิมูหิลงัด้านครอบครัว 

- ประวตัภิมูหิลงัด้านการศกึษาดนตรี 

- ประวตัภิมูหิลงัในการทํางานประพนัธ์ดนตรี 

- ประสบการณ์และผลงาน 

- ความรู้ท่ีเสริมในการทํางานทางการประพนัธ์

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

วเิคราะห์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ได้แนวทางวธีิประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

โดย ชาตชิาย พงษ์ประภาพันธ์ 

   ได้เผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเก่ียวข้องกับ 

   ดนตรีประกอบภาพยนตร์แก่ผู้ท่ีสนใจ 

 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ภาพยนตรคือศิลปะแขนงที่ 7 ที่รวมเอาศิลปะหลายแขนงเขาไวดวยกัน แลวถายทอดออกมา

โดยผานขบวนการทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการสืบคนหารายละเอียดตางๆรอบดาน เพื่อการ

นําเสนอสูผูชมภาพยนตรใหไดรับการสื่อสารงานศิลปะตางๆในวิธีนําเสนอแบบภาพยนตร ดังนั้นในการ

นําเสนอแบบภาพยนตรดังกลาวจึงนําเสนอในรูปแบบภาพและเสียงเปนหลัก ซึ่งขอมูลตางๆไดรวบรวม

จากเอกสารที่เกี่ยวของกับงานวิจัย เอกสารตําราทางวิชาการและวารสารสิ่งพิมพตางๆซึ่งจะกลาว

โดยสังเขปดังตอไปนี้ 

 

เอกสารตําราทางวิชาการที่เก่ียวของ 
ในการวิจัยนี้ จะศึกษาอางอิงจากตําราทางวิชาการดานแนวคิดและทฤษฎีของดนตรีประกอบ

ภาพยนตร หลักการวิเคราะหดนตรีสากล และขอมูลตางๆที่เกี่ยวภาพยนตร  เพื่อใชในการอางอิงและ

เปนหลักเกณฑตามหลักทฤษฎีดนตรีสากลเพื่อหาขอสรุปในเรื่องการประพันธดนตรีประกอบภาพยนตร

เร่ืองปนใหญจอมสลัด(Queens of Langkasuka) โดย ชาติชาย พงษประภาพันธดังตอไปนี้ 

 

1. ความรูเกี่ยวกับดนตรีประกอบภาพยนตร 
1.1 แนวคิดและทฤษฎีของดนตรีประกอบภาพยนตร  
ในการศึกษาทบทวนเรื่อง แนวคิดและทฤษฎีของดนตรีประกอบภาพยนตรนี้ วิทยา วรมิตร

(2553: 12-19) ไดรวบรวมและนําแนวคิดของหลายบุคคลมาแสดงไดดังนี้ 

หนังสือเร่ือง “Musical  Communication” ของ Dorothy Miell, Raymond  MacDonald  

and David J. Hargreaves (2005) ไดอธิบาย ถึงหลักการสําคัญของการทําดนตรี ประกอบภาพยนตร  

คือ การประพันธดนตรีประกอบ (Music Composition) ข้ันตอนการผสมเสียง (Mixing) ข้ันตอนการตัดตอ  

(editing) ในภาพยนตรคลาสสิคของฮอลลีวูด โดยมี  6 หลักสําคัญ  ดังนี้ 

1. สภาพที่ซอนเรน (Invisibility)  

2. การฟงที่ไมไดยิน (Inaudibility)  

3.  เครื่องหมายของอารมณ (Signifier of Emotion)   

4.  การบอกเปนนยัในการบรรยายเรื่องราว (Narrative Cueing)   

5.  ความตอเนื่อง (Continuity) 

6.  ความเปนเอกภาพ (Unity) 
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บรรจง โกศัลวัฒน (2530: 860-861) แบงเสียงดนตรีถูกนํามาใชดวยเหตุผลตางๆ ดังตอไปนี้

คือ เพื่อชวยเสริมบรรยากาศใหกับภาพยนตร เปนการใชดนตรีเขามาประกอบภาพเพื่อชวยสรางบรรยากาศ 

และอารมณใหเปนไปตามทิศทางที่ตองการ ในขณะเดียวกันเสียงดนตรียังแตงเติมสีสันใหกับภาพได

เพื่อชวยสรางมิติใหม เปนการสรางความรูสึกใหมที่ดูเหนือความเปนจริง  เสียงของดนตรีจะชวยให

ภาพดูไมเปนความจริงมากนัก ภาพยนตรเหลานี้ เชน ภาพยนตรเพลง (Musical) ภาพยนตรเพอฝน  

(Fantasy) ภาพยนตรแบบเทพนิยาย (Fairy tail) ภาพยนตรแบบสืบสวน สอบสวน และภาพยนตร

เกี่ยวกับการผจญภัยตางๆ  เปนตน 

เพื่อชวยเชื่อมฉากและตอนของภาพยนตร เสียงดนตรีจะทําหนาที่คลายสะพานเพื่อเชื่อม

เหตุการณ หรือเรื่องราวใหเขากันไดโดยที่อารมณทางภาพไมขาดตอนไป ในขณะเดียวกันจะสราง

ความกลมกลืนและความสัมพันธระหวางฉากกับตอนขึ้นได 

เพื่อใชแทนเสียงประ กอบ ในเหตุการณหรือฉากซึ่งไมมีเสียงประกอบ เชน การถายภาพยนตร

เงียบ ที่ไมไดบันทึกไวจึงตองนําเสียงดนตรีมาใชแทน ถึงแมวาเสียงดนตรีจะใชแทนที่กันไดก็ตาม แตจะ

ใหผลทางภาพและอารมณที่แตกตางกัน การใชเสียงประกอบกับภาพจะใหความรูสึกที่เหมือนจริง สวน

เสียงดนตรีจะทําใหภาพมีลักษณะคลายสิ่งเทียมกับความรูสึกที่ผิดธรรมดาไป 

เพื่อใชประกอบหัวเรื่องภาพยนตร เสียงดนตรีถูกนํามาใชบอยครั้งเพื่อเปนการนําหัวเรื่องของ

ภาพยนตร ใชประกอบไตเติ้ลเร่ือง และบอยครั้งที่เสียงดนตรีถูกนํามาใชเปนเพลงนําเรื่องใหกับภาพยนตร

จนกลายเปนสัญลักษณของภาพยนตรเร่ืองนั้นๆ ไป   

หลักการสําคัญในการใชดนตรีสําหรับภาพยนตรคือ ภาพจะตองเดน และมีความสําคัญ

มากกวาเสียง เสียงควรใชในลักษณะคลอไปกับภาพ เสียงดนตรีที่เดนและไพเราะมากจะไมเหมาะสม

กับภาพยนตร  และการที่ปลอยใหเสียงดนตรีฟงดูเดนกวาภาพนั้นถือเปนความผิดพลาด 

เกษมสันต พรหมสุภา (2539: 212-213) ไดแบงหนาที่ของดนตรีประกอบภาพยนตร ไวดังนี้

ดนตรีเปดเรื่อง จะใชบรรจุในชวงตนของภาพยนตรซึ่งมักเปนการขึ้นรายชื่อผูสรางภาพยนตรและดารา

นําแสดง ดนตรีสวนนี้มีความสําคัญในการสรางบรรยากาศใหกับตัวภาพยนตรและดึงดูดความสนใจ

ของผูชม และดนตรีที่ใชดําเนินเรื่อง จะบรรจุอยูในชวงตางๆ ของภาพยนตร แบงยอยไดดังเชน ดนตรี

เพื่อสรางอารมณ โดยลักษณะของดนตรีจะตองไดรับการสรางสรรค ใหสามารถสรางอารมณและ

ความรูสึกใหเขากับฉาก, ดนตรีเพื่อเสริมสรางบรรยากาศ ใชเพื่อบงบอก กาลเวลา สถานที่ เหตุการณ

หรือกลุมวัฒนธรรมที่สามารถแสดงเอกลักษณไดโดยการใชดนตรีที่มีลักษณะเฉพาะตัว ดนตรีเพื่อเสริม

บทบาทหรือบุคลิกตัวละคร,ดนตรีใชเชื่อมฉาก หรือใชเปดหรือปดฉาก, การใชเพลงที่มีบทขับรองสื่อสาร

ถึงเหตุการณของเรื่องหรือความรูสึกของตัวละคร,  ดนตรีปดเรื่อง มีหนาที่เหมือนกันกับดนตรีเปดเรื่อง

คือใชสรางความสนใจของผูชมขณะขึ้นรายชื่อทีมงานสรางภาพยนตร ภาพยนตรบางเรื่องก็ใชเพลงขับ

รองในการสรุปเนื้อเร่ืองดวยเชนเดียวกัน 
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ปยกุล  เลาวัณยศิริ (2529: 94-95) ไดกลาวถึงความสัมพันธของเสียงดนตรีกับภาพยนตรไว

วา เสียงดนตรีที่ใชอยูในภาพยนตรทั่วๆ ไป สามารถแบงออกเปน 2 ประเภทคือ เสียงดนตรีที่อยูในฉาก 

(Plot music) และเสียงดนตรีที่อยูนอกฉาก  (Background  music)   

เสียงดนตรีที่อยูในฉาก คือเสียงดนตรีที่เครื่องดนตรีทําใหเกิดเสียงปรากฏในภาพดวย เชน  

ในภาพมีการเลนดนตรี หรือตีกลอง ก็ไดยินเสียงเครื่องดนตรี (กลอง) นั้นๆ สวนดนตรีที่อยูนอกฉากนั้น  

เปนเสียงดนตรีที่ไมมีความเกี่ยวพันโดยตรงกับภาพ แตจะทําหนาที่ชวยเสริมสรางอารมณใหแกภาพ  

เชน ในฉากที่เด็กกําลังสนุกสนาน ดนตรีที่อยูนอกฉากก็ควรเปนเพลงประเภทรื่นเริงสดใส ถาใชดนตรี

ไดกลมกลืนกับภาพ ก็จะทําใหไดอารมณมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นเสียงดนตรีที่อยูนอกฉาก ยังทําหนาที่

ชวยเนนจุดสําคัญตางๆ  ของภาพยนตรไดตามที่ตองการ 

หนังสือเรื่อง “Film Music : A Neglected Art : A Critical Study of Music in Films, ของ  

Roy M. Prendergast ซึ่งเรียบเรียงโดย  สินนภา สารสาส  (2551: 1-5) มีเนื้อหาที่เกี่ยวกับ The  Aesthetics  

of  Film  Music  ดังนี ้

Evoking Time and Place “ดนตรีสามารถสรางสภาพของเวลาและสถานที่ไดนาเชื่อกวา” 

“Music  can  create  a  more  convincing  atmosphere  of  time  and  place” 

วิธีการสรางสภาพของเวลาและสถานที่ (หรือในแงดนตรี  “สีสัน”) มีอยูหลายวิธี ดนตรีประกอบ

ภาพยนตรโดยตัวมันเองเต็มไปดวยสีสันอยูแลว สีสันที่วา อยางเชน เสียงปสกอตตที่เสริมสรางบรรยากาศ

ของประเทศสกอตตแลนด  เสียงโอโบที่เสริมสรางบรรยากาศทุงหญาไดทันทีที่ไดยิน เสียงมิวตบราส 

ชวยสรางความรูสึกถึงสิ่งที่ชั่วราย  เสียงดนตรีร็อค  ทําใหรูวานี้เปนเรื่องราวของวัยรุน  เปนตน 

Creating psychological Refinements “ดนตรีสามารถเนนหรือใหความละเอียดออนลึกซึ้ง

ทางจิตวิทยา-ความคิดของตัวละครหรือความหมายของสถานการณที่ภาพไมสามารถสื่อออกมาได” 

“Music can be used to underline or crate psychological refinements-the unspoken thoughts  

of  a  character  or  the  unseen  implications  of  a  situation.” 

ดนตรีมักจะสื่อความหมายทางจิตวิทยาไดดีกวาคําพูดหรือบทสนทนาและจะไดผลดีที่สุด

หากไดมีการวางแผนอยางละเอียด ตั้งแตข้ันตอนของการทําบทหนัง แตสวนใหญมักจะไมไดเปนเชนนั้น

และดนตรีมักจะไมไดเขามามีสวนรวมคิดตั้งแตตน โดยที่คอปแลนดไดใหขอสังเกตไววาดนตรี  “สามารถ

เลนกับอารมณคนดูไดเหมือนเปน Counterpoint ของภาพที่เห็น ทั้งนี้โดยการสรางความรูสึกของภาพ

ใหตรงกันขามกับภาพ” แตในความเปนจริงแลว นักประพันธดนตรี ไมคอยจะมีโอกาสใชวิธีนี้เทาไหร 

แมจะเปนวิธีที่ไดผลที่สุดวิธีหนึ่งก็ตาม 

Providing a Neutral Background Filler “ดนตรีสามารถสนับสนุนโดยการเปน Background 

ที่เปนกลางได” “Music can serve as a kind of neutral background filler”   
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อารอน คอปแลนด กลาวถึงดนตรี “Background” ไววา คือดนตรีที่คนดูไมควรไดยิน เปน

ดนตรีที่ชวยเสริมสวนที่วางเปลาระหวางความเงียบในการสนทนา นับวาเปนงานปดทองหลังพระอยาง

แทจริง สําหรับนักประพันธดนตรีประกอบภาพยนตร แตถึงแมวาจะไมมีใครสังเกตหรือไดยินพวกเขาก็

พอใจที่ไดใชความรูและประสบการณสรางดนตรีที่ดูเหมือนเปนคิวที่ไมสําคัญนักเหลานี้สามารถเสริมสราง

ชีวิตชีวาของภาพได การใช Background music ที่เปน neutral  filler มาสอดรอยอยูใตบทสนทนา

อยางกลมกลอม ถือวา เปนงานที่ยากที่สุดของ นักประพันธดนตรีประกอบภาพยนตรดวย เพราะเขา

จะตองลดและควบคุม อัตตาใหไดจริงๆ หลายครั้งบทบาทสําคัญอยางหนึ่งของดนตรีประกอบเปน

เพียงแคอยูตรงนั้น “คลายกับวาเปน เสียงเสียงหนึ่งแทนที่จะเปนดนตรีที่แตงขึ้นโดยเฉพาะ” แมวา

ดนตรีประกอบจะเลนบทรองใหกับองคประกอบอื่นในภาพยนตร แตดนตรีประเภท “filler” ถือเปนตัว

ส่ืออารมณความรูสึก ทางการละครอยางแทจริง ในบางครั้งดนตรีที่คลอบคลุมบทพูดอยู อาจสามารถ

ข้ึนมาเดนอยูขางหนาได กรณีไมใชวิธีดันเฟดเดอรข้ึนเพื่อเพิ่มระดับเสียงให แตจะตองทําในขั้นตอน

ของการเขียนและการเรียบเรียงดนตร ี

Building Continuity “ดนตรีชวยสรางความรูสึกของความตอเนื่องในภาพยนตร” “Music can  

help  build  a  sense  of  continuity  in  a  film”  

ดนตรีสามารถเปนตัวรอยภาพและความรูสึกจองหนังใหเชื่อมโยงกันเปนเนื้อเดียวกันไดอยาง

แนบเนียน เร่ืองนี้คนตัดตอจะเขาใจดี  ในการตัดตอหนัง  ดนตรีจึงเปนเครื่องมือสําคัญอยางหนึ่งที่ขาด

ไมได 

Providing the Theatrical Buildup “ดนตรีชวยเสริมการ Buildup ของฉากเลนอารมณได

อยางละเอียดแนบเนียน” “Music can provide the underpinning for the theatrical buildup of a  

scene  and  then  round  it  off  with  a  sense  of  finality” 

ดนตรีสามารถเจาะทะลุสํานึกแหงถูกผิดของมนุษยได หากรูวิธีใช ดนตรีก็จะเปนศิลปะที่

สามารถชวยเสริมอารมณของฉากใหเขมขน  ไดมากกวาศิลปะภาพยนตรอยางอื่น ไมวาจะเปนฉากรัก

หรือฉากบูลางผลาญ  ดนตรีก็จะสามารถสรางปฏิกิริยาความรูสึกไดอยางล้ําลึกนาอัศจรรยอยางที่ไมมี

วิธีอ่ืนสามารถทําได  แตดนตรีก็สามารถเปนดาบสองคมไดเชนกัน  ในทางตรงขาม หากใชผิดหรือใชไม

ระวังหรือไมคิดใหละเอียดก็อาจไมมีผลอะไรกับฉากหรืออาจทําลายฉากนั้นไปไดโดยสิ้นเชิง และผูทําหนัง

ตั้งแตผูสรางและผูกํากับสวนใหญมักมีความเห็นวา  นี่คือบทบาทหนาที่หลักเพียงหนึ่งเดียวของดนตรี

ประกอบภาพยนตร  โดยเฉพาะในภาพยนตรที่ไมคอยไดคุณภาพนัก  Film Composer ทุกคนจะประสบ

กับการถูกขอใหใสดนตรีชวยฉากที่ไมไดคุณภาพ (หรือที่เรียกกันวาฉากที่ “ออน”) โดยหวังใหดนตรีชวย

ใหฉากนั้นดูแรงขึ้นดีขึ้น ความจริงแลวมันชวยไมไดเลย และกลับเปน Composer นั่นแหละที่โดน

วิพากษวิจารณวาทํางานไมดี 
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มีผูสรางหรือผูกํากับบางรายที่ไมชอบใชดนตรีกับหนังของเขาเพราะเขามีความรูสึกกับดนตรี

วาเปนสิ่งที่ส่ือความเปนจริง  (Realism) ทําใหสงสัยวาดนตรีที่ไดยินอยูนี้มาจากไหน  ดังนั้นนักดนตรี

ประกอบภาพยนตร จะตองมีความเขาใจในทุกๆ ดานของการทําหนังมากกวาทุกคนที่เกี่ยวของในงาน

สรางหนังเรื่องนั้นๆ เนื่องจากผูประพันธเพลง มักจะถูกเรียกเขามาในขั้นตอนที่หนังเกือบเสร็จแลว  

ดังนั้นเขาจึงจําเปนตองรูวา ผูกํากับ ผูกํากับภาพ นักแสดง และคนตัดตอภาพพยายามสื่อเรื่องราว  

และอารมณความรูสึกอะไรบาง หากเขาอานอารมณความรูสึกอะไรบาง หากเขาอานอารมณความรูสึก

ของหนังไมออกก็หลงทางและ  งานของเขาก็จะไมสามารถสนับสนุนหนังเรื่องนั้นได 
1.2 ดนตรีกับการแสดงความหมายทางอารมณ 
ในการศึกษาทบทวนเรื่องดนตรีกับการแสดงความหมายทางอารมณนี้ วิทยา วรมิตร (2553: 

20-23) ไดรวบรวมและนําแนวคิดในเรื่องการใชปจจัยสําคัญทางดนตรีมาอธิบายส่ือถึงอารมณตางๆ

และการเรียบเรียงเครื่องดนตรีที่ใชส่ือถึงอารมณตางๆ ดังนี้ 
David Sonnenschein จากหนังสือเรื่อง “Sound  Design: The Expressive Power of 

Music, Voice, and Sound Effect in Cinema” มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอธิบายลักษณะดนตรีกับการ
แสดงความหมายทางอารมณตางๆ  แสดงเปนตารางได  ดังนี ้

ตารางการอธิบายอารมณตางๆ  กับลักษณะดนตรีที่ใช 
Friederich  Marpurg  (1718 – 1795) 

อารมณ  (Emotion) ลักษณะดนตรี  (Expression) 
ความเศราใจ 

(Sorrow) 

ทํานองชาๆ  เนือยๆ  ใชดนตรีแบบโทนอล  และใชการประสานเสยีงแบบ

กระดาง  (dissonant  harmony) 

ความสุข 

(Happiness) 

ทํานองเคลื่อนไหวเร็ว  มีความราเริง  ใชสีสันอุน  (warm  tone  colour)  และ

ใชการประสานเสียงแบบกลมกลอมมากๆ  (consonant  harmony) 

ความพอใจ 

(Contentment) 

ทํานองมีความสงบเรียบและดําเนนิอยางสม่ําเสมอมากกวา  แบบ  ความสุข 

ความสาํนกึผดิ 

(Repentance) 

ใชองคประกอบของ  ความเศราใจ  เวนแตใชทํานองทีม่ีลักษณะเศราและ

สับสน 

เต็มไปดวยความหวัง 

(Hopefulness) 

ใชทํานองที่มลัีกษณะรื่นเรงิและภูมิใจ 

ความหวาดกลัว 

(Fear) 

ใชการเคลื่อนที่ลงที่มีลักษณะเปนความสับสน  และใชชวงเสยีงต่าํเปนหลกั 
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อารมณดีร่ืนเริง 

(Laughter) 

ใชเสียงที่เหีย่วแหงและยืดใหยาว  (drawn  out,  languid  tones) 

อารมณผันแปร 

(Ficklness) 

ใชอารมณกลวั  และอารมณที่เต็มไปดวยความหวัง  สลับเปลี่ยนกัน 

ความขี้ขลาด 

(Timidity) 

ใชคลายกับอารมณกลัว  แตมีลักษณะของความกระสับกระสายเขมขนขึ้น 

ความรัก 

(Love) 

ใชการประสานเสียงแบบกลมกลอม  ทาํนองนุมนวล  นารัก  มีการเคลื่อนแบบ

กวาง  (in  broad  movement) 

ความเกลียด 

(Hate) 

ใชการประสานเสียงและทาํนองที่หยาบกระดาง 

ความอิจฉาริษยา 

(Envy) 

ใชเสียงที่คํารามและมีความนารําคาญ 

 

ความเมตตา 

(Compassion) 

ใชทํานองที่มลัีกษณะนุมนวล  ราบเรียบ  และมีความเศรา  เคลื่อนไหวชา  

และใชเสียงเบสซ้ําๆ  กัน 

การหงึหวงและ

หวาดระแวง 

(Jealousy) 

เร่ิมดวยเสียงเบาๆ  เคลื่อนตัวเหมือนคลื่น  และคอยๆ  เพิ่มเสียงขึ้น  ใชเสียงที่

มีความด ุ และในตอนทายใชเสียงแบบลมพัดโหยหวน  ใชการเคลื่อนไหว

แบบชาสลับเร็ว 

ความโกรธแคน 

(Wrath) 

ใชอารมณเกลยีดรวมกับโนตที่มีลักษณะวิง่  และเปลี่ยนใชเสียงต่ําสลบักัน

ทันทีบอยๆ  ใชการเคลื่อนไหวแบบเร็วและรุนแรง  และใชเสียงแหลมสูงที่

กระดาง  (shrieking  dissonances) 

ความสุภาพออนนอม

(Modesty) 

ใชลักษณะทาํนองที่ชาๆ  เหมือนคลื่น  หยดุเร็ว  และส้ัน 

ความอาจหาญ 

(Daring) 

ใชลักษณะทาํนองที่เรงรีบและมีความทาทาย  (defiant,  rushing  melody) 

ความไรเดียงสา 

(Innocence) 

ใชดนตรีแบบเรียบงาย  (a  pastoral  style) 

ความกระสับกระสาย 

(Impatience) 

ใชการเปลี่ยนบันไดเสียงอยางรวดเร็วและนารําคาญ  (rapidly  changing,  

annoying  modulations) 
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Alan Belkin จากบทความทางอินเตอรเน็ทเรื่อง “An orchestral character glossary” 
http://www.musique.umontreal.ca/personnel/belkin/bk.o/O-9.html มีเนื้อหาเกี่ยวกับการอธิบาย

ลักษณะการเรียบเรียงเครื่องดนตรี (Orchestration) ที่ใชส่ือความหมายทางอารมณตางๆ  ดังนี้ 
ความสดใส (Luminous) ลักษณะนี้ใชองคประกอบสองแบบ คือดนตรีประกอบ (background)  

นุมนวล และใชเสียงเครื่องสายบรรเลงเสียงแบบคางไว (sustained strings) หรือองคประกอบอื่นที่เพิ่ม

ในเรื่องของความสวาง เชน ใชเสียงที่มีความนุมนวล บรรเลงดวยทรัมเปตหรือฮอรน,  ใชชวงเสียงกลาง

ถึงสูงของฟลุต แตไมดังมาก,  ใชชวงเสียงสูงของเครื่องเคาะที่เปนเหล็ก (high metal percussion) เชน  

เสียงฉาบยาวๆ (suspended cymbal) เครื่องดนตรีกลอคเคนชปล (glockenspiel) บรรเลงแตไมดัง

จนเกินไป 
ความลึกลับ (Mysterious) ลักษณะการเรียบเรียงดนตรีใหมีความลึกลับนั้น เสียงจะไม

ชัดเจน (lack of clarity) เปนดนตรีประกอบ (background) นุมนวลและมีเสียงกังวาน  (sustained 

sound) เคลื่อนไหวอยูกับที่เรียบๆ และการเรียบเรียงตองไมหนาแนนมาก (not too thickly spaced) 

ใชเครื่องดนตรีคือ เครื่องสาย ใชลักษณะแบบ (Muted  string,  String  harmonics  และ  Low  flutes 
เปนภัยอันตราย (Menacing) ใชเสียงที่แนชัดที่แสดงใหเห็นถึงภัยที่กําลังจะเกิดขึ้น โดยเริ่ม

ดวยเสียงเบาแลวคอยๆ ดังขึ้น เชน แผนดินไหว ภูเขาไฟระเบิดเชน ใชกลองเสียงต่ํา ใชลักษณะจังหวะที่

เปนสัดสวน และรัว (rolls or rhythmic patterns), ใชกลุมเครื่องสายและกลุมเครื่องลมไมบรรเลง

ชวงเสียงต่ํา และใชเครื่องลมทองเหลือง แบบใชที่ซับเสียง (muted brass), ใชเสียงต่ําที่รุนแรง (extreme 

low sounds) ใชเสียงเบาในกลองใหญ และ tam-tam 
ความสยองขวัญ ความโกรธ และความโหดราย (Terrifying, angry, savage) ใชเสียง

แหลมสูงดังๆ คลายกับเสียงสัตวกรีดรอง มีความหมายเกรี้ยวกราด กระดางและดังพรา เชน ใชชวงเสียงสูง 

ใชเสียงแบบกระดาง (dissonant) ในกลุมเครื่องลมไม และกลุมเครื่องลมทองเหลือง บางทีใช ดําเนิน

อยูตลอด, ใชชวงเสียงสูงของ เครื่องประกอบจังหวะที่มีเสียงแหง เชน เสียงระนาดฝรั่ง (loud xylophone) 

และเสียงฉาบที่รัวและคอยๆ ดังขึ้น, ใชเสียงต่ําที่รุนแรง (extreme low sounds) ใชเสียงดังในกลองใหญ 

และ tam-tam 
ความรุงโรจน สวางไสว (Brilliant) ใชนักดนตรีที่มีทักษะในการบรรเลงสูง (Virtuosity) และ

เลนไดอยางรวดเร็ว  ใชกลุมเครื่องลมทองเหลือง บรรเลงในชวงเสียงสูง ใชคูเสียงแบบกวาง (open  intervals)  

และใชการบรรเลงที่รวดเร็ว (in fast figuration) เชน เลนโนตแบบซ้ําไปซ้ํามา (repeated notes or  trills)  

ใชกลุมเครื่องลมทองเหลืองบรรเลงแบบคอยๆ ดังขึ้น , ใชกลุมเครื่องสายและกลุมเครื่องลมไมบรรเลง

แบบเร็ว และคอยๆ เพิ่มความหนาแนนขึ้น 
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ความสงางาม ร่ํารวย และประสบความสําเร็จ (Splendid, rich, triumphant) ใชเครื่อง
ดนตรีที่มีจํานวนมาก เพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญและมั่งคั่ง ,ใชการบรรเลงแบบพรอมกันหมดทั้งวง (tutti) 

บรรเลงเสียงคางไว (sustained) ในกลุมเครื่องลมทองเหลือง โดยใชเสียงที่ใกลเคียงกับชวงเสียงกลาง 

upper-middle register) โดยเฉพาะอยางยิ่ง ฮอรน บรรเลงในชวงเสียงอัลโต (alto voice) และใชกลุม

เครื่องสายบรรเลงในชวงเสียงสูง  (high  strings,  in  8ves) 
ความตื่นเตน เราใจ (Dramatic) ใชชวงเสียงที่มีความแตกตางกันมาก (Contrasts) บรรเลง

เปลี่ยนสลับกันทันที ทั้งในเรื่องสีสันของเสียง (timbre) และ ความดังเบาของเสียง (dynamics) 
ความโศกสลด (Funereal) ใชเสียงที่หนักแนน (heavy) ลากเสียง (dragging sounds), ใช

กลุมเครื่องลมทองเหลืองและกลุมเครื่องลมไมบรรเลงในชวงเสียงต่ํา และเลนชา, ใชกลองทิมปานี หรือ

กลองใหญ บรรเลงในลักษณะจังหวะแบบโนตประจุด 
ความซุกซน สนุกสนาน (Playful, funny) ใชตัวหยุดเยอะ บรรเลงในชวงเสียงสูง และเลน

เสียงแบบสั้น (staccato sounds), หลีกเลี่ยงการใชกลุมเครื่องลมทองเหลืองบรรเลงเสียงแบบคางไว 

(sustained sounds), บรรเลงแบบ Pizzicato, ใช บาสซูนบรรเลงแบบ Staccato, ใชลักษณะการเลียนแบบ

ทาทางที่ตลกของเครื่องดนตรี เชน ใชทูบา บรรเลงในแนวตลก ซึ่งโดยปกติแลวจะใชบาสซูนบรรเลง 
ความเศรา ความสะเทือนอารมณ (Sad, melancholy, poignant) โดยมากมักใชการ

บรรเลงเดี่ยวของเครื่องดนตรี   ใชกลุมเครื่องสายบรรเลง ในชวงเสียงต่ํา ชา และเลนแบบลากเสียงยาว

คางไว (sustained strings) ใชกลุมเครื่องลมไมบรรเลงเดี่ยว ยกเวน คลาริเนท หรือโอโบ) ใชเสียงต่ํา

ของฟลุต บรรเลงประกอบกับกลุมเครื่องสายที่บรรเลงเสียงแบบลากยาว 
 
2. ความรูเก่ียวกับการวิเคราะหดนตรีสากล 

2.1 แนวทางการวิเคราะห 
ณัชชา พันธุเจริญ (2551: 1) ไดอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะหดนตรีไวดังนี ้

การวิเคราะหเพลงมีความสําคัญอยางยิ่งในการทําความเขาใจบทเพลง การที่จะวิเคราะห

เพลงใหถองแทหรือละเอียดลออเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูวิเคราะห ถาผูวิเคราะหเปน

ผูฟงเพลงคนหนึ่ง และอยากฟงเพลงเพื่อความเขาใจนอกเหนือจากความสุขใจ การวิเคราะหเพียง

ภาพรวมภายนอก และการคนควาประวัติเพลง ตลอดจนประวัติของผูแตงโดยสังเขปก็คงเพียงพอ 

ความรูเบื้องตนในสวนนี้หาไดสะดวกที่สุดจากปกแผนเสียง แตถาเปนนักดนตรีก็นาจะวิเคราะหลงลึก

ไปถึงโครงสรางของเพลง ทฤษฎีการประพันธเพลง และเทคนิคที่นาสนใจดวย อยางไรก็ตาม การหา

ความรูจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยเฉพาะจากปกแผนเสียง ตองกระทําดวยความระมัดระวังและใช

วิจารณญาณที่จะเลือกเชื่อในขอมูลเหลานั้น การมีพื้นฐานความรูที่เพียงพอจากการศึกษาทั้งในแนว

กวางและแนวลึกจึงเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง 
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มานพ วิสุทธิแพทย (2533: 3) ไดอธิบายเชิงเปรียบเทียบเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะหดนตรี

ไวอยางนาสนใจดังนี้ 

การวิเคราะหหรือการแยกแยะแกงเปนกระบวนการที่ทําใหไดมาซึ่งคําตอบตางๆ ที่เกี่ยวกับ

แกง ซึ่งมีข้ันตอนหลายระดับเชน 

- แกงนี้ประกอบดวยอะไรบาง มีรูปรางลักษณะอยางไร 

- ส่ิงตางๆที่ประกอบเปนแกงนั้น มีหนาที่หรือมีคุณสมบัติอยางไร (ทําใหหวาน ทําใหเผ็ด ทํา

ใหหอมฯลฯ) 

- สวนประกอบเหลานั้นเปนสารอะไร 

- สารนั้นมีสูตรทางเคมีหรือไม ถามี สูตรเปนอยางไร 

- การหาเหตุผลอ่ืนประกอบ (เชน เหตุผลทางวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อฯลฯ) ถาเปนแกง

เผ็ดตองใสใบมะกรูด ถาเปนแกงเทโพตองใสผักบุง ถาเปนแกงเขียวหวานเนื้อ ใสเนื้อบดไดหรือไม 

 
2.2 การวิเคราะหทํานอง 
ทํานองเพลงถือเปนองคประกอบหลักทางดนตรีที่สําคัญยิ่งอยางหนึ่ง เนื่องจากทํานองเพลง

จะเปนการกําหนดทิศทางตางๆของเพลงและทํานองเพลงยังสามารถบงบอกถึงสําเนียงภาษาชาติพันธุ

ไดอีกดวย  การวิเคราะหทํานองจะเปนการจําแนกรายละเอียดที่นาสนใจในบทเพลงนั้นๆ 

โกวทิย ขันธศริิ (2550: 23) ไดอธิบายความหมายเกีย่วกบัทํานองเพลงไวดังนี ้

“ทํานองเพลง(Melody) คือ เสียงที่จัดใหเขากับจังหวะเปนระดับสูงหรือตํ่า 

ตอเนื่องกันไปตามกฎแหงการดําเนินของระดับเสียง พูดงายๆ ก็คือ ทํานองเปนแนวของ

เสียงดนตรีที่ดําเนินสูงต่ําตอเนื่องกันไปตามจังหวะลีลานั่นเอง”  และในแนวทํานอง ก็จะมีสวนประกอบ

สําคัญตางๆ จําแนกออกไปไดอีก 

เอกราช เจริญนิตย (2539: 11-12) ไดอธิบายถงึสวนประกอบของแนวทํานองไวดงันี ้ 

สวนประกอบที่เปนแนวทํานองมี 3 สวนดวยกันคือ Motive, Phrasesและ Period ภายในแนว

ทํานองยังมีสวนประกอบยอยๆ อีก เชน รูปรางของทํานอง การผสมผสานกันระหวางระดับเสียงตางๆ การ

เคลื่อนที่ของทํานองจากจุดเริ่มตนไปถึงจุดสิ้นสุด ดนตรีในยุคบาโรค คลาสสิก โรแมนติก มีลักษณะ

แนวทํานองที่คลายคลึงกันคือ 

ลักษณะทัว่ไปของทํานอง  

1.  ประกอบดวย Climax Tone ซึ่งทํานองจะคอยๆเคลื่อนไปหาเสียงที่สูงที่สุดและเปน

เสียงในจังหวะหนักภายในประโยคสวนมากจะเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว 

2.  ประกอบดวยการเคลื่อนที่ข้ึนไปหาจุด Climax Tone แลวเคลื่อนที่ลง 
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3.  ประกอบดวยการนาํโนตใน Triad มาเขียนเปนทาํนอง (โนตตัวที่ 1 3 5 ในบันไดเสียง) 

4.  ประกอบดวยการนําโนตตัวที่ 3-2-1 ในบันไดเสียงมาเขียนเพื่อการจบลงคอรด Tonic 

(หรือใชกับ Perfect Cadence)  

ณัชชา พันธุเจริญ(2551: 7) ไดอธิบายเกีย่วกับแนวทางการวิเคราะหทาํนองไวดงันี ้

ทํานอง (Melody) คือ เสียงขึ้นเสียงลงหลายเสียงที่ปะติดปะตอกันเปนชุด  แตละเสียง

นอกจากจะมีระดับเสียงสูงต่ําแลว  ยังมีความสั้นยาวตามลักษณะจังหวะที่อาจแตกตางกันทํานองตอง

มีจังหวะเปนสวนหนึ่งซึ่งไมอาจแยกออกจากกันได  ทั้งระดับเสียงและลักษณะจังหวะจะใชสัญลักษณ

ตัวโนตบนบรรทัดหาเสนเปนสื่อ  ทํานองอาจมีความยาวตั้งแต 2-3 หองไปจนถึง 10 หองหรือมากกวา

นั้น  แตทํานองที่ดีตองมีความหมายและจบในตัวเอง  มีเสียงขึ้นลงที่สมดุล  และมีเอกลักษณที่ผูฟง

ประทับใจ  การที่ทํานองเคลื่อนที่ไป เรียกวา การดําเนินทํานอง  การเคลื่อนของทํานองเกี่ยวของกับข้ัน

คูซึ่งบอกระยะหางระหวางโนตตัวหนึ่งไปยังโนตตัวถัดไป  และเปนตัวแปรสําคัญที่แสดงวา ทํานองนั้น

ไดขยับข้ึนหรือลงเปนระยะมากนอยเทาใด ทําใหเกิดทิศทางขึ้นหรือลงในระยะชวงเสียงทั้งสิ้นเทาใด  

 
2.3 การวิเคราะหจังหวะ 
การศึกษาจังหวะของดนตรีหรือจังหวะในบทเพลงจะชวยใหเกิดความเขาใจวิธีการและ

ความสัมพันธกันระหวาง จังหวะ ทํานอง และอารมณตางๆของบทเพลง ซึ่งจังหวะในบทเพลงจะเปน

ตัวชี้ชัดใหเห็นอารมณตางๆไดชัดเจน เชน เพลงเศรา มักจะเปนชา และ เพลงสนุก ก็มักจะเปนเร็ว หรือ

ถาหากจะเปรียบเทียบกับจังหวะการเตนของหัวใจในอารมณตางๆของมนุษยก็จะเปนตัวอยางที่ชัดเจน

และใกลตัวมากที่สุดเชน เมื่ออารมณปกติ จังหวะการเตนของหัวใจจะปกติและเมื่ออารมณไมปกติอัน

เนื่องจากสิ่งเลาตางๆที่มากระตุนอารมณใหรูสึก สับสน กระวนกระวาย ตื่นเตน ออนแรง หรือ มีอารมณ

ซอนอารมณ จังหวะการเตนของหัวใจก็จะไมปกติตามไปดวย 

สมศักดิ์ สรอยระยา (2545: 12) ไดกลาวถงึธรรมชาติของจังหวะไวดังนี้  

การศึกษาเรื่องของจังหวะควรจะตองทราบถึงธรรมชาติของจังหวะ ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติ

และมีความสัมพันธกันระหวางจังหวะกับอวัยวะของมนุษย เชน การเตนของหัวใจ เปนตน จังหวะ

ดนตรีก็เชนกัน มีความสัมพันธกับโคลง กลอน ละคร การแสดงการรองกับการบรรเลง จังหวะจึงเปน

สวนหนึ่งขององคประกอบที่สําคัญของบทเพลง เพราะทั้งทํานองเพลงและการประสานเสียงก็มีอัตราสวน

ของจังหวะอยูภายใน ผูขับรองหรือผูบรรเลงตองทราบเรื่องของจังหวะเกี่ยวกับความสั้นหรือความยาว

ของเสียง ความชาหรือความเร็วของบทเพลง ดังนั้น โครงสรางของบทเพลงจึงมีสวนชวยใหเกิดความ

เขาใจกระจางชัดยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของวรรคในบทเพลง ประโยคของบทเพลง และกลุมหรือสวน

ของบทเพลงควรจะศึกษาและทําความเขาใจกอนการบรรเลงก็จะทําใหปฏิบัติไดงายและรวดเร็วยิ่งขึ้น 
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สุกรี เจริญสุข (2538: 178) ไดกลาวถึงเรื่องของจังหวะไวอยางนาสนใจดังนี ้

จังหวะเปนเรื่องขององคประกอบพื้นฐานดนตรี เสียงดนตรีที่เปนองคประกอบพื้นฐานที่สุดก็

คือ “จังหวะ” เสียงของจังหวะ ลีลาของจังหวะและกระสวนของจังหวะ 

จังหวะในภาษาไทยนั้นมีเพียงความหมายเดียวรวมถึงจังหวะทั้งหมด แตในภาษาอังกฤษ

ดนตรีตะวันตกนั้น มีความหมายรวมถึงเวลา(Time) จังหวะเคาะ (Beat) อัตราความชาเร็วของจังหวะ 

(Tempo) และกระสวนของจังหวะ (Rhythm) สําหรับดนตรีพื้นบานภาคใตนั้น ความหมายของจังหวะ

อยูที่กระสวนของจังหวะ (Rhythm) เปนหลัก 

จังหวะประเภท Rhythm เปนกระสวนจังหวะที่เปนชุด ในดนตรีพื้นบานเรี่ยกวา”หนาทับ” 

จังหวะหรือหนาทับของภาคใตใชประกอบทาทางและใชในพิธีกรรมที่ประโคมเพื่อสรางความเราใจ

จังหวะในความหมายของดนตรีภาคใตก็คือ Rhythm ซึงจะรวมเอาความหมายของจังหวะอื่นๆไวทั้งหมด 

ณัชชา พันธุเจริญ (2551: 49-50) ไดอธิบายเกีย่วกับแนวทางการวิเคราะหจังหวะไวดังนี้  

ความสําคัญของจังหวะในยุคแรก ๆ อาจเปนเพียงหลักใหสวนประกอบอื่น ๆ ของเพลงไดยึดไว 
ไมใหออกนอกลูนอกทาง  การมีจังหวะเปนไปอยางแนบเนียนและเปนธรรมชาติมีระบบระเบียบที่ดีและ

เปนไปในทิศทางเดียวกันตั้งแตตนเพบงจนจบ  การกําหนดจังหวะที่แนนอน  ไมวาจะเปนอัตราจังหวะ

หรือลักษณะจังหวะในรูปของหนวยจังหวะยอยเอก  ลวนเปนแนวความคิดที่อยูเบื้องหลังบทเพลง  

ในขณะที่สวนประกอบอื่น เชน  ทํานองและเสียงประสาน  ดูเหมือนจะเดนกวา  และวาดลวดลายใน

บทเพลงไดอยางมีรสชาติ  แตในยุคตอ ๆมา  จังหวะเริ่มเปลี่ยนบทบาทที่ละนอยจากผูสนับสนุนมาเปน

พระรองหรือพระเอกในบางครั้ง  โดยเฉพาะเพลงในยุคปจจุบัน  ใหความสําคัญกับจังหวะมากขึ้น  ทั้ง

ความซับซอน  ความยุงยาก  และความสับสนเกี่ยวกับจังหวะเปนเรื่องที่ยังคงตองพัฒนาไมหยุดยั้ง  

และยังหาจบจบไมไดในปจจุบัน 
ในดนตรีของตางชาติตางภาษาอาจมีแนวคิดในเรื่องของจังหวะไมเหมือนกัน  จึงไมมีสูตร

สําเร็จในการวิเคราะหจังหวะ  สําหรับในดนตรีตะวันตกและดนตรีของบางวัฒนธรรมหากผูแตงให

ความสําคัญกับจังหวะเปนอยางมากในเพลงใด  ก็มักหลีกเลี่ยงไมไดที่จะนําเฉพาะจังหวะมาวิเคราะห

ใหละเอียด  อยางไรก็ตามจังหวะกับทํานองเปนสวนประกอบสําคัญของดนตรีที่ผูกโยงอยูดวยกันจน

แยกกันไมออก  การวิเคราะหจังหวะจึงมักเอื้อประโยชนตอการวิเคราะหทํานอง  จังหวะมักเปนตัวชี้นํา

ใหสามารถหาโนตสําคัญได  การวิเคราะหจังหวะมีข้ันตอนที่ไมซับซอน ซึ่งจะนําไปสูคําตอบในการ

วิเคราะหทํานองดวยในที่สุด 

 

 

 



26 
 

2.4 การวิเคราะหเสียงประสาน 
เสียงประสาน (Harmony) เปนองคประกอบที่สําคัญอีกอยางหนึ่ง ในการสรางสรรคงาน

ประพันธดนตรี เนื่องจากเสียงประสานเปนตัวชวยสรางมิติตางๆใหกับบทเพลง ทําใหเห็นความลึก ตื้น 

หนา บาง โดยเสียงประสานจะผสมกลมกลืนไปกับทํานองและจังหวะ หรือไมจะอาจขัดแยงตอกัน

ระหวางทํานองและจังหวะก็ได ข้ึนอยูกับจุดประสงคในการประพันธของผูประพันธวาความตองแสดงออก

และถายทอดเรื่องราว ในบรรยากาศแบบใด ดั่งที่ โกวิทย ขันธศิริ (2550: 23-24) ไดอธิบายความหมาย

เกี่ยวกับการประสานเสียงไวดังนี้ 

ลองสังเกตดูภาพเขียนสักภาพหนึ่ง ถาเปนภาพเขียนดวยเสนเดี่ยวๆ ธรรมดาเราจะรูสึกวา

เปนภาพเสนธรรมดา ไมมีชีวิตชีวา แตถาเราแลเงาภาพนั้นลงไป หรือ ระบายดวยสีตางๆ ก็จะทําให

ภาพนั้นดูมีชีวิตจิตใจคลายคลึงของจริงมากขึ้น เชนเดียวกับดนตรี การที่เราฟงนักรองรองเพลงคนเดียว 

กับรองโดยมีวงดนตรีเลนประสานเสียง ยอมมีความไพเราะผิดกันมากมาย เสียงรองอันเปนทํานอง

เปรียบเสมือนลายเสน สวนวงดนตรีที่เลนประสานเสียงนั้น เปรียบเสมือนการแรเงาหรือระบายสีทําให

ดนตรีนั้นเกิดความไพเราะสมบูรณแบบขึ้น   

การที่จะสรางแนวเสียงประสานอยางไรจึงจะเหมาะสมกับจุดประสงคการประพันธ นั้นจะตองมี

ความเขาใจในทฤษฎีตางๆที่จะมารองรับตามหลักการประพันธดวย  

 ศิริพงษ แกวพลอย (2534: 19-20) ไดอธิบายเกีย่วกับองคประกอบในการเขียนประสานเสยีง 

4 แนวไวโดยสงัเขปดังนี ้

1.  เขียนใหเปน 4 แนว โดยใหแนวโซปราโนอยูเหนือแนวอัลโต ใหแนวอัลโตอยูเหนือแนว

เทเนอร และใหแนวเทเนอรอยูเหนือแนวเบส จะมีแนวใดแนวหนึ่งขึ้นหรือลงไปล้ําแนวอื่นๆไมได 

2.  การจัดความหางระหวางแนว (Spacing) มี 3แบบคือ 

2.1 โครส สตรัคเจอร (Close Structure) 

2.2 โอเพน สตรัคเจอร (Open Structure) 

2.3 นวิทรัล สตรัคเจอร (Neutral Structure) 

3.  การควบตัวโนต (Doubling) คอรดเมเจอร หามควบตัวโนตขั้นที ่3 

4.  การเขียนแนวประสาน ขนานคู 5 และคู 8 เปนสิง่ที่ควรหลีกเลี่ยง 

5.  เครื่องหมายกาํกับแนวเบส (Figure bass) 

5.1    5   โนตขั้นที่ 5 นับจากแนวเบส มีเครื่องหมาย # ปรากฏอยู  

5.2   b5   โนตขั้นที่ 5 นับจากแนวเบส มีเครื่องหมาย b ปรากฏอยู 

5.3   b, #,  โนตขั้นที่ 3นับจากแนวเบส มีเครื่องหมายนีป้รากฏอยู 

5.4    6    การพลิกกลับคร้ังที ่1 (First Inversion) 
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5.5    6 
4   การพลิกกลับคร้ังที ่2 (Second Inversion) 

5.6       6 
5   คอรดเซเวน การพลิกกลับคร้ังที ่1 (First Inversion) 

5.7    4 
3    คอรดเซเวน การพลิกกลับคร้ังที ่2 (Second Inversion) 

5.8    4 
2    คอรดเซเวน การพลิกกลับคร้ังที ่3 (Third Inversion) 

 

นอกจากความเขาใจในหลักการเขียนเสียงประสานแลวยังควรในเรื่องอื่นอีกเชน การรวม

ระดับเสียงมาเขาคูกัน(The Association of Two Voices) อนรรฆ จรัณยานนท (2537: 39, 41-42) ได

กลาวถึงเรื่องนี้ไวดังนี้  

การที่จะนําเสียงใดเสียงหนึ่งมาประกอบเขากับอีกเสียงหนึ่ง เพื่อใหไดผลของเสียงประสานที่

ไพเราะไดนั้น ก็มีขอจํากัดมากมาย อยางไรก็ตาม ทํานอง 2 ทํานอง ในเคาเตอรพอยท แบบ 2 แนว มี

ส่ิงที่ควรจะพิจารณากอนสิ่งอื่นก็คือ ความสัมพันธของทํานองทั้ง 2 ในโครงสรางคูเสียงดังกลาว ไมวา

จะเปนการวิเคราะหดนตรีในบทประพันธตางๆ ที่มีลักษณะออกมาเปนลักษณะเคาเตอรพอยท หรือจะ

เปนการเขียนเคาเตอรพอยทลงไปในทํานองหลักที่มี่อยู 

การเขียนคูเสียง(Two Voice Writing) ในการใสคูเสียงที่เหมาะสมลงไป เพื่อใหไดเสียงที่มี

น้ําเสียงไพเราะออกมานนั้น ส่ิงสําคัญที่ตองคํานึงถึงนั่นก็คือ การประสานเสียงในชวงของทํานองใน

ขณะนั้น การเลือกเสียงมาใสจะตองพิจารณาโนตของคอรดหลัก บางครั้งคูเสียงหนึ่งอาจมีการตีความหมาย

เปนคอรดออกมาไดหลายคอรดเชนกัน เชน ในระยะขั้นคูที่ 3 และ 6 สามารถตีความหมายคอรดได

อยางนอย 2 คอรด นอกจากนี้ ระยะขั้นคูที่ 4 หรือ 5 ก็เปนไปไดที่จะถูกพิจารณาไดวา เปนคอรดเดียวกันที่

มีการพลิกกลับไปมาก็ได 

ปญหาที่เกิดขึ้น สามารถแกไดโดยพิจารณาคูเสียงอื่นๆ ในชวงใกลเคียง อาจพิจารณาออกมา

ไดโดยยึดการพิจารณาตามหลักการของการดําเนินคอรด(Chord Progression) ในทฤษฎีการประสาน

เสียงซึ่งก็อาจระบุออกมาไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้อยาลืมพิจารณาถึงความยาวของชวงคอรดที่ใชกอน

มีคอรดใหมเปลี่ยนเขามาดวย  

โดยหลักการทั่วไปแลว การที่จะมีการเปลี่ยนคอรดใหมไดนั้น ควรจะเปนตรงที่จุดของจังหวะ

ตกของจังหวะเคาะในจังหวะหนัก ฉะนั้น ควรพิจารณาในเรื่องนี้ดวยเชนกัน 

ณัชชา พันธุเจริญ (2551: 51-70) ไดอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะหการประสานเสียง

ไวดังนี้ 

เสียงประสานมักเปนสวนประกอบของเพลงที่นาสนใจที่สุด  ที่แงมุมที่นาวิเคราะหเพื่อใหไดมา

ซึ่งเหตุผลวา เหตุใดจึงไดเสียงออกเชนนั้น เสียงประสานมีมิติทั้งในระดับตื้นและระดับลึก  มีมิติทั้งใน

แนวตั้งและแนวนอน  รวมถึงเนื้อดนตรีในลักษณะตาง ๆ อยางไรก็ตาม  เรื่องการวิเคราะหกุญแจเสียง  
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คอรด เสียงประสาน  โครงหลักของคอรดหรือโครงหลักของกุญแจเสียง  ตองอาศัยวิจารณญาณของ   

ผูวิเคราะห  เพลงหรือในชวงหนึ่งของเพลงนาจะใชวิธีใดในการวิเคราะห  ควรนําเสนอในแงมุมใดให

นาสนใจ  และเมื่อวิเคราะหแลวไดอะไรที่เปนสาระหรือไม 

อยางไรก็ตาม  ในยุคโลกาภิวัตนซึ่งโลกไรพรมแดน  การนําเสนอแนวความคิดเรื่องศิลปะควร

นําไปสูแนวความคิดที่เปนสากลซึ่งไมไดหมายถึงตะวันตกเทานั้น  คําวา “สาก” ในทางดนตรีไมไดแล

วาตะวันตกอีกตอไป แตคําวา “สากล” นาจะหมายถึง เปนกลาง ๆ หรือเปนที่นิยมโดยทั่ว แนวความคิด

ในเรื่องของเสียงประสานในปจจุบันไมนาจะหมายถึงเรื่องของคอรดในแนวตั้งแบบตะวันตกเทานั้น แต

หมายถึงเสียงโดยรวมที่ประสานกันในภาพใหญไมวาจะเกิดในแนวตั้งหรือแนวนอน ไมวาจะเปนเสียงที่

ประสานกันดวยวิธีสอดประสานกันหรืออยางไร แนวความคิดในเรื่องเสียงประสานของตางวัฒนธรรมก็

ยอมตางกัน แตสามารถใชแนวความคิดของสากลเปนหลักในการอภิปรายใหกวางขวางได 

 
2.5 การวิเคราะหเสยีง 
เสียง ในสภาวะแวดลอม ของสถานที่ในสังคมที่ตางกัน เสียงก็จะสื่อถึงความรูสึกนึกคิดและ

จินตนาการที่ตางกัน เชน เสียงนกที่รองตอนเวลาเชาๆ  เสียงนกที่รองอยูบริเวณริมทะเล หรือ เสียงนก

บางชนิดที่รองบนหลังคาบานใครแลวก็จะทําใหเกิดความเชื่อไปตางๆนาๆ  โดยที่เสียงรองของนกที่รอง

ในเวลาเชาๆ ส่ือใหเห็นภาพบรรยากาศที่สดใสตอนเชา  เสียงนกที่รองอยูบริเวณริมทะเล  ส่ือใหเห็น

ภาพบรรยากาศของสถานที่ริมทะเล และ เสียงนกบางชนิดที่รองบนหลังคาบานใครแลวก็จะทําใหเกิด

ความเชื่อไปตางๆนาๆ ก็ส่ือในเกิดจินตนาการในความเชื่อของสังคมในเรื่องที่เกี่ยวกับความตาย 

เสียงดนตรีก็เชนกันที่สามารถบงบอกถึง ภูมิลําเนาสถานที่ของเสียงดนตรีนั้นๆเชน เรามักได

ยินเสียงแคนที่ภาคอีสาน ถาเราไดยินแคนที่ตลาดนัดจัตตุจักร กรุงเทพฯก็สามารถที่จะสันนิษฐานไดวา

คนแคนที่ไดยินนั้น จะตองเกี่ยวพันธุอะไรบางอยางกับภาคอีสานแนนอน 

สุกรี เจริญสุข(2538: 177) ไดกลาวถึงเรื่องเสียงกับภูมิประเทศไวดังนี ้

 ธรรมชาติทางภาคใตโดยทั่วไป แมวาจะอุดมสมบูรณดวยทรัพยากรแความงามตามธรรมชาติ

เชน ปา เขา ทะเล ก็ตาม แตก็แฝงไปดวยอันตรายตอชีวิตอยูไมนอย รวมทั้งเสียงที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ

ก็คอนขางจะอึกทึกครึกโครมดวยเสียงคลื่นและลมอยูแทบตลอดเวลา มิหนําซ้ํายังมีฝนตกแทบตลอดป 

ลวนแลวเปนของธรรมชาติที่ทําใหเกิดเสียงดังทั้งนั้น ภาษาพูดของคนทางภาคใตจึงมีเสียงคอนขางดัง

หากเทียบกับภาคอื่นๆ ของชาวไทย ซึ่งคลายกับจะตองออกเสียงพูดแขงกับเสียงคลื่นเสียงลม ฉะนั้นจึง

สงผลมาถึงดนตรีของชาวไทยภาคใตดวย คือมีเสียงคอนขางดัง นอกจาก เสียงคอนขางดังแลว ยังเนน

ดานจังหวะมากกวาทํานองเพลงคลายกับดนตรีของชาวชวา-มลายูหรืออินเดียโบราณ นักมานุษยวิทยา

การดนตรีหลายทานที่ไดศึกษาดนตรีชวา บาหลีอยางเจนนิเฟอร ลินดเซ (Jennifer Lindsay) และ        
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ไมเคิล เทนเซอร (Michael Tenzer) ไดกลาววา ดนตรีของชาวชวาสวนหนึ่งไดรับอิทธิพลมาจากดนตรี

อุษาคเนยในผืนแผนดินใหญ ผสมผสานกับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียตอนใตและศรีลังกา

ดนตรีชวามีจังหวะที่นาสนใจยิ่งและดนตรีชวาไดมีพัฒนาการมากกวาดนตรีบนผืนแผนดินใหญ 

ลีลาดนตรีภาคใตมีจังหวะกระชั้นหนักแนน เฉียบขาด ฉับพลัน มีความอึกทึกเราใจมากกวา

ความออนหวานคลายลีลาคลื่นกระแทกฝงและยอดไมสะบัด ศิลปะของชาวใตจะแสดงความจริงใจ 

สัจจะ มากกวาความเพอฝน 

นอกจากนั้นแลวเครื่องดนตรีในแตละชนิด ยังสามารถสื่อถึงอารมณที่ซอนอยูจิตใจมนุษยได

อีกดวย ดั่งที่โกวิทย ขันธศิริ (2550: 24) ไดอธิบายความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณของเสียงไวดังนี้ 

ในบรรดาเครื่องดนตรีทั้งหลายนั้น ตางก็มีเสียงแตกตางกันออกไปไมเหมือนกัน เชน ไวโอลิน

มีเสียงออนหวานสดใส สวนแตรมีเสียงดังอยางมีอํานาจ เปยโน ออรแกน หรือ กลอง ตางมีคุณลักษณะ

ของเสียงที่แตกตางกันออกไปอยางที่เราอาจสังเกตความแตกตางเหลานี้ได  “สีสัน”ของเสียงของเครื่อง

ดนตรีที่แตกตางกันเหลานี้ ทําใหผูประพันธสามารถเลือกใชใหเหมาะสมกับลีลาและโอกาสตามอารมณ

ของดนตรี เชน ถาตองการใหดนตรีมีลักษณะออนหวาน หรือ โศกเศรา หรือ ราเริง ก็จะกําหนดใหใช

ไวโอลินบรรเลง ถาตองการใหองอาจกลาหาญก็ใชแตรทรัมเปต ตองการจะใหตื่นเตนเราใจก็ใชกลองรัว 

เหลานี้เปนตน ดังนั้น เราจึงจําเปนตองรูจักคุณลักษณะของเครื่องดนตรีแตละชนิดและพยายามสังเกต

วา เขาใชบรรเลงในโอกาสเชนไร  

ณัชชา พันธุเจริญ (2551: 80) ไดอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะหเสียงไวดังนี ้

ในเพลง ๆ หนึ่งยอมมีความแตกตางในเรื่องของเสียงอยางเดนชัด  ทั้งความแตกตางในแงของ

เสียงเครื่องดนตรี  เสียงดังเสียงเบา สํานวนดนตรี และเนื้อหาดนตรี อยางไรก็ตามนักตางเพลงที่ดีจะ

ควบคุมความตางใหอยูในกรอบที่ดี กลาวคือ ใหเพลงยังมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งเพลง ถึงแม

จะมีความแตกตางกันมากขนาดไหนหรือบอยเพียงใดก็ตาม เสียงตองมีความสมดุลทั้งในความเหมือนกัน 

ความคลายกัน ความแตกตางกันและเมื่อเสียงเดิม ๆ เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําเลาก็ตองมีการแปรของเสียงที่

ควบคุมได  ส่ิงเหลานี้ลวนเปนเทคนิคที่ผูวิเคราะหเพลงตองเสาะหาเพื่อนํามากลาวอางอยางมีเหตุผล  

ในโลกของเสียงเปนเรื่องที่นาสนใจและมีความเรนลับที่นาติดตาม นักดนตรีและนักวิทยาศาสตรยังคง

ทํางานตอไปไมหยุดยั้งที่จะคนหาเสียงใหม ๆ อยางไรก็ตาม ไมวาความกาวหนาทางวิทยาศาสตรจะไป

ไกลเพียงใด ดนตรีในปจจุบันก็ยังรักษาความสดของเสียงดนตรีที่มีมาชานานไวไดเสมอและคงจะเปน

เชนนี้ตลอดไป 
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2.6 การวิเคราะหประโยคเพลง 
การวิเคราะหและการทําความเขาใจกับประโยคเพลงเปนเรื่องสําคัญ  กอนที่จะไดภาพรวม

ของบทเพลงในมิติที่ใหญข้ึนตอไป 
มานพ วิสุทธิแพทย(2533: 29) ไดอธิบายเกี่ยวกับประโยคเพลงไวดงันี ้

การกําหนดวรรคเพลงเปนการแยกทํานองเพลงออกเปนสวนๆโดยยึดทํานองเพลงเปนหลัก 

การแบงทํานองเพลงเปนสวนๆนี้เทาที่ปรากฏเปนการแบงทํานองเพลงออกเปน”ทอน”หรือ ”ตัว”หรือ 

“องค” หรือ “จับ” แตทั้งหมดนี้ก็คือการแบงทํานองเพลงเปนทอนเพลงนั่นเอง มีการแบงทํานองเพลงที่

เล็กกวาทอนเพลงคือ แบงตามจังหวะหนาทับ แตการแบงทํานองเพลงในที่นี้เปนการแบงเปน “วรรคเพลง” 

ตาม “ทํานองเพลง” จําเปนตองแบงใหสอดคลองกับโครงสราง ประเภท และ ลักษณะการบรรเลงของ

บทเพลง 

เอกราช เจริญนิตย(2539: 1-9) ไดอธิบายความหมายตางๆในโครงสรางของประโยคเพลงไว

ดังนี้ 

โครงสรางของทํานองจะมีสวนประกอบและมีชื่อเรียกเฉพาะเพื่อแยกสวนใหชัดเจนไดยิ่งขึ้น 

เชน  

1.  Motive หรือ Motif เปนสวนเล็กที่มีความยาวไมมาก รวมกันเปนทํานองหลักและบทเพลง 

(คลายกับเปนสมุฏฐานของการเกิดหรือการเพาะตัวของเซลล สวนในทางดนตรี กลายมาเปนบทเพลง

ทั้งบท) Motive มักเกิดขึ้นบอยๆและฝงตัวอยูในทํานองหลัก หรือ อาจเปนทํานองหลักของเพลงก็ได 

2.  Phrase เปนเนื้อหาสาระสําคัญของดนตรี บางครั้งเรียกวา ประโยค การจบประโยค

สามารถเปนไปในรูปของ Harmonic และ Melodic Cadence ได ชนิดตางๆของประโยคเพลงขึ้นอยู

กับ Motive แตสวนมากประกอบดวย 4 หองเพลงอาจจะสั้น-ยาว ข้ึนอยูกับงานดนตรีชิ้นนั้นๆ 

3.  Phrase Member ประโยคยอยเกิดขึ้นบอยๆในแนวทํานองเพลงที่ตัดทอน, เวนวรรค

ลักษณะเหมือนขาดหายไป เปนสวนแบงแยกจากประโยคใหญ สังเกตไดจากอัตราสวนของโนต, ตัว

หยุด, หรือลักษณะเฉพาะของทํานองหลัก บางครั้งประโยคยอยหรือประโยครองที่เกิดขึ้นครั้งที่ 2 อาจมี

ลักษณะเปนการซ้ําหรือ Sequence จากประโยคยอยครั้งแรก แตปรกติมีความแตกตางกัน 

4.  Period ประโยคที่สมบูรณ มักจะเปนประโยคที่มีประโยคยอยติดกัน 2 ประโยค (หรือ

มากกวา) โดยมีลักษณะที่สังเกตไดคือ 

4.1 ตอนทายของประโยคยอยครั้งที่ 2 มักจะเปน Perfect Cadence  

4.2 ประโยคแรก มักจบดวยจังหวะที่เบากวาหรือเปน Half Cadence 

4.3 ความสัมพนัธของประโยคแรกและประโยครองมกัเกดิขึ้นในรูปถาม-ตอบ (Antecedent-

Consequent) 
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5.  Parallel Period ประโยคขนานหมายถึง ประโยครองที่อยูติดกับประโยคแรกในหองที่ 1, 2 

มีทํานองเหมือนกับประโยคแรก แตจะมีโนตทํานองที่แตกตางกันออกไปในตอนทายของประโยคที่ 2 

6.  Contrasting Period ประโยคตรงขาม หมายถึง ประโยครองที่อยูติดกับประโยคแรกมี

ความแตกตางกันออกไป มีสวนประกอบคือ 

6.1 มีจังหวะเบาในตอนทายของ Phrase 1 จบแบบ Half Cadence 

6.2 มีจังหวะหนักในตอนทายของ Phrase 2 จบแบบ Perfect Cadence 

โดยปรกติทิศทางการเคลื่อนที่ของทํานองใน Phrase ที่ 1 และ Phrase ที่ 2 จะมีความผิดแผกแตกตาง

กัน 

 7.  Three-Phrase Period ประโยคติดตอกัน ตามปรกติแลวในเขียนทํานองนิยมเขียนเพียง

Phrase และ Phrase 2 แตถาหาก Phrase 3 เกิดขึ้น มักเกิดในรูปของ AAB (Antecedent. Antecedent. 

Consequent) ในตอนทายของ Phrase ที่ 3 จบดวยจังหวะหนักของ Perfect Cadence 

8.  Double Period (Four-Phrase Period) ประโยคเพลง 4 ประโยคติดตอกัน เปนความ

หลากหลายของประโยคเพลง การ Double ก็คือ การซ้ํา 2 ประโยคเขาดวยกัน หากแตวา ตอนทายของ 

Phrase 4 ตองมีจังหวะหนักมากกวา Phrase 1, 2, 3 

9.  Repeated Period ประโยคซ้ําซอน ไดแกประโยค Antecedent และ Consequent มี

ลักษณะเหมือนกัน โดยจบแบบ Perfect Cadence ในตัวเอง 

10. Sequence ซีเควนซเปนการนําเอาทํานองที่เขียนครั้งแรกมาเขียนซ้ําอีกครั้ง โดยการ

เปลี่ยนระดับเสียงใหสูงหรือตํ่ากวา แตยึดทํานองครั้งแรกเปนหลักในการเขียน นับวาเปนหลักเทคนิค

แรกที่สามารถนํามาใชไดสะดวกในการสรางทํานองใหมจากของเดิมที่มีอยูแลว คนพบครั้งแรก

ประมาณ ค.ศ. 1800-1900 มีลักษณะเฉพาะ คือ 

10.1 ประกอบดวยสวนยอยของทํานองอยางนอย 2 สวน (Two Segments) 

10.2 ตามปรกติประมาณ 3-4 สวน 

10.3 ทิศทางการเขียนซีเควนซ มักจะเปนไปในทางตอเนื่องจากสวนยอยที่ 1 ไปในระดับ

ที่สูงกวาหรือตํ่ากวาติดตอกันตลอดไปในแนวเดียวกัน 

10.4. ซีเควนซที่เขียนโดยเปลี่ยนระดับเสียงแลวมักจะใชข้ันคูชนิดเดียวกัน เชน สวนที่ 1 

เร่ิมตนจากโนต C สวนที่ 2 เร่ิมตนจากโนต E หมายถึงการเขียนสวนยอยโนตตัวตอไป ตองเปนขั้นคู 3 

เสมอ 

ซีเควนซแบงออกเปน 5 ชนิด ดังนี้ 

 Real Sequence ริ-แอ็ลซีเควนซ เปนการเขียนสวนยอยตอเนื่องจากทํานองครั้งแรก ใช

สัดสวนตัวโนต ข้ันคู โดยไมมีความผิดแผกแตกตางกันเลยแมแตนอย 
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 Tonal Sequence โทนอลซีเควนซ เปนการเขียนสวนยอยตอเนื่องจากทํานองครั้งแร โดย

มีสัดสวนโนตและขั้นคูตามหลัก Tonality คือยึดหลักบันไดเสียงแบบไดอาโทนิก ซึ่งผลที่ไดในบางครั้ง 

ข้ันคูอาจจะเปลี่ยนไปบางหรือมีสัดสวนไมเทากันพอดิบพอดีเหมือนกับ ริ-แอ็ลซีเควนซ 

 Modified Sequence มอด-อิไฟซีเควนซ เปนการเขียนสวนยอยตอเนื่องจากทํานองครั้ง

แรกโดยมีการดัดแปลง แกไข ประดับประดาสวนยอย แตยังยึดหลักเคาโครงเดิมไว 

 Modulating Sequence มอจ-อิวเลททิงซีเควนซ เปนการเขียนสวนยอยตอเนื่องจากทํานอง

คร้ังแรก โดยการเปลี่ยนเสียงสูง-ต่ํา ไปหาหลักเสียง (Tonal Center) ของคียอ่ืนๆ เปนการชั่วคราว 

 False Sequence ฟอลซซีเควนซ เปนการเขียนสวนยอยตอเนื่องจากทํานองครั้งแรก

ผสมผสานกับการซ้ําโนต กอนหรือหลังซีเควนซ 

11. Modification of the Phrase การเปลี่ยนแปลงแกไขประโยคทางดนตรี เปนสิ่งที่

ประพันธตางสืบเสาะคนหา เพื่อการพัฒนาบทประพันธ ใหมีความแตกตางหรือซับซอนยิ่งขึ้น จาก

ประโยคหนึ่งไปสูประโยคอื่นๆตอไป  Extension of Phrase เอคซเทนด-ณัน เปนการเพิ่มขยายประโยค

หลักทางดนตรี จากเนื้อหาสาระเดิมใหมีความยาวมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะใชวิธีที่แตกตางจากการใชซีเควนซ

หรือการซ้ําธรรมดาเพราะนําบางสวนของประโยคมาขยายเทานั้น แบงออกเปน 3 ชนิด ไดแก ขยาย

จากบางสวนตอนตนประโยค (Near the beginning), ขยายจากบางสวนตอนกลางประโยค (In the 

Middle), ขยายจากบางสวนตอนทายประโยค (Near the Cadence) 

12. Other Melodic Organization เปนการเปลี่ยนแปลงแกไขประโยคหลักทางดนตรีโดย

การการเปลี่ยนบันไดเสียงไปหาคียเครือญาติ จากบันไดเสียงเมเจอรไปบันไดเสียงไมเนอร หรือคียอ่ืนๆ 

ตามตองการ คลายกับมอจ-อิวเลททิงซีเควนซ แตกระทําไปทั้งประโยคมิใชเฉพาะเพียงสวนยอย 

ณัชชา พันธุเจริญ(2551: 82-110) ไดอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการวิเคราะหประโยคเพลงไว

ดังนี้ 

ในการวิเคราะหประโยคเพลง โดยเฉพาะอยางยิ่งประโยคเพลงที่เปนทํานองหลักตองวิเคราะห

ใหละเอียดไปจนถึงหนวยทํานองยอย เพราะขอมูลที่ไดจะเปนแนวทางในการวิเคราะหเพลงทั้งหมด

ตอไป โดยเฉพาะในการใชเทคนิคการพัฒนาเพื่อใหเพลงดําเนินไปขางหนา นักแตงเพลงจะอาศัย

วัตถุดิบเดิมที่เกิดข้ึนมาแลว  เพราะวิธีการนี้จะทําใหเพลงมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแตตนจน

จบ แตในสวนที่นักแตงเพลงเสนอแนวความคิดใหม ก็สามารถเปรียบเทียบความคิดใหมกับความคิด

เดิมได นับไดวาประโยคเพลงเปนพื้นฐานสําคัญในการสรางบทเพลงใหสมบูรณ อยางไรก็ตาม การวิเคราะห

ประโยคเพลงดวยวิธีดังกลาวจะเปนประโยชนในการสรางความเขาใจเรื่องการจัดวางความคิดตาง ๆ ที่

เกิดขึ้นในเพลง  แตควรกระทําควบคูไปกับการวิเคราะหโครงหลักของประโยคเพลงดวยเพราะจะไดนํา

ประโยชนไปใชในการปฏิบัติเครื่องดนตรีและการฟงดนตรีอยางมีคุณภาพ 
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2.7 สังคีตลักษณ 
สังคีตลักษณหรือรูปแบบของบทเพลง ซึ่งถึงเปนองคประกอบดนตรีที่สําคัญมากอีกอยางหนึ่ง

ซึ่งบทเพลงในแตละบทเพลง ก็จะมีเงื่อนไขในการวางรูปแบบของบทเพลงที่แตกตางกัน โดยมักจะขึ้น

จุดประสงคในการประพันธของผูประพันธ หรืออาจจะเปรียบเทียบใหภาพที่ใกลเคียงที่สุด เปรียบเสมือน

การออกแบบหรือวางแผนที่จะกําหนดในการเลาเร่ืองทางดนตรีในการแสดงอารมณตางๆที่ผูประพันธ

ตองการแสดงออก เชน การกําหนดวาในบทเพลงนั้นๆ จะเริ่มตนเลาเรื่องดวยอารมณที่ส่ือถึงความสงา

และงดงาม แลวตามดวยการพรรณนาถึงความรักแบบตางๆ จากนั้นก็จบแบบหักมุมดวยโศกนาฏกรรม  

ดังนั้นรูปแบบของดนตรีจะมีกรอบความคิดองครวม ที่แสดงใหเห็นทิศทางและแนวทางในการประพันธ

ดนตรี ไดไปในรูปแบบทางดนตรีที่มีทิศทางชัดเจนยิ่งขึ้น 

สมชาย รัศมี (2538: 10) ไดกลาวถึงความหมายของ สังคีตลักษณหรือรูปแบบดนตรีไวดังนี้  

รูปแบบ มีความหมายถึง รูปแบบการวางทิศทาง การดําเนินทํานองของเพลงใหเหมาะสมลง

ตัว เปนไปดวยความราบรื่นเรียบรอยของเรื่องราวใหเกิดความรูสึกทางอารมณและความไพเราะขึ้นมา 

โดยทั่วไปนั้นเพลงนิยมมักใชรูปแบบของ Binary Form คือมีจํานวนทอนที่แตกตางกันเพียง 2 ทอน 

เฉลิมพล งามสุทธิ (2526: 61) ไดใหความหมายของฉันทลักษณ (Music Form) ไววา ฉันท

ลักษณไดแก เร่ืองราวเกี่ยวกับลักษณะของบทเพลงหรือโครงสรางของบทเพลงแตละชนิด 

ไพรัช มากกาญจนกุล (2533: 45-46) ไดกลาวถึงรูปลักษณแผนในการประพันธเพลงสังคีต

ลักษณเปนโครงสรางที่มีสวนตางๆของเพลงซึ่งในที่นี้จะใชคําวา ตอน (Section) เปนตัวกําหนดแบบ

แผนในการอางอิงถึงแตละตอน จะใชอักษร A, B, C ซึ่งในแตละตอนมีความยาวเทาๆกันและไดแบง

ฟอรมของเพลงเปน 2 ประเภท คือ 

1. Non-Repetition เปนบทเพลงที่ไมมีการซ้ํา 

2. Repetition คือ บทเพลงที่มีการซ้ําทอนกนั 

นอกจากนี ้ในบทเพลงอาจมกีารซ้ําแบบอืน่ๆอีกเชน 

1. การซ้ํายกทมี (Repeat) 

2. การซ้ําโดยการพลกิกลับ (Inversion) 

3. การซ้ําโดยการเปลี่ยนระดับเสียง (Sequence) 

4. การซ้ําโดยการขยายอัตรา (Augmentation) 

5. การซ้ําโดยการลดอัตรา (Diminution) 

สังคีตลักษณในวัฒนธรรม ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว อาจจะมีสังคีตลักษณรูปแบบที่ไมตายตัว

โดยอาจจะมิไดอางอิงในหลักการของทฤษฎีดนตรีตะวันตกแตเพียงอยางเดียวเทานั้น  รูปแบบทางดนตรี

ที่เกิดขึ้นอาจเปนสิ่งที่สรางขึ้นมาใหมเพื่อใหเหมาะสมกับ จุดประสงคในการประพันธ 
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มานพ วิสุทธิแพทย(2533: 44-45) ไดอธิบายเกีย่วกับสังคีตลักษณไวอยางนาสนใจดงันี ้

ลักกษณะคีตลักษณของบทเพลงเปนรายละเอียดอยางหนึ่งที่เปนตัวบงบอกโครงสรางของ 

บทเพลงเปนเบื้องตนและ Form ยังสามารถจําแนกแยกแยะประเภทของบทเพลงไดระดับหนึ่ง 

การศึกษาโครงสรางของเพลงที่กลาวแลวตอนตนนั้นเปนเพียงการสํารวจทอนเพลงในบทเพลงที่ตองการ

ทําการศึกษาวิเคราะหเทานั้น สวนในการวิเคราะหคีตลักษณของบทเพลงจําเปนตองศึกษาอยางละเอียด

ลึกซึ้งกวาการสํารวจ แมวาลักษณะคีตลักษณของเพลงไทยมิไดเปนลักษณะสําคัญในการวิเคราะหบท

เพลง เชนเดียวกับบทเพลงในบางวัฒนธรรม หรือบทเพลงดนตรีตะวันตก แตบทเพลงไทยบางประเภท

มีลักษณะของคีตลักษณที่ชัดเจน เชน เพลงเถา เพลงเรื่อง เปนตน 

 
3. ขอมูลความรูที่เกี่ยวกับภาพยนตร 

3.1 ขอมูลเกีย่วกับภาพยนตรเรื่องปนใหญจอมสลดั 
จากวกิิพเีดีย สารานุกรมเสรี ไดใหขอมูลตางๆเกี่ยวกับภาพยนตรเร่ืองปนใหญจอมสลัดไวดังนี ้

ปนใหญจอมสลัด ภาพยนตรแนวแฟนตาซีอิงประวัติศาสตรของ นนทรีย นิมิบุตร ทุนสราง 140 ลานบาท 

เขียนบทภาพยนตรโดย วินทร เลียววารณิ นักเขยีนรางวัลซีไรต และคงเดช จาตุรันตรัศม ี
  นักแสดง  
   จารุณี สุขสวัสด์ิ เปน รายาฮีเจา  
   ณัฐรดา อภิธนานนท เปน องคหญิงบิรู  
   แอนนา รีส เปน องคหญิงองู ู 
   ชูพงษ ชางปรงุ เปน ยะรัง  
   สุวินิต ปญจมะวัต เปน สาโมง  
   สรพงษ ชาตร ีเปน กระเบนขาว  

   อนันดา เอเวอรร่ิงแฮม เปน ปารี  
   จักรกฤษณ พณิชยผาติกรรม เปน ล่ิมเคีย่ม  
   มนัสนนัท พัชรโสภาชัย เปน ล่ิมกอเหนีย่ว  
   ปรีชา เกตุคํา เปน อันยา  
   เมสินี แกวราตรี เปน บนิตัง (เมียปารี)  
   พรทิพย ปาปะนัย เปน แมปารี  
   ด.ช. กัณฑเอนก นัยนาประเสริฐ เปน ปาร ี(เด็ก)  
   เอก โอรี เปน เจาชายราไว 

   วินัย ไกรบุตร เปน อีกาดํา  
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   อริสา สนธิรอด เปน เมียอกีาดํา 

   ทิฐิ มเิกลล ีเปน บวัสกา  

   Andre Machielsen เปน ยานิส บรี  

   เจษฎาภรณ ผลดี เปน เจาชายปาหงั,อับดุลกาฟมููไอดิม  
   อรรถพร ธีมากร เปน หวัหนาโจรสลัดชวา  
   ศุภกรณ กิจสุวรรณ เปน หวัหนาโจรสลัดยะฮอร  
   ชาติชาย งามสรรพ เปน ราชทูตจากสงขลา  
   พิมพพรรณ ชลายนคุปต เปน สนมรายาบาฮาดูร ชาห (แมราไว)  
 ขอมูลจากคําใหสัมภาษณเกี่ยวกับการประพันธดนตรีประกอบ  
 จากหนังสือพิมพเดลินิวส ไดนําเสนอผานทางWWW.MUMUU.COM/News-Show-ชาติชาย 

ทําดนตรีปนใหญ ใชเครื่องเคาะมลายูประกอบ-1-105- ไดแสดงคําใหสัมภาษณ ชาติชาย พงษประภาพันธ

เกี่ยวกับการประพันธดนตรีประกอบภาพยนตรเร่ืองปนใหญจอมสลัด ไวดังนี ้
 ดวยความยิ่งใหญของหนัง ปนใหญจอมสลัด ของผูกํากับ นนทรีย นิมิบุตร ก็ทําเอาคนทําดนตรี 

ประกอบภาพยนตรชั้นเชียนอยาง ชาติชาย พงษประภาพันธ เหนื่อยไมใชเลนเหมือนกัน เพราะดนตรีที่

นําสรางสรรคลงในภาพยนตรเร่ืองนี้ไมเคยไดยินมากอนใน ภาพยนตรไทยเรื่องใดเลย ชาติชาย เปดเผย

วา ความนาสนใจของดนตรีประกอบเรื่องนี้ก็จะเปนสิ่งที่เรายังไมเคยไดยินมา กอนเลย จะมีเครื่อง

ดนตรีประเภทเครื่องเคาะทางมลายู เชน กาเมลันของอินโดนีเซีย, เพอรคัสช่ันของมาเลเซีย, เครื่องป

ทางภาคใต จะเปนเครื่องดนตรีที่ทําใหหนังมันเปนแฟนตาซี แลวการใชเสียงรองดวยภาษาใหม ๆ มา

เปนดนตรีหลักในเรื่อง ก็ทําใหหนังมันดูนาสนใจมากขึ้น ธีมหลัก ๆ ของเรื่องก็จะมี อภินิหารธีม ที่เปน 

 ธีมของปารี (อนันดา), พลังดูหลํา มีปมีเสียงรอง ถาพูดถึงตัวปารีมันจะเปนอีกสวนหนึ่งของ

หนังที่แยกออกมาเลย เพราะมันเปนแฟนตาซีอภินิหาร สวนนี้ก็จะพูดถึงความเปนเด็กกําพรา ความ

เคียดแคน แลวก็ประสบการณการสูญเสีย การพลัดพรากตาง ๆ ที่นําไปสูการฝกวิชาดูหลํา ในสวนนี้

ซาวดหรือเมโลดี้ก็ออกไปทางเครื่องเคาะของอินโดนีเซียที่เรียกวา กํามะลัน คลาย ๆ ฆองบานเราแตมี

ความหลากหลายกวานิดหนึ่ง แลวอีกธีมก็เปน ธีมของลังกาสุกะ ที่แสดงใหเห็นความรักชาติ ความฮึก

เหิมของชาติ ก็จะเปนเสียงรองประสานกันแบบใหญ ๆ สรางความฮึกเหิม เปนเสียงที่เราสรางขึ้นมา 

เปนการจําลองภาษาขึ้นมาทําให เกิดภาษาแบบใหมข้ึนเรียกวาภาษาบาฮาซาร เปนภาษาที่ไมมีอยูจริง 

ไมมีความหมายจริง ๆ เราดีไซนมันขึ้นมา แตเราก็ศึกษาวาเขามีพยัญชนะกี่ตัว สระกี่ตัว และจับการ

ออกเสียงของภาษานั้นแตไมใหเหมือนภาษานั้น ใครจะตีความหมายยังไงก็ได เพราะเปนเจตนาของ

เราอยูแลว เพราะถามีความหมายที่ชัดไปเลย มันก็จะบล็อกจินตนาการของคนดูได เพราะถาเราฟง

แลวรูความหมาย มันก็จะชี้นําได วากําลังพูดถึงอะไร เสียงรองมันคือ Music Instrument อันหนึ่งที่ไม
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จําเปนตองมีความหมายก็ได เปนการเอาเสียงรองมาใชใหเกิดความรูสึกตาง ๆ ได เร่ืองนี้ใชเวลาทํา

ดนตรีประกอบนานเปนครึ่งคอนปเลยนะครับ ทําไป พรอม ๆ กับซีจี ที่มันนานเพราะเรื่องนี้มันมีเพลงทั้ง

เร่ืองเลย ถาหนัง 2 ชั่วโมง เพลงก็จะประมาณ 100-110 นาทีเลย ดนตรีประกอบคือตัวสรางบรรยากาศ 

หนังแฟนตาซีดนตรีประกอบจะมีเพลงอยูมาก โดยเฉพาะ 40 นาทีสุดทาย หนังมันจะยิ่งใหญมาก เพลง

เราก็ตองใหญตามไปดวยก็ถือวายากที่สุด ก็จะเหนื่อยกวาหนังไทยเรื่องอื่น ๆ เปน 2 เทา มันเปนการหนี

จากสิ่งที่เราเคยทํามาดวย มีอะไรใหม ๆ รอเราอยูขางหนา เราก็พยายามจะดีไซน หรือทําอะไรใหม ๆ 

ใหเปนสีสันกับภาพยนตรไทยทุก ๆ เร่ืองดวยครับ 

 

 3.2 ศิลปะที่เกี่ยวของกับภาพยนตร  
 การศึกษาเรื่องศิลปะที่เกี่ยวของกับภาพยนตร จะชวยอธิบายอางอิงถึงการเลาเรื่องราวตางๆ 

ในรูปแบบทางภาพยนตรไดเปนอยางดี 
 ภาษาภาพยนตร  
 ในการศึกษาดนตรีประกอบภาพยนตร มีความจําเปนที่จะตองมีความเขาใจในภาษาภาพยนตร

ดวย  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช(2542:72) ไดใหขอมูลเกี่ยวกับภาษาภาพยนตรไวดังนี้ 

 หากพิจารณาโครงสรางของภาพยนตรแลว จะเห็นวามีสวนประกอบสําคัญอยู 2 สวน สวนที่

เปนภาพ (Image) และสวนที่เปนเสียง (sound) สวนประกอบทั้งสองนี่เองที่เปนสัญลักษณและสัญญาณ

ที่ผูสรางภาพยนตรใชในการติดตอส่ือสารกับผูชม หรือกลาวในอีกนัยหนึ่งคือภาพและเสียงถือเปน

ภาษาของภาพยนตรนั่นเอง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบภาษาที่มนุษยใชในการติดตอส่ือสารกันแลว 

ภาพยนตรมีการใชวัจนภาษาและอวัจนภาษา  วัจนภาษาในภาพยนตรคือสวนที่เปนเสียง ซึ่งไดแก

เสียงพูดหรือเสียงสนทนา(dialogue) และเสียงบรรยาย (narration) สวนอวัจนภาษาในภพยนตรคือ

สวนประกอบที่เปนภาพ ไดแก ขนาดภาพ (film size) ตาง ๆ การเคลื่อนไหว (movement) แสง (lighting) 

สี (colour) เสียง (music) และเสียงประกอบ sound effects ดวย และภาพยนตรก็ใชภาษาทั้ง 2 ประเภท

นี้ผสมผสานกันไปอีกดวย 
 ขนาดภาพ 
 ประวิทย แตงอักษร (2542: 31-37) ไดกลาวถึงขนาดของภาพในมุมกลองไวอยางนาสนใจ

ดังนี้แมวาขนาดของภาพที่ปรากฏใหเห็นในหนังแตละเรื่องจะมีความหลากหลายแตสวนใหญจะถูก

จํากัดใหอยูภายใตหมวดหมูใหญๆ 7 หมวดดวยกัน คือ ภาพขนาดที่เรียกวา extreme long shot หรือ

ภาพระยะไกลที่สุด, ภาพขนาด long shot หรือภาพระยะไกล, ภาพขนาด  full shot หรือภาพเต็มตัว, 

ภาพขนาด medium shot หรือระยะปานกลาง, ภาพขนาด close-up หรือระยะใกล, ภาพขนาด  extreme  

close-up  หรือภาพระยะใกลที่สุดและภาพขนาด  deep-focus  shot  หรือภาพชัดลึก 
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มุมกลอง 
มุมกลองพื้นฐานที่เห็นกันในหนังมีทั้งหมด  5  มุมดวยกัน  ประกอบไปดวย  1. Bird’s eye view  

2.High angle 3.Eye-level shot 4.Low angle และ 5.oblique angle หรือ Dutch angle แตในระหวาง 
5 มุมกลองที่กลาวถึงยังมีมุมมองที่คาบเกี่ยวกันจนอาจจะเกิดความสับสนในการเรียกขานอีกมากมาย 

ยกตัวอยางมุมกลองแบบ Low angle อาจจะแตกตางกับมุมกลองแบบ Extreme low  angle อยางมาก

กลาวอยางกวางๆ มุมภาพยิ่งแปรเปลี่ยนไปจากระดับสายตาเทาไร ลักษณะของภาพภาพนั้นก็จะยิ่ง

โดดเดนและสะดุดความสนใจมากกกวาวัตถุที่ถูกถาย ในบางกรณี การวิพากษวิจารณดวยมุมมองของ

ภาพมีความสําคัญมากกวาตัววัตถุที่ถูกถายดวยซ้ํา 
แสง   
นับต้ังแตยุคดึกดําบรรพเปนตนมา  ความสวาง  (Lights)  กับความมืด (Darks) ถูกใชเพื่อส่ือ

ความหมายในเชิงสัญลักษณอยางตอเนื่องสม่ําเสมอในคัมภีรไบเบิลก็ปรากกฎการณใชสัญลักษณที่

เกี่ยวของกับความสวางกับความมืดมากมาย ชางเขียนรูปอยาง เรมบรานดทกับคาราแวกจิโอก็เคย

อาศัยความขัดแยงของสองสวนนี้เพื่อสะทอนจุดมุงหมายในเชิงจิตวิทยา 

ปกติแลวศิลปนใชความมืดบอกถึงความหวาดกลัว ความชั่วราย ส่ิงที่ลึกลับ ขณะที่ความ

สวางหมายถึงความมั่นคง ความปลอดภัย ความศักดิ์สิทธิ์ ความจริง และความสดใส เปนเพราะผูชม

คุนเคยกับความหมายในเชิงสัญลักษณทํานองนี้  (ประวิทย  แตงอักษร.  2542: 39-42) 

ประวิทย แตงอักษร ยังกลาวถึงขอมูลตอไปอีกวา ผูกํากับสามารถจัดแสงใหออกมาเหมือน

จริงแบบ เรียลิสต ก็ได หรือออกมาในระดับที่เกินความจริงเพื่อแสดงออกถึงความคิดบางอยางในแบบ

เอ็กซเพรสชั่นนิสตก็ได ผูกํากับเรียลิสตมักจะใชการจัดแสงเทาที่มีอยูตามธรรมชาติอยางนอยก็ในฉาก

กลางแจง  (Exterior)  อยางไรก็ตาม แมวาจะเปนการถายทําฉากภายนอกอาคาร คนทําหนังสวนใหญ

ก็นิยมใชไฟ (lamps) หรือแผนสะทอนแสง (reflectors) ชวยชดเชยปริมาณแสงธรรมชาติ หรือถาหาก

เปนการถายในวันที่แสงแดดจัดจา ก็อาจใชเพื่อลบความแขงกระดางของแสงเงาจากพระอาทิตยทําให

ภาพนุมนวลมากขึ้น 

ในทางกลับกัน คนทําหนังกลุมฟอรมอลิสตคํานึงถึงแหลงกําเนิดแสงตามความเปนจริงนอย

กวากลุมเรียลิสต พวกเขาจะนึกถึงการสื่อความหมายเปนหลักและจงใจบิดเบือนแหลงกําเนิดแสง

เพื่อใหบรรลุในความหมายนั้นๆ แสงที่สองมาจากดานลางของใบหนาของตัวละครมักจะใชเพื่อแสดงออก

ถึงความชั่วราย แมวาผูแสดงคนนั้นจะไมไดแสดงอารมณใดๆ ออกมาทางสีหนาทาทางเลย  ในทํานอง

เดียวกัน การปดบังหรือขัดขวางแหลงกําเนิดแสงสื่อเปนนัยถึงความนาหวาดกลัวไดเหมือนกัน เพราะ

มันคุกคามความรูสึกปลอดภัยของคนดู ภาพยอนแสง (หรือที่เรียกกันวาภาพ  Silhouette) ในบางกรณี 

โดยเฉพาะกับฉากกลางแจงก็อาจจะใหความรูสึกนุมนวลและโรแมนติกได เหตุผลหนึ่งอาจจะเปน

เพราะพื้นที่โลงกวางในฉากภายนอกใหความรูสึกปลดปลอย เปนอิสระ ไมอึดอัดเหมือนฉากภายใน 
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ถาแสงมาจากทางดานบน  ผลที่ไดคือแสงที่เปนเหมือนรัศมีรอบตัวละครเหมือนเทวดา  นางฟา  

บอกเปนนัยถึงความศักดิ์สิทธิ์ อยางไรก็ตาม การจัดแสงแบบนี้ใชกันอยางพร่ําเพรื่อและซ้ําซอน (ใน

ลักษณะที่เรียกวา cliché) ผูกํากับภาพมือเยี่ยมๆ เทานั้นที่สามารถฉีกความซ้ําซากจําเจไปพรอมๆ กับ

การใชประโยชนจากเทคนิคแบบนี้อยางเต็มที่ แสงที่มาจากดานหลังหรือ  back-lighting  หรือลักษณะ

กึ่งภาพยอนแสง (semi silhouetting) กลับสรางความรูสึกนุมนวลและบอบบาง ฉากพลอดรักระหวาง

ชายหนุมหญิงสาวมักจะใชแสงในทิศทางแบบนี้เพราะแสงที่มาจากดานหลังจะกอใหเกิดแสงเงา

รอบตัวละครเหมือนกับเปนรัศมีใหความรูสึกโรแมนติก ถาหากใชกับนักแสดงผมบลอนด แสงแบบ  

back-lighting  จะยิ่งขับเนนประกายความโดดเดนใหเห็นชัดเปนพิเศษ 

การใชแสงจากสปอตไลทจะทําใหภาพเกิดคอนทราสตอยางรุนแรงระหวางสวนมืดกับสวน

สวาง  พื้นผิวของภาพจะไมกลมกลืน โดยแบงแยกจากกันอยางชัดเจน ผูกํากับฟอรมอลิสตนิยมใชแสง

ที่ขับเนนลักษณะคอนทราสตอยางรุนแรงนี้เพื่อการสื่อความหมายในเชิงจิตวิทยาหรือบอกถึงแกนเรื่อง  

คนทําหนังยังสามารถเนนปริมาณแสงที่มากเกินไปหรือที่เรียกวา Over-exposure ซึ่งจะทํา

ใหภาพทั้งหมดขาวโพลน เพื่อผลในทางความหมายสวนใหญมักจะใชไดผลกับฉากฝนรายของตัวละคร

หรือฉากแฟนตาซี บางครั้งก็ใชเพื่อสรางบรรยากาศที่นาตื่นกลัว เพื่อบอกถึงความวิปลาสของตัวละคร 

(ประวิทย แตงอักษร.  2542: 42-47) 
สี 
ตามปกติแลวมนุษยเราไดคลุกคลีพอเห็นและมีประสบการณเกี่ยวกับสีมาโดยตลอดตั้งแต

เด็กจนโตเปนผูใหญ  นอกจากนั้นยังนําเอาสีมาเปนองคประกอบของชีวิตอีกดวย  ซึ่งที่จริงแลวกลาวได

วาสีตางๆ  นั้นมีความสัมพันธกับอารมณและความรูสึกตางๆ ของมนุษยมาตั้งแตโบราณแลว 

สีมีอิทธิพลตอจิตใจของมนุษย  สีแตละสีใหความรูสึกไมเหมือนกัน  บางสีทําใหเกิดความรูสึก

สงบ บางสีทําใหเกิดความรูสึกตื่นเตน รอนแรง บางสีทําใหเกิดความรูสึกหงุดหงิดรําคาญ  มีทั้งสีสดใส  

สีสุภาพ และสีที่มองดูแลวเกิดความรูสึกแหงแลงไมมีชีวิตชีวา การใชสีใหมีผลตอจิตใจของมนุษยจึง

ตองใชอยางเหมาะสมกับอิทธิพลของสีแตละสี  โดยคํานึงถึงเวลาและโอกาสของการใชดวย  จึงจะได

ผลสําเร็จตามความมุงหมาย 

วรรณะรอน จะใหความรูสึกกอใหเกิดพลังวังชา ความกระฉับกระเฉง ความรื่นเริง ความขัดแยง  

ใหความรูสึกเขาใกลตัวเรา     

สวนสีในจําพวกวรรณะเย็น ทําใหเกิดความรูสึกสงบ เยือกเย็น สบายใจ ซึมเศรา และให

ความรูสึกไกลตัวออกไป 

ในทางจิตวิทยาไดมีการใหความหมายหรือความรูสึกแกสีตางๆ ซึ่งเราสามารถนํามาใชในการ

ส่ือความหมายและสรางอารมณใหแกผูชมภาพยนตรได  ตัวอยางเชน 



39 
 

สีแดง เปนสีที่กระตุนใหเกิดความรูสึกกลัว แสดงถึงภัยอันตราย ความเรารอน ความรุนแรง  

ความสนุกสนานราเริง  เราใจใหเกิดความตื่นเตน 

สีน้ําเงิน สีเหลืองปนน้ําเงิน และสีเขียวใบไม ใหความรูสึกที่ผอนคลาย สรางความรูสึกขรึม  

หรือความจริงจัง  ความสงางาม 

สีเหลือง ใหความรูสึกสวาง สดใส ความพลังวังชา ความเปนหนุมสาว ความราเริง เบิกบาน 

สีมวง หมายถึงชัยชนะ ความเจริญเติบโตเต็มที่ถึงขีดความงามเริ่มจะเสื่อมถอย ไมตองกระตุน

ใหเกิดความหวังอะไรตอไปไดอีก เหลือแตเพียงความนาชม บางครั้งใหความรูสึกเศราและลึกลับดวย 

สีขาว  เปนสีแหงความบริสุทธิ์  ความใหม  ความสะอาด  ความสุภาพ 

สีแดงชาด  ใหความรูสึกมั่งคั่งสมบูรณ 

สีดํา  เปนสีแหงความลึกลับ  เปนสีแหงความวางเปลาของชีวิต  ใหความรูสึกหดหูเศราใจ 

สีจึงเปนสื่อกลางที่ผูใชสามารถนํามาชวยถายทอดหรือแสดงความรูสึกที่ตองการใหผูอ่ืนไดรับ

รูดวย จัดไดวาสีเปนภาษาสากลอีกภาษาหนึ่ง  เพราะไมวาจะเปนผูมีการศึกษาหรือไมมีการศึกษา  

เปนเด็กหรือผูใหญ ตางก็สามารถรับรูความหมายโดยการใชสีเปนสื่อไดเหมือนกันหมดสีจึงเปนองคประกอบ

ที่มีพลังและอํานาจอยางมากของภาพยนตร การเรียนรูถึงคุณสมบัติทางความรูสึกที่สีมีปรากฏใน

ภาพยนตร จะชวยสงเสริมและชวยเนนความหมายของภาพยนตรไดดียิ่งข้ึน (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

2540: 168-171) 

ตามหลักการพื้นฐาน สีโทนเย็น (น้ําเงิน เขียว มวง) บอกถึงความสงบสุข ราบเรียบ วางเปลา  

สีโทนเย็นเปนสีที่ไมโดดเดน เวลาประกอบในภาพ มักจะถูกกลืนหายไปเสมอ สีโทนรอน (แดง เหลือง สม)  

ใหความรูสึกรุนแรง เรารอน กาวราว เปนสีที่กระตุนเราความรูสึก โดดเดนสะดุดความสนใจของคน  

(ประวิทย  แตงอักษร. 2542: 51-55) 

 

 
 



บทที่ 3 

วธีิการดาํเนินการวจิัย 
 

 ในการศกึษาวิจยัดนตรีประกอบภาพยนตร์  กรณีศกึษาภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั  

ประพนัธ์ดนตรีโดย ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ในครัง้นี ้  ผู้ วิจยัเร่ิมต้นด้วยการศกึษาจากข้อมลูตา่ง  ๆ 

จากตํารา เอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือเป็นฐานความรู้ จากนัน้ผู้ วิจยัจงึได้ทําการเก็บข้อมลูภาคสนาม

และนําข้อมลูตา่ง  ๆ มารวบรวม  เรียงเรียงเพ่ือทําการวิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั  การวิจยัออกมาใน

รูปของการบรรยาย และผู้ วิจยัได้กําหนดวิธีการดําเนินการวิจยัไว้ดงัตอ่ไปนี ้

 

1. วิธีการดาํเนินการศึกษาวิจัย 

 1.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  

  1.1.1  ศกึษาข้อมลูจากเอกสาร หลกัฐานตา่งๆ 

  ผู้ศกึษาได้ค้นคว้าเอกสารตํารา สิ่งพิมพ์ท่ีเก่ียวข้อง งานวิจยั และหนงัสือตา่งๆ เป็นข้อมลู

เบือ้งต้น แบง่การจดัหมวดหมูแ่ยกเป็น ข้อมลูด้านของประวตัแิละผลงานของ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์,     

ข้อมลูด้านแนวคดิและทฤษฎีดนตรีประกอบภาพยนตร์ข้อมลูด้านการวิเคราะห์องค์ประกอบดนตรี

สากลและข้อมลูความรู้ท่ีเก่ียวข้องกบัภาพยนตร์ 

  1.1.2  การเก็บข้อมลู 

  เน่ืองจากผู้ศกึษาได้ทําการศกึษาวิจยัแบบสมัภาษณ์และแบบสงัเกต จงึได้รวบรวมข้อมลู 

และศกึษาโดยใช้การเก็บข้อมลูจากอปุกรณ์ตอ่ไปนี ้

   1.  สมดุบนัทกึเพ่ือบนัทกึข้อมลูการสมัภาษณ์ 

   2.  กล้องวีดีทศัน์เพ่ือบนัทกึภาพและเสียง 

   3.  ส่ือวีดีทศัน์ภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั (Queens of Langkasuka) 

   4.  คอมพวิเตอร์โปรแกรม MPEG Stream clip Version 1.9.1 เพ่ือใช้การแยกเสียง

ออกจากภาพและแปลงเสียงให้มีระบบเสียงเดียวกนั  

   5.  คอมพวิเตอร์โปรแกรม  i Movie Version 8.0.6 เพ่ือใช้ตดัตอ่ภาพวีดีทศัน์และ

ภาพนิ่งแบบละเอียดเป็นเฟรมตอ่วินาที 

   6.  คอมพวิเตอร์โปรแกรม  Logic Pro 9 Version 9.1.2 เพ่ือใช้ในการจําแนกเสียง

และองค์ประกอบของดนตรี 
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 1.2  การเก็บข้อมูลภาคสนาม 

  1.2.1  บนัทกึจากการสมัภาษณ์ 

  ผู้ศกึษาได้บนัทกึการสมัภาษณ์โดยใช้อปุกรณ์  คือ กล้องวีดีทศัน์เพ่ือบนัทกึภาพและ

เสียง  และสมดุบนัทกึ  โดยเก็บรวบรวมข้อมลูจากผู้ประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปีนใหญ่      

จอมสลดั โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจยัแบบสมัภาษณ์ดงันี ้

  แบบสมัภาษณ์  (Interview Guide) เพ่ือใช้สมัภาษณ์ผู้ประพนัธ์ดนตรีประกอบ

ภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั  (Queens of Langkasuka) ซึง่เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบั

ดนตรีในองค์ประกอบตา่งๆของภาพยนตร์ โดยมีประเดน็การตัง้คําถามเก่ียวกบัประวตัแิละความ

เป็นมาของดนตรีท่ีเก่ียวข้องอนัเป็นท่ีมาถึงการนํามาพฒันาสร้างสรรค์จนเกิดเป็นแนวทางในแบบฉบบั

เฉพาะของผู้ประพนัธ์ เพ่ือการบรรลใุนจดุมุง่ห มายของการวิจยัในข้อท่ี  1 คือ ศกึษาและเก็บข้อมลู

เก่ียวกบัผู้ประพนัธ์ดนตรี ตามแนวคําถามท่ีเตรียมไว้ คือ 

  - ประวตัภิมูิหลงัด้านครอบครัว 

  - ประวตัภิมูหิลงัด้านการศกึษาด้านดนตรี 

  - ประวตัภิมูิหลงัในการทํางานประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์  

  - ประสบการณ์และผลงาน 

  - ความรู้ท่ีเสริมในการทํางานทางการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์  

 1.2.2 บนัทกึจากการสงัเกต 

 ผู้ศกึษาใช้วิธีการทํางานแบบสงัเกต จากงานการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ือง

ปืนใหญ่จอมสลดั (Queens of Langkasuka) โดยใช้เคร่ืองมือในการวิจยัแบบสงัเกตดงันี ้

 แบบสงัเกต (Observation) เพ่ือใช้สงัเกตจากส่ือวีดีทศัน์ในการจากการจําแนกเร่ืองราว

ตา่งๆในภาพยนตร์ออกเป็นตอน  (Sequence) แล้วตัง้ข้อสงัเกตเบือ้งต้นในองค์ประกอบตา่งๆใน

ภาพยนตร์ แล้วบนัทกึรายละเอียดเพ่ือนํามาคดัแยกออกเป็นหมวดหมูต่ามแนวคดิและทฤษฎีดนตรี

ประกอบภาพยนตร์ ซึง่ผลจากการทําแบบสงัเกต  ผู้ศกึษาสามารถนําบทเพลงมาวิเคราะห์ถึงท่ีมา  

องค์ประกอบทางดนตรี  การประพนัธ์  และ การทํางานเชงิสมัพนัธบท  ของดนตรีประกอบภาพยนตร์

เร่ือง ปืนใหญ่จอมสลดั  (Queens of Langkasuka)   ตามความมุง่หมายของการศกึษาค้นคว้าข้อท่ี  2 

คือ การวิเคราะห์องค์ปร ะกอบของดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ือง ปืนใหญ่จอมสลดั  (Queens of 

Langkasuka)ประพนัธ์โดย ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  
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2. ขัน้ตอนการศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 

 เม่ือได้ทําการเก็บรวบรวมข้อมลู  ถอดเทปบนัทกึข้อมลู  และตรวจสอบข้อมลูเป็นท่ีเรียบร้อย

แล้ว ผู้ศกึษาจะนําข้อมลูดงักลา่วมาเรียบเรียงและสรุปวิเคราะห์เนือ้หาทัง้หมดซํา้  ซึง่จะอยูใ่นกรอบ

แนวคดิและจดุประสงค์ในการศกึษาท่ีกําหนดไว้ 

 

 2.1 การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับประวัตแิละผลงาน 

 ผู้ศกึษาได้นําข้อมลูท่ีเก็บรวบรวมมาดําเนนิการวิเคราะห์ตามขอบเขตด้านเนือ้หา  ถึงประวตัิ

ภมูิหลงัของผู้ประพนัธ์ดนตรี โดยผู้ศกึษาเสนอในเชิงพรรณนาในหวัข้อตอ่ไปนี ้

 2.1.1  ประวตัภิมูิหลงัด้านครอบครัว  

 - ช่ือบดิา มารดาและพ่ีน้อง 

 - อาชีพการงานของบดิามารดาและพ่ีน้อง 

 - ภมูิลําเนาเดมิและเชือ้ชาติ 

 - ชีวิตในวยัเยาว์และลกัษณะสายสมัพนัธ์ของครอบครัว 

 2.1.2  ประวตัภิมูหิลงัด้านการศกึษาด้านดนตรี  

 - การศกึษาในระดบัประถมศกึษา 

 - การศกึษาในระดบัมธัยมศกึษา 

 - การศกึษาในระดบัอดุมศกึษา 

 - การศกึษาในตา่งประเทศ 

 2.1.3  ประวตัภิมูิหลงัในการทํางานประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

  - ชว่งก่อนเข้าสูว่งการนกัประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

  - ชว่งการเร่ิมต้นการเป็นนกัประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์  

  - ชว่งการประสบความสําเร็จในการเป็นนกัประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์  

 2.1.4  ประสบการณ์และผลงาน 

  - ประสบการณ์ทํางานร่วมกบัผู้ กํากบัการแสดงในประเทศไทย 

  - ประสบการณ์ทํางานร่วมกบัผู้ กํากบัการแสดงตา่งประเทศ 

 - ประสบการณ์ทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีชาตพินัธุ์ 

 - ประสบการณ์ทํางานในเชิงพาณิชย์ศลิป์ 

 - การศกึษาผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัผู้ประพนัธ์ 

 - ผลงานท่ีผู้ประพนัธ์ตัง้ปณิธานไว้ในอนาคต โดยไมเ่ก่ียวข้องในเชิงพาณิชย์ ศลิป์ 
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 2.1.5  แนวคดิในการทํางานทางการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

 - หน้าท่ีและบทบาทของดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

 - องค์ประกอบและความสําคญัของเสียงในภาพยนตร์ 

 - แรงบนัดาลใจ (Inspiration) ในการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่

จอมสลดั (Queens of Langkasuka) 

  - และข้อมลูการศกึษาอ่ืนๆท่ีอาจจะพบภายหลงัจากการวิเคราะห์ดนตรีประกอบ

ภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั (Queens of Langkasuka) ทัง้หมดแล้ว 

 

 2.2 การศกึษาวเิคราะห์องค์ประกอบของดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอม

สลัด (Queens of Langkasuka) 

 เน่ืองจากภาพยนตร์เป็นงานศลิปะท่ีส่ือออกมาวา่ด้วยเร่ืองของภาพและเสียงเป็นหลกั                

จงึศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูในองค์ประกอบของการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ ดงันี ้

  2.2.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัของดนตรี 

   -  องค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody) 

   -  องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ (Rhythm) 

   -  องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

   -  องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) 

  2.2.2  การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัของภาพ 

   -  องค์ประกอบทางด้านขนาดของภาพ 

   - องค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้อง 

   -  องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง 

   -  องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี 

  2.2.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสมัพนัธบท 

   - การทํางานเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบ

หลกัของภาพ 

 เม่ือสิน้สดุกระบวนการท่ีผู้ศกึษาได้เก็บข้อมลูทัง้ทางเอกสาร  และการเก็บข้อมลูท่ีได้จากการ

วิเคราะห์เรียบร้อยแล้ว  ผู้ศกึษาจะนําข้อมลูดงักลา่วมาจดัหมวดหมู่  เพ่ือตรวจสอบหาความเท่ียงตรง  

อีกครัง้ 
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3. การจัดลาํดับและตรวจสอบข้อมูล 

 1.  ทําการลําดบัและตรวจสอบข้อมลู  ทัง้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบัประวตัแิละผลงาน และข้อมลู

ทางด้านการวิเคราะห์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

 2.  เปรียบเทียบข้อมลูเอกสารและข้อมลูภาคสนาม  กรณีท่ีข้อมลูไมส่มบรูณ์ก็ทําการซอ่ม

ข้อมลูโดยการเก็บข้อมลูเพิ่มเตมิอีกครัง้หนึง่  หรือข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์ยงัไมส่มบรูณ์  จะมีการ

ตรวจสอบข้อมลูจากผู้ให้สมัภาษณ์ซํา้อีกหลายๆครัง้ จนได้ข้อมลูซํา้เป็นเหตเุป็นผลและเท่ียงตรง 

 

4. ขัน้สรุป 

 1. นําข้อมลูท่ีได้จากการเก็บข้อมลูภาคสนามมาเรียบเรียงวิเคราะห์แล้วทําการบนัทกึลงใน

งานวิจยั   

 2. นําเสนอแนวคดิและสาระสําคญั  จากการศกึษาค้นคว้าเชงิคณุภาพ  ในรูปแบบลกัษณะ

ของการพรรณนาวิเคราะห์ 

 



บทที่ 4 

การศึกษาวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูตามจดุมุง่หมายท่ีตัง้ไว้ คือ 

 ตอนท่ี 1. การศกึษาวิเคราะห์ประวตัภิมูหิลงัและผลงาน  

 ตอนท่ี 2. การศกึษาวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั 

(Queens of Langkasuka)  

 

ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะห์ประวัตแิละผลงาน 

   การศกึษาวิเคราะห์ประวตัแิละผลงานของ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ผู้ ได้วิจยัได้จําแนก

ออกเป็นประเดน็ตา่งๆไว้ดงันี ้

 1.1 ประวตัภิมูิหลงัด้านครอบครัว  

  1.1.1 ข้อมลูประวตัสิว่นตวั 

  1.1.2 อาชีพการงานของครอบครัว 

  1.1.3 ภมูลิําเนาเดมิ 

  1.1.4 ชีวิตในวยัเยาว์และลกัษณะสายสมัพนัธ์ของครอบครัว 

 1.2 ประวตัภิมูหิลงัด้านการศกึษาด้านดนตรี  

  1.2.1 การศกึษาด้านดนตรีในระดบัประถมศกึษา  

  1.2.2 การศกึษาด้านดนตรีในระดบัมธัยมศกึษา  

  1.2.3 การศกึษาด้านดนตรีในระดบัอดุมศกึษา  

  1.2.4 การศกึษาด้านดนตรีในตา่งประเทศ 

 1.3 ประวตัภิมูิหลงัในการทํางานประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

  1.3.1 ชว่งก่อนเข้าสูว่งการนกัประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

  1.3.2 ชว่งการเร่ิมต้นการเป็นนกัประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

  1.3.3 ชว่งการประสบความสําเร็จในการเป็นนกัประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์  

 1.4 ประสบการณ์และผลงาน 

  1.4.1 ประสบการณ์ทํางานร่วมกบัผู้ กํากบัการแสดง 

  1.4.2 ประสบการณ์ทํางานท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีชาตพินัธุ์ 

  1.4.3 ประสบการณ์ทํางานในเชิงพาณิชย์ศลิป์ 

  1.4.4 การศกึษาผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงให้กบัผู้ประพนัธ์ 

  1.4.5 ผลงานท่ีผู้ประพนัธ์ตัง้ปณิธานไว้ในอนาคต  
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 1.5 ความรู้ท่ีเสริมการทํางานด้านการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์  

  1.5.1 บทบาทและหน้าท่ีของดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

  1.5.2 องค์ประกอบในการสร้างงานด้านเสียงในภาพยนตร์ 

  1.5.3 แรงบนัดาลใจ (Inspiration) ในการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่

จอมสลดั (Queens of Langkasuka) 

 

1. การศึกษาวิเคราะห์ประวัตแิละผลงานของชาตชิาย พงษ์ประภาพันธ์  

ชาตชิาย พงษ์ประพนัธ์ เป็นบคุคลท่ีนบัวา่ประสบความสําเร็จมากท่ีสดุในการประพนัธ์ดนตรี

ประกอบภาพยนตร์ในประเทศไทยนบัตัง้แตปี่ พ.ศ. 2542 จนถึง ปี พ.ศ. 2552 จากการท่ีได้รับรางวลัใน

สาขาด้านดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเย่ียมท่ีได้รับจากสถาบนัตา่งๆ แสดงให้เหน็ได้วา่ ชาตชิาย 

พงษ์ประภาพนัธ์ เป็นบุ คคลท่ีควรคา่แก่การศกึษาผลงานการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เป็น

อยา่งย่ิง ซึง่ผู้ วิจยัได้รวบรวมข้อมลูเก่ียวกบัชีวประวตัแิละผลงานของชาตชิาย  พงษ์ประภาพนัธ์  โดย

นํามาเรียบเรียงตามลําดบัดงันี ้

 
1.1 ประวัตภิูมหิลังด้านครอบครัว 

การศกึษาประวตัภิมูหิลงัด้านครอบครัวของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ จะทําให้ทราบถึงปัจจยั

แวดล้อมหลกัทางชาตพินัธ์ ท่ีชว่ยหลอ่หลอมแนวคดิในการดํารงชีวิตให้กบัชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

  1.1.1 ข้อมูลประวัตส่ิวนตัว 

  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เกิดเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 28 พฤศจกิายน พ .ศ. 2511 ปี วอก 

ท่ีอําเภอ หนองมว่ง จงัหวดั ลพบรีุ บดิา ช่ือ “สรัุชต์ พงษ์ประภาพนัธ์ ” มารดาช่ือ  “สายหยดุ เพิ่มพนู ” 

(นามสกลุเดมิ) มีพ่ีน้องทัง้หมด 5 คน โดยชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เป็นบตุรคนท่ี 5 ตามลําดบัตอ่ไปนี ้

   1. นาง ณิสา สงวนไทย  

   2. นาย รังสรรค์ พงษ์ประภาพนัธ์  

   3. นาย วรวฒุิ พงษ์ประภาพนัธ์  

   4. นางสาว สชุาดา พงษ์ประภาพนัธ์  

   5. นาย ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

  1.1.2 อาชีพการงานของครอบครัว 
  อาชีพหลกัของครอบครัว พงษ์ประภาพนัธ์ สามารถจําแนกออกเป็น 2 กลุม่ลกัษณะ

อาชีพใหญ่ๆดงันีคื้อ  
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  กลุม่ท่ี 1. อาชีพท่ีเก่ียวกบัการค้าขาย ซึง่ประกอบด้วย  

- นาย สรัุชต์ และ นาง สายหยดุ พงษ์ประภาพนัธ์ ประกอบอาชีพการค้า 

ขายวสัดกุ่อสร้างและขายพืชไร่ 

- นาย รังสรรค์ พงษ์ประภาพนัธ์ ประกอบอาชีพ ค้าขาย 

- นางสาว สชุาดา พงษ์ประภาพนัธ์ ประกอบอาชีพ นกัการบญัชี 

 

  กลุม่ท่ี 2. อาชีพท่ีเก่ียวกบังานด้านศลิป์ ซึง่ประกอบด้วย 

- นาง ณิสา สงวนไทย ประกอบอาชีพ มณัฑนากร 

- นาย วรวฒุิ พงษ์ประภาพนัธ์ ประกอบอาชีพ นกัการทตู 

- นาย ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ประกอบอาชีพ นกัประพนัธ์ดนตรี  

ประกอบภาพยนตร์ 

  1.1.3 ภูมิลาํเนาเดมิ 

  ภมูิลําเนาเดมิของบดิาและมารดาเดมิเป็นคนจีนแต้จิ๋วท่ีมาสร้างรากฐานอยูท่ี่อําเภอ 

หนองโดน จงัหวดัสระบรีุ ตัง้แตรุ่่นปู่ ยา่ตายาย จนภายหลงัก็ย้ายมาสร้างรากฐานใหมท่ี่อําเภอหนองมว่ง 

จงัหวดัลพบรีุในปีพ.ศ. 2507 

  1.1.4 ชีวิตในวัยเยาว์และลักษณะสายสัมพันธ์ของครอบครัว 

  ชีวิตในวยัเยาว์ของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เจริญเตบิโตมาในครอบครัวคนจีนแต้จิ๋ว

ท่ีประกอบอาชีพการค้าขายวสัดกุ่อสร้างและขายพืชไร่เป็นหลกั เวลาสว่นใหญ่ก็จะเน้นไปในการทํามา

หากินการค้าขาย ถ้านบัตัง้แตปู่่ ยา่ตายายเลยไมมี่ใครเก่ียวข้องกบัดนตรีเลย  ดงันัน้จงึถือได้วา่ ชาตชิาย 

พงษ์ประภาพนัธ์ เป็นบคุคลเดียวในตระกลู พงษ์ประภาพนัธ์ ท่ีประกอบอาชีพการทํางานด้านดนตรี 

  ด้วยการท่ีชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เป็นบตุรคนสดุท้องของครอบครัว ทําให้ได้รับ

ความรักและการดแูลเอาใจใสจ่ากครอบครัวอยา่งเป็นพเิศษ  จงึทําให้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  

สามารถมีอิสระในการเลือกท่ีจะทําในสิ่งท่ีตนเองรักและสนใจเชน่ “ดนตรี”  โดยอิสระนัน้ยงัคงอยูภ่ายใต้

การดแูลอยา่งมีกฎระเบียบของครอบครัว 

  ครอบครัว พงษ์ประภาพนัธ์ ยงัคงอาศยัอยูร่วมกนัทัง้หมด 5 คนพ่ีน้อง ท่ีบ้านหลงัใหม่

โดยยงัไมมี่ใครแยกออกไปอยูท่ี่อ่ืน ซึง่แสดงให้ เห็นถึงสายสมัพนัธ์ในครอบครัว พงษ์ประภาพนัธ์ เป็น

สายสมัพนัธ์ท่ีมีความแนบแนน่และอาทรตอ่กนัมาตลอดจากอดีตจนมาถึงปัจจบุนั     

               ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ยงัคงสถานภาพโสดอยู ่ เน่ืองด้วยการมีวิถีชีวิตท่ีไมค่อ่ยมี

โอกาสได้พบกบัใครมากนกั  เวลาในวิถีชีวิตสว่นใหญ่มกัจะเก็บตวัทุม่เทอยูก่บังานในห้องบนัทกึเสียงท่ี

บ้านเป็นสว่นใหญ่  ทําให้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์มีความสขุอยา่งสมบรูณ์ในการมีวิถีชีวิตท่ีได้มอบ

ความรักและการทุม่เทเวลาทัง้หมดให้กบังานดนตรีของเขาเองเป็นหลกั 
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 1.2 ประวัตภิูมิหลังด้านการศึกษาด้านดนตรีและการประพันธ์ 

 การศกึษาภมูหิลงัด้านการศกึษาดนตรีและการประพนัธ์ของชาตชิาต ิพงษ์ประภาพนัธ์ ในชว่ง

ตา่งๆจะชว่ยทราบถึงองค์ประกอบตา่งๆทางด้านวิชาการ  ซึง่แนวทางศกึษาของชาตชิาย พงษ์ประภา

พนัธ์มิได้มีแตเ่พียงในห้องเรียนเทา่นัน้ แตเ่กิดจากการเก็บเก่ียวประสบการณ์ภายนอกห้องนอกห้องเรียน

อีกด้วยดงัมีรายละเอียดดงันี ้  

  1.2.1 การศึกษาด้านดนตรีในระดับประถมศึกษา 

  ชว่งปี พ.ศ. 2518 ถึงปี พ.ศ. 2523 ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ได้เข้าศกึษาในระดบัประถม

ท่ีโรงเรียน ทองทาบพิทยา อําเภอ หนองมว่ง จงัหวดั ลพบรีุ  

  ในชว่งปี พ .ศ. 2522 ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กําลงัศกึษาอยูช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 

โดยคณุครูช่ือ  วิโรจน์ ทองทาบ ทา่นกําหนดให้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์เข้าไปเลน่เป็นนกัดนตรีในวง

ดริุยางค์ของโรงเรียนในตําแหนง่ “คนตีเบลไลร่า” (Bell-lyra) ถือวา่เป็นการเปิดประตเูข้าสูโ่ลกของดนตรี 

  ในชว่งปี พ.ศ. 2523 ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กําลงัศกึษาอยูช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 

ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ แสดงให้เห็นได้วา่เป็นคนท่ีสามารถสงัเกตและเปรียบเทียบในสิ่งตา่งๆแล้ว

นํามาพฒันาตอ่ในวิถีทางของตนเองเชน่การสงัเกตเห็นความเหมือนกนัระหวา่ง เบลไลร่า (Bell-lyra) 

ด้านซ้ายกบั ลิ่มคีย์ของออร์แกนท่ีเป็นสีดํา จากจงึมาพฒันาในการบรรเลงออร์แกนแบบลองผิดลองถกู 

  ชาตชิาย พงษ์ ประภาพนัธ์ ได้เรียนรู้เร่ืองบนัไดเสียง เพนทาโทนิค (Pentatonic) เป็น

บนัไดเสียงแรกโดยเป็นการเรียนรู้แบบซมึ ซบัเอาจากคณุครู วิโรจน์ ทองทาบท่ีสอนเพลงท่ีใช้โน้ตเพลง

เฉพาะโน้ตด้านซ้ายมือของเบลไลร่า  (Bell-lyra) คือ Gb Ab Bb Db Eb เพลงท่ีใช้ฝึกหดัในชว่งนัน้เชน่ 

เพลงลอยกระทง เป็นต้น 

  การสนบัสนนุของผู้ปกครองในชว่งนีย้งัไมส่นบัสนนุอยา่งเตม็ท่ี แตเ่ป็นการสนบัสนนุ

แบบคอ่ยๆเป็นไป โดยท่ีผู้ปกครองสงัเกตอยา่งมัน่ใจแล้วชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ รักในสิ่งนีจ้ริง  

จากนัน้จงึซือ้ออร์แกนให้ 

  1.2.2 การศึกษาด้านดนตรีในระดับมัธยมศึกษา 

  ในชว่งปี พ .ศ.2524 ถึง ปี พ .ศ.2529 ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ได้ศกึษาตอ่ในระดบั

มธัยมศกึษาท่ีโรงเรียนเทพศริินทร์ 1466 ถนน กรุงเกษม แขวง วดัเทพศริินทราวาส เขต ป้อมปราบศตัรู

พา่ย กรุงเทพมหานคร 

  ในชว่งมธัยมศกึษา ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ได้รับการศกึษาดนตรี  ในรูปแบบของ

การรวมวง(Ensemble) ใน 2 ลกัษณะคือ 

 1.  การเข้าร่วมเป็นนกัดนตรีในวงดริุยางค์ของโรงเรียนเทพศริินทร์ ในตําแหนง่ คน

เป่าเฟรนซ์ฮอร์น (French horn) จากการเข้าร่วมวงดริุยางค์นี ้ทําให้เกิดการซมึซบัในระบบของเสียง

ประสานในกลุม่เคร่ืองดนตรีอาทิเชน่ แนวทํานองหลกั และ แนวทํานองรอง หรือ หน้าท่ีตา่งๆในแตล่ะ

กลุม่เคร่ืองดนตรี 
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 2.  ในชว่งปี พ.ศ.2525 ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กําลงัศกึษาอยู่ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 

ได้มีการชวนกนัไปตัง้วงดนตรีประเภทสมยันิยม (String Combo) เป็นการรวมตวั (Combination) กบั

เพ่ือนในสมยันัน้ โดยชาตชิาย พงษ์ ประภาพนัธ์ เลน่ดนตรีในตําแหนง่คนเลน่คีย์บอร์ด เพลงท่ีเลน่ใน

ตอนนัน้เป็นเพลงสมยันิยมเชน่ เพลงของวง ด ิอินโนเซ้นท์ (The Innocent), วงชาตรี เป็นต้น  การได้

เลน่เพลงสมยันิยมในขณะนัน้ทําให้ชาตชิายได้เรียนรู้เร่ืองเก่ียวกบัการเลน่คอร์ดหรือฮาร์โมน่ี (Harmony) 

รวมถึงการศกึษาดนตรีท่ีหลากหลายมากย่ิงขึน้ไปอีกในบทเพลงตา่งๆจากวงดนตรีต้นแบบในสมยันัน้ๆ  

  การสนบัสนนุของผู้ปกครองในชว่งนีย้งัไมส่นบัสนนุ ให้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์

อยา่งจริงจงันกัเพียงเห็นวา่ดนตรีเป็นกิจกรรมท่ีทําให้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ มีความสขุและสนกุ

เทา่นัน้ซึง่ในจดุนี ้  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์เห็นก็เป็นการดีกวา่ท่ียงัไมจ่ริงจงัจนเกินไป มิฉ ะนัน้ก็

อาจจะไมไ่ด้มาอยูใ่นสายงานในปัจจบุนัอยา่งนีก็้ได้ 

  1.2.3 การศึกษาด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา 

  ในชว่งปี พ .ศ.2530 ถึง ปี พ .ศ.2533 ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ได้ศกึษาตอ่ใน

ระดบั อดุมศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัรังสติ 52/347 หมูท่ี่ 7 ตําบล หลกัหก อําเภอ เมืองปทมุธานี จงัหวดั 

ปทมุธานี ในสาขาวิชาการโรมแรม ซึง่มหาวิทยาลยัรังสิตในขณะนัน้ ยงัไมมี่วิทยาลยัดนตรี 

  ในชว่งอดุมศกึษา ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ได้รับการศกึษ าดนตรีมาในรูปแบบของ

กิจกรรมของชมรมดนตรีอาทิเชน่ การจดัประกวดร้องเพลง ,การรับออกงานบวช ,งานแตง่งาน,งานบญุ

ตา่งๆ ด้วยกิจกรรมดงักลา่วเป็นอีกสว่นหนึง่ท่ีทําให้เขา “รู้จกัคนมากขึน้ รู้สกึได้ถึงความเป็นคน ”และ

เข้าใจในสมัพนัธบทระหวา่งคนกบัดนตรี  

  ในชว่งอดุมศกึษา ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ได้มีการพฒันาด้านการสร้างรายละเอียด 

ตา่งๆในบทเพลงเชน่ การให้ความสําคญัในเร่ือง หนกัเบา ดงัคอ่ย (Dynamic)  

  และประการหนึง่ท่ีสําคญัยงัเป็นจดุเร่ิมต้นการเรียนรู้เร่ืองเทคโนโลยีดนตรีขัน้พืน้ฐาน  

จากการซือ้ซีเควนเซอร์ (Sequencer) มาศกึษาเป็นตวัแรกมีช่ือรุ่นวา่ W30 ซึง่เป็นซีเควนเซอร์ (Sequencer) 

ท่ีมีรวมอยูใ่นคีย์บอร์ดของโรแลนด์ (Roland) โดยครัง้นัน้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ก็มาเอามาใช้ทํา

เพลงเพ่ือมาเลน่ตามกิจกรรมงานตา่งๆในชมรม 

  ในชว่งเวลานี ้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ยงัไมไ่ด้คดิวา่จะประกอบอาชีพด้านดนตรีแต่

อยา่งใด ยงัคงความคดิเดมิวา่ดนตรีทําให้มีความสขุและสนกุเทา่นัน้ 

  จดุเปล่ียนท่ีนบัวา่สําคญัมากในชีวิตการเป็นนกัประพนัธ์ดนตรีเกิดขึน้ในปี พ .ศ. 2534 

ชว่งก่อนจะไปศกึษาตอ่ในตา่งประเทศของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ โดยมีประเดน็สําคญัดงันี ้

  หลงัจากท่ีจบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัรังสติ ในสาขาการโรมแรม ชาตชิาย พงษ์

ประภาพนัธ์ก็ได้ทํางานเป็นพนกังานสง่อาหารในภตัตาคารอาหารอิตาเล่ียนอยูโ่รมแรมเอราวณัช่ือ 

สปาสโซ ่(Spasszo Italian Restaurant) ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ค้นพบวา่ตนเอง รู้สกึวา่กําลงัจะไป
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จมอยูก่บัความรู้ สกึท่ีไมส่นกุกบังานท่ีทําเลย ซึง่ในขณะนัน้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ สนกุและสนใจ

อยากจะไปเรียนรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีดนตรีเน่ืองจากรู้สกึสนกุกบัการเรียนในเรียนเร่ืองดงักลา่วนีเ้ป็น

อยา่งมาก ด้วยเหตนีุจ้งึถือวา่เป็นจดุเร่ิมต้นความอยากศกึษาหาความรู้ด้านเทคโนโลยีดนต รีให้มากขึน้

ตอ่ไป 

  และปีพ .ศ.2534 มีการประกวดแตง่เพลงโฆษณาภายใต้คําจํากดัความวา่ “ผู้ชายไร้

สารตะกัว่” ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ก็สง่เข้าประกวดในครัง้นีด้้วย ซึง่การสง่เพลงเข้าประกวดในครัง้นี ้

ก็เป็นการประพนัธ์เพลงครัง้แรกของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ และยงัเป็นการแสดงให้ครอบครัวได้เหน็

ความสามารถในด้านการประพนัธ์ของเขาจากการร่วมในงานประกาศผลในครัง้นี ้ทําให้คณุพอ่คณุแม่

ของเขารู้วา่ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์สนใจในด้านนีอ้ยา่งชดัเจนและจริงจงั  

  ซึง่จากผลการประกวดปรากฏวา่ได้เข้ารอบ แตไ่มท่ราบวา่ได้ลําดบัท่ีเทา่ไหร่  สง่ผลให้

ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ นําผลจากประสบการณ์ในสว่นนี ้มาคดิเชงิบวกตอ่จากเดมิ  โดยท่ีชาตชิาย 

พงษ์ประภาพนัธ์ พบวา่ดนตรีท่ีเป็นแก่นแท้จะต้องเข้าใจ “การถ่ายทอดความรู้สกึและอารมณ์ของ

ตนเองผา่นในเสียงดนตรีให้เป็น ถ้าเม่ือไหร่ท่ีสามารถถ่ายทอดได้อยา่งถกูต้อง เม่ือนัน้ตนเอง ก็จะรู้และ

เข้าใจวา่แก่นแท้ของดนตรีท่ีถกูต้องวา่คืออะไร” ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์จงึตดัสินใจขอคณุพอ่คณุแม่

เพ่ือศกึษาตอ่ท่ีตา่งประเทศ   คณุพอ่คณุแมก็่ใช้เวลาคดิอยูน่านพอสมควรจงึอนญุาตให้ไปเรียนตอ่ได้ 

  1.2.4 การศกึษาด้านดนตรีในต่างประเทศ 

  ในชว่งปีพ .ศ.2536 ถึง ปี พ.ศ.2538 ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ไปศกึษาตอ่ท่ีวิทยาลยั

ดนตรีเบร์ิคลี (Berklee College of Music) รัฐแมสซาชเูสส  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในสาขาวิชาซาวด์

เอนจีเนียร์ (Sound Engineer) หรือเรียกอีกอยา่งหนึง่วา่ วิศวกรรมด้านเสียง 

  ในการศกึษาด้านดนตรีในวิทยาลยัดนตรี เบร์ิคลี (Berklee College of Music) 

ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ได้วิชาความรู้เพิม่เตมิจากเดมิมากมาย อาทเิชน่  

- ระบบมิดิ (Midi System) 

- การผสมเสียงดนตรี (Mixing) 

- ระบบการบนัทกึเสียงแบบดจิิตอล (Digital Recording)  

- การเขียนแนวทํานองแบบ 4 แนว (Four-Part  Writing) 

- การเขียนแนวทํานองแบบ 5 แนว (Five-Part  Writing) 

- การเขียนแนวทํานองสําหรับวงบิก๊แบนด์ (Big Band) 

- การเขียนแนวทํานองแบบออร์เคสเตร์ชั่น (Orchestration)  

- การเขียนแนวทํานองสําหรับการร้องแบบกลุม่ (Vocal Group)  

- การเขียนดนตรีประกอบภาพยนตร์(Film Scoring)  

- ออกแบบเสียง(Sound Design) 
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 และจากการขบัเค่ี ยวให้เรียนรู้จากวิทยาลยัดนตรีเบร์ิคลี (Berklee College of Music) ด้วย

วิธีการให้การบ้านมากๆ โดยเป็นการทําอะไรซํา้ๆในเร่ืองเดมิๆอาทิเชน่ การเขียนแนวทํานองใน รูปแบบ

ตา่งๆ การเขียนแบบ ดรอพร ท ูวอยซ์ซิง่(Drop Two Voicing), ดรอพ โฟร์ วอยซ์ซิง่ (Drop Four Voicing), 

วอยซ์ซิ่งอินโฟ๊ร์ท(Voicing in Fourth) เป็นต้น สิ่งเหลา่นีฝึ้กเขียนหลายตอ่หลายครัง้ จนในท่ีสดุแล้ว วิธี

ท่ีสําคญัท่ีสดุคือ การเขียนอยา่งไรให้เพราะ การเขียนอยา่งไรให้ลงตวั  ซึง่ไมใ่ช่วิธีการเขียนตามสตูร แต่

ทํายงัไงก็ได้ท่ีนําเทคนคิเหลา่นัน้มาถ่ายทอดออกมาให้มนัเพราะเทา่นัน้เอง ซึง่ไมเ่ก่ียวกบัยากหรืองา่ย 

โดยจะเก่ียวกบัความเข้าใจในกรุ๊ปท่ีจะนํามาใช้อยา่งเหมาะสมมากกวา่ 

 
 1.3  ประวัตภิูมหิลังในการทาํงานประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

 การศกึษาภมูหิลงัในการทํางานประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ของชาตชิาต ิพงษ์ประภาพนัธ์ 

จะแสดงให้เห็นถึงแนวทางดําเนินไปสูค่วามสําเร็จในอาชีพการเป็นนกัประพนัธ์ดนตรีประกอบ

ภาพยนตร์ของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ดงัมีรายละเอียดดงันี ้

   1.3.1 ช่วงก่อนเข้าสู่วงการนักประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

  ในปีพ.ศ.2538 ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ได้สําเร็จการศกึษาจากวิทยาลยัดนตรีเบร์ิคลี 

(Berklee College of Music) ซึง่ได้เก็บเก่ียวประสบการณ์ในวิชาความรู้ด้านการประพนัธ์และด้าน    

มวิสคิเทคโนโลยีกลบัมาถึงประเทศไทย โดยมีความหวงัท่ีจะนําเอาวิชาความรู้ท่ีได้ศกึษามาเพ่ือใช้

ประกอบอาชีพเก่ียวกบังานด้านการประพนัธ์ดนตรีและด้านมิวสิคเทคโนโลยี เน่ืองจากเขาไมไ่ด้รู้จกักบั

ใครสกัคนหนึง่ท่ีอยูใ่นวงการดนตรีนีเ้ลยแม้แตค่นเดียว จงึทําให้เขาไมมี่งานทํานานจนเกือบ 1 ปี ใน

ความรู้สกึชว่งนัน้ถือเป็นชว่งเวลาท่ีเขารู้สกึผดิหวงัและเสียใจ เพราะวา่ไมมี่อะไรทํา ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

จงึดํารงชีวิตด้วยการรับทําเพลงทัว่ๆไปอาทเิชน่ รับทําเพลงเดก็อนบุาล , ทําเพลงละคร ,  ทําเพลงรีมกิส์  

(Remix) ไปในชนิดท่ีเรียกวา่ “เปะปะไป-มา” จนชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์กลา่วถึงชีวิตของเขาในชว่ง

นัน้วา่ 

  “ชีวิตของผมชว่งนัน้มนัเข้ากบัสํานวนท่ีวา่  มีความรู้ทว่มหวัเอาตวัไมร่อด ชดัเจนมาก 

ผมเคยเอาเพลงไปเสนอตามคา่ยใหญ่หรือคา่ยเล็กก็ไปมาหมดแตก็่ไมไ่ด้รับความสนใจอะไรเป็นพิเศษ

เพราะตอนนัน้ผมก็ยงัไมไ่ด้มีอะไรในตวัเลย” ซึง่หมายถึงการเก็บเก่ียวประสบการณ์และการสร้างผลงาน

ในแบบฉบบัท่ีแสดงความเป็นตวัตนให้แก่ตนเอง  

  ในชว่งปี พ.ศ. 2540 ถึง ปี พ.ศ. 2541 ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ได้เร่ิมต้นจากการเข้า

ไปทํางานในคา่ยเพลงขนาดเลก็คา่ยหนึง่ก่อน ช่ือคา่ยวา่ โบพ รีคอร์ด (Boop Record) โดยรับคา่ตอบแทน

เพียงเดือนละ 4,000 บาทเทา่นัน้ แล้วภายหลงัจงึคอ่ยๆปรับขึน้มาเป็น 8,000 บาท หน้าท่ีงานสว่นใหญ่

เป็นงานประเภทโปรแกรมตามคําสัง่เป็นหลกั  
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  การทํางานในคา่ยเพลง “โบพ รีคอร์ด (Boop Record)” ถือได้วา่เป็นจดุเปล่ียนของ

ชีวิตอีกครัง้หนึง่เน่ืองจากคา่ยเพลงคา่ยนีไ้มไ่ด้เป็นคา่ยเพลงท่ีเรียกวา่อิงไปตามกระแสสงัคมมากนกั ท่ี

คา่ยเพลง โบพ รีคอร์ด (Boop Record) เป็นคา่ยเพลงท่ีมีรสนิยมในการถ่ายทอดงานศลิปะท่ีมีรูปแบบ

เฉพาะตวัอยา่งชดัเจนหรือเรียกได้วา่มี Styles เป็นของตวัเองอยา่ง ชดัเจนโดยเฉพาะทางด้านดนตรี

อิเลคทรอนิกส์ โดยกําเนิดก่อตัง้จากการรวมตวัของคณุภควฒัน์ ไววิทยะและคณุไตรเทพ วงศ์ไพบลูย์ 

ซึง่เป็นนกัโฆษณาและเป็นแกนนําของวงดนตรีช่ือวา่ “คดิแน็ปเปอร์ส ” ซึง่มีความชดัเจนมากในเร่ือง

ของอารมณ์และความลํา้สมยัในการออกแบบเสียงหรือเรียกในอีกอยา่งในภาษาทางสงัคมวา่ งานเทห์่

นัน่เอง  

  ซึง่สิง่ท่ีได้จาก โบพ รีคอร์ด (Boop Record) ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ถือวา่ได้รับ

ประสบการณ์จากการได้สมัผสักบัการทํางานโดยตรงอาทเิชน่ การได้รับการศกึษาเรียนรู้ในวิธีคดิเก่ียวกบั

งานด้านเสียง (Sound) ในงานดนตรีอีเล็กทรอนิกส์ ซึง่มีขบวนการและวิธีการในการคดิออกแบบ (Design) 

อยา่งไรจงึจดัได้วา่เทห์่และมีรสนิยมท่ีดีตามแนวความคดิของนกัโฆษณา 

  1.3.2 ช่วงการเร่ิมต้นการเป็นนักประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

  หลงัจากท่ีคา่ยเพลง โบพ รีคอร์ด (Boop Record) ปิดตวัลงได้ประมาณ 1 ปีเศษ   

ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ยงัทํางานอยูก่บัคณุภควฒัน์ ไววิทยะ ซึง่ในชว่งนัน้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

ทําเพลงประกอบส่ือโฆษณาบ้างทํางานเพลงประเภทการรีมกิส์เพลงตา่งๆ แตก็่ไมไ่ด้เป็นการวางรากฐาน

การทํางานท่ีมัน่คงมากนกั 

  จนกระทัง่คณุนนทรีย์ นิมิบตุร ได้เข้ามาตดิตอ่ให้คณุ ภควฒัน์ ไววิทยะให้ชว่ยทําเพลง

ประกอบภาพยนตร์เร่ือง “นางนาก”ซึง่ในชว่งนัน้คณุภควฒัน์ ไววิทยะ มีงานด้านหนงัโฆษณาเข้ามามาก 

แตว่า่งานภาพยนตร์เป็นงานท่ีไมต้่องทํางานให้สําเร็จทนัทีในเวลาขณะนัน้ ทําให้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

ได้รับโอกาสทํางานในงานประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ือง “นางนาก” ซึง่ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์

ถือวา่เป็นโอกาสอยา่งย่ิงท่ีอยากทํางานอยากเปิดหเูปิดตา แตค่วามรู้เร่ืองวิธีการถ่ายทอดทางภาพยนตร์ 

(Cinematic) กบัเร่ือง การมีทกัษะ (Skilled) ตอนนัน้ยงัถือวา่มีทกัษะน้อยมาก 

  เป็นเร่ืองของจงัหวะของชีวิตอยา่งแร งคือตอนนัน้  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ สะสม

ความรู้และประสบการณ์ เร่ืองเก่ียวกบัทางด้านซาวด์  (Sound) ไว้มากจงึอยากทําวิธีทางด้านซาวด์ 

(Sound) ซึง่ภาพยนตร์เร่ือง “นางนาก ”ก็สามารถเอาวิธีในแบบอยา่งท่ีชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  

ต้องการใช้เข้าไปใสใ่นภาพยนตร์เร่ืองนีไ้ด้เหมาะสมพอดี ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ือง ”นางนาก”ถือ

วา่มีบทบาทกบัภาพยนตร์มากคือดนตรีสามารถทําให้ภาพยนตร์มีคณุภาพท่ีดีมากขึน้คือภาพยนตร์ดู

นา่สนใจมากขึน้, ภาพยนตร์ดแูล้วแปลกตามากขึน้อยา่งเหน็ได้ชดั 
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  ในภาพยนตร์เร่ือง “นางนาก” นีถื้อวา่เป็นการทํางานร่วมกนัโดยตรงระหวา่งชาตชิาย 

พงษ์ประภาพนัธ์กบั นนทรีย์ นิมิบตุร  ซึง่ในขณะนัน้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ยงัไมมี่ประสบการณ์

เก่ียวกบัวิธีในการเลา่เร่ืองอยา่งไร จงึจะสมเหตสุมผลกบังานศลิปะท่ีควรจะเป็นให้มากท่ีสดุ ซึง่ภาพยนตร์

ในสไตล์ของ นนทรีย์ นิมิบตุร ซึง่เป็นภาพยนตร์ท่ีส่ือสารงานศลิปะโดยวิธีการเลน่กบับรรยากาศภาพ

เชน่ การให้รายละเอียดของมมุกล้องท่ีส่ือความหมายในเชิงจิตวิทยา การให้รายละเอียดของทิศทาง

และแหลง่กําเนิดแสง  การควบคมุในเร่ืองของโทนสีของภาพเป็นต้น ซึง่จะมีความสอดคล้องกบัวิธีการ

ประพนัธ์ดนตรีของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ มากท่ีสดุ ซึง่จากความสําเร็จในครัง้นีจ้งึถือวา่เป็นก้าวแรก

ของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ในอาชีพนกัประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

  1.3.3 ช่วงการประสบความสาํเร็จในการเป็นนักประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

  การประสบความสําเร็จในงานด้านการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ือง นางนาก 

ประพนัธ์โดยชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  ซึง่มีองค์ประกอบหลายอยา่งเข้ามาเก่ียวข้อง  อาทิเชน่การท่ี

สะสมความรู้และวิธีการถ่ายทอดงานเชงิศลิปะอยา่งเข้าใจภาพยนตร์  วิธีการถ่ายทอดงานศลิปะใน

รูปแบบลกัษ ณะท่ีไมซํ่า้แบบใคร  รวมถึงความลงตวัวิธีการถ่ายทอดงานศลิปะทางด้านภาพยนตร์ใน

สาขาอ่ืนๆ ซึง่ทําให้ชาตชิาย  พงษ์ประภาพนัธ์ ได้ตกผ ลึกทางความคดิเก่ียวกบัการเป็นนกัประพนัธ์

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ท่ีประสบความสําเร็จควรมีคณุสมบตัดิงันี ้

  คณุสมบตัท่ีิชว่ยสง่เสริมให้งานมีคณุภ าพมีรสนิยมไปในทิศทางท่ีตรงกบัวตัถปุระสงค์

ในงานศลิปะองค์รวมด้านภาพยนตร์หมายถึงวา่ ต้องมีความเข้าใจศลิปะ ,ต้องมีความเข้าใจดนตรี ,ต้อง

มีความเข้าใจเทคโนโลยี และ ต้องมีความเข้าใจภาพยนตร์  

  คณุสมบตัท่ีิชว่ยสง่เสริมให้งานมีเอกลกัษณ์ในแบบเฉพาะตวัหมายถึงการสะสม

รสนยิมดนตรีจนรู้วา่ชอบและไมช่อบดนตรีอยา่ง ไร ผสมกบัความรู้ขัน้พืน้ฐาน  (Basic) ท่ีแนบแนน่

เพียงพอ   เวลาท่ีถ่ายทอดงานศลิปะ และความรู้ขัน้พืน้ฐานประสมกบัประสบการณ์ตา่งๆนี ้จะมีสว่น

ชว่ยในการถ่ายทอดงานศลิปะเป็นอยา่งมากทําให้การส่ือสารการระหวา่งผู้ ถ่ายทอดงานศลิปะกบัผู้ รับ

การถ่ายทอดงานศลิปะได้เข้าใจตรงตามกนั 

  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ได้สรุปภาพองค์รวมเก่ียวกบัความเป็นตวัตนของวิถีชีวิต

การเป็นนกัประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ของตนไว้ดงันี ้ 

   “ผมก็แคค่นทําดนตรีประกอบ  ซึง่ไมใ่ชเ่ป็นนกัดนตรีอยา่งเดียว  ผมเป็น Film Maker 

ผมอยูใ่นกลุม่อาชีพของคนทําหนงัเสียมากกวา่ ผมเป็นคนทําหนงัท่ีเป็น Sound Designer ไมใ่ชเ่ป็น 

Music Composer อยา่งเดียวเทา่นัน้ แตเ่ป็นคนท่ีเอา Sound Design มาเลา่เร่ืองประกอบเหตกุารณ์

ตา่งๆในภาพยนตร์”  “ซึง่อาชีพนกัประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เป็นอาชีพท่ีไมต้่องไปสนใจวา่ใคร

จะรู้จกัเราใครจะรู้ไหมวา่เราเป็นคนทําดนตรีเราไมจํ่าเป็นต้องไปบอก  เพียงแตว่า่ทําไปเพ่ือให้บรรลุ
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จดุมุง่หมายในการชมภาพยนตร์แล้วผู้ชมต้องรู้สกึสนกุเทา่นัน้กลา่วคือภาพรวมของภาพยนตร์ออกมาดี 

ทําให้นกัแสดงดดีู แสดงได้ถึงอารมณ์มากขึน้  ผู้ชมรู้สกึวา่ทําไมภาพยนตร์มนัดีมีคณุภาพขนาดนี ้ โดย

ท่ีคนดเูขาอาจไมเ่คยมาคดิเลยวา่ดนตรีประกอบมีสว่นอยูด้่วยในความมีคณุภาพนัน้ด้วย แตว่า่เราก็

รู้สกึอ่ิมอกอ่ิมใจไปก็พอใจแล้ว  เทา่นีแ้หละชีวิตผมวา่อยูไ่ด้ตรงกลางอยา่งนีดี้ท่ีสดุแล้ว”  

 

 1.4 ประสบการณ์และผลงาน 

 การศกึษาประสบการณ์ในการทํางานในผลงานตา่งๆของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ จะทําให้

ทราบถึงปัจจยัท่ีชว่ยเสริมและข้อจํากดั ในการสร้างผลงานในตา่งๆของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ดงัมี

รายละเอียดดงันี ้ 

  1.4.1 ประสบการณ์ทาํงานร่วมกับผู้กาํกับการแสดง 

  การเก็บเก่ียวประสบการณ์ในการทํางานร่วมกบัผู้ กํากบัการแสดงท่ีมีความหลากหลาย

ในมมุมองทางศลิปะในโลกภาพยนตร์ถือวา่เป็นการเรียนรู้และเพิ่มพนูประสบการณ์ท่ีจะเป็นคณุประโยชน์

อยา่งย่ิงในการพฒันาการในผลงานการประพนัธ์ดนตรีประกอบภา พยนตร์ เน่ืองจากผู้ กํากบัการแสดง

ในโลกแหง่ศลิปะภาพยนตร์ มีหน้าท่ีหลกัสําคญัในการสะท้อนอารมณ์ในเชิงศลิปะของทกุแขนงให้มี

ทิศทางของการผสมผสานงานศลิปะให้มีรูปแบบท่ีคล้อยตามกนั  ซึง่การควบคมุรายละเอียดของ

องค์ประกอบศลิป์ในทกุแขนงสาขาดงักลา่วจะเป็นเคร่ืองมือในการกําหนด คณุภาพของภาพยนตร์ใน

เชิงพาณิชย์ศลิป์ตอ่ไป ซึง่ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ได้แบง่ปันประสบการณ์ไว้เป็น 3 ปัจจยัสําคญัดงันี ้

  ปัจจัยท่ี 1 การถ่ายทอดความคดิในงานศลิปะ 

  ความเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดงานศลิปะ เป็นสิ่งท่ีจะต้องมีความเข้าใจท่ีตรงกนัก่อน 

ซึง่ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ถือวา่เป็นสิ่งท่ีต้องให้ความสําคญัมากเป็นพิเศษ ซึง่เร่ืองดงักลา่วเป็นเร่ือง

ของรสนยิมจากประสบการณ์ท่ีเกิดจากการทํางานหนกั ได้มาจากการคกุคลีอยูก่บังานท่ีใสใ่จใน

คณุภาพของทกุบริบทท่ีเก่ียวข้องกบังาน  เร่ืองดงักล่ าวมีระบบความคดิไปในแนวเดียวกนั อยา่งเข้าใจ

ด้วยวา่คนอ่ืนเขาอาจคดิอีกแบบหนึง่ ควรพยายามเข้าใจซึง่กนัและกนัด้วย จงึจะสามารถบรรลใุน

จดุประสงค์ท่ีมีทิศทางในแบบท่ีไปด้วยกนัคล้อยตามกนัในเร่ืองความคดิอา่นตา่งๆมีความเทา่เทียมกนั   

ผลงานท่ีออกมาจงึจะมีมาตรฐานท่ีใกล้เคียงกนัและเข้ากนัได้อยา่งเหมาะสม 

  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ได้ตัง้ข้อสงัเกตจากการท่ีได้ร่วมงานกบัผู้ กํากบัการแสดงท่ีมี

ความเข้าใจในการถ่ายทอดงานทางศลิปะภาพยนตร์ในระดบัสงูมกัจะเป็น “คนใจดี ” ซึง่จะมีความ

เข้าใจโลก เข้าใจมนษุย์ เป็นคนทํางานท่ีสามารถเข้าใจคนรอบข้าง และมกัจะเป็นคนท่ีมีความเข้าใจ

เร่ืองศลิ ปะอยา่งลกึซึง้ตามไปด้วย  ซึง่ศลิปะนัน้จะเป็นหนึง่เดียวไปกบัธรรมชาตใินวิถีชีวิตประจําวนั  

สามารถมีมมุมองและเข้าใจอะไรได้โดยท่ีเปล่ียนจากเร่ืองยากกลายเป็นเร่ืองงา่ยได้  ขบวนการทาง

ความคดิและมีความเสถียรภาพทางความคดิ สามารถตดัสินใจและเห็นแนวทางวิธีแก้ไขปัญหาได้
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รวดเร็วจนกลายเป็นเร่ืองธรรมชาต ิดงันัน้เร่ืองของศลิปะกบัธรรมชาตจิงึเป็นเร่ืองของการหลอมรวมกนั

จนเป็นหนึง่เดียวกนั สง่ผลถึงการถ่ายทอดงานทางศลิปะให้มีความซาบซึง้ท่ีสามารถส่ือประสานเข้ากบั

ธรรมชาตขิองความเป็นมนษุย์ได้โดยง่าย ซึง่ในเร่ืองของการประพนัธ์ดนตรี (Composition) มิตขิอง

เสียงตา่งๆก็คือเร่ืองการคดิโดยอาศยัความเข้าใจในเร่ืองของธรรมชาตเิหมือนกนั    

  ปัจจัยท่ี 2 การจัดสรรเวลาในการสร้างงาน 

  ระยะเวลาในการสร้างสรรค์งานท่ีเหมาะสม ก็เป็นสิ่งสําคญัอีกประการหนึง่ในการ

ผลิตงานในระดบัคณุภาพให้ออกมาในระดบัมาตรฐานอยา่งไร  การจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและ

เพียงพอกบัคณุภาพท่ีต้องการสมควรแก่งาน  ซึง่การจดัสรรเวลาดงักลา่วจะสามารถเป็นตวักําหนดชี ้

วดัได้ถึงระดบัคณุภาพท่ีจะออกมาในงานนัน้ๆ  การทํางานด้านดนตรีประกอบจงึมกัเร่ิมทําเม่ือการ

ทํางานศลิปะสาขาอ่ืนๆด้านภาพทําสําเร็จสิน้ไปแล้ว ซึง่มาตรฐาน ของภาพยนตร์ไทยก็จะประมาณ       

1 เดือน ถึงวา่เป็นเวลาท่ีไมพ่อเหมาะ คือในระบบการทํางานของภาพยนตร์ไทยเรา พอทีมงานตดัตอ่

เรียงลําดบัภาพเสร็จเม่ือไหร่ ทางผู้ลงทนุเขาก็อยากเห็นงานท่ีสมบรูณ์ทนัทีเลย จงึมีผลทําให้ระยะเวลา

ท่ีต้องการประณีตในการประพนัธ์ดนตรีมีเวลาน้อยตามไปด้วย  ด้วย  ซึง่ถ้าในตา่งประเทศเขาจะมีเวลา

ให้อยา่งเหมาะสมกบัคณุภาพของภาพยนตร์ดัง่เชน่ ในยคุก่อนท่ีจะมีเคร่ืองซีเควนเซอร์ (Sequencer), 

ก่อนมีระบบดจิติอล รีคอร์ดดงิ (Digital Recording) เขาจะมีให้ประมาณ 20 สปัดาห์ หรือ 5 เดือนคือ

หลงัจากตดัเสร็จแล้ว  กวา่จะประพนัธ์ดนตรีแบบออร์เคสเตร์ชัน่ (Orchestration)กวา่จะเขียนโน้ตสกอร์

(Score)ให้นกัดนตรีทกุเคร่ืองทกุชิน้ล้วนแตต้่องเวลามากในการดําเนินการทัง้สิน้  

  แตใ่นปัจจบุนัมีการพฒันาในเป็นนวตักรรมด้านเสียงอาทิเชน่ระบบนีว้า่ระ บบมดิ ิ

(Midi System) เทคโนโลยีในขบวนการจดัเก็บเสียงเคร่ืองดนตรีจริง (Acoustics) หรือเคร่ืองดนตรี

สงัเคราะห์ (Synthesizer) โดยใช้วิธีการบนัทกึเสียงในระบบดจิติอลท่ีเรียกวา่การแซมปลิง้ (Sampling) 

เสียงตา่งๆจะนํามาเก็บไว้ในคลงัเสียงหรือหนว่ยความจํา เม่ือต้องการเรี ยกใช้ก็จะใช้การออกคําสัง่

ตา่งๆโดยผา่นระบบมิดิ (Midi System) ด้วยวิธีการดงักลา่วสามารถชว่ยอํานวยความสะดวกในวิธีการ

ตา่งๆในการบนัทกึเสียงเคร่ืองดนตรีตา่งๆได้มากมาย ด้วยนวตักรรมดงักลา่วจะชว่ยตดัทอนขัน้ตอน

อะไรออกไปได้มาก ซึง่เวลาท่ีเหมาะสมกบังานคณุภาพในปัจจบุนัอยูใ่นชว่งเวลาประมาณ 3 เดือน  

  ปัจจัยท่ี 3 การให้อิสระทางความคิด 

  ภาพยนตร์ในแตล่ะเร่ืองก็จะมีวิธีการทํางานท่ีแตกตา่งกนัไป ซึง่โดยหลกัแล้วสามารถ

แบง่ได้ 2 กลุม่ลกัษณะคือ 

  กลุม่ท่ี 1. ผู้ กํากบัการแสดงท่ีมีวิธีการตดัสินใจแตเ่พียงผู้ เดียว  มีวิธีการเร่ิมต้นทํางาน

โดยการสนทนากบัผู้ประพนัธ์ดนตรีประกอบก่อนวา่ภาพยนตร์จะมีทิศทางออกมาเป็นลกัษณะใด

อยา่งไร โดยมีการแลกเปล่ียนทางความคดิซึง่กนัและกนั จนหาข้อสรุปให้เห็นเป็นภาพในจินตนาการท่ี

ภาพยนตร์จะแสดงออกมาในทิศทางและรูปแบบตา่งๆท่ีชดัเจนท่ีสดุ 
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  กลุม่ท่ี 2. ผู้ กํากบัการแสดงท่ีมีวิธีการตดัสินใจเป็นระบบกลุม่  มีวิธีการทํางานเป็นการ

ร่วมกนัตดัสินใจเป็นกลุม่ ซึง่เป็นการกําหนดทิศทาง (Direction) ไว้หมดแล้ว ผู้ประพนัธ์มีหน้าท่ีแค่

ประพนัธ์ไปตามทิศทางดงักลา่วเทา่นัน้ เหตผุลท่ีมีวิธีการแบบนีเ้น่ืองจากทีมงานมีการระดมสมอง เป็ น

กลุม่คือการ ชว่ยกนัคดิรวมกนัมาเป็นก้อนเดียวกนัแล้ว จงึไมอ่ยากให้งานมนัหลดุออกจากกรอบท่ีวางไว้   

  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ชอบทํางานในลกัษณะ ท่ีสามารถแสดงการถ่ายทอดงาน

ศลิปะท่ีมีความหลากหลายท่ีเป็นไปได้ทกุอยา่ง โดยมีอิสระทางความคดิท่ีกว้างไกลก็จะรู้สกึสนกุกั บ

งานนัน้มากกวา่ งานท่ีไมใ่ห้อิสระทางความคดิใดเลย 

  1.4.2 ประสบการณ์ทาํงานเก่ียวข้องกับดนตรีชาตพัินธ์ุ 

  ในงานการประพนัธ์ของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์มกัจะนําดนตรี เอธนิค(Ethnic) มา

ใช้ในงานประพนัธ์หลายครัง้ โดยมีวิธีการนําเสียงดนตรีพืน้บ้าน มาผ สมรวมกบัพวกเสียงดนตรี

สงัเคราะห์(Synthesizers) หรือผา่นขบวนการปรับแตง่ทางอิเลคทรอนิคส์ ซึง่ถือวา่เป็นงานประเภทของ

การออกแบบเสียง (Sound Design) ดนตรีเอธนคิ  (Ethnic) จะเป็นตวัท่ีสามารถบง่บอกได้ถึงภาษา

สําเนียงท้องถ่ินท่ีมีความเป็นเอกลกัษณ์ชดัเจน ซึง่เกิดจากการห ลอ่หลอมจากรากฐานทางวฒันธรรม

และประเพณีของท้องถ่ินนัน้ๆมาเป็นเวลานาน  

  ดงันัน้ในการทํางานร่วมกบัดนตรีเอทนิค (Ethnic) ของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  จงึมี

วิธีการทํางานร่วมกบัศลิปินท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน เพ่ือเข้ามาถ่ายทอดงานทางด้านศลิปะใน

ศาสตร์ท่ีศลิปินผู้นัน้ชํานา ญเป็นพิเศษอาทิเชน่จากผลงานการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ือง  

“โหมโรง”  เป็นต้น 

  1.4.3 ประสบการณ์ทาํงานในเชงิพาณิชย์ศิลป์ 

  งานในเชิงพาณิชย์ศลิป์ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ถือวา่เป็น “วิชาภายนอก”ท่ีควรให้

ความสําคญั เน่ืองจากงานด้านการขายของให้เป็นจะชว่ยในการดํา รงอยูไ่ด้ตอ่ ไป อาทิเชน่ การไป

สมคัรงานท่ีบริษัทใดบริษัทหนึง่ อยากน้อยๆเขาต้องเห็นวา่เราจะสามารถหาเงินให้เขาได้จริงๆ หรือถ้า

หากเขารู้สกึวา่ถ้าไมมี่เรามาอยูก่บัเขา เขาก็อยูไ่ด้ ดงันัน้ต้องแสดงให้เขาเหน็ให้ได้วา่เราสามารถทํางา น

และหาเงินให้เขาได้บริษัทนัน้จงึจะรับเราเข้าทํางาน 

  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ได้กลา่วถึงเบือ้งหลงัของการประสบความสําเร็จได้ใน

ปัจจบุนั ความเข้าใจการทํางานในเชิงพาณิชย์ศลิป์ท่ีมีคณุภาพก็เป็นปัจจยัท่ีสําคญัอีกประการหนึง่และ

ได้กลา่วถึงหลกัการสําคญั 4 ประการของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ในเชิงพาณิชย์ศลิป์วา่ดงันี ้

  1. ให้เวลาอยูก่บังานเตม็ท่ีตัง้แตเ่ร่ิมจนจบ 

  2. ความตรงไปตรงมาจริงใจใสใ่จกบัรายละเอียดของงานตา่งๆทกุเร่ือง   
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  3. ทําให้คนท่ีมาจ้างงานเรารู้สกึวา่คุ้มท่ีจ้างเราและหาท่ีไหนไมไ่ด้ เขาต้องเห็นถึงสิ่งท่ี

เรามอบความทุม่เทให้กบัเขา 

  4.ทําให้เขารัก คือถ้าเขารักเราแล้วปัญหาทกุอยา่งก็จบได้ด้วยดี  

  1.4.4 การศกึษาผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับผู้ประพันธ์  

  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ได้อธิบายไว้โดยสงัเขปถึง เร่ืองวิธีคดิ , แรงบนัดาลใจ , และ

การสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัภาพยนตร์ โดยยกตวัอยา่งไว้ในผลงานการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ท่ี

ได้รับรางวลัจากสถาบนัตา่งๆไว้ดงัตอ่ไปนี ้

  นางนาก ในปีพ.ศ. 2542 

  วธีิคดิของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง นางนาก ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงานคือ

การพยายามท่ีจะใสค่วามเป็นไทยผสมเข้ากนักบัดนตรีอิเลคทรอนิกส์  (Electronic Music) เพ่ือท่ีจะ

ปรุงบรรยากาศภาพยนตร์ให้แปลกใหมท่นัสมยัและนา่สนใจ 

  สิ่งท่ีเป็นแรงแรงจูงใจของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง นางนาก ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กล่ าวไว้วา่โดยหลกัของงานคือ 

เกิดจากความต่ืนเต้นท่ีอยากจะทํา เพราะองค์ประกอบของภาพในภาพยนตร์สวยและแปลกมาก ทําให้

อยากทดลองใสเ่ทคนิคด้านการประพนัธ์ดนตรีในแบบท่ีชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ถนดัลงไป 

  การสร้างเอกลักษณ์ให้กับภาพยนตร์ 

  เร่ือง นางนาก ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงานคือ 

โดยลกัษณะเดน่ๆเป็นเร่ืองของการสร้างทํานองหลกัของเร่ือง (Melody Theme Song) ท่ีฟังแล้ว

สามารถจดจําได้ทํานองตดิหจํูาได้งา่ย  และการถ่ายทอดอารมณ์ทางศลิปะของเสียงร้องทํานอง  

(Melody) ท่ีถ่ายทอดอารมณ์ได้โหยหวนโดยคณุมนต์ทิพย์ ลิปิสนุทร  และ การออกแบบเสียง (Sound 

Design) ท่ีแปลกใหมท่ี่มีการผสมเสียงเคร่ืองดนตรีไทยกบัดนตรีอิเลคทรอนิกส์ (Electronic Music) 

 

  จันดารา ในปีพ.ศ. 2544 

  วธีิคดิของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง จนั ดารา ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงานคือ 

ลกัษณะงานจะมีความคล้ายกบัภาพยนตร์เร่ือง นางนาก แตต่า่งกนัท่ีดนตรีในเร่ือง จนั ดารา นีมี้ความ

พยายามจะพฒันาเตบิโตและหรูหราขึน้ ในภาคสว่นของเร่ืองเคร่ืองดนตรีจะขยายกว้างขึน้ไปจากเดมิ

คือจากเคร่ืองดนตรีไทยมาเป็นเคร่ือง ดนตรีเอเชียมาใช้ใน การสร้างทํานองหลกั  (Melody Theme) ซึง่

จะมีความซบัซ้อนและยากมากขึน้ ซึง่สอดคล้องไปกบัจดุประสงค์ของภาพยนตร์ท่ีพยายาม โดยจะ

เตบิโตและหรูหราขึน้ 
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  สิ่งท่ีเป็นแรงแรงจูงใจของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง จนั ดารา ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้ว่าโดยหลกัของงานคือ 

การได้รับผลพวงของความสําเร็จจากภาพยนตร์เร่ือง นางนาก ทําให้เกิดความท้าทายในการท่ีจะพฒันา

ตอ่จากเดมิและความรู้สกึอยากจะสนกุตอ่ของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

  การสร้างเอกลักษณ์ให้กับภาพยนตร์ 

  เร่ือง จนั ดารา ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงานคือ 

โดยลกัษณะเดน่ๆเป็นเร่ืองของการสร้างทํานองหลกัของเร่ือง (Melody Theme Song) ท่ีฟังแล้ว

สามารถจดจําได้ทํานองตดิหจํูาได้งา่ยเหมือนเดมิและการถ่ายทอดอารมณ์ทางศลิปะของเสียง

เคร่ืองสายไวโอลนิ (Violin) ท่ีถ่ายทอดอารมณ์การบรรเลง ได้ไพเราะมากโดยคณุ ทศันา นาควชัระ  

นอกจากทํานองของเร่ือง ราวหลกัของเร่ือง  (Main Theme) แล้ว ยงัมีทํานองหลกัประจําตวัละครตา่งๆ

อีกหลายแบบทํานองหลกัประจําตวัละคร (Lietmotif) และรูปแบบของท่ีดนตรี  (Styles) ท่ีมีรูปแบบเป็น

เวิลด์มิวสิค (World Music) ท่ีชดัเจนขึน้ 

 

  บางระจัน ในปีพ.ศ. 2544 

  วธีิคดิของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง บางระจนั ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงาน

คือ ในภาพยนตร์เร่ือง บางระจนัจะแบง่เร่ืองราวตา่งๆในภาพยนตร์เป็น 3 เร่ืองราวหลกั  คือ เร่ืองราว

เก่ียวกบัความรักชาตซิึง่ถือเป็นเร่ืองราวหลกัของเร่ือง (Main Theme), เร่ืองราวเก่ียวกบัความรักของคู่

พระนาง 2 คู,่ เร่ืองราวเก่ียวกบัความสญูเสียของชาวบ้านบางระจนั ซึง่จะมีดนตรีประจําเร่ืองราวเหลา่นี ้

อยา่งชดัเจน 

  สิ่งท่ีเป็นแรงแรงจูงใจของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง บางระจนั ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงาน

คือ เกิดจากกระแสของภาพยนตร์ประเภทย้อนยคุ (Period) ท่ีมีความชดัเจนมาก และความสนใจ

การศกึษาในรายละเอียดของภาพยนตร์ไทยในเร่ืองราวของภาพยนตร์ในประเภทตา่งๆให้กว้างขึน้ ทํา

ให้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์รู้สกึสนกุท่ีจะเรียนรู้อยา่งมาก 

  การสร้างเอกลักษณ์ให้กับภาพยนตร์ 

  เร่ือง บางระจนั ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงาน

คือ ลกัษณะของงานจะเป็นงานท่ีเน้นความใหญ่อลงัการของทีมออกแบบงานสร้าง  (Production) ซึง่

ดนตรีท่ีประพนัธ์ขึน้จงึมีจดุประสงค์มารองรับความเป็นภาพยนตร์ประเภทตอ่สู้  (Action) และดนตรีท่ี

รองรับเร่ืองราวของโศกนาฏกรรมตา่งท่ีเกิดขึน้ในภาพยนตร์ 
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  มนต์รักทรานซสิเตอร์ ในปีพ.ศ. 2545 

  วธีิคดิของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง มนต์รักทรานซิสเตอร์  ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดย

หลกัของงานคือ สําหรับภาพยนตร์เร่ืองนีไ้มไ่ด้คดิอะไรใหมม่ากนกั ดนตรีจะพฒันาใหมต่อ่จากดนตรีท่ี

ใช้เพ่ือนําทิศทาง (Music Guide) ท่ีทีมงานตดัตอ่ภาพยนตร์ (Editor) วางไว้เป็นแนวทางไว้ก่อนแล้ว 

เพียงแต่ชาตชิาย พงษ์ประภาพั นธ์ นํามาพฒันาตอ่ด้วยแนวคดิและวิธีการประพนัธ์ในรสนิยมสว่นตวั

ของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ทําให้เกิดเป็นทํานองหลกัของเร่ือง (Theme Song) ขึน้มาให้ภาพยนตร์  

  สิ่งท่ีเป็นแรงแรงจูงใจของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง มนต์รักทรานซิสเตอร์  ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดย

หลกัของงานคือ การได้ร่วมงานกบัผู้ กํากบัมือหนึง่ของเมืองไทยอยา่งคณุเป็นเอก รัตนเรือง ซึง่เป็นผู้

กํากบัท่ีมีเอกลกัษณ์ประจําตวัท่ีไมเ่หมือนใคร โชคดีท่ีได้ร่วมงานด้วย สนกุกบัการท่ีได้รับสิ่งใหม่ๆ  

วิธีการใหม่ๆ  ในการทํางาน 

  การสร้างเอกลักษณ์ให้กับภาพยนตร์ 

  เร่ือง มนต์รักทรานซิสเตอร์  ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดย

หลกัของงานคือ ลกัษณะงานจะให้ความสําคญัไปอยูก่บัเพลงลกูทุง่ทัง้หมดในเร่ืองเป็นสว่นใหญ่ โดย

เพลงลกูทุง่ทัง้หมดเป็นการทํางานของ ทีมงานประพนัธ์ดนตรีช่ือวา่ ไวลด์ แอท ฮาร์ด (Wild at Heart) 

 

  ขุนแผน ในปีพ.ศ. 2545 

  วธีิคดิของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง ขนุแผน ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงานคือ 

ยงัคงใช้วิธีการแบบเดมิคือ การสร้างทํานองหลกัของเร่ือง (Melody Theme) และสว่นประกอบตา่งๆ

ของเร่ืองราวตา่งๆในเร่ืองยงัคงใช้การใช้สีสนัของประพนัธ์ดนตรีในรูปแบบเวิลด์มิวสิค (World Music) 

  สิ่งท่ีเป็นแรงแรงจูงใจของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง ขนุแผน ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงานคือ 

ความท้าทายของโจทย์ใหมก่บัเร่ืองราวในภาพยนตร์ท่ีการนําเสนอในรูปแบบของเร่ืองราวอภินิหารเกิน

จริง (Fantasy) ของความจงใจในการออกแบบงานสร้าง (Production) ให้มีทิศทางไปในลกัษณะท่ีต้อง

ออกแบบเสียงท่ีไมมี่อยูจ่ริงเชน่เร่ืองราวเก่ียวกบัเวทมนต์ตา่งๆเป็นต้น 

  การสร้างเอกลักษณ์ให้กับภาพยนตร์ 

  เร่ือง ขนุแผน ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงานคือ 

ลกัษณะเดน่ของดนตรีเวิลด์มิวสคิ (World Music) และความอลงัการของการออกแบบงานสร้าง (Production) 

ซึง่ดนตรีท่ีประพนัธ์ขึน้จงึมีจดุประสงค์มารองรับเร่ืองราวของความเป็นภาพยนตร์อภินิหารแบบอลงัการ 

ด้วยข้อจํากดัของเวลาท่ีความเร่งรีบของการทํางานท่ีต้องใช้เวลาจํากดัอาจทําให้ความพยายามท่ีจะทํา

ให้ภาพยนตร์เร่ืองนีเ้ป็นท่ีจดจําในเอกลกัษณ์ของภาพยนตร์เร่ืองนีมี้น้อย 
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  โหมโรง ในปีพ.ศ. 2546 

  วธีิคดิของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง โหมโรง ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงานคือ 

ดนตรีจะพฒันาใหมต่อ่จากดนตรีท่ีใช้เพ่ือนําทิศทาง (Music Guide) ท่ีทีมงานตดัตอ่ภาพยนตร์ (Editor) 

วางไว้เป็นแนวทางไว้ แล้ว เพียงแต่ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ นํามาพฒันาตอ่ด้วยแนวคดิและวิธีการ

ประพนัธ์ของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ทําให้เกิดเป็นทํานองหลกัของเร่ือง (Theme Song) ขึน้มาให้

ภาพยนตร์  ด้วยวิธีการใช้เคร่ืองดนตรีไทยมาผสมกบัเคร่ืองดนตรีสากลให้เหมาะสมกบัเร่ืองราวใน

ภาพยนตร์ 

  สิ่งท่ีเป็นแรงแรงจูงใจของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง โหมโรง ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงานคือ 

การพบกบัสิ่งใหมใ่นรูปแบบการทํางานดนตรี และการได้ร่วมงาน กบับคุคลคณุภาพคือคณุอิทธิสนุทร 

วิชยัลกัษณ์ การได้ร่วมงานกบัมลูนิธิหลวงประดษิฐ์ไพเราะ การได้ร่วมงานกบัวงกอไผ ่และการได้

ร่วมงานกบัคณุณรงค์ฤทธ์ิ โตสง่า 

  การสร้างเอกลักษณ์ให้กับภาพยนตร์ 

  เร่ือง โหมโรง  ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงานคือ 

ลกัษณะเดน่ของดนตรีไทย ท่ีบรรเลงในเร่ืองทัง้หมดเป็นสว่นใหญ่โดยเฉพาะย่ิง เสียงระนาด ท่ีทําหน้าท่ี

แสดงความเป็นเอกลกัษณ์ ซึง่เป็นจดจําให้ภาพยนตร์ได้เป็นอยา่งดีเย่ียม  ซึง่เป็นการทํางานของมลูนิธิ

หลวงประดษิฐ์ไพเราะ วงกอไผ ่และคณุณรงค์ฤทธ์ิ โตสง่า เป็นหลกัสําคญั 

 

  ซุ้มมือปืน ในปีพ.ศ. 2548 

  วธีิคดิของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง ซุ้มมือปืน  ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงาน

คือ การพยายามทําดนตรีในรูปแบบเวิลด์มวิ สิค (World Music) ให้เข้ากบังานภาพยนตร์ในรูปแบบอ่ืน

โดยยงัคงมีโครงสร้างทํานองหลกัของเร่ืองราวในภาพยนตร์ (Theme Song) ทํานองประจําตวัละครตา่งๆ 

(Lietmotif) และประกอบกบัการปรุงแตง่บรรยากาศภาพยนตร์ให้แปลกใหมแ่ละนา่สนใจ 

  สิ่งท่ีเป็นแรงแรงจูงใจของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง ซุ้มมือปืน  ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงาน

คือ การพยายามชนะใจตวัเอง ท่ีจะพสิจูน์วา่ ไมว่า่ภาพยนตร์ลกัษณะไหน ถ้ามีความตัง้ใจท่ีดีก็สามารถ

หาทางออกท่ีดีในการกําหนดบรรยากาศให้กบัภาพยนตร์เร่ืองนัน้ได้  
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  การสร้างเอกลักษณ์ให้กับภาพยนตร์ 

  เร่ือง ซุ้มมือปืน ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่โดยหลกัของงาน

คือ การสร้างบรรยากาศด้วยวิธีการหาวตัถดุบิด้านเสียง (Sound) ท่ีมีลกัษณะเป็นรูปแบบดนตรีแอฟริ

กนั จงัเกิล (African Jungle) นํามาใช้ประกอบเพ่ือส่ือถึงความเถ่ือนของมนษุย์และใช้เสียงกีตาร์ 

(Guitar) นํามาใช้ประกอบเพ่ือส่ือถึงความเป็น แก๊งสเตอร์ (Gangster) 

 

  ก้านกล้วยภาค 1 และ ภาค 2 ในปีพ.ศ. 2549 และ 2552 

  วธีิคดิของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง ก้านกล้วยภาค 1 และภาค 2 ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่

โดยหลกัของงานคือ การใสค่วามเป็นไทยเข้าไปในการ์ตนูแอนนิเมชัน่ (Animation) การสร้างบรรยากาศ

ให้กบัสิ่งท่ีสมมตขิึน้ถือเป็นความสลบัซบัซ้อน เน่ืองจากการ์ตนูแอนนิเมชัน่ (Animation) มีการเคล่ือนไหว

ของภาพท่ีเร็วกวา่การใช้คนแสดงจริง ดงันัน้ดนตรีจงึต้องมีการเคล่ือนไหวมากกวา่ ภาพยนตร์ ทั่วไป

เชน่กนั 

  สิ่งท่ีเป็นแรงแรงจูงใจของงานภาพยนตร์ 

  เร่ือง ก้านกล้วยภาค 1 และภาค 2 ในทศันะของชาตชิาย  พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่

โดยหลกัของงานคือ การท่ีเป็นภาพยนตร์การ์ตนูแอนนิเมชัน่ (Animation) เร่ืองแรก จึง่มกัจะพบประสบการณ์

ทํางานใหม่ๆ  ท่ีมีความความท้าทายแบบใหมเ่ชน่กนั 

  การสร้างเอกลักษณ์ให้กับภาพยนตร์ 

  เร่ือง ก้านกล้วยภาค 1 และภาค 2 ในทศันะของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ กลา่วไว้วา่

โดยหลกัของงานคือ การใสค่วามเป็นไทยเข้าไปใน ภาพยนตร์การ์ตนูแอนนิเมชัน่ (Animation) ประสม

กบัการจําเป็นต้องมีดนตรีคอยหลอ่เลีย้งภาพยนตร์ทัง้เร่ืองให้มีบรรยากาศท่ีแสดงถึงความย่ิงใหญ่และ

ความหรูหรา ของการออกแบบงานสร้าง (Production) ซึง่ดนตรีท่ีประพนัธ์ขึน้จงึมีจดุประสงค์มา

รองรับเร่ืองราวของความเป็นภาพยนตร์ท่ีมีบรรยากาศท่ีแสดงถึงความย่ิงใหญ่และความหรูหรา 

  1.4.5 ผลงานท่ีผู้ประพันธ์ตัง้ปณิธานไว้ในอนาคต 

  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ได้ตัง้ปณิธานเก่ียวกบัอนาคตการ ประพนัธ์ดนตรีของเขาไว้

อยา่งมีระบบโดยองค์ประกอบของดนตรีจะมีลกัษณะของการรวมเอาดนตรีในภมูภิาคเอเชีย มาปร ะสม

แบบประยกุต์เข้ากบัดนตรีอิเล คทรอนิกส์และดนตรีอะคสูตกิ (Electro acoustic Music) เป็นหลกัก่อน 

ซึง่ในรายละเอียดของงานจะกําหนดเคร่ืองดนตรีในการดําเนินทํานองหลกัเป็น 2 แบบคือ 

  แบบท่ี 1 ให้เคร่ืองดนตรีพืน้ฐานสากลเป็นตวันําในการดําเนินทํานอง แล้วสร้างสําเนียง

ดนตรีและบรรยากาศใหมใ่ห้เป็นไปตามทิศทางท่ีกําหนด 
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  แบบท่ี 2 นําเสียงท่ีได้จากการบนัทกึเสียงจากพืน้ท่ีจริง (Sounds capes) อาทิเชน่ 

เสียงธรรมชาติ  (Ambient) เสียงสําเนียงภาษาและวฒันธรรมดนตรีชนเผา่ แล้วนําเสียงดงักลา่วมา

สงัเคราะห์ขึน้มาใหมโ่ดยผา่นขบวนการทางด้านเทคโนโลยีจนเกิดความเป็นเอกลกัษณ์ในทิศทางท่ี

กําหนดให้เป็นรูปแบบเฉพาะตวั 

   งานดงักลา่วอาจเป็นการผสมผสานกนัทัง้ 2 แบบหรือแยกจากกนัขึน้อยูก่บัความ

เหมาะสมของการส่ือสารทางศลิปะนัน้ๆ  

   โดยท่ีจดุประสงค์การประพนัธ์ดนตรีนี ้เพ่ือเน้นในการสร้างงานในเชิงศลิปะเป็นหลกั 

มิได้มุง่เน้นในเร่ืองประโยชน์ในด้านพาณิชย์ศลิป์แตอ่ยา่งใด เป็นงานท่ีไมอิ่งกระแสด้านการตลาด ดนตรี

จะมีลกัษณะสร้างความผอ่นคลาย สร้างแรงบนัดาลใจ และใช้ประกอบกิจกรรมตา่งๆ โดยเฉพาะดนตรี

ดงักลา่วจะชว่ยในการบรรยายและการสร้างบรรยากาศให้กบัสถานท่ีสําคญัตา่งๆของภมูภิาคเอเซีย ซึง่

ในบทเพลงอาจมีการร้องลํานําในภาษาสนัสกฤต หรือภาษาของชาวพืน้เมืองในภมูภิาคเอเซีย หรืออาจ

มีการประพนัธ์ดนตรีท่ีอ้างอิงมาจากเทพนิยาย, เร่ืองเลา่,และวฒันธรรมประเพณีในภมูิภาคเอเซีย โดย

นํามาขยายในรูปแบบเฉพาะตวัของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  

 

 1.5 ความรู้ท่ีเสริมการทาํงานด้านการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

 การศกึษาแนวคดิในการทํางานทางการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ของชาตชิาย       

พงษ์ประภาพนัธ์ จะมีวิธีการอธิบายความหมายของดนตรีประกอบภาพยนตร์ได้กระชบัรวมถึงความ

เข้าใจในองค์ประกอบและการสร้างมิตขิองเสียงตา่งๆในภาพยนตร์ดงันี ้

   1.5.1 บทบาทและหน้าท่ีของดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

  ในมมุมองของ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ มีความเห็นวา่ บทบาทและหน้าท่ีของดนตรี

ประกอบภาพยนตร์ดงัท่ีกลา่วมาล้วนแตถ่กูต้องทัง้หมดเพียงแตช่าตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์มีมมุมองใน

เร่ืองบทบาทและหน้าท่ีของดนตรีประกอบภาพยนตร์ จะแบง่ได้เป็น 3 หลกัใหญ่ๆเทา่นัน้คือ 

  1. ดนตรีชว่ยขยายอารมณ์  หมายถึงดนตรีท่ีมีผลทําให้อารมณ์ของภาพยนตร์ขยาย

มากขึน้ อาทเิชน่ สนกุมากขึน้หรือเศร้ามากขึน้, องอาจมากขึน้หรืออดึอดัมากขึน้ เป็นต้น 

  2. ดนตรีชว่ยสร้างบรรยากาศให้สมจริงหรือเกินจริง หมายถึงดนตรีในลกัษณะท่ีจมอยู่

ในภาพยนตร์จนเป็นเนือ้เดียวกนั ตามหลกัการของความเป็นธรรมชาตใินทิศทางของเสียงท่ีควรจะ

เป็นไปกบับรรยากาศของภาพท่ีปรากฏออกมาให้เห็นในภาพนัน้ๆ ซึง่จะทําให้เร่ืองเป็นอนัหนึง่อนั

เดียวกนั ดนตรีแบบนีจ้ะไมเ่ดน่ชดัหรืออาจจะไมไ่ด้ทําได้ความสนใจมากนกัจนทําให้ไมไ่ด้ยินเลยก็ได้ 

อาทิเชน่ ในภาพยนตร์เร่ืองปื นใหญ่จอมสลดัจําเป็นต้องมีเพลงเลีย้งไว้ตลอดเวลาทัง้เร่ืองเพราะวา่

ต้องการโลกทศัน์ในแบบแฟนตาซี ในขณะเดียวกนัก็ต้องสร้างความสมจริงให้ภาพยนตร์โดยการนํา

ดนตรีกาเมลนัมาผสมด้วยเน่ืองเร่ืองราวในภาพยนตร์เกิดขึน้ท่ีบริเวณคาบสมทุรมลาย ูเป็นต้น  
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  3. ดนตรีชว่ยในการเลา่เร่ื องราว หมายถึงดนตรีท่ีชว่ยเลา่เร่ืองราวแทนความหมาย

ทางด้านท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของอวจันภาษาของผู้แสดงแล้ว ยงัสามารถรวมไปถึงการชว่ยด้านเทคนิคทาง

ภาพยนตร์ด้านการตดัตอ่อีกด้วย ดนตรีจะชว่ยในการเช่ือมโยงในสถานการณ์ตา่งๆในภาพยนตร์ทําให้

ภาพยนตร์มีความตอ่เน่ืองกนั อาทิเชน่การเช่ือมโยงจากสถานท่ีหนึง่ไปยงัอีกสถานท่ีหนึง่หรือการเช่ือมโยง

จากกาลเวลาหนึง่ไปยงัอีกกาลเวลาหนึง่ซึง่ดนตรีสามารถทําให้เร่ืองดสูัน้ลงและยาวขึน้ได้หรือแม้กระทัง่

การอธิบายความนยัตา่งๆท่ีแฝงอยูใ่นอารมณ์ความรู้สกึนกึคดิของตวัละครท่ีมไิด้แสดงออกมาชดัเจน

นกัดนตรีประกอบจะชว่ยในการแสดงออกถึงความรู้สกึนกึคดิท่ีแท้จริงของตวัละครเพ่ือเสริมสร้างความ

เข้าใจในเจตนาของภาพยนตร์ท่ีต้องการส่ือสารให้ผู้ชมคล้อยตามไปในทิศทางอยา่งไร  

  1.5.2 องค์ประกอบในการสร้างงานด้านเสียงในภาพยนตร์ 

  ลาํดับความสาํคัญของเสียงในภาพยนตร์ 

  ความสําคญัของเสียงในภาพยนตร์มีความสําคญัท่ีตา่งกนัตรงท่ีวาระในการนํามาใช้

ในการทํางาน  โดยหลกัการแล้วเราจะลําดบัสําคญัด้วยการให้ความสําคญักบัเสียงการสนทนา (Dialogue) 

มาเป็นลําดบัแรกเน่ืองจากทําหน้าท่ีหลกัในการดําเนินเร่ือง แล้วตามมาด้วยเสียงท่ีใช้ในการประกอบ

อากบักิริยาตา่งๆ (Sound Design and Sound Effect) เพ่ือสร้างความเป็นธรรมชาตแิละการชีวิตชีวา

ให้กบัตา่งๆในภาพยนตร์ และลําดบัสดุท้ายก็คือเสียงดนตรีประกอบ (Music Score) เพ่ือสร้างบรรยากาศ

ของโลกทศัน์ใหมท่ี่มีรูปแบบเฉพาะในจินตนาการของภาพยนตร์ในแตล่ะเร่ือง ซึง่เสียงทัง้ 3 ลกัษณะ

ดงักลา่วในแนวคดิและทฤษฎีดนตรีประกอบภาพยนตร์เรียกรวมกนัวา่ซาวด์แทร็ค (Sound track) 

  ความสัมพันธ์ร่วมกันของเสียงในภาพยนตร์ 

  ซาวด์แทร็ค (Sound track) มีวิธีการสนบัสนนุกนัเป็นลกัษณะวิธีการเดียวกนักบับท

สนทนา (Dialogue) โดยการส่ือสาร (Communication) ตอ่กันท่ีมีวิธีการในรูปแบบเฉพาะของตวัเอง

แบง่ได้เป็น 2 รูปแบบดงันี ้

  รูปแบบท่ี 1 การชว่ยกนัเลา่เร่ือง  เป็นลกัษณะท่ีนกัแสดงหยดุพดูแล้วดนตรีคอ่ยเข้ามา

ทําหน้าท่ี หรือ ดนตรีหยดุแล้วบทสนทนาของตวัละครคอ่ยเข้ามาทําหน้าท่ี การทําหน้าท่ีเดียวกนัไป

พร้อมๆกนั เป็นการชว่ยกนัเลา่เร่ือง ซึง่ในตวับทสนทนาจะมีวิธีกําหนดวา่ควรจะพดูตอนไหนหรือควรจะ

เลกิพดูตอนไหน ควรจะพดูเบาหรือจะพดูดงั ควรจะพดูเพราะหรือวา่จะพดูหยาบ  ซึง่ทกุอยา่งคล้ายกนั  

เพียงแตว่า่เป็นเร่ืองของการใช้วิธีการทางดนตรีมาเป็นตวัส่ือสารความหมาย  หรือเปรียบได้ดั่งบทสนทนา

(Dialogue) นัน้ก็เหมือนเสียงร้องนํา (Vocal) ไป สว่นดนตรีก็ทําหน้าท่ีเป็น แบล็คกิง้แทร็ค (Blacking 

Track) 
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  รูปแบบท่ี 2 การชว่ยส่ือความนยั  เป็นลกัษณะท่ีไมบ่ทสนทนา แตเ่ป็นการส่ือด้วย

ภาษาทางกายเชน่ ตา หรือ การเคล่ือนไหวตา่งๆ โดยดนตรีเข้ามาทําหน้าการเลา่ เร่ืองแทนได้ภาษาทาง

กายนัน้ๆ ซึง่สามารถดภูาพยนตร์แล้วเข้าใจเร่ืองได้โดยดนตรี 

  ความเข้าใจในการสร้างมิตใิห้กับเสียง 

  การสร้างมติใิห้กบัเสียงจะเป็นตวัสร้างคณุลกัษณะในรายละเอียดของเสียงในแตล่ะ

ยา่นความถ่ีของเสียง  ให้มีตําแหนง่การจดัวางในคณุลกัษณะท่ีเหมาะสม เชน่ความใกล้หรือไกลของ

เสียง, ความสัน้หรือยาวของเสียง, ความดงัหรือเบาของเสียง และเสียงในยา่นความใดควรอยูด้่านซ้าย

หรือด้านขวา, ด้านบนหรือด้านลา่ง ด้านหน้าหรือด้านหลงั  

  การสร้างมติใิห้กบัเสียง เพ่ือไมใ่ห้เกิดภาวะของการทบักนัของยา่นความถ่ีเสียง 

ทิศทางตา่งๆของเสียงและปริมาณความดงัของเสียง จนทําให้เกิดบดบงักนัเองในของเสียงตา่งๆ ดงันัน้

จงึมีความจําเป็นในบริหารจดัการ ในเร่ืองสร้างมิตใิห้กบัเสียงได้มีอยูใ่นยา่นความถ่ี ,ทิศทางและ

ปริมาณของเสียงได้อยา่งเหมาะสม การสร้างมติใิห้กบัเสียงกลา่วนีจ้ะเป็นตวัชว่ยเสริมสร้างแรงบนัดาล

ใจให้กบัการประพนัธ์ดนตรีให้มีจินตนาการได้กว้างไกลมากขึน้ไปอีก 

    ความรู้ในการเรียบเรียงเสียงประสานท่ีช่ วยเสริมงานประพันธ์ดนตรีประกอบ

ภาพยนตร์ 

  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ให้ทศันะวา่ องค์ประกอบสําคญัท่ีนอกเหนือจากความเข้าใจ

พืน้ฐานการประพนัธ์ดนตรีในกลุม่เคร่ืองดนตรีประกอบหลกั  (Rhythm Part) ซึง่รวมถึงความเข้าใจใน

ลีลาความเป็นธรรมชาตขิองเคร่ืองดนตรีแล้ว  ยงัควรท่ีจะเ ข้าใจในวิธีการส่ือสารเพ่ือถ่ายทอดอารมณ์

ทางศลิป์ตลอดจนวิธีการประพนัธ์ดนตรีท่ีมีรูปแบบวิธีการส่ือสารในวิธีท่ีแตกตา่งกนั ให้มีความคดิและ

แนวทางท่ีกว้างไกลมากขึน้ เปรียบได้กบัการส่ือสารได้หลายภาษา ย่ิงส่ือสารได้มากก็ย่ิงมีความคดิท่ี

กว้างขวางตามไปด้วยเชน่กนั ดงั นัน้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์เสนอวา่ควรศกึษาวิธีการถ่ายทอดทาง

ศลิปะ เพ่ือนําสําเนียงภาษาทางดนตรี ซึง่ดนตรีแตล่ะชนิดจะมีแนววิธีการประพนัธ์ตลอดจนวิธีการ

ถ่ายทอดทางศลิปะ ในรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ดงันี ้ 

 1.  ผู้ประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ควรเรียนรู้และเข้าใจ วิธีการประพนัธ์ดนตรี

คลาสสิก (Classic) 

 2.  ผู้ประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ควรเรียนรู้และเข้าใจวิธีการประพนัธ์ดนตรีแจ๊ส 

(Jazz) 

 3. ผู้ประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ควรเรียนรู้และเข้าใจวิธีการประพนัธ์ดนตรี

เทคโนโลยี (Technology) 
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 4.  ดนตรีท้องถ่ิน (Traditions) หรือเอธนคิ (Ethnic) ผู้ประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์

จะต้องทําการสืบค้นหาข้อมลูเพ่ือทําความเข้าใจในการนําบทเพลงหรือสําเนียงท้องถ่ินมาใช้ให้

เหมาะสมกบัโอกาสและเสริมการประพนัธ์ท่ีมีคณุลกัษณะทางศลิปะท่ีนา่สนใจ  

 เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานของแนวดนตรีท่ีมีลําดบัของ การให้ความสําคญัในบทบาท

และหน้าท่ีท่ีแตกตา่งกนัดัง่เชน่บทบาทและหน้าท่ีของตวัละครในละเร่ืองราวตา่งๆของละคร จําเป็น

อยา่งย่ิงท่ีจะต้องมีการลําดบัความสําคญัของตวัละครคือ มีพระเอก มีพระรอง มีคูพ่ระคูน่าง และมีตวั

ประกอบตา่งๆคอยชว่ยเสริมให้เร่ืองราวสมจริงมากขึน้ โดยชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ได้อธิบายถึงการ

ให้ความสําคญัในบทบาทและหน้าท่ีในแนวทํานองไว้ดงันี ้

  องค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างหลักของแนวทาํนอง 

  แนวทํานอง โดยหลกัการใหญ่ๆ ควรจะมีองค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างหลกัจะ

ประกอบไปด้วย 3 ระดบั (Layer) แนวทํานอง ดงันีคื้อ   

  1. แนวทํานอง (Melody Line)  

  2. แนวจงัหวะท่ีใช้ในการดําเนินเร่ืองและสร้างบรรยากาศ (Rhythm Part)  

  3. แนวทํานองเสริมท่ีทําหน้าท่ีเป็นตวัสอดแทรกไปกบัแนวทํานองหลกั (Counter Line)  

 ซึง่โดยปรกตใินการเรียบเรียงเสียงประสานแล้วแนวทํานอง (Melody Line) จะเปรียบเทียบได้

กบัพระเอกของเร่ืองราวตา่งๆ โดยมีแนวจงัหวะท่ีใช้ในการดําเนินเร่ืองและสร้างบรรยากาศ  (Rhythm 

Part) ทําหน้าท่ีสร้างบรรยากาศและชว่ยในการดําเนินเร่ืองราวตา่งๆของแนวทํานอง และในสว่นท้าย

สดุก็คือแนวทํานองเสริมท่ีทําหน้าเป็ นตวัสอดแทรกหรือประสานหรือขดัแย้ง กนักบัแนวทํานองหลกั  

(Counter Line) ซึง่เป็นระดบัแนวทํานองท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งแนวทํานอง (Line Melody) และ แนว

จงัหวะท่ีใช้ในการดําเนินเร่ืองและสร้างบรรยากาศ  (Rhythm Part) คือเสียงท่ีทําหน้าท่ีคอยประคบัประ

ครองแนวทํานอง (Melody)  

  1.5.3 แรงบันดาลใจ  (Inspiration)ในการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์

เร่ืองปืนใหญ่จอมสลัด (Queens of Langkasuka) 

  ภาพองค์รวมของภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลัด 

  การตีความหมายเก่ียวกบัภาพองค์รวมของภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั ชาตชิาย 

พงษ์ประภาพนัธ์สามารถบง่บอกถึงความหมายให้เหน็เป็นภาพองค์รวมได้  2 ความหมายดงันี ้ 

  ความหมายท่ี 1 คือเป็นภาพยนตร์ท่ีเน้นการส่ือความหมายในเชิงการรักชาต ิและอิง

ประวตัศิาสตร์ ในเร่ืองราวเก่ียวกบัชาวมลาย ู   

  ความหมายท่ี 2 คือเป็นภาพยนตร์ท่ีเน้นการส่ือความหมายในเชิงท่ีมีการอ้างอิงในโลก

จนิตนาการเกินจริงท่ีเรียกกนัวา่ภาพยนตร์แฟนตาซี (Fantasy) 
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  เน่ืองจากความหมายทางภาพยนตร์วา่ เป็นภาพยนตร์ประเภทจนิตนาการเกินจริง

และอิงประวตัศิาสตร์  ดงันัน้จงึข้อกําหนดขอบเขตของการประพนัธ์ดนตรี จงึสามารถมีขอบเขตทัง้

ความคดิจนิตนาการได้กว้างขวาง  ซึง่อาจจะไมต้่องใชด่นตรีของมลายดูัง้เดมิแท้จริง โดยจะประพนัธ์

จากเคร่ืองดนตรีของภมูิภาคมลายแูล้วนํามาจดัองค์ประกอบในรูปแบบใหม ่  

  เร่ืองราวในภาพยนตร์เป็นเร่ืองราวท่ีไมมี่อยูจ่ริง  การประพนัธ์ดนตรีมีจดุประสงค์หลกั

ในการสร้างโลกทศัน์ใหมท่ี่เกินจริงให้สมจริง หรืออีกความหมายก็คือทําให้เช่ือได้วา่โลกจินตนาการนีมี้

อยูจ่ริงโดยการผสมผสานกันระหวา่งดนตรีในทิศทางของความหมายทางภาพยนตร์ท่ี 1 และ ท่ี 2 แล้ว

กําหนดโลกทศัน์ใหมด้่วยการหลอ่เลีย้งไว้ด้วยเสียงดนตรีตลอดทัง้เร่ือง ซึง่ถือวา่เป็นการดงึให้เข้าไปอยู่

ในโลกทศัน์แหง่ความฝัน ด้วยการสร้างโลกทศัน์สมมตุขิึน้มานัน่เอง 

  การสืบค้นข้อมูล  

  ความคดิเร่ิ มแรกของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์เก่ียวกั บภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอม

สลดัวา่ความจริงแล้วภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดัถือวา่เป็นภาพยนตร์ของมลาย ู ซึง่เทา่ท่ีชาตชิาย 

พงษ์ประภาพนัธ์ จําได้ก็ไมเ่คยชมภาพยนตร์ของมลายหูรือภาพยนตร์ของประเทศมาเลเซียมาก่อนและ

ถ้ามาเลเซียสร้างภาพยนตร์ประเภทดงักลา่วนี ้จะมีทศิทางออกมาดีหรือไมดี่อยา่งไรชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์

ก็ยงัไมส่ามารถทราบได้เลยวา่จะมีทศิทางการส่ือความหมายทางศลิปะออกมาเป็นอยา่งไร แตถ้่าจะลง

ลกึไปในรายละเอียดเร่ืองดนตรีอยา่งเดียว เร่ืองดนตรีในรูปแบบดงักลา่วยงัไม่ มีงานต้นแบบมาอ้างอิง 

(Reference)   

  วิธีท่ี 1 ทดลองถ้าเอาเพลงจากภาพยนตร์ฮอลลีวดู  (Hollywood) นํามาทดลองวาง

เพ่ือเป็นแนวทางก่อน ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์พบวา่ รูปแบบเพลงยงัเข้ากนั โดยอาจจะเข้ากนัได้ใน

ความสมัพนัธ์กนัระหวา่งภาพและเสียงดนตรี แตแ่ท้ของจินต นาการดนตรี ก็จะมีลกัษณะทีไ่มต่รงกบั

ความต้องการในจนิตนาการท่ีชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ท่ีต้องการจะส่ือความหมาย  

  วิธีท่ี 2 ทดลองเอาเพลงแขกอินเดีย , แขกอิหร่าน นํามาทดลองกําหนดวางรูปแบบ

เพลงซึง่พบวา่ใสย่งัไงก็อยา่งไมเ่ข้า คือรูปแบบของดนตรีมีความจําเป็นต้องเฉพาะเจาะจงวา่ต้อง เป็น

ดนตรีของแขกมลายเูทา่นัน้ ซึง่ในเร่ืองของดนตรีมลายชูาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ยงัไมพ่บใครท่ีรู้เร่ืองนี ้

อยา่งชดัจริง  

  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ จงึเร่ิมทําการเก็บข้อมลูและสืบค้นเก่ียวกบั เร่ืองราวของ

ดนตรีมลายใูนแง่มมุท่ีจะนํามาเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่

จอมสลดั 
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  จงึเร่ิมทําการเก็บข้อมลูโดยการเดนิทางไปถามผู้ รู้หลายตอ่หลายท่ีอยูเ่หมือนกนั เชน่ 

การไปหาครูสอนภาษาบาฮาซาและการหาเอาเพลงของมาเลเซียมาฟังบ้างเป็นต้น โดยตัง้ข้อสงัเกตวา่

ดนตรีมาเลเซียนิยมใช้เคร่ืองดนตรีประเภทใดบ้างมีสําเนีย งท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่อยา่งไร มีโอกาส

ในการใช้ดนตรีภายใต้ข้อจํากดัในการใช้อยา่งไร และภาพองค์รวมหลกัของดนตรีเป็นอยา่งไร 

  การเร่ิมต้นสร้างทาํนองหลัก 

  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เร่ิมต้นจากการค้นหาท่ีส่ือได้ถึงรูปแบบของดนตรีแบบ

มลาย ู ซึง่ในกลุม่คาบสมทุรมลายใูนอดีตจะประกอบไปด้วย ประเทศมาเลเซีย ประเทศอินโดนีเซีย 

โดยเฉพาะอยา่งย่ิงกลุม่หมูเ่กาะชวา หมูเ่กาะบาหลี  รวมไปถึงดนิแดนทางตอนใต้สดุของประเทศไทย

ในปัจจบุนั ซึง่ภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดัท่ีสร้างโดยคนไทยเพ่ือคนไทย รูปแบบของดนตรีแบบ

มลายู ในแบบท่ีคนไทยคุ้นเคยและต้องเป็นดนตรีมลายแูท้ๆจงึมาลงตวัท่ีเพลง “บนิหลา ” โดยกลุม่

ศลิปินในแนวเพลงเพ่ือชีวิตจากตอนใต้สดุของประเทศไทยช่ือวา่ “แฮมเมอร์” ซึง่เพลง “บนิหลา”เป็นบท

เพลงท่ีได้รับความนิยมมาแล้วในอดีต จงึทําให้มีสงัคมไทยได้รับการซมึซาบทางวฒันธรรมดนตรีมล ายู

มาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2522  

 ดงันัน้ทํานองของเพลง “บนิหลา”จงึเป็นทํานองท่ีสามารถตอบโจทย์ให้กบัชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

นําไปสร้างเป็นทํานองหลกั  (Theme Song) ให้กบัภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดัได้ โดยวิธีการนํา

ทํานองเพลงไปวิเคราะห์หารายละเอียดในเร่ืองของทํานองและจงัหวะ  (Melody and Grouping) แล้ว

นําเพลงมาเลเซียอ่ืนๆท่ีค้นหามาฟังแล้วนา่สนใจ นํามาเปรียบเทียบและเสริมแตง่จนได้ผลรับนําไปสู่

บทสรุปทํานองออกมาเป็นในบนัไดเสียง (Scale), กระสวนจงัหวะ (Rhythmic), และสีสนัเคร่ืองดนตรีท่ี

จะใช้ (Tone Colour) ท่ีจะนําไปใช้พฒันาตอ่เป็นทํานองเพลงหลกั (Theme Song) ให้กบัภาพยนตร์ 

  บันไดเสียง (Scale) 

  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ได้อธิบายรายละเอียดไว้วา่  ในเร่ืองบนัไดเสียง  (Scale) 

ของมลายเูป็นบนัไดเสียงแบบไมเนอร์ (Minor Scale) หรือเราเรียกกนัวา่ ”สเกลแขก”แตไ่มใ่ชแ่ขกแบบ

อินเดีย แตม่นัควรจะเป็นแขกแบบมาเลเซียมากกวา่ ซึง่สเกล (Scale) ของ มลายใูนเร่ืองจะมีความแตกตา่ง

กบับนัไดเสียงแบบฮาร์โมนิคไมเนอร์ (Harmonic Minor Scale) คือจะมีความคล้าย ฟริเจียน (Phrygian 

Mode) ซึง่ทกุตอนในภาพยนตร์ท่ีมีทํานอง (Melody)เชน่ในฉากท่ีเก่ียวข้องกบัสามราชินีและในฉากท่ี

เก่ียวข้องกบัชาวเลดะ่ ซึง่ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาบนัไดเสียง  (Scale) ท่ีได้มาจากการวิเคราะห์ในเพลงของ

มาเลเซียของแท้ๆนีเ้ข้าไปใช้  ดงันัน้ลกัษณะรูปแบบของสําเนียงดนตรีจะมีความคล้ายกนักบั “เพลงบนิ

หลา”ท่ีเคยโดง่ดัง่ในบ้านเราเม่ือหลายปีท่ีแล้ว ซึง่เป็นสําเนียงภาษาทางดนตรีท่ีชีใ้ห้เห็นได้ในความเป็น

ภาพยนตร์เร่ืองนี ้ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์จงึรู้สกึภมูใิจในการทําดนตรีเร่ืองนีม้ากเพราะดนตรีท่ีสร้าง

ขึน้มาใหม ่ (Original) ในแบบท่ียงัไมมี่ใครทํามาก่อน ซึง่มากกวา่หลายๆเร่ืองท่ีชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์



68 

 
เคยทํามา  ด้วยสเกล  (Scale) และลีลาสมัพนัธ์  (Grouping) ท่ีกําหนดขึน้มาใหม ่ซึง่  สามารถแสดง

ความเป็นเอกลกัษณ์ให้กบัความเป็นภาพยนตร์ของภาคใต้หรือภาพยนตร์ในคาบสมทุรมลาย ูซึง่ยาก

มากในการสร้างบรรยากาศหรือสร้างโลกทศัน์ให้กบัภาพยนตร์เพราะถ้ารูปแบบหลดุออ กไป คนชม

ภาพยนตร์จะรู้ทนัทีวา่ไมใ่ช่  ดงันัน้บนัไดเสียง (Scale) ของมลายดูงักลา่ว จงึเป็นวิธีการทําให้คนดไูด้

ยินทํานองของบนัไดเสียง (Scale) มลายใูนแบบของภาพยนตร์เร่ืองนี ้โดยทํานองของบนัไดเสียง (Scale) 

มลายนีูจ้ะซมึเข้าไปในความคดิและจินตนาการของคนดไูปเอง ซึง่เป็ นหน้าท่ีของดนตรีประกอบอยา่ง

แท้จริง  

  ภาษาร้อง 

   สว่นเร่ืองของภาษาพืน้ท่ีบริเวณนัน้จะใช้ภาษา “บาฮาซา” ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

ศกึษาภาษาบาฮาซา วา่มีพยญัชนะอะไร, มีสระอะไร, มีวิธีออกเสียงอยา่งไรเทา่นัน้  แตก่ารนําภาษาบา

ฮาซา มาใช้ จะเป็นการจําลองหรือประดษิฐ์ภาษาขึน้มาใหม ่โดยไมใ่ห้เหมือนภาษาต้นแบบนัน้ ใครจะ

ตีความหมายยงัไงก็ได้ เน่ืองจากไมมี่ใครมีสนใจเร่ืองนีอ้ยูแ่ล้ว วา่เนือ้ความคืออะไร ซึง่ถ้าเกิดมีเนือ้ความ

ขึน้มาจริง เนือ้หานัน้ไปปิดบงัจินตนาการในฉากนัน้ ซึง่คนชมภาพยนตร์ก็จะจบัต้องได้เป็นเร่ืองเป็นราว

เกินไป เพราะถ้าเราฟังแล้วรู้ความหมาย ก็จะชีนํ้าได้ วา่กําลงัพดูถึงอะไร เราจงึใช้วิธีพลกิแพลงกลายเป็น

ภาษาแบบใหมใ่นวิธีการ ”มัว่อยา่งตัง้ใจ ”ซึง่วิธีนีเ้ป็นวิธีท่ีภาพยนตร์ประเทศอ่ืนๆเขาก็ใช้วิธีนีก้นั โดย

วิธีการนีจ้ะถือเสมือนวา่ภาษาใน เสียงร้ องดงักลา่วมีวิธีคดิเป็นเคร่ืองดนตรี (Musical Instrument) 

เคร่ืองหนึง่มากกวา่ ท่ีไมจํ่าเป็นต้องมีความหมายก็ได้ เป็นการเอาเสียงร้องมาใช้ให้เกิดความรู้สกึตา่งๆ  

ซึง่เป็นเร่ืองของการกําหนดรูปแบบเสียงดนตรีพืน้ท่ี (Set Pieces) ขึน้มาเฉพาะ ซึง่ไมต้่องมีความหมาย

ชดัเจนก็ได้ ถ้าสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้โดยยงัคงไว้ในเอกลกัษณ์การออกเสียงในสําเนียงของ

ทํานองของพืน้ท่ีจริงคงเดมิเอาไว้ 

 

ตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่

จอมสลัด (Queens of Langkasuka) 

 ภาพยนตร์เป็นงานศลิปะท่ีส่ือออกมาวา่ด้วยเร่ืองของภาพและเสียงเป็นหลกั ดงันัน้จงึ

ดําเนินการ ศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูในองค์ประกอบของการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ ดงันี ้

 2.1  การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัของดนตรี 

 2.1.1 องค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody) 

 2.1.2 องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ (Rhythm) 

 2.1.3 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

 2.1.4 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) 
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 2.2  การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัของภาพ 

  2.2.1 องค์ประกอบทางด้านขนาดของภาพ 

  2.2.2 องค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้อง 

  2.2.3 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง 

  2.2.4 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี 

 2.3  การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสมัพนัธบท 

  - การทํางานเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ 

 ในการวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั (Queens 

of Langkasuka) ผู้ วิจยัได้คดัเลือกในบทเพลงท่ีแสดงให้เห็นได้ถึงความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ

ภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั (Queens of Langkasuka) และคดัเลือกในบทเพลงตามหน้าท่ีหลกั

ของดนตรีป ระกอบภาพยนตร์ในทศันะของ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  รวมทัง้หมด 12 บทเพลงดงันี ้

 บทเพลงหลกัท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบันครลงักาสกุะ 

  -บทเพลงประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่ (The Village) 

  -บทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) 

  -บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet) 

 บทเพลงหลกัท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบั วิชาดหูลํา  

  -บทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum) 

  -บทเพลงประจําตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) 

 บทเพลงหลกัท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ของเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัการสู้รบ  

   -บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั 

(Assassination)      

   -บทเพลงประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) 

   -บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle) 

 บทเพลงหลกัท่ีสร้างบรรยากาศให้สถานท่ีในฉากสมจริงถึงเกินจริง 

   -บทเพลงประจําตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) 

 บทเพลงหลกัท่ีขยายขนาดอารมณ์ชว่ยให้การแสดงสมจริงขึน้ 

  -บทเพลงประจําตอนการจากไปชัว่นิรันดร์ของบนิตงั (Beloved) 

 บทเพลงหลกัท่ีชว่ยเลา่เร่ืองถึงกบัชว่ยด้านการตดัตอ่ สามารถทําให้เร่ืองดสูัน้ลงหรือยาวขึน้ได้  

          -บทเพลงประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening) 

  -บทเพลงประจําตอนการปิดเร่ือง (The End) 
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2.1 การวเิคราะห์องค์ประกอบหลักของดนตรี 

 การนําเสนอข้อมลูจากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัของดนตรี  ในภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่

จอมสลดั(Queens of Langkasuka) ผู้ วิจยันําเสนอไปตามลําดบัตอน ซึง่ในแตล่ะตอนจะประกอบไป

ด้วยรายละเอียดตา่งๆขององค์ประกอบดนตรีท่ีหลากหลาย  โดยผู้ วิจยัจะนําเสนอการวิเคราะห์

องค์ประกอบหลกัของดนตรีไปตามลําดบัตอ่ไปนีคื้อ องค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody), องค์ประกอบ

ทางด้านจงัหวะ  (Rhythm), องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) และองค์ประกอบ

ทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) ดงัตอ่ไปนี ้

 
 หมู่บ้านเลด่ะ (The Village) 

 
  บทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเสริมความสําคญัให้กบั ”ปารี”ซึง่เป็นพระเอกของเร่ือง และ

เป็นการส่ือสารถ่ายทอดอารมณ์ให้เห็นถึงบรรยากาศโดยรอบของผู้คนในสงัคมท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัใน

หมูบ้่านเลดะ่  

 2.1.1 องค์ประกอบทางด้านทาํนอง (Melody) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) ของบทเพลงประจําตอน หมูบ้่าน

เลดะ่ (The Village) พบวา่ บทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) นัน้มีองค์ประกอบทางด้าน

ทํานอง  (Melody) ออกเป็น 2 กลุม่คือ กลุม่แนวทํานองของเคร่ืองสาย (String Section) และกลุม่

เคร่ืองเป่าลมทองเหลืองประเภทเฟรนซ์ฮอร์น (French horn) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้  
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  บันไดเสียง(Scale)  
  การใช้บนัไดเสียง  (Scale) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาบนัไดเสียง  (Scale) มาเป็น

องค์ประกอบในการประพนัธ์ ประกอบไปด้วย 2 บนัไดเสียง (Scale) คือ  

  บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 1 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) G Major หรือ E Natural minorใน

ห้องเพลงท่ี 1-9  

     บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 2 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) D Major หรือ B Natural minor ใน

ห้องเพลงท่ี 10-23 

  ช่วงเสียง (Range) 

  การใช้ชว่งเสียง  (Range) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาชว่งเสียง (Range) มาเป็นองค์ประกอบ

ในการประพนัธ์ ซึง่ประกอบด้วย  เสียงต่ําสดุของบทเพลงคือเสียง F#3 เม่ือเปรียบเทียบกบั Middle C 

เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่คาบเส้นน้อยด้านลา่ง คาบเส้นท่ี 3 ของกญุแจซอล  (G clef)ซึง่ปรากฏในห้อง

เพลงท่ี 7 สว่นระดบัเสียงสงูสดุ  คือเสียง G6 เม่ือเปรียบเทียบกบั Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่

คาบเส้นน้อยด้านบน คาบเส้นท่ี 4 ของกญุแจซอล (G clef)ซึง่ปรากฏในห้องเพลงท่ี 7, 8, และ 9 ดงันี ้

 

 เสียงต่ําสดุในห้องเพลงท่ี 7 

 

  

 

 เสียงสงูสดุในห้องเพลงท่ี 7, 8, และ 9 

 

 
  

  สรุปได้วา่ เสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ  (F#3-G6) มีความหา่งเทา่กบั  3 Octaves รวม

กบัอีก 2 minor เทา่กบั คู ่25 minor ซึ่ งเป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) (1:3) 

 

 

 

 



72 

 
  การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

  การเคล่ือนทํานอง (Motion) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานอง  (Motion) มา

เป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่    

(The Village) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบในการ

ประพนัธ์ดงันี ้

 

 
  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

ของบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือลงท่ีไม่

เกินไปกวา่คู ่ 2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํานอง (Unison) โดยพบในกลุม่เคร่ืองสาย (String 

Section) ในห้องเพลงท่ี 3, 4, 5, 7, 8, 9, 15, 16, 17 และ 23(รวมได้ 10) นอกจากนัน้ยงัพบในกลุม่

เคร่ืองเป่าลมทอง เหลืองประเภทเฟรนซ์ฮอร์น  (French horn) ในห้องเพลงท่ี 6, 7, 9, 10, 13, 18, 22 

และ 23 (รวมได้ 27) 

ทัง้หมดรวมได้ 10+27=37 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 
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  การเคล่ือนทาํนองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่    

(The Village) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบในการ

ประพนัธ์ดงันี ้

 

 
  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

ของบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือลงท่ีไมต่ํ่า

ไปกวา่คู ่3 ขึน้ไปโดยพบในกลุม่เคร่ืองสาย (String Section) ในห้องเพลงท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

17 และ 23 รวมได้ 11ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต นอกจากนัน้ยงัพบในกลุม่เคร่ืองเป่าลมทองเหลืองประเภทเฟรนซ์

ฮอร์น (French horn) ในห้องเพลงท่ี 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 และ 23 รวมได้ 

34 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต  

ทัง้หมดรวมได้ 11+34=45ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

 

   ความสัมพันธ์ของทาํนอง (Melody relationship) 

  ความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ในการประพนัธ์แนวทํานอง  

(Melody Line) ของบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการ

เรียบเรียงความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ระหวา่ง กลุม่แนวทํานองของเคร่ืองสาย 

(String Section) และกลุม่เคร่ืองเป่าลมทองเหลืองประเภทเฟรนซ์ฮอร์น  (French horn) ซึ่ งเป็น

องค์ประกอบท่ีสําคญั ในการประพนัธ์ทํานอง ของบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) ซึง่

สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้
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  ความสัมพันธ์ของขัน้คู่ (Interval) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ท่ีมีแนวทํานองท่ีความสําคญัมากกวา่หนึง่

แนวทํานองขึน้ไป ถึงได้เป็นการสร้างมิตทิางมโนคต ิ(Image) พิเศษให้กบัแนวทํานองนัน้ ซึง่ความสมัพนัธ์

ของขัน้คู ่(Interval relationship) เป็นองค์ประกอบอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานอง

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 
 

  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ แนวทํานองประกอบไปด้วย 3 แนวทํานองได้แก่ 

ไวโอลิน 1 (Violin 1) ในแนวทํานองด้านบนสดุ , ไวโอลิน 2 (Violin 2) ในแนวทํานองท่ี 2 จากด้านบน 

และ เฟรนซ์ฮอร์น (French horn) ในแนวทํานองด้านลา่งสดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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  แบบท่ี 1 ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval) ระหวา่ง ไวโอลิน 1 (Violin 1) และ ไวโอลิน 

2 (Violin 2) มีความสมัพนัธ์ของขัน้คู่ (Interval) เป็นชว่งคู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ในห้องเพลงท่ี 

3-9 ตอ่เน่ืองถึงต้นห้องเพลงท่ี 10 (รวมได้ 29 ครัง้)  

  แบบท่ี  2 ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่ (Interval) ระหวา่ง ไวโอลิน 2 และ  เฟรนซ์ฮอร์น  

(French horn) มีความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval) ดงันี ้

 

  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval) 

  คู ่1 เพอร์เฟค (Perfect unison) ในห้องเพลงท่ี 8 (D4-D4), ห้องเพลงท่ี 9 (B3-B3) ซึง่

เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) (รวมได้ 2 ครัง้) 

  คู ่3 เมเจอร์ (Major third) ในห้องเพลงท่ี 9(C4-E4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) 

(รวมได้ 1 ครัง้) 

  คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ในห้องเพลงท่ี 7(B3-D4), ในห้องเพลงท่ี 9(B3-D4) ซึ่ งเป็น

ขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) (รวมได้ 2 ครัง้) 

  คู ่4 เพอร์เฟค  (Perfect fourth) ในห้องเพลงท่ี 7(A3-D4), ห้องเพลงท่ี 8 (D4-G4)    

ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) และห้องเพลงท่ี 23 (B3-E5) +1Octave ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม 

(Compound interval) (รวมได้ 3 ครัง้) 

  คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ในห้องเพลงท่ี 7(A3-E4), ห้องเพลงท่ี 8 (C4-G4) ซึ่ งเป็น

ขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) (รวมได้ 2 ครัง้) 

  คู ่6 เมเจอร์  (Major sixth) ในห้องเพลงท่ี 23 (G3-E5) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม +1Octave 

(Compound interval) (รวมได้ 1 ครัง้) 

  คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) ในห้องเพลงท่ี 9 (B3-G4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) (รวมได้ 1 ครัง้) 

 

  ขัน้คู่เสียงกระด้าง (Dissonant interval) 

  คู ่2 ไมเนอร์ (Minor second) ในห้องเพลงท่ี 7 (F#3-G4) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม+1Octave 

(Compound interval) (รวมได้ 1 ครัง้) 

   คู ่2 เมเจอร์ (Major second) ในห้องเพลงท่ี 7 (C4-D4), (B3-C4), ห้องเพลงท่ี 8 (D4-E4)       

(C4-D4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) (รวมได้ 4 ครัง้) 

  คู ่7 ไมเนอร์ (Minor seventh) ในห้องเพลงท่ี 23 (F#3-E5) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม+1Octave 

(Compound interval) (รวมได้ 1 ครัง้) 
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  ความสัมพันธ์ของทศิทาง (Motion)  

  การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองสองแนว เป็นการสร้างมิตท่ีิหลากหลายให้กบัแนวทํานอง

ให้รู้สกึผอ่นคลาย , อดึอดั หรือ คงท่ี ซึง่ความสมัพนัธ์ของทิศทาง (Motion) การเคล่ือนทํานองสองแนว

เป็นองค์ประกอบอีกอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานองโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 

 

 

 
 

  จากโน้ตสามารถวิเคราะห์ได้วา่ความสมัพนัธ์ของทศิทาง (Motion) การเคล่ือนทํานอง

สองแนวของบทเพลงมีการเคล่ือนของแนวทํานองดงันี ้
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  พบวา่มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) ระหวา่งแนวทํานอง

ของไวโอลิน 1 (Violin 1) และแนวทํานองของ ไวโอลิน 2 (Violin 2) ในห้องเพลงท่ี 1-10 (รวมได้ 10 

ห้องเพลง) 

  พบวา่มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) ระหวา่ง แนว

ทํานองของ  ไวโอลิน 2 (Violin 2) และแนวทํานองของ  เฟรนซ์ฮอร์น (French horn) ในห้องเพลงท่ี 6-9 

(รวมได้ 4 ห้องเพลง) 

  มีวิธีการพฒันาแนวทํานองด้วยวิธีการถาม-ตอบแบบคอนแชร์โต (Concerto) ระหวา่ง

แนวทํานองของเฟรนซ์ฮอร์น (French horn) ในห้องเพลงท่ี 13-15(รวมได้ 3 ห้องเพลง) และแนวทํานอง

ของไวโอลิน 2 (Violin 2) ในห้องเพลงท่ี 15-17(รวมได้ 3 ห้องเพลง) 

  วิธีการพฒันาแนวทํานองด้วยวิธีแบบแคนอน(Canon) ในแนวทํานองของเฟรนซ์ฮอร์น  

(French horn) ในห้องเพลงท่ี 23 กบัแนวทํานองของไวโอลิน 2 (Violin 2) ในห้องเพลงท่ี 24 (1 ครัง้)  

  และวิธีการพฒันาแนวทํานอง แบบการเลียน (Imitation) ในแนวทํานองของ เฟรนซ์

ฮอร์น (French horn) ในห้องเพลงท่ี  10-14 (รวมได้ 5 ห้องเพลง ) และแนวทํานองของ เฟรนซ์ฮอร์น  

(French horn) ในห้องเพลงท่ี 18-22 (รวมได้ 5 ห้องเพลง) 

 2.1.2 องค์ประกอบทางด้านจังหวะ (Rhythm) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ของบทเพลงประจําตอน หมูบ้่าน

เลดะ่ (The Village) พบวา่ บทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) นัน้มีองค์ประกอบทางด้าน

จงัหวะ  (Rhythm) ซึง่สามารถวิเคราะห์ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  24 ห้องเพลง  โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  อัตราจังหวะ(Time signature) 

  การวิเคราะห์ อตัราจงัหวะ (Time signature) ของบทเพลงจะทําให้ทราบถึงพืน้ฐาน

ทางอารมณ์ของบทเพลงวา่ในจงัหวะใดควรเน้น  (Accented) หรือไมค่วรอยา่งไร ในอารมณ์นัน้เป็น

จงัหวะหนกั -เบา (Strong beat-Weak beat) อยา่งไร ซึง่ในบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The 

Village) ใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) ทัง้หมดโดย พบวา่ มีการใช้

อตัราจงัหวะแบบ  4/4 ในห้องเพลงท่ี  1-8 (รวมได้ 8 ห้องเพลง) อตัราจงัหวะแบบ  6/4 ในห้องเพลงท่ี  9 

(รวมได้ 1 ห้องเพลง) อตัราจงัหวะแบบ 3/4 ในห้องเพลงท่ี  10, 12-18 และ 20-22 (รวมได้ 11 ห้อง

เพลง)และอตัราจงัหวะแบบ 2/4 ในห้องเพลงท่ี 11, 19 และ 23 (รวมได้ 3 ห้องเพลง) 

 

 

 



78 

 
  อัตราความเร็ว (Tempo)  

  อตัราความเร็ว  (Tempo) ความเร็วของบทเพลงเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการรับรู้และ

ความสามารถท่ีจะชีช้ดัให้เห็นถึงภาพองค์รวมของบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) วา่

มีอารมณ์ไปในทิศทางใด ซึง่พบวา่ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 72 ในห้องเพลงท่ี  1-8 (รวมได้ 8 

ห้องเพลง) อตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 82 ในห้องเพลงท่ี  9-22 (รวมได้ 14 ห้องเพลง) และ อตัรา

ความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 21 ในห้องเพลงท่ี  23-24 (รวมได้ 2 ห้องเพลง) โดยท่ีในทกุชว่งตอ่อตัรา

ความเร็ว (Tempo)จะมีวิธีการทําให้จงัหวะช้าลง (Retenir)อาทิเชน่ ในห้องเพลงท่ี 8 ตอ่เน่ือง ห้องเพลง

ท่ี 9  ในห้องเพลงท่ี 22 ตอ่เน่ือง ห้องเพลงท่ี 23 

 

  กระสวนจังหวะ (Rhythmic) 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ถือเป็นองค์ประกอบหลกัของบทเพลงท่ีเป็นทํานองหลกั

อยา่งหนึง่ท่ีเป็นวิธีการส่ือความหมายด้วยทํานองแบบไมมี่ระดบัเสียง (Non-Pitch) โดยท่ีสามารถส่ือให้

เห็นได้ถึงภาพองค์รวมทัง้หมดทางอารมณ์ของจงัหวะในบทเพลงนัน้ได้อยา่งชดัเจน ซึง่ในบทเพลง

ประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) ใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) รวมได้ 1 กระสวนจงัหวะ 

(Rhythmic) ดงันี ้ 

 

 
 

  จากโน้ตโดยจะเหน็ได้วา่มี 3 แนวจงัหวะ (Rhythm Line) ซึง่ประกอบไปด้วยแนว

บนสดุ คือ เคร่ืองเคาะประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองหนงั (Membranophone), แนวกลาง คือ เคร่ือง

เคาะประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองโลหะ (Idiophone) และแนวลา่งสดุ คือ เคร่ืองประกอบจงัหวะ

กลองใหญ่ (Big drums) ท่ีทําหน้าท่ีเพ่ือเน้นในจงัหวะหนกัของบทเพลง  (Strong beat) ทําให้บทเพลง

ดใูหญ่และอลงัการ โดยท่ี กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) จะเร่ิมต้นท่ีในห้องเพลงท่ี  4-8 ตอ่เน่ืองจนถึงต้น

ห้องเพลงท่ี 9 รวมได้ 5 ห้องเพลง 
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 2.1.3 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ของบทเพลงประจํา

ตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) พบวา่ บทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) นัน้มี

องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) ซึง่สามารถวิเคราะห์ ได้ในรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 การดาํเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) 

 
1    Em Em6 Em Em9 Em D C D 11

913
C   D 

D 11
913

Bm   D D G Bm F#m7 F#m7 F#m7 

F#m7 Bm D G A G A A 

  

  จากตารางคอร์ด (Chord) สามารถวิเคราะห์การดําเนินเสียงประสาน (Harmonic 

progression) ของบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) โดยพบวา่ บทเพลงประจําตอน 

หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบบทเพลง โดยมีการดําเนินเสียงประสาน (Harmonic 

progression) ในลกัษณะท่ีสามารถจําแนกคอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ได้ดงันี ้

 
1     Vi Vi6 Vi Vi9 Vi V IV V 11

913
IV   V 

V 11
913

Vi   I I IV Vi Iii7 iii7 iii7 

iii7 Vi I IV V IV V V 

  

  จะเห็นได้วา่ คอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ จะเป็นแบบ ไดอาโทนิก คอร์ด  

(Diatonic Chord)บนบนัไดเสียงแบบเมเจอร์  (Major) ทัง้หมด โดยท่ีในห้องเพลงท่ี 1-8 ตอ่เน่ืองถึงห้อง

เพลงท่ี 9 อยูใ่น ไดอาโทนิก คอร์ด  (Diatonic Chord) ทัง้หมดในบนัไดเสียง G Major Scale ยกเว้นใน

เพลงท่ี 2 มีการนําเอาโน้ตนอกคอร์ดมาใช้คือ คอร์ด Em6 ซึ่งมีโน้ตตวั C# ประกอบอยูด้่วย และในห้อง

เพลงท่ี 9-24 อยูใ่น ไดอาโทนกิ คอร์ด  (Diatonic Chord) ในบนัไดเสียง D Major Scale บทเพลง

ประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) จบด้วยคอร์ดท่ี V7 

 

ซึง่เป็นการจบแบบไมส่มบรูณ์  (Imperfect 

Cadence) 

  การเปล่ียนกุญแจเสียง (Harmonic Modulation) 

  การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) จะให้ความรู้สกึถึงการเปล่ียนแปลง

อารมณ์หรือบรรยากาศให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ บทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) 

พบในห้องเพลงท่ี 9 ในจงัหวะ (Beat) ท่ี 3 เป็นการเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) จาก
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กญุแจเสียง  G Major หรือ E Natural minorไปเป็นกญุแจเสียง  D Major หรือ B Natural minorด้วยวิธี

แบบ ดอมมเินินท์ เพดเดลิ คอร์ด (Dominant pedal chord) จากคอร์ด D11
913 ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  V7

 

 ใน

บนัไดเสียง G Major เป็นคอร์ด D ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  I ในบนัไดเสียง D Major 

   บทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) 

  จากการวิเคราะห์รายละเอียดตา่งๆ ทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) สามารถ

จําแนกออกเป็นรูปแบบตามลกัษณะพืน้ฐานด้านการประพนัธ์ได้ดงันี ้   

  รูปแบบท่ี 1 กลุม่เสียงโทนิก (Tonic Sound) ได้แก่ Em, Em9, Em6 และ D, Bm, F#m7 

รวมได้ 13 ครัง้  

  รูปแบบท่ี 2 กลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์ (Subdominant Sound) ได้แก่ C และ G รวมได้ 

5 ครัง้  

  รูปแบบท่ี 3 กลุม่เสียงดอมมิเนินท์  (Dominant Sound) ได้แก่ D, D11
913

 2.1.4 องค์ประกอบทางด้านสีสันของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) 

 และ A รวมได้ 

7 ครัง้  

 เสียงในสภาวะแวดล้อมของสถานท่ีในสงัคมท่ีตา่งกนั เสียงดนตรีก็จะส่ือถึงความรู้สกึนกึคดิ

และจนิตนาการท่ีตา่งกนัซึง่สามารถบง่บอกถึงภมูลํิาเนาของสําเนียงเสียงภาษาของดนตรีนัน้ๆได้  ซึง่

เปรียบได้กบัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบับทเพลงนัน้ด้วย  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบท างด้าน

สีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) ของบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) พบวา่ บทเพลง

ประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) 

โดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ได้แก่ 

 กลุม่ท่ี 1 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านแนวทํานอง (Melody Group) ได้แก่            

1 ไวโอลิน 1 (Violin 1), 2 ไวโอลิน 2 (Violin 2), 3 เฟรนซ์ฮอร์น (French horn), 4 ฮาร์ป  (Harp),           

5 ฟลุ้ต (Flute) 

 กลุม่ท่ี 2 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านการประสานเสียง (Harmony Group) 

ได้แก่ 1 ไควเยอ (Choir), 2 เคร่ืองสายท่ีบรรเลงในยา่นชว่งเสียงกลาง (Middle String ), 3 เคร่ืองสายท่ี

บรรเลงเป็นกลุม่ (String Section), 4 เคร่ืองสายท่ีบรรเลงในยา่นชว่งเสียงต่ํา (Bases) 

 กลุม่ท่ี 3 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ (Rhythm Group) ได้แก่  1 เคร่ือง

ประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองหนงั (Membranophone) ของมาเลเซีย (Malay Percussion), 2 เสียงรัว

ฉาบ  (Roll Cymbals), 3 เคร่ืองประกอบจงัหวะ  (Idiophone) ของไทยฉ่ิงฉาบ (Thai Big Drums), 

4 กลองใหญ่ท่ีผา่นกระบวนการแตง่เสียงด้วยเทคโนโลยีด้านเสียงของวากเนอร์  (Drums Wagner),        

5 ฉาบท่ีผา่นกระบวนการแตง่เสียงด้วยเทคโนโลยีด้านเสียง (Ad 2 Cymbals), 6 กลองและเคร่ือง

ประกอบในวงออร์เคสตรา (Orchestra Kit)  
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  ซึง่สามารถรวมได้ทัง้หมด 15 เคร่ืองดนตรี  (Instruments) โดยสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมี

เสียงเป็นธรรมชาต ิ(Acoustic) มากกวา่เคร่ืองดนตรีท่ีผา่นกระบวนการแตง่เสียงด้วยเทคโนโลยีด้านเสียง 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของดนตรีของบทเพลงประจาํตอนหมู่บ้านเลด่ะ 

(The Village) 

 บทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเสริมความสําคญัให้กบั ”ปารี” ซึง่เป็นพระเอกของเร่ืองและ

เป็นการส่ือสารถ่ายทอดอารมณ์ให้เห็นถึงบรรยากาศโดยรอบของผู้คนในสงัคมท่ีอาศยัอยูร่่วมกนัใน

หมูบ้่านเลดะ่ โดยสามารถวิเคราะห์รายละเอียดท่ีสําคญัในด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 องค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody) พบวา่ บนัไดเสียง (Scale) ท่ี 1 ใช้บนัไดเสียง (Scale) 

G Major หรือ E Natural minor และ บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 2 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) D Major หรือ B 

Natural minor โดยชว่งเสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ (F#3-G6) มีความหา่งเทา่กบั  3 Octaves รวมกบัอีก

คู ่ 2 minor ซึ่ งเป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) เทา่กบั คู ่25 ไมเนอร์ (minor) เป็นการเคล่ือน

ทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion)มากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

ด้านความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship)พบวา่ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่ (Interval)ท่ีใช้ใน

การประพนัธ์ทํานองในบทเพลงใช้ ขัน้ คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) รวมได้ 29 ครัง้ มากท่ีสดุ รอง

จากนัน้ใช้ขัน้คู ่2 เมเจอร์ (Major second) รวมได้ 4 ครัง้ ใช้ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) รวมได้ 

3 ครัง้ ใช้ขัน้คู ่1 เพอร์เฟค (Perfect unison), ใช้ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) และ ใช้ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค 

(Perfect fifth) รวมได้ 2 ครัง้ ใช้ขัน้คู ่3 เมเจอร์ (Major third), ใช้ขัน้คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth),ใช้ขัน้คู ่

6 ไมเนอร์ (Minor sixth),ใช้ขัน้คู ่2 ไมเนอร์ (Minor second),และท้ายสดุใช้ขัน้คู ่7 ไมเนอร์ (Minor 

seventh) รวมได้ 1ครัง้  ในขณะท่ีความสมัพนัธ์ของทิศทาง (Motion) พบวา่มีการเคล่ือนทํานองสอง

แนวแบบขนาน (Parallel motion) มากกวา่การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) 

และ มีวิธีการพฒันาแนวทํานองด้วยวิธีการถาม -ตอบแบบคอนแชร์โต (Concerto), วิธีการพฒันาแนว

ทํานองแบบการเลียน (Imitation) และ วิธีการพฒันาแนวทํานองด้วยวิธีแบบแคนอน (Canon)   

 องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) พบวา่ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  24 ห้องเพลง

ของบทเพลง การใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) ทัง้หมด โดยใช้อตัรา

จงัหวะแบบ 4/4 รวมได้ 8 ห้องเพลง ตามด้วยอตัราจงัหวะแบบ  6/4 รวมได้ 1 ห้องเพลง ตามด้วยอตัรา

จงัหวะแบบ  3/4 รวมได้ 11 ห้องเพลง  และอตัราจงัหวะแบบ  2/4 รวมได้ 3 ห้องเพลง  โดยมีอตัรา

ความเร็ว  (Tempo) ของบทเพลงเป็นระดบัคือ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 72 รวมได้ 8 ห้อง

เพลง อตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 82 รวมได้ 14 ห้องเพลง และ อตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 
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21 รวมได้ 2 ห้องเพลง โดยท่ีในทกุชว่งตอ่อตัราความเร็ว (Tempo)จะมีวิธีการทําให้จงัหวะช้าลง (Retenir) 

ในบทเพลง ใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) 1 กระสวนจงัหวะ (Rhythmic)ตอ่เน่ืองทัง้หมดจํานวน  

5 ห้องเพลง 

 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony)พบวา่คอร์ด(Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ 

จะเป็นแบบ ไดอาโทนกิ คอร์ด (Diatonic Chord) ทัง้หมด ซึง่มีการนําเอาโน้ตนอกคอร์ดมาใช้  ประกอบ

อยูด้่วยในบางสว่น  ใช้วิธีการเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) ด้วยวิธีแบบ ดอมมิเนินท์ 

เพดเดลิ คอร์ด (Dominant pedal chord) ใช้วิธีการจบบทเพลงด้วยคอร์ดท่ี V7 

 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) สว่นใหญ่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมี

เสียงเป็นธรรมชาติ  (Acoustic) มากกวา่เคร่ืองดนตรีท่ี ผา่นกระบวนการแตง่เสียงด้วยเทคโนโลยีด้าน

เสียง  โดยใช้เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองหนงั  (Membranophone) ของมาเลเซีย (Malay 

Percussion) และเคร่ืองประกอบจงัหวะ  (Idiophone) ของไทยเชน่ฉ่ิงฉาบ (Thai Big Drums) เป็นหลกั

เชงิอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ (Ethnic) ใช้เคร่ืองสายประเภทไวโอลิน และ เคร่ืองเป่าประเภทเฟรนซ์ฮอร์น 

(French horn) เป็นหลกัในการดําเนินแนวทํานอง  

ซึง่เป็นการจบแบบไม่

สมบรูณ์ (Imperfect Cadence) โดยท่ีภาพองค์รวมของบทบาทเสียงประสาน (Harmonic function)

ของบทเพลงให้ความสําคญักบักลุม่เสียงโทนกิ (Tonic Sound) มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 54.16 ตาม

ด้วยกลุม่เสียงดอมมเินนิท์  (Dominant Sound) คดิเป็นร้อยละ 29.16 และกลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์  

(Subdominant Sound) คดิเป็นร้อยละ 20.83  
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 ลังกาสุกะ (Langkasuka) 

 
  บทเพลงประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเสริมความสําคญัให้กบัองค์รายาฮีเจาแหง่นครลงักาสกุะซึง่

เป็นตวัละครหลกัของเร่ือง เป็นการส่ือสารถ่ายทอดอารมณ์ให้เห็นถึงบรรยากาศแหง่ความศรัทราของ

ทหารและพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  

 

  2.1.1 องค์ประกอบทางด้านทาํนอง (Melody) 

  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) ของบทเพลงประจําตอน ลงักาสุ

กะ (Langkasuka) พบวา่ บทเพลงประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) นัน้มีองค์ประกอบทางด้าน

ทํานอง  (Melody) ทัง้หมดเป็นกลุม่แนวทํานองของเคร่ืองสาย (String Section) เป็นหลกั โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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  บันไดเสียง(Scale)  
  การใช้บนัไดเสียง  (Scale) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอน ลงักาสกุะ (Langkasuka) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาบนัไดเสียง (Scale) มาเป็นองค์ประกอบ

ในการประพนัธ์ ประกอบไปด้วย 4 บนัไดเสียง (Scale) คือ  

  บนัไดเสียง (Scale) ท่ี 1 ใช้บนัไดเสียง (Scale) D Natural minorในห้องเพลงท่ี 1-9  

 
     บนัไดเสียง (Scale) ท่ี 2 ใช้บนัไดเสียง (Scale) D Major ในห้องเพลงท่ี 9 (ในจงัหวะท่ี 3)-22 

 
  บนัไดเสียง (Scale) ท่ี 3 ใช้บนัไดเสียง (Scale) B Harmonic minor ในห้องเพลงท่ี 23-27 

 
  บนัไดเสียง (Scale) ท่ี 4 ใช้บนัไดเสียง (Scale) A Major ในห้องเพลงท่ี 28-50 

 
 

  ช่วงเสียง (Range) 

  การใช้ชว่งเสียง  (Range) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอน ลงักาสกุะ (Langkasuka)พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาชว่งเสียง (Range) มาเป็นองค์ประกอบ

ในการประพนัธ์ ซึง่ประกอบด้วย  เสียงต่ําสดุของบทเพลงคือเสียง C#4 เม่ือเปรียบเทียบกบั Middle C 

เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่คาบเส้นน้อยด้านลา่ง คาบเส้นท่ี 1 ของกญุแจซอล  (G clef)ซึง่ปรากฏในห้อง

เพลงท่ี 34-35 สว่นระดบัเสียงสงูสดุ  คือเสียง C#6 เม่ือเปรียบเทียบกบั Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยู่

ตําแหนง่คาบเส้นน้อยด้านบน คาบเส้นท่ี 2 ของกญุแจซอล (G clef)ซึง่ปรากฏในห้องเพลงท่ี 10 ดงันี ้
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  เสียงต่ําสดุในห้องเพลงท่ี 34-35 

 
 

  เสียงสงูสดุในห้องเพลงท่ี 10 

 
 

  สรุปได้วา่ เสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ (C#4-C#6) มีความหา่งเทา่กบั 2 Octaves เทา่กบั 

คู ่16 เพอร์เฟค (Perfect octave) ซึ่ งเป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) 

 

   การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

  การเคล่ือนทํานอง (Motion) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานอง  (Motion) มา

เป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) 

นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

ของบทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือลงท่ีไมเ่กินไป

กวา่คู ่2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํานอง (Unison) โดยพบในกลุม่เคร่ืองสาย (String Section) 

ในห้องเพลงท่ี 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11-19, 21-25, 28-34, และ 35-45  

รวมได้ 34 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) 

นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

ของบทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือลงท่ีไมต่ํ่าไป

กวา่คู ่3 ขึน้ไปโดยพบในกลุม่เคร่ืองสาย (String Section) ในห้องเพลงท่ี 2-7, 10-14, 18-21, 25-27, 

34-36และ 41-43 รวมได้ 24 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

 

  ความสัมพันธ์ของทาํนอง (Melody relationship) 

  ความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody 

Line) ของบทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเรียบเรียงความ

สมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ระหวา่งกลุม่แนวทํานองของเคร่ืองสาย (String Section) 

ได้แก่ ไวโอลิน 1(Violin 1), ไวโอลิน 2(Violin 2) และ เชลโล (Cello) ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั ในการ

ประพนัธ์ทํานองของบทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้
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  ความสัมพันธ์ของขัน้คู่ (Interval) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ท่ีมีแนวทํานองท่ีความสําคญัมากกวา่หนึง่

แนวทํานองขึน้ไป ถึงได้เป็นการสร้างมิตทิางมโนคต ิ(Image) พิเศษให้กบัแนวทํานองนัน้ ซึง่ความสมัพนัธ์

ของขัน้คู ่(Interval relationship) เป็นองค์ประกอบอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานอง

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ แนวทํานองประกอบไปด้วย 3 แนวทํานองได้แก่ 

ไวโอลิน 1 (Violin 1) ในแนวทํานองด้านบนสดุ , ไวโอลิน 2 (Violin 2) ในแนวทํานองท่ี 2 จากด้านบน 

และ เชลโล (Cello) ในแนวทํานองด้านลา่งสดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  แบบท่ี 1 ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่ (Interval) ระหวา่ง  ไวโอลิน 1 (Violin 1) และ  

ไวโอลิน 2 (Violin 2) มีความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval) ดงันี ้

 

  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval) 

  คู ่3 เมเจอร์ (Major third) ในห้องเพลงท่ี  12 (D5-F#5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) (ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้) 

  คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) ในห้องเพลงท่ี 2-21 (D4-G4), (E4-A4), (F4-Bb4),  

(G4-C5) (G#4-C#5), (A4-D5), (B4-E5),  (C#5-F#5, ( D5-G5),( E5-A4), (E#5-A#5)และห้องเพลงท่ี  

27(E4-A4)  ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval)ทัง้หมดรวมได้ 39 ครัง้  

  คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ในห้องเพลงท่ี 22-45 (F#5-C#5) (E4-B4) (F#4-C#4) 

(B3-F#4) (A3-E4) (C#4-G#4) (D4-A4) (E4-B4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) (ทัง้หมดรวม

ได้ 22 ครัง้) 

  คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) ในห้องเพลงท่ี 10 E5-C#6) (D5-B5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา  

(Simple interval) (ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้) 
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  คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ในห้องเพลงท่ี  25 (A#3-A#4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) (ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้) 

  คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) ในห้องเพลงท่ี 28 (F#3-D4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) (ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้) 

 

  ขัน้คู่เสียงกระด้าง (Dissonant interval) 

  คู ่7 ไมเนอร์  (Minor seventh) ในห้องเพลงท่ี 24 C#4-B4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา  

(Simple interval) (ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้) 

 

  แบบท่ี 2 ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่ (Interval) ระหวา่ง ไวโอลิน 2 และ เชลโล (Cello) มี

ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่  (Interval) ดงันี ้

 

  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval) 

  คู ่3 เมเจอร์ (Major third) ในห้องเพลงท่ี 12, (D3-F#4) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม (Compound 

interval) + 1 Octave (รวมได้ 1 ครัง้) 

  คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ในห้องเพลงท่ี 12, (B2-D5) 14, (F#2-A4) 16(B2-D5) ซึง่

เป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) + 2 Octave และ 13, (F#3-A4) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม (Compound 

interval) + 1 Octave ทัง้หมดรวมได้ 4 ครัง้) 

  คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ในห้องเพลงท่ี  2-9, 16, 17, 22, 27,(G3-D4), (A3-E4), 

(Bb3-F4), (C4-G4), (C#4-G#4), (D4-A4), (E4-B4) และ ในห้องเพลงท่ี  10, (F#4-C#5), 13(E3-B4) 

ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม+1Octave  (Compound interval)  ในห้องเพลงท่ี  28(B2-F#3 )ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 23 ครัง้ 

  คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) ในห้องเพลงท่ี  25 (C#3-A#3), 26(D3-B3), 29(D3-B3), 

32-35(D3-B3), (E3-C#4), (C#3-A#3), (A2-F#3), 36, 43 (D3-B3), 37, 39, 41 (E3-C#4) ซึง่เป็นขัน้

คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 13 ครัง้ 

  คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) ในห้องเพลงท่ี  28, 31, 35 (C#3-A3), 37, 39, 40 (F#3-

D4), 42 (C#3-A3) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 7 ครัง้ 

  คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ในห้องเพลงท่ี  9, 10, 11, 18, 19, 20, 21(A2-A4), 

(D3-D5), (E3-E5), (G#2-G#4) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม +1Octave (Compound interval) รวมได้ 11 ครัง้ 

และในห้องเพลงท่ี, 24 (C#3-C#4) รวมได้1 ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 12 ครัง้ 
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  ขัน้คู่เสียงกระด้าง (Dissonant interval) ทัง้หมดรวมได้ 3 ครัง้ 

  คู ่2 เมเจอร์ (Major second) ในห้องเพลงท่ี 14 และ 15(A2-B4) (B2-C#5) ซึง่เป็นขัน้

คูผ่สม +2Octave   (Compound interval) ทัง้หมดรวมได้ 3 ครัง้ 

  คู ่7 ไมเนอร์  (Minor seventh) ในห้องเพลงท่ี  23(F#3-E4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา  

(Simple interval) และในห้องเพลงท่ี 11(C#2-B4) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม+1 Octave (Compound interval) 

ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้ 

  ความสัมพันธ์ของทศิทาง (Motion)  

  การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองสองแนว เป็นการสร้างมิตท่ีิหลากหลายให้กบัแนวทํานอง

ให้รู้สกึผอ่นคลาย , อดึอดั หรือ คงท่ี ซึง่ความสมัพนัธ์ของทิศทาง (Motion) การเคล่ือนทํานองสองแนว

เป็นองค์ประกอบอีกอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานองโดยมีรายละเอียดดงันี ้
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  จากโน้ตสามารถวิเคราะห์ได้วา่ความสมัพนัธ์ของทศิทาง (Motion) การเคล่ือนทํานอง

สองแนวของบทเพลงมีการเคล่ือนของแนวทํานองดงันี ้

  พบวา่มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) ระหวา่งแนวทํานอง

ของไวโอลิน 1 (Violin 1) และแนวทํานองของ ไวโอลิน 2 (Violin 2) ในห้องเพลงท่ี 2-45 (รวมได้ 66 ครัง้

ตอ่ชว่งเสียง) 

  พบวา่มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) ระหวา่ง แนว

ทํานองของ ไวโอลิน 2 (Violin 2) และแนวทํานองของ  เชลโล (Cello) ในห้องเพลงท่ี 10, 12, 13-14 21-

23 และ 26-27 

(ทัง้หมดรวมได้ 6 ครัง้ตอ่ชว่งเสียง) 

  พบวา่มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง (Oblique motion) ระหวา่งแนวทํานอง

ของ ไวโอลิน 2 (Violin 2) และแนวทํานองของ เชลโล (Cello) ในห้องเพลงท่ี 24-25 ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้

ตอ่ชว่งเสียง  

  และวิธีการพฒันาแนวทํานอง แบบการเลียนพลกิกลบั (Imitation by inversion) ใน

แนวทํานองทัง้ 3 แนวทํานอง ในห้องเพลงท่ี  2-9, 9-17, 18-24 โดยการเลียนทัง้ 3 ครัง้จะเลียนแบบกนั

ใน 4 ห้องเพลงแรกแล้วพฒันาแนวทํานองตอ่ใน 4 ห้องเพลงหลงั 
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 2.1.2 องค์ประกอบทางด้านจังหวะ (Rhythm) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ของบทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ  

(Langkasuka) พบวา่ บทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ 

(Rhythm) ซึง่สามารถวิเคราะห์จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด 50 ห้องเพลง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  อัตราจังหวะ(Time signature) 

  การวิเคราะห์ อตัราจงัหวะ (Time signature) ของบทเพลงจะทําให้ทราบถึงพืน้ฐาน

ทางอารมณ์ของบทเพลงวา่ในจงัหวะใดควรเน้น  (Accented) หรือไมค่วรอยา่งไร ในอารมณ์นัน้เป็น

จงัหวะหนกั-เบา (Strong beat-Weak beat) อยา่งไร ซึง่ในบทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) 

ใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) ทัง้หมดโดย พบวา่ มีการใช้อตัราจงัหวะ

แบบ 2/4 ในห้องเพลงท่ี  1 (รวมได้ 1ห้องเพลง) ใช้อตัราจงัหวะแบบ  3/4 ในห้องเพลงท่ี  2-30 (รวมได้ 

29 ห้องเพลง) อตัราจงัหวะแบบ 4/4 ในห้องเพลงท่ี 31-50(รวมได้ 20 ห้องเพลง) 

 

  อัตราความเร็ว (Tempo)  

  อตัราความเร็ว  (Tempo) ความเร็วของบทเพลงเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการรับรู้และ

ความสามารถท่ีจะชีช้ดัให้เห็นถึงภาพองค์รวมของบทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) วา่มี

อารมณ์ไปในทิศทางใด ซึง่พบวา่ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 140 ในห้องเพลงท่ี  1-50 (รวมได้ 

50 ห้องเพลง)  
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  กระสวนจังหวะ (Rhythmic) 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ถือเป็นองค์ประกอบหลกัของบทเพลงท่ีเป็นทํานองหลกั

อยา่งหนึง่ท่ีเป็นวิธีการส่ือความหมายด้วยทํานองแบบไมมี่ระดบัเสียง (Non-Pitch) โดยท่ีสามารถส่ือให้

เห็นได้ถึงภาพองค์รวมทัง้หมดทางอารมณ์ของจงัหวะในบทเพลงนัน้ได้อยา่ง ชดัเจน ซึง่ในบทเพลง

ประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) ไมมี่การใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ใดๆ โดยจะใช้ ฆ้องอาเกง 

(Gong Ageng) เป็นการใช้เพ่ือคมุจงัหวะไว้อาทิเชน่ในทกุ 4 ห้องเพลง (2-13) (38-50) และ 2 ห้อง

เพลง (14-17) และ 8 ห้องเพลง (18-25) ดงัภาพด้านลา่งเป็นต้น 

 
 

 
 

 
 

  2.1.3 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ของบทเพลงประจํา

ตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) พบวา่ บทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) นัน้มีองค์ประกอบ

ทางด้านการประสานเสียง (Harmony) ซึง่สามารถวิเคราะห์ ได้ในรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  การดาํเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) 
1   Dm* Dm Dm Dm Dm Dm Dm Dm 

Dm Bm* Bm Bm Bm Bm11 Bm9 Bm7 Bm11Bm9Bm6 Bm7 

Bm7 Gm Gm Gm Gm A/Bm  F#sus4 F#sus4 

F#7* Bm Bm7 Bm* Bm Bm Bm E/Bm 

E/Bm E/Bm A/Bm E/Bm E/Bm E/BmF#m/Bm F#m/Bm F#m/Bm Bm F#m/Bm 

E/Bm E/Bm E/Bm Bm Bm Bm Bm Bm 

Bm Bm       
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  จากตารางคอร์ด (Chord) สามารถวิเคราะห์การดําเนินเสียงประสาน (Harmonic 

progression) ของบทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) โดยพบวา่ บทเพลงประจําตอนลงักา

สกุะ (Langkasuka) ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบบทเพลง โดยมีการดําเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) 

ในลกัษณะท่ีสามารถจําแนกคอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ได้ดงันี ้

 
1   Vi* Vi Vi Vi Vi Vi Vi Vi 

Vi* Vi * Vi Vi Vi Vi 11 Vi 9 Vi 7 Vi 11 Vi 9 Vi 6 Vi 7 

Vi 7 iv * iv iv Iv V/Vi* III sus4 III sus4 

V7* i i(7) ii* Ii ii ii V/ii 

V/ii V/ii I/ii V/ii V/ii V/ii vi/ii vii/ii vii/ii ii vi/ii 

V/ii V/ii V/ii ii Ii ii ii ii 

ii ii       

 

  จะเห็นได้วา่คอร์ด(Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ เป็นแบบเพดเดลิ คอร์ด (Pedal Chord) 

เป็นหลกัโดยมีรายละเอียดดงันี ้

  โดยท่ีในห้องเพลงท่ี 1-9 อยูใ่น ไดอาโทนิก คอร์ด (Diatonic Chord) โดยเป็นคอร์ด Dm 

ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 6 ในบนัไดเสียง F Major Scale ด้วยวิธีการดําเนนิตอ่เน่ืองคอร์ดเดียวตลอด   

  ในห้องเพลงท่ี 10-24 อยูใ่น ไดอาโทนกิ คอร์ด  (Diatonic Chord) โดยเป็นคอร์ด Bm 

ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 6 ในบนัไดเสียง D Major Scale ด้วยวิธีการดําเนินตอ่เน่ืองคอร์ดเดียวตลอด  แตส่ลบั

บรรยากาศด้วยการนําโน้ตท่ีไมใ่ช้องค์ประกอบหลกัของคอร์ด  (Non-chord tone) อาทิเชน่ Bm11, 

Bm9, เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัเสริมบรรยากาศด้วยการเปล่ียนคอร์ด  Gm  ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 4 ไมเนอร์  ใน

บนัไดเสียง D Major Scale ถือวา่เป็นจดุพกั (Cadence)เพ่ือจบประโยคในรูปแบบหนึง่  และ ใช้คอร์ด  

F#sus4 ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 3 ตระกลู Sus4 ในบนัไดเสียง D Major Scale เพ่ือโน้มเป็นแนวทางการเปล่ียน

บนัไดเสียงในห้องเพลงถดัไป 

   ในห้องเพลงท่ี 25 อยูใ่น ไดอาโทนกิ คอร์ด  (Diatonic Chord) โดยเป็นคอร์ด F#7 ซึง่

เป็นคอร์ดท่ี 5 ในบนัไดเสียง B Minor Scale แล้วตามตอ่ด้วยในห้องเพลงท่ี 26, 27 อยูใ่น ไดอาโทนิก 

คอร์ด (Diatonic Chord) โดยเป็นคอร์ด Bm, Bm7 ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 1ในบนัไดเสียง B Minor Scale  

  ในห้องเพลงท่ี 28-50 อยูใ่น ไดอาโทนกิ คอร์ด  (Diatonic Chord) โดยเป็นคอร์ด Bm 

ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 2 ในบนัไดเสียง A Major Scale ด้วยวิธีการดําเนนิตอ่เน่ืองคอร์ดเดียวตลอด  แตส่ลบั

บรรยากาศด้วยการนํา โน้ตท่ีไมใ่ช้องค์ประกอบหลกัของคอร์ด  (Non-chord tone) แตมี่ความแตกตา่ง

จากเดมิด้วยวิธีนํากลุม่เสียงประสานท่ีเป็นกลุม่ของโน้ตนอกคอร์ดท่ีอยูเ่หนือขึน้ไปจากคอร์ดโทน  

(Upper Structure) อาทิเชน่ E/Bm, A/Bm และ F#m/Bm เป็นต้น       
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   บทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) จบด้วยคอร์ดท่ี  2 ไมเนอร์  

 

ซึง่ทําให้ไม่

เกิดความรู้สกึวา่เป็นการจบแตอ่ยา่งใดแตจ่ะให้ความรู้สกึวา่ยงัค้างคาอยู ่

  การเปล่ียนกุญแจเสียง (Harmonic Modulation) 

  การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) จะให้ความรู้สกึถึงการเปล่ียนแปลง

อารมณ์หรือบรรยากาศให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ บทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) 

พบในห้องเพลงท่ี 9 ในจงัหวะ (Beat) ท่ี 3 เป็นการเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) จาก

กญุแจเสียง  F Major หรือ D Natural minorไปเป็นกญุแจเสียง  D Major หรือ B Natural minorด้วย

วิธีใช้หางเสียงของโน้ต ซึง่เป็นโน้ตในบนัไดเสียงอ่ืนของห้องถดัไป (Chromatic modulation)ดงัตวัอยา่ง  

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 25-26 ใช้วิธีการเปล่ียนบนัไดเสียงโดยใช้คอร์ด F#7 ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 5 

ในบนัไดเสียง B Minor Scale ถือเป็นการเปล่ียนบนัไดเสียงอยา่งสมบรูณ์ (Perfect Cadence) ดงัตวัอยา่ง 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 27-28 ใช้วิธีการเปล่ียนบนัไดเสียงโดยวิธีการร่วมคอร์ด  (Pedal) โดย

จากคอร์ด Bm7 ซึง่เป็นท่ี 1 ในบนัไดเสียง  Bm เปล่ียนบนัไดเสียงเป็นบนัไดเสียง  A Major ในขณะท่ี

คอร์ด Bm ยงัคงเดมิแตเ่ปล่ียนบทบาทและหน้าท่ีไปเป็นคอร์ดท่ี 2 ในบนัไดเสียง  A Major วิธีใช้เสียง

ของโน้ต  ซึง่เป็นโน้ตท่ีมีตวัโน้ตร่วมในบนัไดเสียงเดียวกนักนับนัไดเสียงในห้องถดัไป (Diatonic 

modulation) ดงัตงัอยา่ง 
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  บทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) 

  จากการวิเคราะห์รายละเอียดตา่งๆ ทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) สามารถ

จําแนกออกเป็นรูปแบบตามลกัษณะพืน้ฐานด้านการประพนัธ์ได้ดงันี ้   

  รูปแบบท่ี 1 กลุม่เสียงโทนิก (Tonic Sound) ได้แก่ Dm ในห้องเพลงท่ี  1-9 Bm ในห้อง

เพลงท่ี 10-17, 22, 26-27 F#sus4 ในห้องเพลงท่ี 23-24 ทัง้หมดรวมได้ 22 ครัง้  

  รูปแบบท่ี 2 กลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์  (Subdominant Sound) ได้แก่ Bmในห้องเพลง

ท่ี 28-50 ทัง้หมดรวมได้ 23 ครัง้  

  รูปแบบท่ี 3 กลุม่เสียงดอมมิเนินท์  (Dominant Sound) ได้แก่ Gm ในห้องเพลงท่ี18-

21, F#7 ในห้องเพลงท่ี 25 ทัง้หมดรวมได้ 5ครัง้  

 

 2.1.4 องค์ประกอบทางด้านสีสันของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) 

 เสียงในสภาวะแวดล้อมของสถานท่ีในสงัคมท่ีตา่งกนั เสียงดนตรีก็จะส่ือถึงความรู้สกึนกึคดิ

และจนิตนาการท่ีตา่งกนัซึง่สามารถบง่บอกถึงภมูลํิาเนาของสําเนียงเสียงภาษาของดนตรีนัน้ๆได้  ซึง่

เปรียบได้กบัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบับทเพลงนัน้ด้วย  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้าน

สีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) ของบทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) พบวา่ บทเพลง

ประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) 

โดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้แบง่ออกเป็น   กลุม่ได้แก่ 

  กลุม่ท่ี 1 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านแนวทํานอง (Melody Group) ได้แก่ 1 

ไวโอลิน 1 (Violin 1), 2 ไวโอลิน 2 (Violin 2), 3 เชลโล (Cello) 4 ไวโอลินเสริม (Violin), 5 กลุม่เคร่ืองสายท่ี

บรรเลงพร้อมกนั (String Section)  

  กลุม่ท่ี 2 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านการประสานเสียง (Harmony Group) ได้แก่  

1 เคร่ืองสายท่ีบรรเลงเป็นกลุม่ (String Section), 2 เคร่ืองสายท่ีบรรเลงในยา่นชว่งเสียงต่ํา (Bases)   

3 เคร่ืองสายท่ีบรรเลงเป็นคอร์ด (String Chord) 

  กลุม่ท่ี 3 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ (Rhythm Group) ได้แก่ 1เคร่ือง

ประกอบจงัหวะประเภทฉาบขนานใหญ่มาก  (Big Cymbal) เป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะ  (Idiophone),  

2 ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย (Gong Ageng)*เป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะ (Idiophone) 

3 กลองในวงออร์เคสตราทมิปานี (Timpani) 4 เทคนคิการไลรั่วเสียงฮาร์ป (Roll Harp)  

   ซึง่สามารถรวมได้ทัง้หมด 12 เคร่ืองดนตรี (Instruments) โดยสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองดนตรี

ท่ีมีเสียงเป็นธรรมชาต ิ(Acoustic) ท่ีมีโทนเสียงเชงิอตัลกัษณ์มาเป็นสว่นประกอบด้วย 
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สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของดนตรี ของบทเพลงประจาํตอนลังกาสุกะ

(Langkasuka) 

 บทเพลงประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเสริมความสําคญัให้กบัองค์รายาฮีเจาแหง่นครลงักาสกุะซึง่

เป็นตวัละครหลกัของเร่ือง เป็นการส่ือสารถ่ายทอดอารมณ์ให้เห็นถึงบรรยากาศแหง่ความศรัทร าของ

ทหารและพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  โดยสามารถวิเคราะห์รายละเอียดท่ีสําคญัในด้านต่างๆ

ดงัต่อไปนี ้

 องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) พบวา่ บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 1 ใช้บนัไดเสียง  

(Scale) D Natural minor บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 2 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) D Major ,บนัไดเสียง  

(Scale) ท่ี 3 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) B Harmonic minor และ บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 4 ใช้บนัไดเสียง  

(Scale) A Major โดยเสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ  (C#4-C#6) มีความหา่งเทา่กบั  2 Octaves เทา่กบั คู ่

16 เพอร์เฟค (Perfect octave) ซึ่ งเป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval)เป็นการเคล่ือนทํานองแบบ

ตามขัน้ (Conjunct motion)มากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) ด้านความสมัพนัธ์

ของทํานอง (Melody relationship) พบวา่ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ทํานองใน

บทเพลงใช้ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) รวมได้ 45 ครัง้มากท่ีสดุ  รองจากนัน้ใช้ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค 

(Perfect fourth) รวมได้ 39 ครัง้ ใช้ขัน้คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth),รวมได้ 15 ครัง้ ใช้ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค 

(Perfect octave) รวมได้ 13 ครัง้ ใช้ขัน้คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth)รวมได้ 7 ครัง้ ใช้ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ 

(Minor third)รวมได้ 4 ครัง้ ใช้ขัน้คู ่7 ไมเนอร์ (Minor seventh) และ ขัน้คู ่2 เมเจอร์ (Major second) 

รวมได้ 3ครัง้  และท้ายสดุใช้ขัน้คู ่3 เมเจอร์ (Major third) รวมได้ 2 ครัง้ ในขณะท่ีความสมัพนัธ์ของ

ทิศทาง(Motion) พบวา่มีการเค ล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) มากกวา่การเคล่ือน

ทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) อยา่งชดัเจนในอตัราสว่น 66 ครัง้ตอ่ 6 ครัง้ โดยท่ีมี

การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง (Oblique motion) ในอตัราสว่นท่ีน้อยมากและวิธีการพฒันาแนว

ทํานองแบบการเลียนพลกิก ลบั (Imitation by inversion) โดยเป็นการเลียนกนัใน 4 ห้องเพลงแรกแล้ว

พฒันาแนวทํานองตอ่ใน 4 ห้องเพลงหลงัของทกุครัง้ท่ีเปล่ียนกญุแจเสียง 

 องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) พบวา่ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  50 ห้องเพลง

ของบทเพลงการใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) ทัง้หมด โดยมีการใช้

อตัราจงัหวะแบบ  2/4 รวมได้ 1ห้องเพลง  ใช้อตัราจงัหวะแบบ  3/4 รวมได้ 29 ห้องเพลง  และใช้อตัรา

จงัหวะแบบ  4/4 รวมได้ 20 ห้องเพลง  โดยมีมีอตัราความเร็ว  (Tempo) ของบทเพลงเป็นระดบัคือ มี

อตัราความเ ร็ว (Tempo) เทา่กบั 140 ตลอดจนจบ  ในบทเพลงไมพ่บใช้ กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) มี

เฉพาะเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฆ้องคอยตีในชว่งหวัห้องเพลงเชน่ทกุ 4, 2, และ 8 ห้องเพลง
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 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) พบวา่คอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการ

ประพนัธ์ จะเป็นแบบเพดเดลิ คอร์ด (Pedal Chord) เป็นหลกัทัง้หมดโดยท่ีความสําคญัไปอยูท่ี่คอร์ดท่ี 

6 ไมเนอร์ของทกุบนัไดเสียงท่ีใช้ โดยใช้เทคนิคอนัได้แก่  วิธีการดําเนินตอ่เน่ืองคอร์ดเดียวตลอด  หรือ 

การซํา้, การนําโน้ตท่ีไมใ่ช้องค์ประกอบหลกัของคอร์ด  (Non-chord tone) มาสลบับรรยากาศ , วิธีนํา

กลุม่เสียงประสานท่ีเป็นกลุม่ของโน้ตนอกคอร์ดท่ีอยูเ่หนือขึน้ไปจากคอร์ดโทน  (Upper Structure) มี

วิธีการเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation)ด้วย วิธีใช้หางเสียงของโน้ต  ซึง่เป็นโน้ตในบนัได

เสียงอ่ืนของบนัไดถดัไปเพดเดลิ โทน (Pedal Tone) ใช้วิธีการเปล่ีย นบนัไดเสียงโดยใช้คอร์ดท่ี 5 ใน

บนัไดเสียงเช่ือมในบนัไดถดัไป (Perfect Cadence), ใช้วิธีการเปล่ียนบนัไดเสียงโดยวิธีการร่วมคอร์ด  

(Pedal) โดยท่ีภาพองค์รวมของบทบาทเสียงประสาน (Harmonic function)ของบทเพลงให้

ความสําคญักบักลุม่เสียงซบัดอมมเินนิท์  (Subdominant Sound) คดิเป็นร้อยละ 46มากท่ีสดุ ตาม

ด้วยกลุม่เสียงโทนกิ (Tonic Sound) คดิเป็นร้อยละ  44 และกลุม่เสียงดอมมิเนินท์  (Dominant Sound)

คดิเป็นร้อยละ 10  บทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) จบด้วยคอร์ดท่ี  2 ไมเนอร์  

 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดยสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมี

เสียงเป็นธรรมชาติ  (Acoustic) โดยท่ีมีโทนเสียงเชงิอตัลกัษณ์มาเป็นสว่นประกอบด้วย  ใช้เคร่ือง

ประกอบจงัหวะประเภทฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) เป็นอตัลกัษณ์

ทางชาตพินัธ์  (Ethnic) ใช้เคร่ืองสายประเภทไวโอลิน 1, 2 และ เชลโล (Cello) เป็นหลกัในการดําเนิน

แนวทํานอง 

 อยูใ่น

กลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์  (Subdominant Sound)  ซึ่งทําให้ไมเ่กิดความรู้สกึวา่เป็นการจบโดยจะให้

ความรู้สกึวา่ยงัค้างคาอยู ่
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 พันธมติรแห่งนครลังกาสุกะ (Royal Banquet) 

 

 
 

  บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) เป็นบทเพลงท่ี  

คณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเสริมความสําคญัให้กบัพระ

อจัฉริยะภาพของรายาฮีเจาและองค์หญิงบรูิซึง่เป็นตวัละครหลกัของเร่ือง และเป็นการส่ือสารถ่ายทอด

อารมณ์ให้เห็นถึงบรรยากาศแหง่การต้อนรับจดัเลีย้งให้กบัพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  

 

 2.1.1 องค์ประกอบทางด้านทาํนอง (Melody) 

  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) ของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตร

แหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) พบวา่ บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal 

Banquet) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) ทัง้หมดเป็น 2 กลุม่แนวทํานองคือกลุม่แนว

ทํานองของเคร่ืองสาย (String Section) เป็นหลกั และกลุม่ชวาฆ้อง  (Java Gong) โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้
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  บันไดเสียง(Scale)  
  การใช้บนัไดเสียง  (Scale) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอน ลงักาสกุะ (Langkasuka) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาบนัไดเสียง (Scale) มาเป็นองค์ประกอบ

ในการประพนัธ์ ประกอบไปด้วย 4 บนัไดเสียง (Scale) คือ  

  บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 1 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) C Pentatonic Major ปรากฏในกลุม่

ชวาฆ้อง (Java Gong) ในห้องเพลงท่ี 1-3 ดงัตวัอยา่ง  

 
  บนัไดเสียง (Scale) ท่ี 2 ใช้บนัไดเสียง (Scale) F Harmonic minor ในห้องเพลงท่ี 4-15 

โดยท่ีห้องเพลงท่ี 4-9 ปรากฏในกลุม่ชวาฆ้อง (Java Gong) เป็นบนัไดเสียง F Harmonic minor scale 

ท่ีมีการใช้โน้ตเข้ามาประดบัในลกัษณะแบบการใช้โน้ตเกลา  (Resolution) จากโน้ตเสียงกระด้างเข้าหา

โน้ตหลกั ดงัตวัอยา่ง  

 
  และ หลงัจากนัน้ใช้โน้ตหลกัในบนัได  F Harmonic minor scale กลุม่แนวทํานองคือ

กลุม่แนวทํานองของเคร่ืองสาย (String Section) ในห้องเพลงท่ี 9-15 

  บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 3 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) G Harmonic Minorกลุม่แนวทํานอง

คือกลุม่แนวทํานองของเคร่ืองสาย (String Section) และ ปรากฏในกลุม่ชวาฆ้อง (Java Gong) ใน

ห้องเพลงท่ี 16-36 โดยท่ีห้องเพลงท่ี 16 เป็นบนัไดเสียง  G Harmonic minor scale ท่ีมีการใช้โน้ตเข้า

มาประดบัในลกัษณะแบบการใช้โน้ตเกลา (Resolution) จากโน้ตเสียงกระด้างเข้าหาโน้ตหลกั ดงัตวัอยา่ง   

 
 

  บนัไดเสียง (Scale) ท่ี 4 ใช้บนัไดเสียง (Scale) G# Harmonic Minor ปรากฏในกลุม่

แนวทํานองคือกลุม่แนวทํานองของเคร่ืองสาย (String Section) ในห้องเพลงท่ี 37-57  
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  ช่วงเสียง (Range) 

  การใช้ชว่งเสียง  (Range) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาชว่งเสียง (Range) 

มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่ประกอบด้วย  เสียงต่ําสดุของบทเพลงคือเสียง F#3 เม่ือ

เปรียบเทียบกบั Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่คาบเส้นน้อยด้านลา่ง คาบเส้นท่ี 3 ของกญุแจซอล 

(G clef)ซึง่ปรากฏในห้องเพลงท่ี  30 สว่นระดบัเสียงสงูสดุ  คือเสียง D6 เม่ือเปรียบเทียบกบั Middle C 

เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่คาบเส้นน้อยด้านบนเหนือเส้นท่ี  2 ของกญุแจซอล  (G clef)ซึง่ปรากฏในห้อง

เพลงท่ี 16 ดงันี ้

  เสียงต่ําสดุในห้องเพลงท่ี 30 

 
 

  เสียงสงูสดุในห้องเพลงท่ี 16 

 
 

  สรุปได้วา่ เสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ (F#3-D6) มีความหา่งเทา่กบั  2 Octavesรวมอีก

คู ่6 ไมเนอร์ เทา่กบั คู ่21 Minor ซึ่ งเป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) 

 

  การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

  การเคล่ือนทํานอง (Motion) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเคล่ือน

ทํานอง (Motion) มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

  การเคล่ือนทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นคร

ลงักาสกุะ  (Royal Banquet) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้  (Conjunct motion) มาเป็น

องค์ประกอบในการประพนัธ์ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

ของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet)  มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทาง

ขึน้หรือลงท่ีไมเ่กินไปกวา่คู ่2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํานอง (Unison) โดยพบในกลุม่เคร่ืองสาย 

(String Section) ในห้องเพลงท่ี 2-6, 8-25, 27-50, และ 52-57 (104 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต ) กลุม่ชวาฆ้อง 

(Java Gong) ในห้องเพลงท่ี 16-18, 20-21(21 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต)ทัง้หมดรวมได้ 125 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นคร

ลงักาสกุะ  (Royal Banquet) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้  (Disjunct motion) มาเป็น

องค์ประกอบในการประพนัธ์ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

ของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทาง

ขึน้หรือลงท่ีไมต่ํ่าไปกวา่คู ่3 ขึน้ไป โดยพบในกลุม่เคร่ืองสาย (String Section) ในห้องเพลงท่ี 2-4, 6-8, 

10, 11, 13, 14 , 16, 17, 18, 20, 22-38, และ 41 -54 (55 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต) กลุม่ชวาฆ้อง (Java Gong) ใน

ห้องเพลงท่ี 16, 18, 19,  20, 21( 7 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต)ทัง้หมดรวมได้ 62 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

  ความสัมพันธ์ของทาํนอง (Melody relationship) 

  ความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody 

Line) ของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้

นําเอาวิธีการเรียบเรียงความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ระหวา่งกลุม่แนวทํานองของ

เคร่ืองสาย (String Section) ได้แก่ ไวโอลิน 1(Violin 1), ไวโอลิน 2(Violin 2) และ เชลโล (Cello) ซึง่

เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั ในการประพนัธ์ทํานอง ของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  

(Royal Banquet) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้
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  ความสัมพันธ์ของขัน้คู่ (Interval) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ท่ีมีแนวทํานองท่ีความสําคญัมากกวา่หนึง่

แนวทํานองขึน้ไป ถือได้วา่เป็นการสร้างมิตทิางมโนคต ิ (Image) พิเศษให้กบัแนวทํานองนัน้ ซึง่

ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่ (Interval relationship) เป็นองค์ประกอบอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์

ให้กบัแนวทํานองโดยมีรายละเอียดดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ แนวทํานองประกอบไปด้วย 3 แนวทํานองได้แก่ 

ไวโอลิน 1 (Violin 1) ในแนวทํานองด้านบนสดุ , ไวโอลิน 2 (Violin 2) ในแนวทํานองท่ี 2 จากด้านบน 

และ เชลโล (Cello) ในแนวทํานองด้านลา่งสดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  แบบท่ี 1 ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval) ระหวา่ง ไวโอลิน 1 (Violin 1) และ ไวโอลิน 2 

(Violin 2) มีความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval) (9-33) ดงันี ้

 

  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval) 

  คู ่1 เพอร์เฟค (Perfect unison) ในห้องเพลงท่ี 33 (G4-G4) (1) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) (ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้) 

  คู ่3 เมเจอร์ (Major third) ในห้องเพลงท่ี 33 (Eb4-G4) (1) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) (ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้) 

  คู ่4 เพอร์เฟค  (Perfect fourth) ในห้องเพลงท่ี 12 (Ab4-Db5) และ  ในห้องเพลงท่ี  

27(Bb4-Eb5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้  

  คู ่5 เพอร์เฟค  (Perfect fifth) ในห้องเพลงท่ี 10-15 (Db5-Ab5) (C5-G5) (F5-C6) 

(Eb5-Bb5) (C5-G5) (12) และในห้องเพลงท่ี  23, 26, 27, 28, 29, 30(D4-A4) (Eb4-Bb4) (G4-D5) 

(F4-C5) (10) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) (ทัง้หมดรวมได้ 22 ครัง้) 

  คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) ในห้องเพลงท่ี  9-11(Bb4-G5), (Ab4-F5), (Db5-Bb5) (3) 

13-15 (Ab4-F5), (Bb4-G5) (4) ในห้องเพลงท่ี  22, 24, 25, 28, 31และ 32 (Bb3-G4) (C4-A4) (Eb-

C5) (10) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) (ทัง้หมดรวมได้ 14 ครัง้) 

  คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) ในห้องเพลงท่ี 9, 11, 14, 15 (C5-Ab5) (G4-Eb-5) (E4-

C5) (A4*-F5) (7) ในห้องเพลงท่ี  24, 25, 30 และ 31(A3-F4) (D4-Bb4) (F#3-D4) (D4-Bb4) (4) ซึง่

เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) (ทัง้หมดรวมได้ 11 ครัง้) 

  คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ในห้องเพลงท่ี  16-21 (D4-D5) (Eb4-Eb5) (F#4-

F#5) (G4-G5) (A4-A5) (Bb4-Bb5) (C5-C6) (C#5-C#6) (D5-D6) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) (ทัง้หมดรวมได้ 26 ครัง้) 
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  ขัน้คู่เสียงกระด้าง (Dissonant interval) ไมพ่บ 

  แบบท่ี 2 ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval) ระหวา่ง ไวโอลิน 2 และ เชลโล (Cello) มี

ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval) 9-44 ดงันี ้

 

  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval) 

  คู ่3 เมเจอร์ (Major third) ในห้องเพลงท่ี  42 หรือ คู ่4 ดมิินิชท์ (Fx3-B4=G3-B4)20 

(F#3-Bb4=F#3-A#4) ซึง่เป็นขัน้คูแ่บบ เอ็นฮาร์โมนิก (Enharmonic intervals) และเป็นขัน้คูผ่สม 

(Compound interval) + 1 Octave ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) + 1 Octave (รวมได้ 2 ครัง้) 

  คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ในห้องเพลงท่ี  30(F#3-A3) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) (1) ในห้องเพลงท่ี  17, 18, 20, 21, 35, 38, 42, 43 และในห้องเพลงท่ี  20, 42 (Fx3-A#4=G3-

Bb4) ซึง่เป็นขัน้คูแ่บบเอ็นฮาร์โมนิ ก (Enharmonic intervals) กบัคู่ 3 ไมเนอร์ (Minor third) และเป็น

ขัน้คูผ่สม (Compound interval) + 1 Octaveทัง้หมดรวมได้ 11 ครัง้  

  คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) ในห้องเพลงท่ี 33 (Bb3-Eb4) ในห้องเพลงท่ี 39 (C#4-F#4) 

ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ในห้องเพลงท่ี  18 (G3-C5) 38 (G#3-C#5) และเป็นขัน้คูผ่สม 

(Compound interval) + 1 Octave (ทัง้หมดรวมได้ 4 ครัง้)  

  คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ในห้องเพลงท่ี 9-44 (F4-C5) (Db4-Ab4)(Fx3-D#4=G3-

D#4)(F3-C4)(B3-F#4)(G3-D4)(Eb3-Bb3) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval)และ(F#3-C#5)(Eb3-

Bb4)ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม+1Octave (Compound interval)ทัง้หมดรวมได้ 14 ครัง้ 

  คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) ในห้องเพลงท่ี  10-16, 18-20, 23, 24, 26-28, 33, 37, 38, 

41 (Eb5-C5) (Bb3-G4) (Ab4-F5) (G3-E4) (C4-A4) (A3-F#4) (F3-D4) (C3-A3 )และ ขัน้คูแ่บบเอ็น

ฮาร์โมนกิ (Enharmonic intervals)Enharmonic intervals  (A#3-Fx4=Bb-G ) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 19 ครัง้ 

  คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) ในห้องเพลงท่ี  10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 

22, 23, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 40(F4-Db5), (G4-Eb5) (E4-C5)(C4-Ab4)(D4-Bb4)(F#3-D4) 

(C#4-A4)(G3-Eb4) (B3-G4)(A#3-F#4)(A3-F4)(D3-Bb3) (E3-C4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) และในห้องเพลงท่ี  16(F#3-D5) ห้องเพลงท่ี  34 (G3-Eb5) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม +1Octave 

(Compound interval) และ คู ่5 ออกเมนเทด (Augmented fifth) ในห้องเพลงท่ี  19 (Bb4-F#4) ใน

ห้องเพลงท่ี 41(Fx3-D#4=G3-D#4) ซึง่เป็นขัน้คูแ่บบเอ็นฮาร์โมนิก (Enharmonic intervals)เทา่กบัคู ่6 

ไมเนอร์(Minor sixth) ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้ทัง้หมดรวมได้ 31 ครัง้ 
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  คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ในห้องเพลงท่ี  16 (F#3-F#4) (G3-G4) (G#3-G#4) 

(A3-A4) (A#3-A#4(Bb3-Bb4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 16 ครัง้ 

 

  ขัน้คู่เสียงกระด้าง (Dissonant interval) 

  คู ่4 ออกเมนเทด (Augmented fourth) ในห้องเพลงท่ี 19 (C4-F#4) ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 

  คู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished fifth) ในห้องเพลงท่ี 9, 13, 29 (E4-Bb4) (G4-Db5) (A3-Eb4) 

ทัง้หมดรวมได้ 3 ครัง้ 

  คู ่7 เมเจอร์ (Major seventh) ในห้องเพลงท่ี11, 18, 21, 25, 34, 38, 44 (Db4-C5) 

(G3-F#4) (Bb3-A4) (Eb3-D4) (Ab3-G4) (G#3-Fx4) (B3-A#4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) 

ทัง้หมดรวมได้ 7 ครัง้ 

  คู ่7 ไมเนอร์  (Minor seventh) ในห้องเพลงท่ี  11, 12, 17, 25, 27, 36, (Eb4-Db5) 

(Bb4-Ab5), (A3-G4) (F3-Eb4) (C4-Bb4) (Bb3-Ab4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมด า (Simple interval) ทัง้หมด

รวมได้ 7 ครัง้ 

  แบบท่ี 3 ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่ (Interval) ระหวา่ง ไวโอลิน 1 (Violin 1) และ เชลโล 

(Cello) มีความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval) 44-57 ดงันี ้

 

  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval) 

  คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ในห้องเพลงท่ี 44, 45, 51, 52, (G#3-D#4, E3-B3, G#3-D#4) 

ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 4 ครัง้ 

  คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) ในห้องเพลงท่ี 46, 47, 49, 50, 51และ 53(F#3-D#4) (C#3-

A#3) (B3-G#4) (A#2-Fx3) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 7 ครัง้ 

  คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) ในห้องเพลงท่ี  45, 46, 47, 50, 51, 53, 54 และ 55(G#2-

E4) (A#3-F#4) (Fx4-D#4) (D#3-B3) (E#3-C#4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวม

ได้ 11 ครัง้ 

 

  ขัน้คู่เสียงกระด้าง (Dissonant interval) ทัง้หมดรวมได้ ครัง้ 

  คู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished fifth) ในห้องเพลงท่ี  44, 52 (Fx3-C#4) (A#3-E4) ทัง้หมด

รวมได้ 2 ครัง้ 

  คู ่7 เมเจอร์ (Major seventh) ในห้องเพลงท่ี 48, (E3-D#4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 
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  คู ่7 ไมเนอร์ (Minor seventh) ในห้องเพลงท่ี48, 50, (F#3-E4) (C#4-B4) ซึง่เป็นขัน้คู่

ธรรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้ 

 

  ความสัมพันธ์ของทศิทาง (Motion)  

  การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองสองแนว เป็นการสร้างมิตท่ีิหลากหลายให้กบัแนวทํานอง

ให้รู้สกึผอ่นคลาย , อดึอดั หรือ คงท่ี ซึง่ความสมัพนัธ์ของทิศทาง (Motion) การเคล่ือนทํานองสองแนว

เป็นองค์ประกอบอีกอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานองโดยมีรายละเอียดดงันี ้

  พบวา่มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) ระหวา่งแนวทํานอง

ของไวโอลิน 1 (Violin 1) แนวทํานองของ ไวโอลิน 2 (Violin 2)และเชลโล  (Cello) ในห้องเพลงท่ี 9-32 

โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

  มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) ระหวา่งแนวทํานองทัง้ 3 

แนวในห้องเพลงท่ี  9-15 และ 23-29 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) 

ระหวา่งแนวทํานองของไวโอลิน 1 (Violin 1) แนวทํานองของ ไวโอลิน 2 (Violin 2) ในห้องเพลงท่ี  16-

22 และ 30-32 และระหวา่งแนวทํานองของไวโอลิน 1 (Violin 1) และแนวทํานองของ เชลโล  (Cello) 

ในห้องเพลงท่ี 44-57(รวมได้ 14 ห้องเพลง) ทัง้หมดรวมได้ 38 ห้องเพลง ดงัตวัอยา่ง 

  แบบขนาน แนวทํานองทัง้ 3 แนวในห้องเพลงท่ี 9-15 และ 23-29  

 
 

  แบบขนาน แนวทํานองทัง้ 2 แนวในห้องเพลงท่ี 16-22 และ 30-32 
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  พบวา่มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) ระหวา่ง แนว

ทํานองของ ไวโอลิน 2 (Violin 2) และแนวทํานองของ เชลโล (Cello) ในห้องเพลงท่ี 16, 17, 18, 20, 21, 

30, 31, 33, 34, 37, 41 และ 42 (รวมได้ 12 ห้องเพลง) ดงัตวัอยา่ง 

 
 

  พบวา่มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง (Oblique motion) ระหวา่งแนวทํานอง

ของ ไวโอลิน 2 (Violin 2) และแนวทํานองของ  เชลโล (Cello) ในห้องเพลงท่ี  16, 17, 18, 19, 20, 21, 

22 , 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44 และระหวา่งแนวทํานองของ  ไวโอลิน 1 (Violin 1) และแนว

ทํานองของไวโอลิน 2 (Violin 2)ในห้องเพลงท่ี 32, 33  ทัง้หมดรวมได้ 17 ห้องเพลงดงัตวัอยา่ง 

  แบบเฉียง(Oblique motion) ระหวา่งแนวทํานองของ  ไวโอลิน 2 (Violin 2) และแนว

ทํานองของ เชลโล (Cello) 

 
 

  แบบเฉียง(Oblique motion) ระหวา่งแนวทํานองของ  ไวโอลิน 1 (Violin 1) และแนว

ทํานองของ ไวโอลิน 2 (Violin 2) 
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 2.1.2 องค์ประกอบทางด้านจังหวะ (Rhythm) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตร

แหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) พบวา่ บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal 

Banquet) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ซึง่สามารถวิเคราะห์ จากจํานวนห้องเพลง

ทัง้หมด 50 ห้องเพลง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  อัตราจังหวะ(Time signature) 

  การวิเคราะห์ อตัราจงัหวะ (Time signature) ของบทเพลงจะทําให้ทราบถึงพืน้ฐาน

ทางอารมณ์ของบทเพลงวา่ในจงัหวะใดควรเน้น  (Accented) หรือไมค่วรอยา่งไร ในอารมณ์นัน้เป็น

จงัหวะหนกั-เบา (Strong beat-Weak beat) อยา่งไร ซึง่ในบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักา

สกุะ (Royal Banquet) ใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) ทัง้หมดโดย 

พบวา่ มีการใช้อตัราจงัหวะแบบ 4/4 ในห้องเพลงท่ี 2-57 (รวมได้ 56 ห้องเพลง)  

 

  อัตราความเร็ว (Tempo)  

  อตัราความเร็ว  (Tempo) ความเร็วของบทเพลงเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการรับรู้และ

ความสามารถท่ีจะชีช้ดัให้เห็นถึงภาพองค์รวมของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  

(Royal Banquet) วา่มีอารมณ์ไปในทิศทางใด ซึง่พบวา่ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 75 ในห้อง

เพลงท่ี 2-57 (รวมได้ 56 ห้องเพลง) 

  กระสวนจังหวะ (Rhythmic) 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ถือเป็นองค์ประกอบหลกัของบทเพลงท่ีเป็นทํานองหลกั

อยา่งหนึง่ท่ีเป็นวิธีการส่ือความหมายด้วยทํานองแบบไมมี่ระดบัเสียง (Non-Pitch) โดยท่ีสามารถส่ือให้

เห็นได้ถึงภาพองค์รวมทัง้หมดทางอารมณ์ของจงัหวะในบทเพลงนัน้ได้อยา่งชดัเจน ซึง่ในบทเพลง

ประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet) ไมมี่การใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ใดๆ 

แตจ่ะใช้ฆ้องชวา  (Java Gong) หรือ เป็นการใช้เพ่ือคมุจงัหวะไว้  ในทุกหวัห้องเพลง ซึง่ทําหน้าท่ี

เหมือนกบัแนวเบส  (Bass) ในห้องเพลงท่ี 2-15 ร่วมด้วยการใช้เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภท

ทองเหลืองท่ีใช้มือหรือนิว้ตี (Finger Cym)ในห้องเพลงท่ี  1-20 การทํางานของ ฮาร์ป (Harp)ถือวา่เป็น

หลกัท่ีสําคญัท่ีสดุในภาคการทํางานของจงัหวะในบทเพลงนี ้  โดยใ ช้วิธีการดําเนนิกระจายโน้ต  

(Arpeggio)ในกลุม่เสียงประสานบรรเลงคูก่นัไปตัง้แตใ่นห้องเพลงท่ี 10-56 ดงัภาพด้านลา่งเป็นต้น 

  ตวัอยา่งแสดงองค์ประกอบของเคร่ืองดนตรีหลกัด้านจงัหวะ  
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  ตวัอยา่งวิธีการดําเนนิกระจายโน้ต (Arpeggio)ของ ฮาร์ป (Harp)และชวาฆ้อง(Java 

Gong) 

 

 
 

  ตวัอยา่งวิธีการดําเนนิกระจายโน้ต (Arpeggio)ของ ฮาร์ป (Harp)และการใช้เคร่ือง

ประกอบจงัหวะประเภททองเหลืองท่ีใช้มือหรือนิว้ตี(Finger Cym) 

 

\  

 

  ตวัอยา่งวิธีการดําเนนิกระจายโน้ต (Arpeggio) ของ ฮาร์ป (Harp) ในห้องเพลงท่ี 21-

56 ท่ีใช้ประกอบจงัหวะเคร่ืองเดียวจนจบเพลง 
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   การจบบทเพลงในห้องเพลงท่ี 56 

 
 

 2.1.3 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ของบทเพลงประจํา

ตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet) พบวา่ บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักา

สกุะ (Royal Banquet) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ซึง่สามารถวิเคราะห์ 

ได้ในรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  การดาํเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) 
2    C6 C6 C C Db Db C C 

Db Eb Fm Db C F D D 

Eb Eb D D Eb Eb F F 

Gm Gm Eb Eb D D Gm Gm 

Eb Eb Eb E E E E D# 

D# D# D# E E F# F# G#m 

G#m E E D# D# G#m G#m G#m 

 

  จากตารางคอร์ด (Chord) เร่ิมต้นการห้องเพลงท่ี 2-57 สามารถวิเคราะห์การดําเนิน

เสียงประสาน (Harmonic progression) ของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal 

Banquet) โดยพบวา่ บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) ตัง้แตเ่ร่ิมต้น

จนจบบทเพลง มีการดําเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) ในลกัษณะท่ีสามารถจําแนก

คอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ได้ดงันี ้

 
2    I6 I6 V V VI VI V VI 

VI VII(Subtonic) im VI V7 I (m-M) V7 V7 

VI VI V7 V7 VI VI VII(Subtonic) VII(Subtonic) 

Im Im VI VI V7 V7 Im Im 

VI VI VI VI(Chromatic) VI VI VI V7 

V7 V7 V7 VI VI VII(Subtonic) VII(Subtonic) Im 

Im VI VI V7 V7 Im Im Im 
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  จะเห็นได้วา่ คอร์ด(Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด (Chord) 

แบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียงแบบไมเนอร์(Minor) เป็นหลกัโดยมีรายละเอียดดงันี ้

  โดยท่ีในห้องเพลงท่ี 2-3 อยูใ่นไดอาโทนกิ คอร์ด  (Diatonic Chord) โดยเป็นคอร์ด C6 

ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 1 ในบนัไดเสียง C Major Scale ด้วยวิธีการกระจายคอร์ด  (Arpeggio) โดยเน้นท่ีโน้ต

ตวั C E G และ A เป็นหลกั   

  ในห้องเพลงท่ี 4-10 และ 13-14 เป็นคอร์ดในกลุม่บนบนัไดเสียงแบบไมเนอร์ไดอาโทนิก 

ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 5 และ 6 สลบักนั ในลกัษณะการเปล่ียนขึน้และลงเป็นแบบคร่ึงเสียง (Chromatic) 

  ในห้องเพลงท่ี 11-12 เป็นการใช้คอร์ด Eb ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  7บนในไดอาโทนิก คอร์ด  

(Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง Fm แบบเนเชอรัลไมเนอร์  (Natural minor scale) ท่ีไมไ่ด้มีโทนเป็น

แบบลีดดงิโทน (Leading-tone) เพ่ือเข้าหาคอร์ด Fm  

  ในห้องเพลงท่ี 14-15 เป็นการใช้คอร์ดท่ี  C ซึง่บทบาทเดมิทําหน้าท่ีเป็นคอร์ด V7 ใน

บนัไดเสียง F ไมเนอร์ โดยในห้องเพลงท่ี 14-15 เป็นการใช้คอร์ด V7 ร่วมกนั (Dominant pedal chord) 

ด้วยการเปล่ียนเป้าหมายมาเป็น F เมเจอร์ ถือเป็นการเปล่ียนโทนจากไมเนอร์โทนเป็นเมเจอร์โทน ซึง่

จะทําให้สดใสขึน้ 

  ในห้องเพลงท่ี 16-23 เป็นการดําเนินคอร์ดในกลุม่บนบนัไดเสียงแบบไมเนอร์ไดอาโทนิก 

ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 5 และ 6 สลบักนั ในลกัษณะการเปล่ียนขึน้และลงเป็นแบบคร่ึงเสียง (Chromatic) 

  ในห้องเพลงท่ี  24-25 และ 26 เป็นการใช้คอร์ด F ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 7บนในไดอาโทนิก 

คอร์ด (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง Gm แบบเนเชอรัลไมเนอร์  (Natural minor scale) ท่ีไมไ่ด้มี

โทนเป็นแบบลีดดงิโทน (Leading-tone) เพ่ือเข้าหาคอร์ด Gm 

  ในห้องเพลงท่ี  36-37 เป็นเปล่ียนคอร์ดจาก Eb มา E ถึงวา่เป็นอยา่งฉบัพลนั (Abrupt 

modulation) ซึง่ไมมี่การใช้คอร์ดร่วมกนั เป็นในลกัษณะของเสียงท่ีลงมาคร่ึงเสียงแล้วเปล่ียนบนัไดเสียง

ทนัที  

  ในห้องเพลงท่ี  37-57 เป็นการดําเนินคอร์ดในกลุม่บนบนัไดเสียงแบบไมเนอร์ ไดอาโท

นิก (Minor diatonic Chord) บนบนัไดเสียง G#m  

  ในห้องเพลงท่ี 46-47 เป็นการใช้คอร์ด F# ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  7บนในไดอาโทนิก คอร์ด  

(Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง G#m แบบเนเชอรัลไมเนอร์  (Natural minor scale) ท่ีไมไ่ด้มีโทนเป็น

แบบลีดดงิโทน (Leading-tone) เพ่ือเข้าหาคอร์ด G#m 

  บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) จบด้วยคอร์ดท่ี  1 

ไมเนอร์  

 

ซึง่เป็นการจบแบบสมบรูณ์ (Perfect cadence)  
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  การเปล่ียนกุญแจเสียง (Harmonic Modulation)  

  การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) จะให้ความรู้สกึถึงการเปล่ียนแปลง

อารมณ์หรือบรรยากาศให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ 

(Royal Banquet) โดยพบวา่  

  ในห้องเพลงท่ี 2-3ใช้กญุแจประจําเสียง C Major ดงัภาพโน้ตและกญุแจเสียง 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 4-15 ใช้กญุแจประจําเสียง F Minor ดงัภาพโน้ตและกญุแจเสียง 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 16-36 ใช้กญุแจประจําเสียง G Minor ดงัภาพโน้ตและกญุแจเสียง 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 37-57 ใช้กญุแจประจําเสียง G# Minor ดงัภาพโน้ตและกญุแจเสียง 

 

 
 

  เทคนิคการเปล่ียนกญุแจพบวา่  ในห้องเพลงท่ี 3-4 เป็นการใช้คอร์ดท่ี  C ในบทบาทท่ี

ตา่งกนัโดยในห้องเพลงท่ี  2-3 ใช้ในบทบาทท่ีมีลกัษณะเป็นกลุม่เสียงโทนิกสว่นในห้องเพลงท่ี  4-5 ใช้

ในบทบาทท่ีมีลกัษณะเป็น กลุม่เสียงดอมมิเนินท์  ซึง่จดัวา่เป็นการใช้คอร์ดร่วม  (Pedal Chord) ใน

รูปแบบหนึง่ของการเปล่ียนกญุแจเสียงแบบไดอาโทนิก (Diatonic modulation) 
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  ในห้องเพลงท่ี 14-15 เป็นการใช้คอร์ดท่ี  C ซึง่บทบาทเดมิทําหน้าท่ีเป็นคอร์ด V7 ใน

บนัไดเสียง F ไมเนอร์ โดยในห้องเพลงท่ี 14-15 เป็นการใช้คอร์ด V7 ร่วมกนั (Dominant pedal chord) 

ด้วยการเปล่ียนเป้าหมายมาเป็น F เมเจอร์ ถือเป็นการเปล่ียนโทนจากไมเนอร์โทนเป็นเมเจอร์โทน ซึง่

จะทําให้สดใสขึน้ 

  และในห้องเพลงท่ี  36-37 เป็นเปล่ียนคอร์ดจาก Eb มา E ถึงวา่เป็นอยา่งฉบัพลนั  

(Abrupt modulation) ซึง่ไมมี่การใช้คอร์ดร่วมกนั เป็นในลกัษณะของเสียงท่ีลงมาคร่ึงเสียงแล้วเปล่ียน

บนัไดเสียงทนัที  

  บทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) 

  จากการวิเคราะห์รายละเอียดตา่งๆ ทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) สามารถ

จําแนกออกเป็นรูปแบบตามลกัษณะพืน้ฐานด้านการประพนัธ์ได้ดงันี ้   

  รูปแบบท่ี 1 กลุม่เสียงโทนิก (Tonic Sound) ได้แก่ C6, Fm, Gm, G#m รวมได้ 12 ครัง้ 

  รูปแบบท่ี 2 กลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์  (Subdominant Sound) ได้แก่ Db, Eb, E รวม

ได้ 17 ครัง้  

  รูปแบบท่ี 3 กลุม่เสียงดอมมิเนินท์  (Dominant Sound) ได้แก่  C, D, D# Eb, F, F#

รวมได้ 27 ครัง้  

 

 2.1.4 องค์ประกอบทางด้านสีสันของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) 

 เสียงในสภาวะแวดล้อมของสถานท่ีในสงัคมท่ีตา่งกนั เสียงดนตรีก็จะส่ือถึงความรู้สกึนกึคดิ

และจนิตนาการท่ีตา่งกนัซึง่สามารถบง่บอกถึงภมูลํิาเนาของสําเนียงเสียงภาษาของดนตรีนัน้ๆได้  ซึง่

เปรียบได้กบัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบับทเพลงนัน้ด้วย  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบท างด้าน

สีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) ของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet) 

พบวา่ บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) นัน้มีองค์ประกอบทางด้าน

สีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) โดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ได้แก่ 

  กลุม่ ท่ี 1 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านแนวทํานอง (Melody Group) ได้แก่    

1 ไวโอลิน 1 (Violin 1), 2 ไวโอลิน 2 (Violin 2), 3 เชลโล (Cello) 

  กลุม่ท่ี 2 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านแนวทํานอง เชิงชาตพินัธ์  (Melody Gimmick 

Group)ได้แก่ 1 ฆ้องชวา (Java Gong) 2 ซารอนขนาดกลาง (Saron Mid) 3 บอนงั (Bonang) 4 กาเมลนั 1 

(Gamelan 1) 5 กาเมลนั 2(Gamelan 2) 6 เคร่ืองดนตรีประเภทดีดชนิดมีหมดุปรับเสียงหุม่ด้วยหนงัสตัว์

ของอินโดนีเซีย (Plugged Tanbur) 
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  กลุม่ท่ี 3 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการประสานเสียง (Harmony Group) ได้แก่   

1 เคร่ืองสายท่ีบรรเลงเป็นคอร์ด (String Chord) 

  กลุม่ท่ี 4 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm Group) ได้แก่ 1 ฮาร์ป

(Harp) 2 ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng)เป็นเคร่ืองประกอบจงัหวะ  

(Idiophone) 3 เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภททองเหลืองท่ีใช้มือหรือนิว้ตี (Finger Cym)  

   ซึง่สามารถ รวมได้ทัง้หมด 13 เคร่ืองดนตรี  (Instruments) โดยสว่นใหญ่เป็นเคร่ือง

ดนตรีท่ีมีเสียงเป็นธรรมชาต ิ(Acoustic) ท่ีมีโทนเสียงเชงิอตัลกัษณ์มาเป็นสว่นประกอบด้วย 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ปร ะกอบหลักของดนตรี ของบทเพลงประจาํตอนพันธมิตร

แห่งนครลังกาสุกะ (Royal Banquet) 

 บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย 

พงษ์ประภาพนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเสริมความสําคญัให้กบัพระอจัฉริยะภาพ

ของรายาฮีเจาและองค์หญิงบรูิซึง่เป็นตวัละครหลกัของเร่ือง และเป็นการส่ือสารถ่ายทอดอารมณ์ให้

เห็นถึงบรรยากาศแหง่การต้อนรับจดัเลีย้งให้กบัพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ โดยสามา รถวิเคราะห์

รายละเอียดท่ีสําคญัในด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) พบวา่ บนัไดเสียง  (Scale)ประกอบด้วย 4 บนัได

เสียงได้แก่  บนัไดเสียง  (Scale)ท่ี 1 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) C Pentatonic Major  บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 

2 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) F Harmonic minor เป็นบนัไดเสียง F Harmonic minor scale ท่ีมีการใช้โน้ต

เข้ามาประดบัในลกัษณะแบบการใช้โน้ตเกลา  (Resolution) จากโน้ตเสียงกระด้างเข้าหาโน้ตหลกั และ 

หลงัจากนัน้ใช้โน้ตหลกัในบนัได  F Harmonic minor scale บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 3 ใช้บนัไดเสียง 

(Scale) G Harmonic Minor เป็นบนัไดเสียง  G Harmonic minor scale ท่ีมีการใช้โน้ตเข้ามาประดบั

ในลกัษณะแบบการใช้โน้ตเกลา  (Resolution) จากโน้ตเสียงกระด้างเข้าหาโน้ตหลกั  และ บนัไดเสียง  

(Scale) ท่ี 4 ใช้บนัไดเสียง (Scale) G# Harmonic Minor โดยชว่งเสียงต่ําสดุแล ะเสียงสงูสดุ  (F#3-D6) 

มีความหา่งเทา่กบั  2 Octavesรวมอีกคู ่6 ไมเนอร์ เทา่กบั คู ่21 Minor ซึ่ งเป็นขัน้คูผ่สม (Compound 

interval) เป็นการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) มากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบข้าม

ขัน้ (Disjunct motion)125 ตอ่ 62 ครัง้  ด้านความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship)พบวา่

ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval)ท่ีใช้ในการประพนัธ์ทํานองในบทเพลงใช้ ขัน้คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) 

รวมได้ 53 ครัง้ มากท่ีสดุรองจากนัน้ใช้ ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) รวมได้ 42 ครัง้ ใช้ขัน้คู ่5 

เพอร์เฟค  (Perfect fifth) รวมได้ 40 ครัง้  ใช้ขัน้คู ่6 เมเจอร์  (Major sixth) รวมได้ 28 ครัง้  ใช้ขัน้คู ่3     

ไมเนอร์  (Minor third)รวมได้ 11 ครัง้  ใช้ขัน้คู ่7 ไมเนอร์  (Minor seventh) รวมได้ 9 ครัง้   ใช้ขัน้คู ่7 

เมเจอร์ (Major seventh) รวมได้ 7 ครัง้ ใช้ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) รวมได้ 6 ครัง้  ใช้คู ่5 ดมิิ
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มินิชท์ (Diminished fifth)รวมได้ 5 ครัง้ ใช้ขัน้คู ่3 เมเจอร์ (Major third)รวมได้ 3 ครัง้ ใช้ขัน้คู ่1 เพอร์เฟค 

(Perfect unison)และขัน้คู ่4 ออกเมนเทด (Augmented fourth)รวมได้ 1 ครัง้ ในขณะท่ีความสมัพนัธ์

ของทิศทาง(Motion) พบวา่มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) มากท่ีสดุ 38 ครัง้ 

รองลงมาการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง (Oblique motion)17 ครัง้และท้ายสดุเป็นการเคล่ือน

ทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) 12 ครัง้ และ  มีวิธีการพฒันาแนวทํานองด้วย

วิธีการใช้โน้ตเข้ามาประดบัในลกัษณะแบบการใช้โน้ตเกลา  (Resolution) จากโน้ตเสียงกระด้างเข้าหา

โน้ตหลกั และการพฒันาไปตามการเปล่ียนกญุแจเสียง  (Harmonic Modulation)โดยใช้โน้ตใกล้เคียง

เป็นหลกั 

 องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) พบวา่ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  56 ห้องเพลง

ของบทเพลง การใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) ทัง้หมด โดยใช้อตัรา

จงัหวะแบบ  4/4 โดยมีมีอตัราความเร็ว  (Tempo) ของบทเพลงเป็นระดบัอตัราความเร็ว  (Tempo) 

เทา่กบั 75 ตลอดทัง้บทเพลงโดยไมพ่บการใช้ กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ใดๆมีเฉพาะเคร่ืองประกอบ

จงัหวะประเภทฆ้องชวา โดยเป็นการใช้เพ่ือคมุจงัหวะไว้  ในทกุหวัห้องเพลง ซึง่ทําหน้าท่ีเหมือนกบัแนว

เบส (Bass) ร่วมด้วยการใช้เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภททองเหลืองท่ีใช้มือหรือนิว้ตี  (Finger Cym)

และการทํางานของ ฮาร์ป (Harp)ถือวา่เป็นหลักท่ีสําคญัท่ีสดุในภาคการทํางานของจงัหวะในบทเพลง

นี ้โดยใช้วิธีการดําเนนิกระจายโน้ต (Arpeggio)ในกลุม่เสียงประสานบรรเลงคูก่นัไป 

 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony)พบวา่คอร์ด(Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์

สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด  (Chord) แบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียงแบบไมเนอร์  (Minor) 

เป็นหลกั 

 วิธีการเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) ใช้วิธีแบบ ดอมมิเนินท์ เพดเดลิ คอร์ด 

(Dominant pedal chord) และการเปล่ียนอยา่งฉบัพลนั  (Abrupt modulation) ซึง่ไมมี่การใช้คอร์ด

ร่วมกนั ใช้วิธีจบด้วยคอร์ดท่ี 1 ไมเนอร์  

 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดยสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมี

เสียงเป็นธรรมชาต ิ(Acoustic) โดยท่ีมีโทนเสียงเชงิอตัลกัษณ์มาเป็นสว่นประกอบด้วย ใช้เคร่ืองประกอบ

จงัหวะประเภทฆ้องชวาหรือกาเมลนั (Java Gong or Gamelan) ร่วมด้วยเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภท

ทองเหลืองท่ีใช้มือหรือนิว้ตี (Finger Cym) เป็นหลกัเชงิอตัลกัษณ์ทางชาตพินัธ์ (Ethnic) โดยความสําคญั

ของทํานองอยูก่ารใช้เคร่ืองสายประเภทไวโอลิน 1และ 2 และ เชลโล (Cello) เป็นหลกัในการดําเนิน

แนวทํานอง  

ซึง่เป็นการจบแบบสมบรูณ์  (Perfect cadence) โดยท่ีภาพองค์

รวมของบทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) ของบทเพลงให้ความสําคญักบักลุม่เสียงดอมมิเนินท์ 

(Dominant Sound) มากท่ีสดุ คดิเป็นร้อยละ 48.21 ตามด้วยกลุม่เสียงซบัดอมมเินนิท์  (Subdominant 

Sound) คดิเป็นร้อยละ 30.35 และกลุม่เสียงโทนิก (Tonic Sound) คดิเป็นร้อยละ 21.42 
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 วิชาดูหลํ่าและการเจริญวัยของปารี (Doolum) 
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  บทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) เป็นบทเพลงท่ี        

คณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเสริมความสําคญัให้เห็นถึง

วิถีของกลุม่คนสองกลุม่ท่ีมี วิถีชีวิตเก่ียวข้องกบัวิชาดหูลํา  โดยท่ีความสําคญัในตอนนีจ้ะไปอยูท่ี่ ปารี

กบัลงุอนัยา และ อีกาดํากบัให้กบัองค์รายเจ้าชายราไว  

 

 2.1.1 องค์ประกอบทางด้านทาํนอง (Melody) 

  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody) ของบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ํา

และการเจริญวยัของปารี  (Doolum) พบวา่ บทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  

(Doolum) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody) ทัง้หมดเป็นกลุม่แนวทํานองของ เป็นหลกั โดย

มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  บันไดเสียง(Scale)  
  การใช้บนัไดเสียง  (Scale) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาบนัไดเสียง (Scale) 

มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ประกอบไปด้วย 1 บนัไดเสียง (Scale) ดงันี ้

  บนัไดเสียง (Scale) ในบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum) 

ทัง้หมด ใช้บนัไดเสียง  (Scale) Eb Natural minor scale ตัง้แตห้่องเพลงท่ี 5-140 โดยการบรรเลงเสียง

หลกัของเคร่ืองดนตรีแตล่ะเคร่ืองจะบรรเลงในลกัษณะของสําเนียงเฉพาะเคร่ือง ซึง่สว่นมากจะเป็นใน

รูปแบบโน้ตประดบั  (Ornament) และประกอบวิธีการใช้โน้ตเกลา  (Resolution) จากโน้ตเสียงกระด้าง

เข้าหาโน้ตหลกัดงันี ้
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  กลุม่เคร่ืองดนตรีเกชาป่ี (Kecapi) ในห้องเพลงท่ี 5-8 

 
 

  กลุม่เคร่ืองดนตรี รีบบั (Rebab) ในห้องเพลงท่ี 9-12, 25-28 

 
 

  กลุม่เคร่ืองดนตรี ซูหลิง (Suling) ในห้องเพลงท่ี 13-24, 62-70, 75-78, 87-90 

 
 

  กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง (Wood Percussion) ในห้อง

เพลงท่ี 29-61 

 
 

  กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองป่ีเซรูไน(Serunai)และเสียงร้อง(Vocal Group)ในห้องเพลงท่ี 

91-140 

 
 

  กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองกาเมลนั (Gamelan) ในห้องเพลงท่ี 29-106 
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  ช่วงเสียง (Range) 

  การใช้ชว่งเสียง  (Range) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาชว่งเสียง (Range) 

มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่ประกอบด้วย  เสียงต่ําสดุของบทเพลงคือเสียง Db4 เม่ือ

เปรียบเทียบกบั Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่ใต้บรรทดัท่ี  1 ของกญุแจซอล  (G clef)ซึง่ปรากฏ

ในห้องเพลงท่ี  92, 96, 100, 104, และ 127 สว่นระดบัเสียงสงูสดุ  คือเสียง Gb5 เม่ือเปรียบเทียบกบั 

Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่คาบเหนือบรรทดัท่ี 5 ของกญุแจซอล  (G clef)ซึง่ปรากฏในห้อง

เพลงท่ี 137 ดงันี ้

  เสียงต่ําสดุ กลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) (Db4) ในห้องเพลงท่ี 92, 96, 100, 104, 127 

 

 
 

  เสียงสงูสดุ กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองป่ีเซรูไน(Serunai)  Gb5 ในห้องเพลงท่ี 137 

 

 
 

  สรุปได้วา่ เสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ  (Db4-Gb5) มีความหา่งเทา่กบั  1 Octavesรวม

อีกคู ่4 เพอร์เฟค เทา่กบั คู ่12 เพอร์เฟค ซึ่ งเป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) 

 

  การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

  การเคล่ือนทํานอง (Motion) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเคล่ือน

ทํานอง (Motion) มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการ

เจริญวยัของปารี  (Doolum) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้  (Conjunct motion) มาเป็น

องค์ประกอบในการประพนัธ์ดงันี ้
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  กลุม่เคร่ืองดนตรี รีบบั  (Rebab) ในห้องเพลงท่ี 9-12, 25-28 รวมได้ 50 ครัง้ กลุม่

เคร่ืองดนตรี ซูหลิง (Suling) ในห้องเพลงท่ี 13-24, 62-70, 75-78, 87-90 รวมได้  115 ครัง้ กลุม่เคร่ือง

ดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง (Wood Percussion) ในห้องเพลงท่ี 29-61 รวมได้ 165 

กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองกาเมลนั  (Gamelan)  ในห้องเพลงท่ี  29-106 รวมได้ 78 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 

408 ครัง้ตอ่ชว่งเสียง 
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  กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองป่ีเซรูไน(Serunai) และเสียงร้อง  (Vocal Group) ในห้องเพลงท่ี  

91-140 รวมได้ 207 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

ของบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum)  มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทาง

ขึน้หรือลงท่ีไมเ่กินไปกวา่คู ่ 2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํานอง (Unison) โดยพบในกลุม่เคร่ือง

ดนตรี รีบบั  (Rebab) ในห้องเพลงท่ี 9-12, 25-28 รวมได้ 50 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ตกลุม่เคร่ืองดนตรี ซหูลงิ 

(Suling) ในห้องเพลงท่ี 13-24, 62-70, 75-78, 87-90 รวมได้ 115 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต กลุม่เคร่ืองดนตรี

เคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง (Wood Percussion) ในห้องเพลงท่ี 29-61 รวมได้ 165 ครัง้ตอ่

ชว่งโน้ต กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองกาเมลนั  (Gamelan) ในห้องเพลงท่ี  29-106 รวมได้ 78 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต  

ทัง้หมดรวมได้ 408 และ ในกลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองป่ีเซรูไน (Serunai) และเสียงร้อง  (Vocal Group) ใน

ห้องเพลงท่ี  91-140 ทัง้หมดรวมได้ 207 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct 

motion) ทัง้หมดรวมได้ 408+207= 615 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 
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  การเคล่ือนทาํนองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการ

เจริญวยัของปารี  (Doolum) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้  (Disjunct motion) มาเป็น

องค์ประกอบในการประพนัธ์ดงันี ้

 
 

  กลุม่เคร่ืองดนตรี ซูหลิง (Suling) ในห้องเพลงท่ี 13-24, 62-70, 75-78, 87-90  รวมได้ 

94 ครัง้และกลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง (Wood Percussion) ในห้องเพลงท่ี 

29-61 รวมได้ 77 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 171 ครัง้ตอ่ชว่งเสียง 
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  กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองป่ีเซรูไน (Serunai)และเสียงร้อง (Vocal Group)ในห้องเพลงท่ี  

91-140 รวมได้ 62 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต   

  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

ของบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum)มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทาง

ขึน้หรือลงท่ีไมต่ํ่าไปกวา่คู ่ 3 ขึน้ไป โดยพบในกลุม่เคร่ืองดนตรี ซูหลิง (Suling) ในห้องเพลงท่ี 13-24, 

62-70, 75-78, 87-90   รวมได้ 94  ครัง้ กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง (Wood 

Percussion) ในห้องเพลงท่ี 29-61 รวมได้ 77 ครัง้รวมได้ 171ครัง้ และ กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองป่ีเซรูไน

(Serunai)และเสียงร้อง (Vocal Group) ในห้องเพลงท่ี  91-140 รวมได้ 62 ครัง้ การเคล่ือนทํานองแบบ

ข้ามขัน้ (Disjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 171+62=233 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

  สรุปวา่การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 615 ครัง้ตอ่

ชว่งโน้ตมากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 233 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

  ความสัมพันธ์ของทาํนอง (Melody relationship) 

  ความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody 

Line) ของบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้

นําเอาวิธีการเรียบเรียงความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ระหวา่งแนวทํานองของกลุม่

เสียงร้อง (Vocal Group) แนวทํานองของเสียงร้องนํา  (Solo lead) และ แนวทํานอง ของป่ีเซรูไน  

(Serunai) ในห้องเพลงท่ี  91-107 และ ห้องเพลงท่ี 126-140 ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในการ

ประพนัธ์ทํานองของบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) สามารถ

วิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้
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  ความสัมพันธ์ของขัน้คู่ (Interval) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ท่ีมีแนวทํานองท่ีความสําคญัมากกวา่หนึง่

แนวทํานองขึน้ไป ถึงได้เป็นการสร้างมิตทิางมโนคต ิ(Image) พิเศษให้กบัแนวทํานองนัน้ ซึง่ความสมัพนัธ์

ของขัน้คู ่(Interval relationship) เป็นองค์ประกอบอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลั กษณ์ให้กบัแนวทํานอง

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ แนวทํานองประกอบไปด้วย 3 แนวทํานองได้แก่      

ป่ีเซรูไน(Serunai) ในแนวทํานองด้านบนสดุ , กลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) ในแนวทํานองท่ี 2 จาก

ด้านบน และ เสียงร้องนํา  (Solo lead) ในแนวทํานองด้านลา่งสดุในห้องเพลงท่ี 91-107และ ห้องเพลง

ท่ี 126-140  โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

  แบบท่ี 1 ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่ (Interval) ระหวา่ง กลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) 

และ เสียงร้องนํา (Solo lead) โดยความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval) ท่ีมีทิศทางใกล้เคียงกบัความสมัพนัธ์

ของขัน้คู ่1 เพอร์เฟค (Perfect unison) ซึง่กลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) จะทําหน้าท่ีเป็นแนวทํานอง

หลกั โดยท่ี เสียงร้องนํา  (Solo lead) จะทําหน้าท่ีเป็นแนวทํานองหลกัผสมกบัการประดบัทํานอง  

(Melodic variation)  
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  แบบท่ี 2 ความสมัพนั ธ์ของขัน้คู ่ (Interval) ระหวา่ง กลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) 

และ ป่ีเซรูไน(Serunai) มีความสมัพนัธ์ของขัน้คู่  (Interval) โดยท่ีกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) จะทํา

หน้าท่ีเป็นแนวทํานองหลกั และ ป่ีเซรูไน(Serunai)จะทําหน้าท่ีเป็นการประดบัทํานอง (Melodic variation)

ท่ีมีทิศทางการเคล่ือนทํานองไปในทางเดียวกนัท่ีอาจจะไมไ่ด้มาในจงัหวะเดียวกนัแบบสนิท แตจ่ะ

เป็นไปในลกัษณะของการรองรับกนัในบางจงัหวะหรือสอดทํานองซึง่กนัและกนั ดงันัน้การวิเคราะห์จะ

วิเคราะห์โดยให้ความสําคญัท่ีโน้ตท่ีเป็นเป้าหมายหลกัของโน้ตประดบัแบบหลกั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval) 

  คู ่1 เพอร์เพค (Perfect unison) ในห้องเพลงท่ี  94, 95, 97, 100, 101, 102, 105, 

127, 128, 129, 132, 133, 136 และ137 (Db4-Db4), (F4-F4), (Gb4-Gb4),(Ab4-Ab4), (A4-A4), 

(Bb4-Bb4),(Bb4-Bb4),(Gb5-Gb5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 19 ครัง้ 

  คู ่3 เมเจอร์ (Major third) ในห้องเพลงท่ี 97, 98, 99, 102, 105, 106, 107, 132 และ 

135 (Gb4-Bb4) (A4-Db5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 10 ครัง้  

  คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ในห้องเพลงท่ี 94, 96, 97, 104, 135, 136, (Bb4-Db5)(,F4-

Ab4),(G4-Bb4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 7 ครัง้ 

  คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) ในห้องเพลงท่ี  93, 94, 95, 99, 103, 130,131, 132, 

135, 137 (Ab4-Db5) (Gb4-Cb5) (Eb4-Ab4) (Db5-Gb5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval)

ทัง้หมดรวมได้  14 ครัง้ 

  คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ในห้องเพลงท่ี  92, 94, 95, 94, 96, 99, 102, 105, 132 

และ 134 (Gb4-Db5) (Db4-Ab4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 10 ครัง้ 

  คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) ในห้องเพลงท่ี 135 (Db4-Bb4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 

  คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) ในห้องเพลงท่ี  92 (F4-Db5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 

  คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ในห้องเพลงท่ี  92, 99 และ100 (Db4-Db5) (F4-F5) 

ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 3 ครัง้ 
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  ขัน้คู่เสียงกระด้าง (Dissonant interval) 

  คู ่2 เมเจอร์ (Major second) ในห้องเพลงท่ี 94, 96, 98, 104, 106, 133, 134,136, 

138, 139 และ140 (A4-Bb4) (Db5-Eb5) (Gb4-Ab4) (Cb5-Db5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) 

ทัง้หมดรวมได้ 17 ครัง้ 

  คู ่2 ไมเนอร์ (Minor second) ในห้องเพลงท่ี 96, 97และ 105 (Db5-D5) (A4-Bb4) 

ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ในห้องเพลงท่ี 100 (F4-Gb5) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม  +1Octave 

(Compound interval) ทัง้หมดรวมได้ 4 ครัง้ 

  คู ่7 เมเจอร์  (Major seventh) ในห้องเพลงท่ี 100 (Gb4-F5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 

  สรุปวา่คู ่1 เพอร์เพค (Perfect unison) ทัง้หมดรวมได้  19 ครัง้ มากท่ีสดุ คู ่2 เมเจอร์ 

(Major second) ทัง้หมดรวมได้  17 ครัง้ คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) ทัง้หมดรวมได้  14 ครัง้ คู ่5 

เพอร์เฟค (Perfect fifth) และ คู ่3 เมเจอร์ (Major third)ทัง้หมดรวมได้ 10 ครัง้ คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) 

ทัง้หมดรวมได้  7 ครัง้ คู ่ 2 ไมเนอร์  (Minor second) ทัง้หมดรวมได้  4 ครัง้ คู ่ 8 เพอร์เฟค (Perfect 

octave) ทัง้หมดรวมได้  3 ครัง้ คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth)และ คู ่7 เมเจอร์ 

(Major seventh)ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 

 

  ความสัมพันธ์ของทศิทาง (Motion)  

  การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองสองแนว เป็นการสร้างมิตท่ีิหลากหลายให้กบัแนวทํานอง

ให้รู้สกึผอ่นคลาย , อดึอดั หรือ คงท่ี ซึง่ความสมัพนัธ์ของทิศทาง (Motion) การเคล่ือนทํานองสองแนว

เป็นองค์ประกอบอีกอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานองโดยมีรายละเอียดดงันี ้

  พบวา่การเคล่ือนทํานองสองแนว (Motion) เป็นการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบคล้าย  

(Direct motion) ระหวา่งแนวทํานองของ ป่ีเซรูไน (Serunai), กลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) และ เสียง

ร้องนํา (Solo lead) ในห้องเพลงท่ี 91-107และ ห้องเพลงท่ี 126-140 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  แบบท่ี 1 การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองสองแนว  (Motion) ระหวา่ง กลุม่เสียงร้อง 

(Vocal Group) และ เสียงร้องนํา  (Solo lead) โดยการเคล่ือนท่ีของแนวทํานองสองแนว (Motion) ท่ีมี

ทิศทางใกล้เคียงกบัความสมัพนัธ์ แบบคล้าย (Direct motion) ซึง่กลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) จะทํา

หน้าท่ีเป็นแนวทํานองหลกั โดยท่ีเสียงร้องนํา (Solo lead) จะทําหน้าท่ีเป็นแนวทํานองหลกัผสมกบัการ

ประดบัทํานอง (Melodic variation)  
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  แบบท่ี 2 การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองสองแนว  (Motion) ระหวา่งกลุม่เสียงร้อง 

(Vocal Group) และ ป่ีเซรูไน (Serunai) มีความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval) โดยท่ีกลุม่เสียงร้อง (Vocal 

Group) จะทําหน้าท่ีเป็นแนวทํานองหลกั และ ป่ีเซรูไน (Serunai)จะทําหน้าท่ีเป็นการประดบัทํานอง  

(Melodic variation)ท่ีมีทิศทางการเคล่ือนทํานอง (Motion)ไปในทางเดียวกนัท่ีอาจจะไมไ่ด้มาใน

จงัหวะเดียวกนัแบบสนิ ท แตจ่ะเป็นไปในลกัษณะของการรองรับกนัในบางจงัหวะหรือสอดทํานองซึง่

กนัและกนั  
 

 2.1.2 องค์ประกอบทางด้านจังหวะ (Rhythm) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ (Rhythm) ของบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ํา

และการเจริญวยัของปารี  (Doolum) พบวา่ บทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  

(Doolum) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ซึง่สามารถวิเคราะห์ จากจํานวนห้องเพลง

ทัง้หมด 24 ห้องเพลง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

  อัตราจังหวะ(Time signature) 

  การวิเคราะห์ อตัราจงัหวะ (Time signature) ของบทเพลงจะทําให้ทราบถึงพืน้ฐาน

ทางอารมณ์ของบทเพลงวา่ในจงัหวะใดควรเน้น  (Accented) หรือไมค่วรอยา่งไร ในอารมณ์นัน้เป็น

จงัหวะหนกั -เบา (Strong beat-Weak beat) อยา่งไร ซึง่ในบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการ

เจริญวยัของปารี  (Doolum) ใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมด า (Simple Time) ทัง้หมด

โดย พบวา่ มีการใช้อตัราจงัหวะแบบ 4/4 ในห้องเพลงท่ี 1-140 รวมได้ 140 ห้องเพลง 
  

  อัตราความเร็ว (Tempo)  

  อตัราความเร็ว  (Tempo) ความเร็วของบทเพลงเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการรับรู้และ

ความสามารถท่ีจะชีช้ดัให้เห็นถึงภาพองค์รวมของบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของ

ปารี (Doolum) วา่มีอารมณ์ไปในทิศทางใด ซึง่พบวา่ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั150 ในห้อง

เพลงท่ี 1-3 รวมได้ 3 ห้องเพลง และ อตัราความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 144 ในห้องเพลงท่ี  4-140 รวมได้ 

137 ห้องเพลง 
 

  กระสวนจังหวะ (Rhythmic) 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ถือเป็นองค์ประกอบหลกัของบทเพลงท่ีเป็นทํานองหลกั

อยา่งหนึง่ท่ีเป็นวิธีการส่ือความหมายด้วยทํานองแบบไมมี่ระดบัเสียง (Non-Pitch) โดยท่ีสามารถส่ือให้

เห็นได้ถึงภาพองค์รวมทัง้หมดทางอารมณ์ของจงัหวะในบทเพลงนัน้ได้อยา่งชดัเจน ซึง่ในบทเพลง

ประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) ใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) รวมได้ 18 

กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ดงันี ้ 
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 1 ในห้องเพลงท่ี 1-4 (การรัว) 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 2 ในห้องเพลงท่ี 5-8, 27-28 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 3 ในห้องเพลงท่ี 9-12 101-107 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 4 ในห้องเพลงท่ี 13-16, 55-58 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 5 ในห้องเพลงท่ี 17-20 79-80 

 

 
 

 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 6 ในห้องเพลงท่ี 21-22 83-86 
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 7 ในห้องเพลงท่ี 23-24 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 8 ในห้องเพลงท่ี 25-26 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 9 ในห้องเพลงท่ี 29-30, 31-32, 33-34, 35-36 75-76, 77-

78, 91-92 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 10 ในห้องเพลงท่ี 37-44 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 11 ในห้องเพลงท่ี 45, 46, 50, 

 

 
  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 12 ในห้องเพลงท่ี 48-49 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 13 ในห้องเพลงท่ี 51-54, 71-74, 81-82 
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 14 ในห้องเพลงท่ี 59-66 
 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 15 ในห้องเพลงท่ี 67-70 
 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 16 ในห้องเพลงท่ี 87-90 93-100 
 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 17ในห้องเพลงท่ี 108 
 

 
 

 รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 18 ในห้องเพลงท่ี 9-16, 21-28, 51-74, 79-86, 97-107 

(เป็นกระสวนจงัหวะหลกัของบทเพลง) 

 

 
 

  จากรูปแบบกระสวนจงัหวะทัง้หมด  18 รูปแบบ ซึง่ประกอบไปด้วย  กระสวนจงัหวะท่ี

ทําหน้าท่ีส่ือเชิงอตัลกัษณ์ของวิชาดหูล่ําโดยใช้เคร่ืองเคาะประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองหนงัของอินเดีย 

(Membranophone) ได้แก่ รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี  18 ในห้องเพลงท่ี  9-16, 21-28, 51-74, 79-86, 

97-107 เป็นต้น ใช้เคร่ืองเคาะประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองโลหะ (Idiophone) ท่ีทําหน้าท่ีส่ือเชิงอตั

ลกัษณ์ของกลุม่คน 2 กลุม่ โดยกลุม่ท่ี  1 ใช้ฉาบเสียงโทนกระด้าง (อีกาดํา) และ กลุม่ท่ี 2 ใช้เสียงฉ่ิง

ฉาบไทย (ปารี) ) อาทิเชน่รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี  2 ในห้องเพลงท่ี  5-8, 27-28 และ รูปแบบกระสวน

จงัหวะท่ี 4 ในห้องเพลงท่ี  13-16, 55-58 เป็นต้น และใช้เคร่ืองประกอบจงัหวะกลองใหญ่ท่ีทําหน้าท่ี

เพ่ือเน้นในจงัหวะหนกัของบทเพลง (Strong beat) ทําให้บทเพลงดใูหญ่และอลงัการ แทรกไว้ในกระสวน

จงัหวะตา่งๆด้วย  
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 2.1.3 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ของบทเพลงประจํา

ตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum) พบวา่ บทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญ

วยัของปารี  (Doolum) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ซึง่สามารถวิเคราะห์ 

ได้ในรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  การดาํเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) 

  องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) ของบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ํา

และการเจริญวยัของปารี  (Doolum) เป็นการดําเนนิคอร์ดแบบคอร์ดเดียวทัง้บทเพลงได้แก่ คอร์ด 

Ebm7 โดยพบวา่เป็นการดําเนินมาในรูปแบบของการกระจายโน้ตเป็นกลุม่โน้ตในคอร์ดของเคร่ือง

ดนตรีในกลุม่กาเมลนั (Gamelan) และ กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประ กอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง (Wood 

Percussion) ดงัตวัอยา่ง 

  เคร่ืองดนตรีในกลุม่กาเมลนั  ประกอบไปด้วยโน้ต Gb, Eb, Ab, Db ซึง่เป็นโน้ต ลําดบั

ท่ี b3, 1, 4, b7 ของคอร์ด Ebm7sus4 

 

 
 

  กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง (Wood Percussion) ประกอบ

ไปด้วยโน้ต Db, Bb, Gb, Eb ซึง่เป็นโน้ต ลําดบัท่ี b3, 1, 4, b7 ของคอร์ด Ebm7 

 

               Wood Percussion 29-61 

 
 

 

  การเปล่ียนกุญแจเสียง (Harmonic Modulation) 

  ไมพ่บการเปล่ียนบนัไดเสียงใดๆ  ในบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยั

ของปารี (Doolum) 
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  บทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) 

  จากการวิเคราะห์รายละเอียดตา่งๆ ทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) สามารถ

จําแนกบทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) ออกเป็นรูปแบบตามลกัษณะพืน้ฐานด้านการ

ประพนัธ์ได้วา่บทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) ใช้บทบาทเสียง

ประสานในกลุม่เสียงโทนิก (Tonic Sound) ได้แก่ Ebm7ตลอดตัง้แตเ่ร่ิมจนจบ  

 

 2.1.4 องค์ประกอบทางด้านสีสันของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) 

 เสียงในสภาวะแวดล้อมของสถานท่ีในสงัคมท่ีตา่งกนั เสียงดนตรีก็จะส่ือถึงความรู้สกึนกึคดิ

และจินตนาการท่ีต่ างกนัซึง่สามารถบง่บอกถึงภมูลํิาเนาของสําเนียงเสียงภาษาของดนตรีนัน้ๆได้  ซึง่

เปรียบได้กบัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบับทเพลงนัน้ด้วย  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้าน

สีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) ของบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  

(Doolum) พบวา่ บทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum) นัน้มีองค์ประกอบ

ทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) โดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้แบง่ออกเป็น 5 กลุม่ได้แก่ 

  กลุม่ท่ี 1 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านแนวทํานองเชิงชาตพินัธ์ (Melody Gimmick 

Group) ได้แก่ 1 ขลุย่ซูหลิง (Suling) 2 ดดุกุ (Duduk) 3 รีบบั (Rebab ) 4 ป่ีเซรูไน  (Serunai) 5 กลุม่

เสียงร้อง (Vocal Group) 6 เสียงร้องนํา (Solo Lead) 7 กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มี

ระดบัเสียง (Wood Percussion) 8 กาเมลนั (Gamelan) 

  กลุม่ท่ี 2 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการประสานเสียงเชิงชาตพินัธ์ (Harmony 

Gimmick Group) ได้แก่ 1 เสียงฆ้องท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกั  (Gong Hit) 2 เสียงเคร่ืองประกอบ

จงัหวะโดยการกระทบกนัของเหล็ก  (Metal Percussion) 3 เสียงเคร่ืองประกอบจงัหวะโดยการกระทบ

กนัของเหล็กท่ีมี เนือ้เสียงเป็นโดรน  (Metal Percussion Drone) 4 ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของ

อินโดนีเซีย  (Gong Ageng ) 5 กาเมลนั (Gamelan) 6 ฆ้องกาเมลนั (Gamelan Gong ) 7 เกคาปี 

(Kecapi) 8 เสียงเบสเซวกุนั(Sewukan Bass) 

  กลุม่ท่ี 3 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านจงัหวะ (Rhythm Group) ได้แก่ 1 กลองทมิพานี 

(Timpani) 2 เสียงร่ัวฉาบ (Roll Cymbal) 3 กลองและเคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีใช้แซตี่ (Percussion 

PLP) =3  

  กลุม่ท่ี 4 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านจงัหวะเชิงชาตพินัธ์ (Rhythm Gimmick Group) 

ได้แก่ 1 กลองมาเลเซีย (Malay Drums) 2 เสียงกลองและเคร่ืองประกอบจงัหวะของอินเดียตะวนัออก 

(Indian Eastern) 3 เสียงฉาบจีน (China LG) 4 เสียงฉาบคะซี  (Kasi Cymbal) 5 เคร่ืองประกอบ

จงัหวะของไทย (Thai Percussion) 6 กลองบรููนดี (Burundi Drums)  
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  กลุม่ท่ี 5 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการออกแบบเสียง (Sound Design) ได้แก่     

1 เสียงสงัเคราะห์ประเภทแพด (Pad) 2 เสียงสงัเคราะห์ประเภทเบสแพด  (Pad Bass) 3 เสียงท่ีได้จาก

การออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงวิชาดหูล่ํา (Doolum ) 4 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือ

ถึงลกัษณะเชงินามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายลมมี  (Wind Chime Fx ) 5 เสียงท่ีได้จากการออกแบบ

ท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกั -เออเบนิ (Urban Hit ) 6 เสียงท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นใน

จงัหวะหนกั-ยนิู (Uni Hit) 7 กลองท่ีผา่นขบวนการออกแบบด้วยอิเลคทรอนิกส์ (Drum Sound Design)   

8 เสียงฉาบท่ีผา่นขบวนการออกแบบด้วยอิเลคทรอนิกส์ ( Ad 2 Cymbal)  

  ซึง่สามารถ รวมได้ทัง้หมด 33 เคร่ืองดนตรี  (Instruments) โดยสว่นใหญ่เป็น เคร่ือง

ดนตรีองค์ประกอบเชงิชาตพินัธ์เป็นองค์ประกอบหลกั และ เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการออกแบบ

เสียงเป็นองค์ประกอบรองลงมา  

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของดนตรี ของบทเพลงประจาํตอนวิชาดูหลํ่า

และการเจริญวัยของปารี (Doolum) 

 บทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาติ

ชาย พงษ์ประภาพนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเสริมความสําคญัให้เห็นถึงวิถีของ

กลุม่คนสองกลุม่ท่ีมีวิถีชีวิตเก่ียวข้องกบัวิชาดหูล่ํา โดยท่ีความสําคญัในตอนนีจ้ะไปอยูท่ี่ ปารีกบัลงุอนั

ยา และ อีกาดํากบัให้กบัองค์รายเจ้าชายราไว  โดยสามารถวิเคราะห์รายละเอียดท่ีสําคญัในด้านตา่งๆ

ดงัตอ่ไปนี ้

 องค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody) พบวา่ บนัไดเสียง (Scale)ประกอบด้วย 1 บนัไดเสียง

ได้แก่ ใช้บนัไดเสียง (Scale) Eb Natural minor scale โดยการบรรเลงเสียงหลกัของเคร่ืองดนตรีแตล่ะ

เคร่ืองจะบรรเลงในลกัษณะของสําเนียงเฉพาะเคร่ือง ซึง่สว่นมากจะเป็นในรูปแบบโน้ตประดบั  

(Ornament) และประกอบวิธีการใช้โน้ตเกลา  (Resolution) จากโน้ตเสียงกระด้างเข้าหาโน้ตหลกัโดย

เสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ  (Db4-Gb5) มีความหา่งเทา่กบั  1 Octavesรวมอีกคู ่4 เพอร์เฟค เท่ากบั คู ่

12 เพอร์เฟค ซึ่ งเป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) เป็นการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct 

motion) มากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 615 ตอ่ 233 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต  ด้าน

ความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship)พบวา่ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่ (Interval)ท่ีใช้ในการ

ประพนัธ์ทํานองในบทเพลงใช้ ขัน้คู ่1 เพอร์เพค (Perfect unison) ทัง้หมดรวมได้  19 ครัง้ มากท่ีสดุ ขัน้

คู ่2 เมเจอร์ (Major second) ทัง้หมดรวมได้  17 ครัง้ ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) ทัง้หมดรวมได้  

14 ครัง้ ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) และ ขัน้คู ่3 เมเจอร์ (Major third)ทัง้หมดรวมได้  10 ครัง้ ขัน้คู ่

3 ไมเนอร์ (Minor third) ทัง้หมดรวมได้  7 ครัง้ ขัน้คู ่2 ไมเนอร์ (Minor second) ทัง้หมดรวมได้  4 ครัง้ 
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ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ทัง้หมดรวมได้ 3 ครัง้  ขัน้คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) ขัน้คู ่6 ไมเนอร์ 

(Minor sixth)และ ขัน้คู ่7 เมเจอร์ (Major seventh)ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้  พบวา่มีการเคล่ือนท่ีของแนว

ทํานองสองแนว (Motion) ท่ีมีทิศทางใกล้เคียงกบัความสมัพนัธ์ แบบคล้าย (Direct motion) เป็นสว่น

ใหญ่ มีวิธีการพฒันาแนวทํานองด้วยวิธีการใช้ แนวทํานองหลกัผสมกบัการประดบัทํานอง  (Melodic 

variation) ท่ีมีทิศทางการเคล่ือนทํานอง (Motion) ไปในทางเดียวกนัท่ีอาจจะไมไ่ด้มาในจงัหวะเดียวกนั

แบบสนิท แตจ่ะเป็นไปในลกัษณะของการรองรับกนัในบางจงัหวะหรือสอดทํานองซึง่กนัและกนั  

 องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) พบวา่ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  140 ห้องเพลง 

ของบทเพลง การใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) ทัง้หมด โดยใช้อตัรา

จงัหวะแบบ  4/4 โดยมีมีอตัราความเร็ว  (Tempo) ของบทเพลงเป็นระดบัอตัราความเร็ว  (Tempo) 

เทา่กบั 144 ตลอดทัง้บทเพลง โดยการใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) มีกระสวนจงัหวะทัง้หมด  18 

รูปแบบ ซึง่ประกอบไปด้วย กระสวนจงัหวะท่ีทําหน้าท่ีส่ือเชิงอตัลกัษณ์ของวิชาดหูล่ําโดยใช้เคร่ืองเคาะ

ประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองหนงัของอินเดีย (Membranophone) อาทิเชน่รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 18 

ใช้เคร่ืองเคาะประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองโลหะ (Idiophone) ท่ีทําหน้าท่ีส่ือเชิงอตัลกัษณ์ของกลุม่

คน 2 กลุม่ โดยกลุม่ท่ี  1 ใช้ฉาบเสียงโทนกระด้าง (อีกาดํา) และ กลุม่ท่ี 2 ใช้เสียงฉ่ิงฉาบไทย  (ปารี)  

และใช้เคร่ืองประกอบจงัหวะกลองใหญ่ท่ีทําหน้าท่ีเพ่ือเน้นในจงัหวะหนั กของบทเพลง  (Strong beat) 

ทําให้บทเพลงดใูหญ่และอลงัการ แทรกไว้ในกระสวนจงัหวะตา่งๆ  

 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) พบวา่คอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์

เป็นการดําเนินคอร์ดแบบคอร์ดเดียวทัง้บทเพลงตัง้แตต้่นจนจบได้แก่ คอร์ด Ebm7 โดยพบวา่เป็นการ

ดําเนินมาในรูปแบบของการกระจายโน้ต  (Arpeggio) เป็นกลุม่โน้ตในคอร์ดของเคร่ืองดนตรีในกลุม่กา

เมลนั (Gamelan) และ กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง (Wood Percussion) 

โดยท่ีภาพองค์รวมของบทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) ของบทเพ ลงใช้บทบาทเสียง

ประสานในกลุม่เสียงโทนิก (Tonic Sound) ได้แก่ Ebm7ตลอดตัง้แตเ่ร่ิมจนจบ คดิเป็นร้อยละ 100 

 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดยสว่นใหญ่เป็น เคร่ืองดนตรี

องค์ประกอบเชิงชาตพินัธ์ เป็นองค์ประกอบหลกั และ เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านกา รออกแบบเสียง

เป็นองค์ประกอบรองลงมา   โดยความสําคญัของทํานองอยูก่ารใช้เคร่ืองดนตรีประเภท  ขลุย่ซูหลิง  

(Suling), รีบบั (Rebab), ป่ีเซรูไน (Serunai), กลุม่เสียงร้อง (Vocal Group), เสียงร้องนํา (Solo Lead), 

กลุม่เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง (Wood Percussion), กาเมลนั (Gamelan),  

เสียงกลองและเคร่ืองประกอบจงัหวะของอินเดียตะวนัออก (Indian Eastern), เสียงฉาบจีน (China LG) 

และ เคร่ืองประกอบจงัหวะของไทย (Thai Percussion) 
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 ปารีสาํเร็จวิชาดูหลํ่าขัน้สูง (Level Success) 

 

 
 

  บทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย 

พงษ์ประภาพนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเสริมความสําคญัให้กบัปารีท่ีได้สําเร็จวิชา

ดหูล่ําขัน้สงู โดยสร้างบรรยา กาศความนา่ยินดีปรีดา และยงัเป็นการส่ือเลา่เร่ืองถึงการเจริญเตบิโตขึน้

ไปอีกขัน้หนึง่เสริมให้ปารีดมีูความสามารถมากไปกวา่เดมิ 

 

 2.1.1 องค์ประกอบทางด้านทาํนอง (Melody) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) ของบทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ํา

ขัน้สงู (Level Success) พบวา่ บทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) นัน้มีองค์ประกอบ

ทางด้านทํานอง (Melody) ทัง้หมดเป็นกลุม่แนวทํานองของ เป็นหลกั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  บันไดเสียง(Scale)  
  การใช้บนัไดเสียง  (Scale) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาบนัไดเสียง  (Scale) มาเป็น

องค์ประกอบในการประพนัธ์ ประกอบไปด้วย 2 บนัไดเสียง (Scale) ดงันี ้

  บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 1 บนัไดเสียง  (Scale) Gb Major หรือ Eb Natural minor 

ปรากฏในกลุม่เสียงร้องนํา (Vocal) ในห้องเพลงท่ี 1-11 และ 25-39 
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  บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 2 บนัไดเสียง  (Scale) Gb Natural minor ปรากฏในกลุม่เสียง

ร้องนําผู้ชาย (Man Vocal) ในห้องเพลงท่ี 12-24 และ 40-47 

  โดยมีป่ีเซรูไน (Serunai) บรรเลงเป็นแนวทํานองสอดแทรกและเสริม  (Counter Line) 

ประคบัประคองแนวทํานองไปด้วย 

 

  ช่วงเสียง (Range) 

  การใช้ชว่งเสียง  (Range) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง  

ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาชว่งเสียง  (Range) มาเป็น

องค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่ประกอบด้วย  เสียงต่ําสดุของบทเพลงคือเสียง Gb3 เม่ือเปรียบเทียบ

กบั Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่ในชอ่งบรรทดัท่ี  4 ของกญุแจฟา  (F clef)ซึง่ปรากฏในห้อง

เพลงท่ี 15, 19, 23, 25, 39, 43 และ 45 สว่นระดบัเสียงสงูสดุ  คือเสียง E4 เม่ือเปรียบเทียบกบั Middle 

C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่เหนือเส้นน้อยท่ี 2 จากด้านบนของกญุแจฟา  (F clef)ซึง่ปรากฏในห้อง

เพลงท่ี 21และ 41 ดงันี ้

  เสียงต่ําสดุ กลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) เสียง Gb3 ในห้องเพลงท่ี 15, 19, 23, 39 

และ 43 

 

 
 

  และกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group)เสียง Gb3 ในห้องเพลงท่ี 25 และ 45 

 
 

  เสียงสงูสดุ กลุม่เสียงร้อง (Vocal Group)เสียง Fb4 หรือ E4 ในห้องเพลงท่ี 21 และ 41 

 
 

  สรุปได้วา่ เสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ  (Gb3-Fb4) มีความหา่งเทา่กบัคู ่ 7 ไมเนอร์ ซึง่

เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) 
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  การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

  การเคล่ือนทํานอง (Motion) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานอง  (Motion) 

มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู 

(Level Success) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้  (Conjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบใน

การประพนัธ์ดงันี ้

 

 
 

  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

ของบทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือลงท่ี

ไมเ่กินไปกวา่คู ่ 2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํา นอง (Unison) โดยพบในกลุม่เสียงร้อง  (Vocal 

Group)ในห้องเพลงท่ี 2, 3, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 39, 43, 44และ  45 

ทัง้หมดรวมได้ 28 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 
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  การเคล่ือนทาํนองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู 

(Level Success) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้  (Disjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบใน

การประพนัธ์ดงันี ้

 
 

  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

ของบทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือลงท่ี

ไมต่ํ่าไปกวา่คู ่3 ขึน้ไป โดยพบในกลุม่เสียงร้อง  (Vocal Group)ในห้องเพลงท่ี  1, 2, 3, 11, 12, 14, 15, 

16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 39, 40, 41, 42, 43, 44 และ 45  ทัง้หมดรวมได้ 21 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

  สรุปวา่การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 28 ครัง้ตอ่

ชว่งโน้ตมากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 21ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

 

  ความสัมพันธ์ของทาํนอง (Melody relationship) 

  ความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ในการประพนัธ์แนวทํานอง  

(Melody Line) ของบทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอา

วิธีการเรียบเรียงความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ระหวา่งแนวทํานองของ กลุม่เสียง

ร้องนําผู้ชาย (Man Vocal) เป็นบทบาทหลกัโดยมีแนวทํานองของป่ีเซรูไน (Serunai) ซึง่เป็นองค์ประกอบ

ท่ีบรรเลงเป็นแนวทํานองสอดแทรกและเสริม  (Counter Line) ประคบัประคองแนวทํานองไว้ โดยท่ี
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ไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์กนัแบบตรงไปตรงมามากนกั ความสมัพนัธ์ดงักลา่วเป็นไปในรูปแบบของกา ร

สร้างบรรยากาศเช่ือมโยงเทา่นัน้ ดงันัน้ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่ (Interval)และความสมัพนัธ์ของการ

เคล่ือนแนวทํานอง (Motion)จงึไมมี่ความชดัเจนมากนกักบัการวิเคราะห์แบบความสมัพนัธ์สองแนว

ทํานอง 

 

  ความสัมพันธ์ของขัน้คู่ (Interval) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ท่ีมีแนวทํานองท่ีความสําคญัมากกวา่หนึง่

แนวทํานองขึน้ไป ถึงได้เป็นการสร้างมิตทิางมโนคต ิ(Image) พิเศษให้กบัแนวทํานองนัน้ ซึง่ความสมัพนัธ์

ของขัน้คู ่(Interval relationship) เป็นองค์ประกอบอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานอง

โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงเป็นตวัอยา่งความสมัพนัธ์ของแนวทํานองซึง่ประกอบไปด้วย 2 

แนวทํานองได้แก่ กลุม่เสียงร้องนําผู้ชาย (Man Vocal) ในแนวทํานองด้านบนสดุ , ป่ีเซรูไน (Serunai) 

ในแนวทํานองด้านลา่งสดุ ในห้องเพลงท่ี 11-18 โดยในบทเพลงจะมี ความสมัพนัธ์ของแนวทํานอง ใน

ห้องเพลงท่ี  11-26 และ 39-46 ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในการประพนัธ์ทํานองของบทเพลงปารี

สําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval) 

  คู ่3 เมเจอร์ (Major third) ในห้องเพลงท่ี 20, 23,  26, 43, 44, 45 (Gb3-Bb4)(A3-

Db5)(Gb3-Bb4)(Db4-F5) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม +1Octave (Compound interval)ทัง้หมดรวมได้ 8 ครัง้  

  คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ในห้องเพลงท่ี  43 (Ab3-Cb5) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม  +1Octave 

(Compound interval) ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 

  คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) ในห้องเพลงท่ี 21(E4-A4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) รวมได้ 1 ครัง้ ในห้องเพลงท่ี 11, 16, 17, 18, 19, 39 และ 44 (Ab3-Db5), 23 (F3-Bb4), 45 

(Db4-Gb5) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม +1Octave (Compound interval) รวมได้ 11 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 12 ครัง้ 

  คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ครัง้ ในห้องเพลงท่ี  12, 13, 21, 40(Db4-Ab4,) ซึ่ งเป็น

ขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 5 ครัง้ ในห้องเพลงท่ี  11, 19, 39, 43 (Gb3-Db5) ซึง่เป็นขัน้

คูผ่สม +1Octave (Compound interval) รวมได้ 6 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 11 ครัง้ 

  คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) ในห้องเพลงท่ี17 (A4-Gb5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) รวมได้ 1 ครัง้ ในห้องเพลงท่ี  13,(Cb3-Ab4) 14, 22, 24, 42(Db3-Bb4)ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม  

+1Octave (Compound interval)รวมได้ 7 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 8 ครัง้ 

  คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ในห้องเพลงท่ี  12, 16, 22 และ 40(Db4-Db5) ซึง่

เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 4 ครัง้ 

 

  ขัน้คู่เสียงกระด้าง (Dissonant interval) 

  คู ่2 เมเจอร์ (Major second) ในห้องเพลงท่ี  16 (Db5-Eb5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) รวมได้ 1 ครัง้ ในห้องเพลงท่ี  23(Ab3-Bb4) และ 44 (Db4-Eb5)ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม  

+1Octave (Compound interval)รวมได้ 2 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 3 ครัง้ 

  คู ่2 ไมเนอร์ (Minor second) ในห้องเพลงท่ี 21(A3-Bb4) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม +1Octave 

(Compound interval) ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 
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  คู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished fifth) ในห้องเพลงท่ี  13 (D4-Ab4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 

  คู ่7 เมเจอร์ (Major seventh) ในห้องเพลงท่ี16 (Db5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) รวมได้  1 ครัง้ ในห้องเพลงท่ี  21(A3-Ab4) รวมได้  1 ครัง้  ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม  +1Octave 

(Compound interval) ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้ 

  คู ่7 ไมเนอร์ (Minor seventh) ในห้องเพลงท่ี 24, (C4-Bb4), 41(A3-G4) ซึง่เป็นขัน้คู่

ธรรมดา (Simple interval) รวมได้ 2 ครัง้  

  สรุปวา่ ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) ทัง้หมดรวมได้  12 ครัง้ มากท่ีสดุ รองลงมา

ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ทัง้หมดรวมได้ 11 ครัง้ ขัน้คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) และ ขัน้คู ่3 เมเจอร์ 

(Major third) ทัง้หมดรวมได้  8 ครัง้  ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ทัง้หมดรวมได้  4 ครัง้ ขัน้คู ่2 

เมเจอร์ (Major second) ทัง้หมดรวมได้  3 ครัง้ ขัน้คู ่7 เมเจอร์ (Major seventh) ทัง้หมดรวมได้  2 ครัง้ 

ขัน้คู ่2 ไมเนอร์ (Minor second) ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ขัน้คู ่7 เมเจอร์ (Minor seventh) 

ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 

 

  ความสัมพันธ์ของทศิทาง (Motion)  

  การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองสองแนว เป็นการสร้างมิตท่ีิหลากหลายให้กบัแนวทํานอง

ให้รู้สกึผอ่นคลาย , อดึอดั หรือ คงท่ี ซึง่ความสมัพนัธ์ของทิศทาง (Motion) การเคล่ือนทํานองสองแนว

เป็นองค์ประกอบอีกอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานองโดยมีรายละเอียดดงันี ้

  พบวา่การเคล่ือนทํานองสองแนว  (Motion) เป็นการเคล่ือนทํานองสองแนว  ระหวา่ง

แนวทํานองของ ป่ีเซรูไน (Serunai), และ กลุม่เสียงร้องนําผู้ชาย (Man Vocal) โดยในบทเพลงจะมี

ความสมัพนัธ์ของแนวทํานองในห้องเพลงท่ี 11-26 และ 39-46 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองสองแนว  (Motion) ระหวา่งกลุม่เสียงร้องนําผู้ชาย (Man 

Vocal) และ ป่ีเซรูไน (Serunai) การเคล่ือนทํานองสองแนว  โดยท่ีกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) จะทํา

หน้าท่ีเป็นแนวทํานองหลกั และ ป่ีเซรูไน  (Serunai) จะทําหน้าท่ีเป็นการประดบัทํานอง  (Melodic 

variation)ท่ีมีทิศทางการเคล่ือนทํานอง (Motion) ท่ีบรรเลงเป็นแนวทํานองสอดแทรกและเสริม  

(Counter Line)ประคบัประคองแนวทํานองไว้ โดยท่ีไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์กนัแบบตรงไปตรงมามากนั ก 

ความสมัพนัธ์ดงักลา่วเป็นไปในรูปแบบของการสร้างบรรยากาศเช่ือมโยงเทา่นัน้ โดยโน้ตของป่ีเซรูไน  

(Serunai) ท่ีใช้ทําหน้าท่ีเป็นการประดบัทํานอง  (Melodic variation) พบวา่มกัใช้โน้ตท่ีใช้บอ่ยได้แก่ 

Db5, Gb5, Ab4, Bb4, โดยใช้กบัแนวทํานองหลกัของ กลุม่เสียงร้องนําผู้ชาย  (Man Vocal)เม่ือใช้

ทํานองในบนัไดเสียง Gb Major scale หรือ Eb Natural minor scale และ พบวา่มกัใช้โน้ตท่ีใช้บอ่ย

ได้แก่ A4, G4, F4, B4, โดยใช้กบัแนวทํานองหลกัของ กลุม่เสียงร้องนําผู้ชาย (Man Vocal)เม่ือใช้

ทํานองในบนัไดเสียง Gb Natural minor หรือ A (Bbb) Major scale  
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 2.1.2 องค์ประกอบทางด้านจังหวะ (Rhythm) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ของบทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ํา

ขัน้สงู (Level Success) พบวา่ บทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) นัน้มีองค์ประกอบ

ทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ซึง่สามารถวิเคราะห์ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  47 ห้องเพลง  โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  อัตราจังหวะ(Time signature) 

  การวิเคราะห์ อตัราจงัหวะ (Time signature) ของบทเพลงจะทําให้ทราบถึงพืน้ฐาน

ทางอารมณ์ของบทเพลงวา่ในจงัหวะใดควรเน้น  (Accented) หรือไมค่วรอยา่งไร ในอารมณ์นัน้เป็น

จงัหวะหนกั-เบา (Strong beat-Weak beat) อยา่งไร ซึง่ในบทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level 

Success) ใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) ทัง้หมดโดย พบวา่ มีการใช้

อตัราจงัหวะแบบ 4/4 ในห้องเพลงท่ี 1-47 (รวมได้ 47 ห้องเพลง) 

   

  อัตราความเร็ว (Tempo)  

  อตัราความเร็ว  (Tempo) ความเร็วของบทเพลงเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการรับรู้และ

ความสามารถท่ีจะชีช้ดัให้เห็นถึงภาพองค์รวมของบทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) 

วา่มีอารมณ์ไปในทิศทางใด ซึง่พบวา่ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 144 ในห้องเพลงท่ี  1-47 (รวม

ได้ 47 ห้องเพลง) 

 

  กระสวนจังหวะ (Rhythmic) 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ถือเป็นองค์ประกอบหลกัของบทเพลงท่ีเป็นทํานองหลกั

อยา่งหนึง่ท่ีเป็นวิธีการส่ือความหมายด้วยทํานองแบบไมมี่ระดบัเสียง (Non-Pitch) โดยท่ีสามารถส่ือให้

เห็นได้ถึงภาพองค์รวมทัง้หมดทางอารมณ์ของจงัหวะในบทเพลงนัน้ได้อยา่งชดัเจน ซึง่ในบทเพลงปารี

สําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) ใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) รวมได้ 10 กระสวนจงัหวะ 

(Rhythmic) ดงันี ้ 

 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 1 ในห้องเพลงท่ี 2-3 
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 2 ในห้องเพลงท่ี 4-5 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 3 ในห้องเพลงท่ี 4-47 (เป็นกระสวนจงัหวะหลกัของบทเพลง)  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 4 ในห้องเพลงท่ี 6-25, 34-45 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 5 ในห้องเพลงท่ี 6-25 34-45 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 6 ในห้องเพลงท่ี 12-25 38-45 

 

 
  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 7 ในห้องเพลงท่ี 6-7, 10-25 

 
 

   รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 8 ในห้องเพลงท่ี 8-9 
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 9 ในห้องเพลงท่ี 26-33 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 10 ในห้องเพลงท่ี 34-45 

 
  

  จากรูปแบบกระสวนจงัหวะทัง้หมด  11 รูปแบบ ซึง่ประกอบไปด้วยกระสวนจงัหวะท่ี

ทําหน้าท่ีส่ือเชงิอตัลกัษณ์ของวิชาดหูล่ําโดยเป็นการพฒันามาจาก บทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและ

การเจริญวยัของปารี (Doolum) โดยยงัคงกระสวนจงัหวะหลกัเดมิเอาไว้  

 

 2.1.3 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ของบทเพลงปารี

สําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) พบวา่ บทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) 

นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ซึง่สามารถวิเคราะห์ ได้ในรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

 

  การดาํเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) 

 
1     non Ebm7 Ebm7 Ebm7 Ebm7 Gb Gb Gb 

Gb Gb Gb Gbm Gbm Gbm Gbm Gbm 

Gbm Db7 Db7 Cbm(Bm) Cbm(Bm) Gbm(F#m) Gbm(F#m) Gbm(F#m) 

Gb Gb Gb Gb Gb Gb Gb Gb 

Gb Gb Gb Gb Gb Gb Gb Gbm 

Gbm Gbm Gbm Gbm Db Gb   
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  จากตารางคอร์ด (Chord) สามารถวิเคราะห์การดําเนินเสียงประสาน (Harmonic 

progression) ของบทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) โดยพบวา่ บทเพลงปารีสําเร็จ

วิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบบทเพลง โดยมีการดําเนินเสียงประสาน 

(Harmonic progression) ในลกัษณะท่ีสามารถจําแนกคอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ได้ดงันี ้

 
1    non vi vi vi vi I I I 

I I I i i i i i 

i V7 V7 iv iv i i i 

I I I I I I I I 

I I I I I I I i 

i i i i V7 I   

 

  จะเห็นได้วา่ คอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด  

(Chord) แบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียงแบบเมเจอร์  (Major)และบนบนัไดเสียงแบบไมเนอร์  

(Minor) เป็นหลกัโดยมีรายละเอียดดงันี ้

  โดยท่ีในห้องเพลงท่ี 2-5 อยูใ่นไดอาโทนกิ คอร์ด  (Diatonic Chord) โดยเป็นคอร์ด 

Ebm ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 6 ในบนัไดเสียง Gb Major Scale 

  ในห้องเพลงท่ี 6-11 อยูใ่นไดอาโทนกิ คอร์ด  (Diatonic Chord) โดยเป็นคอร์ด Gb ซึง่

เป็นคอร์ดท่ี 1 ในบนัไดเสียง Gb Major Scale  

  ในห้องเพลงท่ี 12-17 เป็นคอร์ดในกลุม่บนบนัไดเสียงแบบไมเนอร์ ไดอาโทนิกโดยเป็น

คอร์ด Gbm ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 1ในบนัไดเสียง Gb Minor scale  

  ในห้องเพลงท่ี 18-19 เป็นคอร์ดในกลุม่บนบนัไดเสียงแบบไมเนอร์ไดอาโทนิก โดยเป็น

คอร์ด Db7 ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 5 ในบนัไดเสียง Gb Minor scale  

  ในห้องเพลงท่ี 20-21 เป็นคอร์ดในกลุม่บนบนัไดเสียงแบบไมเนอร์ไดอาโทนิก โดยเป็น

คอร์ด Cbm ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 4 ในบนัไดเสียง Gb Minor scale  

  ในห้องเพลงท่ี 22-25 เป็นคอร์ดในกลุม่บนบนัไดเสียงแบบไมเนอร์ ไดอาโทนิกโดยเป็น

คอร์ด Gbm ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 1ในบนัไดเสียง Gb Minor scale 

  โดยท่ีในห้องเพลงท่ี 26-39 อยูใ่นไดอาโทนกิคอร์ด  (Diatonic Chord) โดยเป็นคอร์ด 

Gb ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 1 ในบนัไดเสียง Gb Major Scale 

  ในห้องเพลงท่ี 40-44 เป็นคอร์ดในกลุม่บนบนัไดเสียงแบบไมเนอร์ ไดอาโทนิกโดยเป็น

คอร์ด Gbm ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 1ในบนัไดเสียง Gb Minor scale 
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  ในห้องเพลงท่ี  45 เป็นคอร์ดในกลุม่บนบนัไดเสียงแบบไมเนอร์ ไดอาโทนิก โดยเป็น

คอร์ด Db7 ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 5 ในบนัไดเสียง Gb Minor scale  

  และในห้องเพลงท่ี  46 เป็นคอร์ดในกลุม่บนบนัไดเสียงแบบไมเนอร์ ไดอาโทนิก โดย

เป็นคอร์ด Gb ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 1 ในบนัไดเสียง Gb Minor scale 

  นอกจากคอร์ดท่ีรองรับไปกบัแนวทํานองแล้ว ยงัมีเสียงท่ีชว่ยเร่ืองการประสานอีกหนึง่

แนวทํานองโดยประกอบมากบัรูปแบบของกระสวนจงัหวะ ในห้องเพลงท่ี  2-45 ในกลุม่เคร่ืองดนตรีกา

เมลนั เพ่ือเป็นกลไกในการเช่ือมโยงถึงวิชาดหูล่ํา 

 

 
 

  บทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) จบด้วยคอร์ดท่ี  1 เมเจอร์  

 

ซึง่

เป็นการจบแบบสมบรูณ์ (Perfect cadence)  

  การเปล่ียนกุญแจเสียง (Harmonic Modulation) 

  การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) จะให้ความรู้สกึถึงการเปล่ียนแปลง

อารมณ์หรือบรรยากาศให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ บทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level 

Success) พบวา่ในห้องเพลงท่ี 11-12 เป็นการเปล่ียน กญุแจเสียง (Harmonic Modulation) จาก

กญุแจเสียง  Gb Major หรือ Eb Natural minorไปเป็นกญุแจเสียง  Gb Natural minor ในห้องเพลงท่ี 

25-26 จากกญุแจเสียง  Gb Natural minor กลบัไปยงักญุแจเสียง  Gb Major หรือ Eb Natural minor 

และ ในห้องเพลงท่ี 39-40 เป็นการเปล่ียนกญุแจ เสียง (Harmonic Modulation) จากกญุแจเสียง  Gb 

Major หรือ Eb Natural minorไปเป็นกญุแจเสียง  Gb Natural minor จนจบด้วยการใช้คอร์ดร่วม Db7 

ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 5 ในกญุแจเสียง Gb Minor scale และ กญุแจเสียง Gb Major  

  การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) ของบทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ํา

ขัน้สงู (Level Success) เป็นวิธีการเปล่ียนกญุแจเสียงแบบคอร์ดร่วม  (Common-chord modulation) 

โดยเป็นการเปล่ียนจากกญุแจเสียงแบบเมเจอร์  (Major) ไปกญุแจเสียงแบบไมเนอร์  (Minor) สลบักนั

ไปมา 

 

  บทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) 

  จากการวิเคราะห์รายละเอียดตา่งๆ ทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) สามารถ

จําแนกออกเป็นรูปแบบตามลกัษณะพืน้ฐานด้านการประพนัธ์ได้ดงันี ้   
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  รูปแบบท่ี 1 กลุม่เสียงโทนิก (Tonic Sound) ได้แก่ Ebm, Gb, Gbm รวมได้ 40 ครัง้ 

คดิเป็น  

  รูปแบบท่ี 2 กลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์ (Subdominant Sound) ได้แก่ Cbm รวมได้ 2 ครัง้  

  รูปแบบท่ี 3 กลุม่เสียงดอมมิเนินท์ (Dominant Sound) ได้แก่ Db7 รวมได้ 3 ครัง้  

 

 2.1.4 องค์ประกอบทางด้านสีสันของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) 

 เสียงในสภาวะแวดล้อมของสถานท่ีในสงัคมท่ีตา่งกนั เสียงดนตรีก็จะส่ือถึงความรู้สกึนกึคดิ

และจนิตนาการท่ีตา่งกนัซึง่สามารถบง่บอกถึงภมูลํิาเนาของสําเนียงเสียงภาษาของดนตรีนัน้ๆได้  ซึง่

เปรียบได้กบัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบับทเพลงนัน้ด้วย จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง ด้าน

สีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) ของบทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) พบวา่ 

บทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี 

(Tone Color) โดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ได้แก่ 

  กลุม่ท่ี 1 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านแนวทํานองเชิงชาตพินัธ์ (Melody Gimmick 

Group) ได้แก่ 1 กลุม่เสียงร้องนําผู้ชาย (Man Vocal) 2 ป่ีเซรูไน (Serunai) 3 กาเมลนั (Gamelan) 

  กลุม่ท่ี 2 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการประสานเสียงเชิงชาตพินัธ์ (Harmony 

Gimmick Group) ได้แก่ 1 เสียงฆ้องท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกั  (Gong Hit) 2 เสียงเคร่ืองประกอบ

จงัหวะโดยการกระทบกนัของเหล็ก  (Metal Percussion) 3 เสียงเคร่ืองประกอบจงัหวะโดยการกระทบ

กนัของเหล็กท่ีมีเนือ้เสียงเป็นโดรน  (Metal Percussion Drone) 4 ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมต่ างๆของ

อินโดนีเซีย (Gong Ageng )  

  กลุม่ท่ี 3 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านจงัหวะ (Rhythm Group)ได้แก่ 1 วินด์ชิม 

(Wind Chime) 

  กลุม่ท่ี 4 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านจงัหวะเชิงชาตพินัธ์ (Rhythm Gimmick Group) 

ได้แก่ 1 กลองมาเลเซีย (Malay Drums) 2 เสียงกลองและเคร่ืองประกอบจงัหวะของอินเดียตะวนัออก 

(Indian Eastern) 3 เสียงฉาบจีน (China LG) 4 เสียงฉาบคะซี  (Kasi Cymbal) 5 เคร่ืองประกอบ

จงัหวะของไทย (Thai Percussion) 6 กลองบรููนดี (Burundi Drums)  

  ซึง่สามารถ รวมได้ทัง้หมด 14 เคร่ืองดนตรี  (Instruments) โดยสว่นใหญ่เป็น เคร่ือง

ดนตรีองค์ประกอบเชงิชาตพินัธ์ เป็นองค์ประกอบหลกัทัง้หมด โดยเสียงท่ีสําคญัในการส่ือความหมาย

ได้แก่1 กลุม่เสียงร้องนําผู้ชาย (Man Vocal) 2 ป่ีเซรูไน (Serunai) 
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สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของดนตรีของบทเพลงปารีสาํเร็จวิชาดูหลํ่าขัน้สูง 

(Level Success) 

 บทเพลงปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย พงษ์

ประภาพนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเสริมความสําคญัให้กบัปารีท่ีได้สําเร็จวิชาดหู

ล่ําขัน้สงู โดยสร้างบรรยา กาศความนา่ยินดีปรีดา และยงัเป็นการส่ือเลา่เร่ืองถึ งการเจริญเตบิโตขึน้ไป

อีกขัน้หนึง่เสริมให้ปารีดมีูความสามารถมากไปกวา่เดมิ โดยสามารถวิเคราะห์รายละเอียดท่ีสําคญัใน

ด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) พบวา่ บนัไดเสียง  (Scale) ประกอบด้วย 2 บนัได

เสียงได้แก่  ใช้บนัไดเสียง  (Scale) Gb Major หรือ Eb Natural minor และ บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 2 

บนัไดเสียง  (Scale) Gb Natural minor ปรากฏในกลุม่เสียงร้องนําผู้ชาย (Man Vocal) โดยมีป่ีเซรูไน 

(Serunai) บรรเลงเป็นแนวทํานองสอดแทรกและเสริม  (Counter Line) ประคบัประคองแนวทํานองไป

ด้วย  โดยเสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ  (Gb3-Fb4) มีความหา่งเทา่กบัคู ่ 7 ไมเนอร์ ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) เป็นการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) มากกวา่การเคล่ือนทํานอง

แบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 28 ตอ่ 21 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต  ด้านความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody 

relationship)พบวา่ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่ (Interval)ท่ีใช้ในการประพนัธ์ทํานองในบทเพลงใช้  ขัน้คู ่4 

เพอร์เฟค (Perfect fourth) ทัง้หมดรวมได้  12 ครัง้ มากท่ีสดุ รองลงมาขัน้คู ่ 5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) 

ทัง้หมดรวมได้  11 ครัง้ ขัน้คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) และ ขัน้คู ่3 เมเจอร์ (Major third) ทัง้หมดรวมได้  

8 ครัง้  ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ทัง้หมดรวมได้  4 ครัง้ ขัน้คู ่2 เมเจอร์ (Major second) 

ทัง้หมดรวมได้  3 ครัง้ ขัน้คู ่7 เมเจอร์ (Major seventh) ทัง้หมดรวมได้  2 ครัง้ ขัน้คู ่2 ไมเนอร์ (Minor 

second) ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ขัน้คู ่7 เมเจอร์ (Minor seventh) ทัง้หมดรวมได้  1 ครัง้พบวา่มี

การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองสองแนว (Motion) ท่ีมีทิศทางการเคล่ือนทํานองสองแนว  โดยท่ีกลุม่เสียง

ร้อง (Vocal Group) จะทําหน้าท่ีเป็นแนวทํานองหลกั และ ป่ีเซรูไน  (Serunai) จะทําหน้าท่ีเ ป็นการ

ประดบัทํานอง  (Melodic variation) ท่ีบรรเลงเป็นแนวทํานองสอดแทรกและเสริม  (Counter Line)

ประคบัประคองแนวทํานองไว้ โดยท่ีไมไ่ด้มีความสมัพนัธ์กนัแบบตรงไปตรงมามากนกั ความสมัพนัธ์

ดงักลา่วเป็นไปในรูปแบบของการสร้างบรรยากาศเช่ือมโยงเทา่นัน้ โดยโน้ตของป่ีเซรูไน  (Serunai) ท่ีใช้

ทําหน้าท่ีเป็นการประดบัทํานอง  (Melodic variation) พบวา่มกัใช้โน้ตท่ีใช้บอ่ยได้แก่ Db5, Gb5, Ab4, 

Bb4, โดยใช้กบัแนวทํานองหลกัของ กลุม่เสียงร้องนําผู้ชาย (Man Vocal)เม่ือใช้ทํานองในบนัไดเสียง 

Gb Major scale หรือ Eb Natural minor scale และ พบวา่มกัใช้โ น้ตท่ีใช้บอ่ยได้แก่ A4, G4, F4, B4, 

โดยใช้กบัแนวทํานองหลกัของ กลุม่เสียงร้องนําผู้ชาย (Man Vocal)เม่ือใช้ทํานองในบนัไดเสียง Gb 

Natural minor หรือ A (Bbb) Major scale  
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 องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) พบวา่ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  57 ห้องเพลง 

ของบทเพลง การใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) ทัง้หมด โดยใช้อตัรา

จงัหวะแบบ 4/4 โดยมีมีอตัราความเร็ว (Tempo) ของบทเพลงเป็นระดบัอตัราความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 

144 ตลอดทัง้บทเพลง โดยการใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) มีกระสวนจงัหวะทัง้หมด  11 รูปแบบ ซึง่

ประกอบไปด้วยกระสวนจงัหวะท่ีทําหน้าท่ีส่ือเชงิอตัลกัษณ์ของวิชาดหูล่ําโดยเป็นการพฒันามาจาก

บทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) โดยยงัคงกระสวนจงัหวะหลกัเดมิ

เอาไว้ 

 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) พบวา่คอร์ด  (Chord) ใช้ในการประพนัธ์

สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด (Chord) แบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียงแบบเมเจอร์ (Major)และ

บนบนัไดเสียงแบบไมเนอร์ (Minor)โดยพบวา่เป็นการดําเนินมาในรูปแบบของการกระจายโน้ต (Arpeggio) 

เป็นกลุม่โน้ตในคอร์ดของเคร่ืองดนตรีในกลุม่กาเมลนั  (Gamelan) การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic 

Modulation) เป็นวิธีการเปล่ียนกญุแจเสียงแบบคอร์ดร่วม  (Common-chord modulation) โดยเป็น

การเปล่ียนจากกญุแจเสียงแบบเมเจอร์  (Major) ไปกญุแจเสียงแบบไมเนอร์  (Minor) สลบักนัไปมา  

โดยท่ีภาพองค์รวมของบทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) ของบทเพลงใช้บทบาทเสียง

ประสานสว่นใหญ่อยูท่ี่กลุม่เสียงโทนิก (Tonic Sound) เป็นหลกัคดิเป็นร้อยละ  88.88 กลุม่เสียงดอมมิ

เนินท์ (Dominant Sound) คดิเป็นร้อยละ 6.66  และ กลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์ (Subdominant Sound) 

คดิเป็นร้อยละ 4.44 การจบของบทเพลงจบด้วยคอร์ดท่ี 1 เมเจอร์  

 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดยสว่นใหญ่เป็น เคร่ืองดนตรี

องค์ประกอบเชิงชาตพินัธ์ เป็นองค์ประกอบหลกัทัง้หมด โดยเสียงท่ีสําคญัในการส่ือความหมายได้แก่  

กลุม่เสียงร้องนําผู้ชาย (Man Vocal) 2 ป่ีเซรูไน (Serunai) 

ซึง่เป็นการจบแบบสมบรูณ์  (Perfect 

cadence)  
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 พันธมิตรสลัดญ่ีปุ่นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหัง (Assassination) 
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  บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) 

เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเสริมความสําคญั

ให้กบัยะรังองครักษ์แหง่นครลงักาสกุะ และถือเป็นโทนเสียงหลกัประจําตวัของตวัละครผู้ นี ้อีกทัง้เป็น

การสร้างเสริมบรรยากาศเก่ียวกบัการตอ่สู้แบบไมเ่ปิดเผยซึง่หน้าเป็นหลกัสําคญั 

  

 2.1.1 องค์ประกอบทางด้านทาํนอง (Melody) 

  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) ของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตร

สลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) ไมพ่บวา่ มีแนวทํานองใดในบทเพลง

ประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) ท่ีเป็นแนวทํานอง

หลกั มีแตเ่พียงแนวทํานองประกอบบรรยากาศเทา่นัน้ในกลุม่เคร่ืองดนตรีเชิงชาตพินัธ์ของประเทศญ่ีปุ่ น 

ขลุย่ สยากฮูาช ิ(Syakuhachi) ในชว่งสัน้ๆในห้องเพลงท่ี 45-47 ดงันี ้
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 2.1.2 องค์ประกอบทางด้านจังหวะ (Rhythm) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตร

สลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) พบวา่ บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดั

ญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) 

ซึง่สามารถวิเคราะห์จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด 82 ห้องเพลง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  อัตราจังหวะ(Time signature) 

  การวิเคราะห์ อตัราจงัหวะ (Time signature) ของบทเพลงจะทําให้ทราบถึงพืน้ฐาน

ทางอารมณ์ของบทเพลงวา่ในจงัหวะใดควรเน้น  (Accented) หรือไมค่วรอยา่งไร ในอารมณ์นัน้เป็น

จงัหวะหนกั -เบา (Strong beat-Weak beat) อย่างไร ซึง่ในบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ น

ลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) ใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา 

(Simple Time) โดย พบวา่ มีการใช้อตัราจงัหวะแบบ  4/4 ในห้องเพลงท่ี  1-11, 24-27, 29-30, 32-43, 

45, 47-82 (รวมได้ 66 ห้องเพลง)ใช้อตัราจงัหวะแบบ  6/4 ในห้องเพลงท่ี  14-22 (รวมได้ 9 ห้องเพลง)

ใช้อตัราจงัหวะแบบ  2/4 ในห้องเพลงท่ี  12-13 (รวมได้ 2 ห้องเพลง) ใช้อตัราจงัหวะแบบ  3/4 ในห้อง

เพลงท่ี 28 และ 46 (รวมได้ 2 ห้องเพลง)ใช้อตัราจงัหวะแบบ  5/4 ในห้องเพลงท่ี  31และ 44 (รวมได้ 2 

ห้องเพลง ) ใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราผสม (Compound Time)โดย พบวา่ มีการใช้อตัรา

จงัหวะแบบ 5/8 ในห้องเพลงท่ี 23 (รวมได้ 1 ห้องเพลง) 

  

  อัตราความเร็ว (Tempo)  

  อตัราความเร็ว  (Tempo) ความเร็วของบทเพลงเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการรับรู้และ

ความสามารถท่ีจะชีช้ดัให้เห็นถึงภาพองค์รวมของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลง

พระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) วา่มีอารมณ์ไปในทิศทางใด ซึง่พบวา่ มีอตัราความเร็ว (Tempo) 

เทา่กบั 130 ในห้องเพลงท่ี 20, 22-25, 27-82 (รวมได้ 60 ห้องเพลง) มากท่ีสดุ มีอตัราความเร็ว (Tempo) 

เทา่กบั 108 ในห้องเพลงท่ี  11-19 (รวมได้ 9 ห้องเพลง) มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 82 ในห้อง

เพลงท่ี 1-9 (รวมได้ 9 ห้องเพลง)  มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 135 ในห้องเพลงท่ี  26 (รวมได้    

1 ห้องเพลง) มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 127 ในห้องเพลงท่ี  21 (รวมได้ 1 ห้องเพลง) มีอตัรา

ความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 95 ในห้องเพลงท่ี 10 (รวมได้ 1 ห้องเพลง) 
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  กระสวนจังหวะ (Rhythmic) 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ถือเป็นองค์ประกอบหลกัของบทเพลงท่ีเป็นทํานองหลกั

อยา่งหนึง่ท่ีเป็นวิธีการส่ือความหมายด้วยทํานองแบบไมมี่ระดบัเสียง (Non-Pitch) โดยท่ีสามารถส่ือให้

เห็นได้ถึงภาพองค์รวมทัง้หมดทางอารมณ์ของจงัหวะในบทเพลงนัน้ได้อยา่งชดัเจน ซึง่ในบทเพลง

ประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบ ปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) ใช้กระสวนจงัหวะ 

(Rhythmic) รวมได้ 21 กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ดงันี ้ 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 1 ในห้องเพลงท่ี 24 (เป็นกระสวนจงัหวะหลกัของบทเพลง) 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 2 ในห้องเพลงท่ี 25 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 3 ในห้องเพลงท่ี 26 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 4 ในห้องเพลงท่ี 27  
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 5 ในห้องเพลงท่ี 28  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 6 ในห้องเพลงท่ี 29 (เป็นกระสวนจงัหวะหลกัของบทเพลง) 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 7 ในห้องเพลงท่ี 30 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 8 ในห้องเพลงท่ี 31 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 9 ในห้องเพลงท่ี 32 (เป็นกระสวนจงัหวะหลกัของบทเพลง) 
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 10 ในห้องเพลงท่ี 33 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 11 ในห้องเพลงท่ี 34 

 

 
 

 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 12 ในห้องเพลงท่ี 35 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 13 ในห้องเพลงท่ี 36 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 14 ในห้องเพลงท่ี 37 
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 15 ในห้องเพลงท่ี 38 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 16 ในห้องเพลงท่ี 39 (เป็นกระสวนจงัหวะหลกัของบทเพลง) 

 

 
  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 17 ในห้องเพลงท่ี 40 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 18 ในห้องเพลงท่ี 41 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 19 ในห้องเพลงท่ี 42 
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 20 ในห้องเพลงท่ี 43 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 21 ในห้องเพลงท่ี 44 

 

 
 

  จากรูปแบบกระสวนจงัหวะทัง้หมด  21 รูปแบบ ซึง่ประกอบไปด้วย  กระสวนจงัหวะท่ี

ทําหน้าท่ีส่ือเชิงอตัลกัษณ์ของยะรัง ทหารองครักษ์แหง่นครลงักาสกุะ โดยใช้เคร่ืองเคาะประกอบ

จงัหวะประเภทเคร่ืองกลองของมาเลเซียเป็นหลกั  รูปแบบของกระสวนจงัหวะมีการพฒันาจงัหวะท่ีมี

ความคล้ายกบัลีลาแบบของวงโยธวาทติ (Marching band) ในรายละเอียดของกระสวนจงัหวะทัง้หมด 

มีกระสวนจงัหวะท่ีมีการพฒันาจงัหวะท่ีมีทิศทางไปในทางเดียวกนัได้แก่ กลุม่กระสวนจงัหวะท่ี 1, 6, 

9, 13 และ16 ในห้องเพลงท่ี 24, 29, 32, 36 และ 39 กลุม่กระสวนจงัหวะท่ี 2, 5 และ 12 ในห้องเพลงท่ี  

25, 28, 35 กลุม่กระสวนจงัหวะท่ี  3 และ 19 ในห้องเพลงท่ี  26, 42 กลุม่กระสวนจงัหวะท่ี  11 และ 18 

ในห้องเพลงท่ี 34, 41 และกระสวนจงัหวะท่ีมีการพฒันาจงัหวะท่ีมีทิศทางท่ีไมซํ่า้กนั ได้แก่กลุม่กระสวน

จงัหวะท่ี 4, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 20 และ 21 ในห้องเพลงท่ี 27, 30, 31, 33, 37, 38, 40, 43และ 44 

 

 2.1.3 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ของบทเพลงประจํา

ตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) ไมพ่บวา่ มีองค์ประกอบ

ทางด้านการประสานเสียง  (Harmonyใดในบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์

เจ้าชายปาหงั (Assassination) ท่ีเป็นองค์ประกอบหลกั 
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 2.1.4 องค์ประกอบทางด้านสีสันของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) 

 เสียงในสภาวะแวดล้อมของสถานท่ีในสงัคมท่ีตา่งกนั เสียงดนตรีก็จะส่ือถึงความรู้สกึนกึคดิ

และจนิตนาการท่ีตา่งกนัซึง่สามารถบง่บอกถึงภมูลํิาเนาของสําเนียงเสียงภาษาของดนตรีนัน้ๆได้  ซึง่

เปรียบได้กบัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบับทเพลงนัน้ด้วย จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้าน

สีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) ของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์

เจ้าชายปาหงั (Assassination) พบวา่บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์

เจ้าชายปาหงั (Assassination) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) โดย

สามารถวิเคราะห์ออกมาได้แบง่ออกเป็น 5 กลุม่ได้แก่ รวมทัง้หมด 18 Instruments Line 

  กลุม่ท่ี 1 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ (Rhythm Group) ได้แก่ 1 

เสียงท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกัให้โทนเสียงกว้างใหญ่  (Big Hit) 2 เสียงกลอง

ในความถ่ีต่ําและลกึมาก (Low Beat) 3 เสียงกลองท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกั

ให้โทนเสียงคล้ายเสียงปืนหรือระเบดิ (Bang) 

  กลุม่ท่ี 2 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านจงัหวะเชิงชาตพินัธ์ (Rhythm Gimmick Group) 

ได้แก่ 1 เสียงกลองเคร่ืองหนงัของเอเชีย  (Asian Kit Skin) 2 เสียงกลองเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภท

ฉาบของเอเซีย ( Asian Kit Cymbal) 3 กลองและเคร่ืองประกอบในวงออร์เคสตรา  (Orchestra Kit)      

4 เสียงร่ัวกลองซลู ู(Zulu Roll) 

  กลุม่ท่ี  3 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการออกแบบเสียง  (Sound Design Group)

ได้แก่ 1เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมชว่งการแสดงออกทาง

สายตา (Introvert Eyes) 2 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ื อถึงลกัษณะเชิงนามธรรมส่ือถึง

เสียงบริเวณยา่นเสียงสงู (Highlander) 3 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงิ

นามธรรมซึง่เสียงเป็นลกัษณะการเสียดสีกนัของเคร่ืองสายโลหะ (Bow) 4 เสียงท่ีได้จากการออกแบบ

ขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมส่ือถึงเ สียงท่ีผดิเพีย้นโดยเนือ้คล้ายกบัเสียงหอนของ

ไมโครโฟน (Feedback) 5 เสียงท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกัในจดุท่ีต้องการเน้น

เป็นพิเศษ (Fx Super) 6 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมซึง่เสียง

เป็นลกัษณะเสียงของการชกัดาบหรือกระบ่ี (Sword) 

  กลุม่ท่ี 4 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการออกแบบเสียงเชิงนามธรรมท่ีปรากฏให้

เห็นในภาพ  (Sound Design Background Group)ได้แก่ 1 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือ

ส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายลม  (Wind Fx) 2 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มา

ใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม ซึง่เสียงเป็นลกัษณะเสียงของฟ้าผา่ (Thunder Warlords) 
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  กลุม่ท่ี  5 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการออกแบบเสียงเชิงนามธรรมท่ีเก่ียวข้องกบั

ชาตพินัธ์  (Sound Design Gimmick Group) ได้แก่  1 เสียงบรรยากาศรอบเคียงของญ่ีปุ่ น  (Drone 

Japan) 2 ขลุย่สยากฮูาช ิ (Syakuhachi) 3 เคร่ืองประกอบจงัหวะของมาเลเซียท่ีผา่นขบวนการออกแบบ

ด้วยอิเลคทรอนิกส์ให้มีทิศทางของเสียงแบบย้อนกลบั (Malay Percussion Reverse) 

  องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดยสว่นใหญ่เคร่ืองดนตรี

องค์ประกอบด้านการออกแบบเสียงเชงินามธรรมมากกวา่กลุม่เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านจงัหวะ

เชิงชาตพินัธ์  โดยเสียงท่ีสําคญัในการส่ือความหมายได้แก่  1 เสียงกลองเคร่ืองหนงัของเอเชีย  (Asian 

Kit Skin) 2 เสียงกลองเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฉาบของเอเซีย ( Asian Kit Cymbal 3 เสียงรัว่

กลองซูล ู(Zulu Roll) และ 4 เสียงบรรยากาศรอบเคียงของญ่ีปุ่ น  (Drone Japan) 5 ขลุย่สยากฮูาชิ  

(Syakuhachi) 6 เคร่ืองประกอบจงัหวะของมาเลเซียท่ีผา่นขบวนการออกแบบด้วยอิเลคทรอนิกส์ให้มี

ทิศทางของเสียงแบบย้อนกลบั (Malay Percussion Reverse) 7 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหม่

เพ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายลม (Wind Fx ) 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของดนตรี ของบทเพลงประจาํตอนพันธมิตร

สลัดญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) 

 บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) 

เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเสริม

ความสําคญัให้กบัยะรัง ทหารองครักษ์แหง่นครลงักาสกุะและถือเป็นโทนเสียงหลกัประจําตวัของตั ว

ละครผู้ นี ้อีกทัง้เป็นการสร้างเสริมบรรยากาศเก่ียวกบัการตอ่สู้แบบไมเ่ปิดเผยซึง่หน้าเป็นหลกัสําคญั 

โดยสามารถวิเคราะห์รายละเอียดท่ีสําคญัในด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) ไมพ่บวา่ มีแนวทํานองใดในบทเพลงประจําตอน

พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) ท่ีเป็นแนวทํานองหลกั มีแตเ่พียง

แนวทํานองประกอบบรรยากาศเทา่นัน้ในกลุม่เคร่ืองดนตรีเชิงชาตพินัธ์ของประเทศญ่ีปุ่ น ขลุย่ สยากู

ฮาชิ (Syakuhachi)  

 องค์ประกอบทางด้าน จงัหวะ (Rhythm) พบวา่ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  82 ห้องเพลง 

ของบทเพลงใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) โดย พบวา่ มีการใช้อตัรา

จงัหวะแบบ  4/4 เป็นสว่นใหญ่  รวมได้ 66 ห้องเพลง  ใช้อตัราจงัหวะแบบ  6/4 รวมได้ 9 ห้องเพลง  ใช้

อตัราจงัหวะแบบ 2/4 รวมได้ 2 ห้องเพลง  ใช้อตัราจงัหวะแบบ  3/4 รวมได้ 2 ห้องเพลง  ใช้อตัราจงัหวะ

แบบ 5/4รวมได้ 2 ห้องเพลง  ใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราผสม (Compound Time) โดย 

พบวา่ มีการใช้อตัราจงัหวะแบบ  5/8 (รวมได้ 1 ห้องเพลง) โดยมีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 130 
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รวมได้ 60 ห้องเพลง มากท่ีสดุ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 108 รวมได้ 9 ห้องเพลง มีอตัรา

ความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 82 รวมได้ 9 ห้องเพลง  มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 135 รวมได้ 1 

ห้องเพลง มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 127 รวมได้ 1 ห้องเพลง  มีอตัราความเร็ว  (Tempo) 

เทา่กบั 95 รวมได้ 1 ห้องเพลง โดยการใช้ กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) มีกระสวนจงัหวะทัง้หมด  21 

รูปแบบ ในรายละเอียดของกระสวนจงัหวะทัง้หมด มีกระสวนจงัหวะท่ีมีการพฒันาจงัหวะท่ีมีทิศทาง

ไปในทางเดียวกนัได้แก่ กลุม่กระสวนจงัหวะท่ี 1, 6, 9, 13 และ16  กลุม่กระสวนจังหวะท่ี 2, 5 และ 12 

กลุม่กระสวนจงัหวะท่ี  3 และ 19 กลุม่กระสวนจงัหวะท่ี  11 และ 18 และกระสวนจงัหวะท่ีมีการพฒันา

จงัหวะท่ีมีทิศทางท่ีไมซํ่า้กนั ได้แก่กลุม่กระสวนจงัหวะท่ี  4, 7, 8, 10, 14, 15, 17, 20 และ 21 ซึง่

ประกอบไปด้วย  กระสวนจงัหวะท่ีทําหน้าท่ีส่ือเชิงอตัลั กษณ์ของ ยะรัง ทหารองครักษ์แหง่นครลงักาสุ

กะ โดยใช้เคร่ืองเคาะประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองกลองของมาเลเซียเป็นหลกั  รูปแบบของกระสวน

จงัหวะมีการพฒันาจงัหวะท่ีมีความคล้ายกบัลีลาแบบของ วงโยธวาทติ (Marching band)  

 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ไมพ่บวา่ มีองค์ประกอบทางด้านการ

ประสานเสียง (Harmonyใดในบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั 

(Assassination) ท่ีเป็นองค์ประกอบหลกั 

 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดยสว่นใหญ่เป็น เคร่ืองดนตรี

องค์ประกอบด้านการออกแบบเสียงเชงิน ามธรรมมากกวา่กลุม่เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านจงัหวะ

เชิงชาตพินัธ์  โดยเสียงท่ีสําคญัในการส่ือความหมายได้แก่  1 เสียงกลองเคร่ืองหนงัของเอเชีย  (Asian 

Kit Skin) 2 เสียงกลองเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฉาบของเอเซีย ( Asian Kit Cymbal 3 เสียงรัว่

กลองซูล ู(Zulu Roll) และ 4 เสียงบรรยากาศรอบเคียงของญ่ีปุ่ น  (Drone Japan) 5 ขลุย่สยากฮูาชิ  

(Syakuhachi) 6 เคร่ืองประกอบจงัหวะของมาเลเซียท่ีผา่นขบวนการออกแบบด้วยอิเลคทรอนิกส์ให้มี

ทิศทางของเสียงแบบย้อนกลบั (Malay Percussion Reverse) 7 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหม่

เพ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายลม (Wind Fx ) 
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 ยะรังบุกช่วยตวัประกันและการล้างแค้นของปารี (Invasion) 
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  บทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) เป็นบทเพลงท่ี

คณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเสริมความสําคญัให้กบั ยะรัง 

ลอบเข้าชว่ยตวัประกนั, การเสียสละชีวิตของลิม่กอเนียว, การแก้แค้นของปารี อีกทัง้เป็นการสร้างเสริม

บรรยากาศเก่ียวกบัการตอ่สู้แบบไมเ่ปิดเผยซึง่หน้า, ความเศร้าอาลยั และ ความโกรธแค้นของปารีท่ีจน

ขาดสต ิเป็นหลกัสําคญั  
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 2.1.1 องค์ประกอบทางด้านทาํนอง (Melody) 

  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody) ของบทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนั

และการล้างแค้นของปารี  (Invasion) พบวา่ บทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  

(Invasion) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) เป็นกลุม่เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชาย  (Boy Choir) 

และ เสียงแพดโทนอุน่ (Warm Pad) เป็นหลกั โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  บันไดเสียง(Scale) 

  บนัไดเสียง (Scale) ท่ี 1 ใช้บนัไดเสียง (Scale) C Major หรือ A Natural minor ปรากฏ

ในกลุม่เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชาย (Boy Choir) และ เสียงแพดโทนอุน่ (Warm Pad) ในห้องเพลงท่ี 62-71 

ดงัตวัอยา่ง 

 
 

  บนัไดเสียง (Scale) ท่ี 2 ใช้บนัไดเสียง (Scale) F Major หรือ D Natural minor ปรากฏ

ในกลุม่เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชาย (Boy Choir) และ เสียงแพดโทนอุน่ (Warm Pad) ในห้องเพลงท่ี 72-78 

ดงัตวัอยา่ง  

 
 

  ช่วงเสียง (Range) 

  การใช้ชว่งเสียง (Range) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงยะ

รังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาชว่งเสียง  (Range) 

มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่ประกอบด้วย เสียงต่ําสดุของบทเพลงคือเสียง D3 เม่ือเปรียบเทียบ

กบั Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่คาบเส้นบรรทดัท่ี  3 ของกญุแจฟา  (F clef)ซึง่ปรากฏในห้อง

เพลงท่ี  62-66, 76-78 สว่นระดบัเสียงสงูสดุ คือเสียง C5 เม่ือเปรียบเทียบกบั Middle C เทา่กบั C4 ซึง่

อยูตํ่าแหนง่ชอ่งบรรทดัท่ี 4 ของกญุแจซอล (G clef)ซึง่ปรากฏในห้องเพลงท่ี  71 ดงันี ้

  เสียงต่ําสดุ เสียงแพดโทนอุน่ (Warm Pad) เสียง D3 ในห้องเพลงท่ี 62-66, 76-78  
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  เสียงสงูสดุ กลุม่เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชาย (Boy Choir) เสียง C5 ในห้องเพลงท่ี 71  

 

 
 

  สรุปได้วา่ เสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ  (D3-C5) มีความหา่งเทา่กบั  1 Octave รวมกบั

อีก คู ่7 ไมเนอร์ ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) 

 

  การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

  การเคล่ือนทํานอง (Motion) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเคล่ือน

ทํานอง (Motion) มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการ

ล้างแค้นของปารี  (Invasion) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้  (Conjunct motion) มาเป็น

องค์ประกอบในการประพนัธ์ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเ ห็นได้วา่การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

ของบทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion)  มีการเคล่ือนทํานองท่ีมี

ทิศทางขึน้หรือลงท่ีไมเ่กินไปกวา่คู ่2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํานอง (Unison) โดยพบในกลุม่

เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชาย (Boy Choir)  ในห้องเพลงท่ี 64-66, 70-74, 76-78 รวมได้ 11 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต  

เสียงแพดโทนอุน่ (Warm Pad) ในห้องเพลงท่ี 71-74 รวมได้ 2 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต และทัง้หมดรวมได้ 13 ครัง้

ตอ่ชว่งโน้ต 

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการ

ล้างแค้นของปารี  (Invasion) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้  (Disjunct motion) มาเป็น

องค์ประกอบในการประพนัธ์ดงันี ้

 

 
 

  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้  (Disjunct motion) 

ของบทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมี

ทิศทางขึน้หรือลงท่ีไมเ่กินไปกวา่คู ่2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํานอง (Unison) โดยพบในกลุม่

เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชาย (Boy Choir) ในห้องเพลงท่ี 76 รวมได้ 1 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต  เสียงแพดโทนอุน่ 

(Warm Pad) ในห้องเพลงท่ี 66, 67, 76, รวมได้ 2 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต และทัง้หมดรวมได้ 3 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

  สรุปวา่การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 13 ครัง้ตอ่

ชว่งโน้ตมากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 3 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 
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  ความสัมพันธ์ของทาํนอง (Melody relationship) 

  ความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody 

Line) ของบทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้

นําเอาวิธีการเรียบเรียงความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ระหวา่ง กลุม่เสียงร้องโทน

เดก็ผู้ชาย (Boy Choir) และ เสียงแพดโทนอุน่ (Warm Pad) ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในการประพนัธ์

ทํานองของบทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) สามารถวิเคราะห์

ออกมาได้ดงันี ้

 

  ความสัมพันธ์ของขัน้คู่ (Interval) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ท่ีมีแนวทํานองท่ีความสําคญัมากกวา่หนึง่

แนวทํานองขึน้ไป ถึงได้เป็นการสร้างมิตทิางมโนคต ิ(Image) พิเศษให้กบัแนวทํานองนัน้ ซึง่ความสมัพนัธ์

ของขัน้คู ่(Interval relationship) เป็นองค์ประกอบอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานอง

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 
 

  จากโน้ตของบทเพลงเป็นตวัอยา่งความสมัพนัธ์ของแนวทํานองซึง่ประกอบไปด้วย    

2 แนวทํานองได้แก่ กลุม่เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชาย (Boy Choir) ในแนวทํานองด้านบนสดุ , เสียงแพดโทน

อุน่ (Warm Pad) ในแนวทํานองด้านลา่งสดุ ในห้องเพลงท่ี 11-18 โดยในบทเพลงจะมี ความสมัพนัธ์

ของแนวทํานองในห้องเพลงท่ี  62-78 ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัในการประพนัธ์ทํานองของบทเพลง

ยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้
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  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval)  

  คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ในห้องเพลงท่ี  65, 71, 74 และ 77 (D3-F4) (A3-C5,) ซึง่

เป็นขัน้คูผ่สม +1Octave (Compound interval) ทัง้หมดรวมได้ 4 ครัง้ 

  คู ่4 เพอร์เฟค  (Perfect fourth) ในห้องเพลงท่ี 66, 76 (D3-G4) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม  

+1Octave (Compound interval) ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้  

  คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ในห้องเพลงท่ี  66 (D3-A4) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม  +1Octave 

(Compound interval) ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 

  คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ในห้องเพลงท่ี  64, 67, 72, 78 และ (D3-D4)(A3-

A4)(Bb3-Bb4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 4 ครัง้ 

 

  ขัน้คู่เสียงกระด้าง (Dissonant interval) 

  คู ่2 เมเจอร์ (Major second) ในห้องเพลงท่ี  65, 70, 71 และ 77  (D3-E4) (A3-B4) 

ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม +1Octave (Compound interval) ทัง้หมดรวมได้ 4 ครัง้    

  สรุปวา่ คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third)คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave)คู ่2 เมเจอร์ (Major 

second)  ทัง้หมดรวมได้ขัน้คูล่ะ 4 ครัง้ มากท่ีสดุ รองลงมาขัน้คู ่ 4 เพอร์เฟค (Perfect fourth)  ทัง้หมด

รวมได้ขัน้คูล่ะ 2 ครัง้ และ ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 

 

  ความสัมพันธ์ของทศิทาง (Motion)  

  การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองสองแนว เป็นการสร้างมิตท่ีิหลากหลายให้กบัแนวทํานอง

ให้รู้สกึผอ่นคลาย , อดึอดั หรือ คงท่ี ซึง่ความสมัพนัธ์ของทิศทาง (Motion) การเคล่ือนทํานองสองแนว

เป็นองค์ประกอบอีกอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานองโดยมีรายละเอียดดงันี ้

  พบว่ามีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) ระหวา่งแนวทํานอง

ของกลุม่เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชาย (Boy Choirเสียงแพดโทนอุน่ (Warm Pad) ในห้องเพลงท่ี 76 รวมได้ 1 

ห้องเพลงดงัตวัอยา่ง 
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  พบวา่มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) ระหวา่ง แนว

ทํานองของกลุม่เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชาย (Boy Choirเสียงแพดโทนอุน่ (Warm Pad) ในห้องเพลงท่ี 73-

74 รวมได้ 2 ห้องเพลง ดงัตวัอยา่ง 

 
 

  พบวา่มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง (Oblique motion) ระหวา่งแนวทํานอง

ของ กลุม่เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชาย (Boy Choirเสียงแพดโทนอุน่ (Warm Pad) ในห้องเพลงท่ี  65, 66, 70, 

71, 77, รวมได้ 6 ห้องเพลงดงัตวัอยา่ง 

  การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง(Oblique motion)ในห้องเพลงท่ี 65 และ 66 

 

   
 

  การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง(Oblique motion) ในห้องเพลงท่ี 70 

 

    
 

  การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง(Oblique motion) ในห้องเพลงท่ี 71 

 

 
  

  การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง(Oblique motion) ในห้องเพลงท่ี 77 
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  ความสมัพนัธ์ของทิศทาง (Motion) ของบทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้าง

แค้นของปารี  (Invasion) พบวา่ มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique motion) รวมได้ 6 

ห้องเพลง มากท่ีสดุ  การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) รวมได้ 2 ห้องเพลง 

การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) รวมได้ 1 ห้องเพลง 

 

 2.1.2 องค์ประกอบทางด้านจังหวะ (Rhythm) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ของบทเพลงประจําตอนพนัธมิตร

สลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) พบวา่ ยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้าง

แค้นของปารี (Invasion) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ซึง่สามารถวิเคราะห์ จากจํานวน

ห้องเพลงทัง้หมด 170 ห้องเพลง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
  อัตราจังหวะ(Time signature) 

  การวิเคราะห์ อตัราจงัหวะ (Time signature) ของบทเพลงจะทําให้ทราบถึงพืน้ฐาน

ทางอารมณ์ของบทเพลงวา่ในจงัหวะใดควรเน้น  (Accented) หรือไมค่วรอยา่งไร ในอารมณ์นัน้เป็น

จงัหวะหนกั-เบา (Strong beat-Weak beat) อยา่งไร ซึง่ในบทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้าง

แค้นของปารี  (Invasion) ใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) โดย พบวา่ มี

การใช้อตัราจงัหวะแบบ  4/4 ในห้องเพลงท่ี  1, 3-30, 32-166, 168-170 (รวมได้ 165 ห้องเพลง )ใช้

อตัราจงัหวะแบบ  2/4 ในห้องเพลงท่ี  2 (รวมได้ 1 ห้องเพลง) ใช้อตัราจงัหวะแบบ  3/4 ในห้องเพลงท่ี 

31และ167 (รวมได้ 2 ห้องเพลง) 

  
  อัตราความเร็ว (Tempo)  

  อตัราความเร็ว  (Tempo) ความเร็วของบทเพลงเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการรับรู้และ

ความสามารถท่ีจะชีช้ดัให้เห็นถึงภาพองค์รวมของบทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของ

ปารี (Invasion) วา่มีอารมณ์ไปในทิศทางใด ซึง่พบวา่ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 132 ในห้อง

เพลงท่ี 2-170 (รวมได้ 169 ห้องเพลง) มากท่ีสดุ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 120 ในห้องเพลงท่ี  

1 (รวมได้ 1 ห้องเพลง) 

 

  กระสวนจังหวะ (Rhythmic) 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ถือเป็นองค์ประกอบหลกัของบทเพลงท่ีเป็นทํานองหลกั

อยา่งหนึง่ท่ีเป็นวิธีการส่ือความหมายด้วยทํานองแบบไมมี่ระดบัเสียง (Non-Pitch) โดยท่ีสามารถส่ือให้

เห็นได้ถึงภาพองค์รวมทัง้หมดทางอารมณ์ของจงัหวะในบทเพลงนัน้ได้อยา่งชดัเจน ซึง่ในยะรังบกุชว่ย

ตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) ใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) รวมได้ 37 กระสวน

จงัหวะ (Rhythmic) ดงันี ้ 
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 1 ในห้องเพลงท่ี 3, 42-48  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 2 ในห้องเพลงท่ี 4, 5  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 3 ในห้องเพลงท่ี 6, 9, 11, 13, 15  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 4 ในห้องเพลงท่ี 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 79, 83, 111  

(เป็นกระสวนจงัหวะหลกัของบทเพลง) 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 5 ในห้องเพลงท่ี 16, 21,154-156  
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 6 ในห้องเพลงท่ี 18, 20, 22, 80, 82, 84, 86, 87, 88-90, 

110, 112,113 (เป็นกระสวนจงัหวะหลกัของบทเพลง) 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 7 ในห้องเพลงท่ี 91  

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 8 ในห้องเพลงท่ี 23-30, 74-77 (เป็นกระสวนจงัหวะหลกั

ของบทเพลง) 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 9 ในห้องเพลงท่ี 31  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 10 ในห้องเพลงท่ี 32, 34-38  
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 11 ในห้องเพลงท่ี 33  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 12 ในห้องเพลงท่ี 39, 40, 41, 49-52  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 13 ในห้องเพลงท่ี 53  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 14 ในห้องเพลงท่ี 78  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 15 ในห้องเพลงท่ี 81, 85, 109, 150-153  

 

 
 

 



185 

 
  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 16 ในห้องเพลงท่ี 92, 95, 102  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 17 ในห้องเพลงท่ี 93, 122  

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 18 ในห้องเพลงท่ี 94,101,127  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 19 ในห้องเพลงท่ี 96, 120  

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 20 ในห้องเพลงท่ี 97, 107  
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 21 ในห้องเพลงท่ี 98  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 22 ในห้องเพลงท่ี 99  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 23 ในห้องเพลงท่ี 100  

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 24 ในห้องเพลงท่ี 104, 108  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 25 ในห้องเพลงท่ี 117,119,124  
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 26 ในห้องเพลงท่ี 125  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 27 ในห้องเพลงท่ี 126  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 28 ในห้องเพลงท่ี 129  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 29 ในห้องเพลงท่ี 130  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 30 ในห้องเพลงท่ี 128 
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 31 ในห้องเพลงท่ี 147  

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 32 ในห้องเพลงท่ี 148  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 33 ในห้องเพลงท่ี 149  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 34 ในห้องเพลงท่ี 157  

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 35 ในห้องเพลงท่ี 159  
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  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 36 ในห้องเพลงท่ี 160-166 

 

 
 

  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 37 ในห้องเพลงท่ี 167  

 

 
 

  กระสวนจงัหวะทัง้หมด  37 รูปแบบ ในรายละเอียดของกระสวนจงัหวะทัง้หมด มี

กระสวนจงัหวะท่ีมีการพฒันาจงัหวะท่ีมีทิศทางไปในทางเดียวกนัได้แก่ รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี  6 ใน

ห้องเพลงท่ี  18, 20, 22, 80, 82, 84, 86, 87, 88-90, 110, 112,113 รวมได้ 14 เป็นกระสวนจงัหวะ

หลกัท่ี 1 รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 8 ในห้องเพลงท่ี 23-30, 74-77 รวมได้ 12 เป็นกระสวนจงัหวะหลกัท่ี 

2 รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี  4 ในห้องเพลงท่ี  7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 79, 83, 111 รวมได้ 10 เป็น

กระสวนจงัหวะหลกัท่ี 3 ซึง่กระสวนจงัหวะโดยสว่นใหญ่จะเน้นลกัษณะโน้ตท่ีเป็นแบบโน้ต 3 พยางค์

ผสมด้วยโน้ตเขบต็ 1 ชัน้เป็นหลกั 

 

 2.1.3 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ของบทเพลงยะรังบกุ

ชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) พบวา่ บทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้าง

แค้นของปารี (Invasion) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) ซึง่สามารถวิเคราะห์

ออกเป็น 2 ลกัษณะคือ การประสานเสียง (Harmony) เพ่ือรองรับไปกบัแนวทํานองและการประสานเสียง 

(Harmony) เพ่ือสร้างบรรยากาศโดยไมมี่แนวทํานองหลกัโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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  จากโน้ตของ บทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) 

สามารถวิเคราะห์รายละเอียดตา่งๆทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ซึง่เป็นองค์ประกอบหลกัใน

การชว่ยปรุงแตง่บรรยากาศโดยรอบให้กบับทเพลงได้ดงันี ้

  การดาํเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) 

 
62  Dm Dm Dm Dm Dm Am Am Am 

Am Am Gm Gm Am Am Dm Dm 

  

  จากตารางคอร์ด (Chord) เร่ิมต้นการห้องเพลงท่ี 62-77 สามารถวิเคราะห์การดําเนิน

เสียงประสาน (Harmonic progression) ของบทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  

(Invasion) โดยพบวา่ บทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) ตัง้แต่

เร่ิมต้นจนจบบทเพลง มีการดําเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) ในลกัษณะท่ีสามารถ

จําแนกคอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ได้ดงันี ้

 
62    ii ii Ii ii ii vi vi vi 

vi vi ii** ii iii iii vi vi 

 

  ในห้องเพลงท่ี  62-71 เป็นการดําเนินคอร์ดในกลุม่บนบนัไดเสียงแบบเมเจอร์ไดอาโทนิก 

(Major diatonic Chord) บนบนัไดเสียง C  

  ในห้องเพลงท่ี 62-66 เป็นการใช้คอร์ด Dm ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  2 บนไดอาโทนกิคอร์ด  

(Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง C เมเจอร์ (Major scale) 

  ในห้องเพลงท่ี 67-71 เป็นการใช้คอร์ด Am ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  6 บนไดอาโทนกิคอร์ด  

(Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง C เมเจอร์ (Major scale) 

  ในห้องเพลงท่ี 72-73 เป็นการใช้คอร์ด Gm ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  2 บนไดอาโทนกิคอร์ด  

(Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง F เมเจอร์ (Major scale) 
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  ในห้องเพลงท่ี 74-75 เป็นการใช้คอร์ด Am ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  3 บนไดอาโทนกิคอร์ด  

(Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง F เมเจอร์ (Major scale) 

  ในห้องเพลงท่ี 76-77 เป็นการใช้คอร์ด Am ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  6 บนไดอาโทนกิคอร์ด  

(Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง F เมเจอร์ (Major scale) 

  นอกจากการประสานเสียง (Harmony) เพ่ือรองรับไปกบัแนวทํานอง ยงัมีการประสาน

เสียง (Harmony) เพ่ือสร้างบรรยากาศความกดดนัไมป่กรต ิโดยไมมี่การดําเนินแนวทํานองหลกัโดยมี

รายละเอียดดงันี ้

  ในห้องเพลงท่ี 4-17 ในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) ใช้โน้ตบนกญุแจเสียง

ซอล (G clef) เป็นการใช้ขัน้คูป่ระเภททรัยโทน (Tritone) ได้แก่ (C5-F#5) ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 19-21 ในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) ใช้โน้ตบนกญุแจเสียง

ซอล (G clef) เป็นการใช้ขัน้คูป่ระเภททรัยโทน (Tritone) ได้แก่ (Ab4-D5) ดงัตวัอยา่ง 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 22-31ในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) ใช้โน้ตบนกญุแจเสียง

ซอล (G clef) เป็นการใช้ขัน้คูป่ระเภททรัยโทน (Tritone) ได้แก่ (B5-F5) ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 79-82 ในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) ใช้โน้ตบนกญุแจเสียง

ซอล (G clef) เป็นการใช้คอร์ดประเภทดมิินิชท์ (Diminished) ได้แก่ คอร์ด D dim ดงัตวัอยา่ง 
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  ในห้องเพลงท่ี 88-91 ในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) ใช้โน้ตบนกญุแจเสียง

ซอล (G clef) เป็นการใช้คอร์ดประเภทดมิินิชท์ (Diminished) ได้แก่ คอร์ด F# dim7 ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 93-100 ในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) ใช้โน้ตบนกญุแจเสียง

ซอล (G clef) เป็นการใช้คอร์ดประเภทดมิินิชท์ (Diminished) ได้แก่ คอร์ด F dim ในห้องเพลงท่ี  93-99 

และ Eb dimในห้องเพลงท่ี 100 ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 101-104 ในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) ใช้โน้ตบนกญุแจ

เสียงซอล (G clef) เป็นการใช้คอร์ดประเภทดมิินิชท์ (Diminished) ได้แก่ คอร์ด Bb dim ในห้องเพลงท่ี  

101-103 และ B dimในห้องเพลงท่ี 104 ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 114-115 ในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) ใช้โน้ตบนกญุแจ

เสียงซอล (G clef) เป็นการใช้คอร์ดประเภทดมิินิชท์ (Diminished) ได้แก่ คอร์ด Ab dim7 ในห้องเพลง

ท่ี 114-115 ดงัตวัอยา่ง 
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  ในห้องเพลงท่ี 115-118 ในกลุม่เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชายท่ีมีวิธีการร้องแบบพเิศษ (Boy 

Choir Fx) ใช้โน้ตบนกญุแจเสียงซอล (G clef) เป็นการใช้ขัน้คูป่ระเภททรัยโทน (Tritone) ได้แก่ (C#5-

G5) ในห้องเพลงท่ี 115-116 (D5-Ab5) ในห้องเพลงท่ี 117 (G4-C#5) ในห้องเพลงท่ี 118 ดงัตวัอยา่ง 
 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 119-124 ในกลุม่เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชายท่ีมีวิธีการร้องแบบพเิศษ (Boy 

Choir Fx) ใช้โน้ตบนกญุแจเสียงซอล (G clef) เป็นการใช้ขัน้คูป่ระเภททรัยโทน (Tritone) ได้แก่ (Bb4-

E5)ในห้องเพลงท่ี 119-120 (Eb4-A4-Eb5)ในห้องเพลงท่ี 120-122 (F#4-C5)ในห้องเพลงท่ี  122-122  

และมีการเคล่ือนแนวทํานองบนกญุแจเสียงฟา (F clef) เป็นขัน้คู ่2 m ซึง่เป็นขัน้เสียงกระด้าง (Dissonant 

interval) ได้แก่ ระหวา่งชว่งโน้ต B3-Bb3  ในห้องเพลงท่ี 119-120ในแนวทํานองแถวลา่ง ดงัตวัอยา่ง 
 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 161-169 ในกลุม่เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชายท่ีมีวิธีการร้องแบบพเิศษ (Boy 

Choir Fx) ใช้โน้ตบนกญุแจเสียงซอล (G clef) เป็นการใช้ขัน้คูป่ระเภททรัยโทน (Tritone)ได้แก่ (C#5-

G5)ในห้องเพลงท่ี 161-162 (D5-Ab5) ในห้องเพลงท่ี  162-163  (G4-C#5) ในห้องเพลงท่ี  163  (Bb4-

E5) ในห้องเพลงท่ี 164-165 (Eb4-A4-Eb5) ในห้องเพลงท่ี 166-169 และมีการเคล่ือนแนวทํานองบน

กญุแจเสียงฟา (F clef) เป็นขัน้คู ่2 m ซึง่เป็นขัน้เสียงกระด้าง (Dissonant interval) ได้แก่ ระหวา่งชว่ง

โน้ต B3-Bb3 ในห้องเพลงท่ี 164-165 ในแนวทํานองแถวลา่ง ดงัตวัอยา่ง 
 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 138-141 ในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) ใช้โน้ตบนกญุแจ

เสียงซอล (G clef) เป็นการใช้ขัน้คูป่ระเภททรัยโทน (Tritone) ได้แก่ (Bb4-E5) ดงัตวัอยา่ง 
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  ในห้องเพลงท่ี 151-154 ในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) ใช้โน้ตบนกญุแจ

เสียงซอล (G clef) เป็นการใช้ขัน้คูป่ระเภททรัยโทน (Tritone) ได้แก่ (Ab4-D5) ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 155-158 ในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) ใช้โน้ตบนกญุแจ

เสียงซอล (G clef) เป็นการใช้ขัน้คูป่ระเภททรัยโทน (Tritone) ได้แก่ (Bb3-E4) ดงัตวัอยา่ง 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 161-162 ในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) ใช้โน้ตบนกญุแจ

เสียงซอล (G clef) เป็นการใช้คอร์ดประเภทดมิินิชท์ (Diminished) ได้แก่ คอร์ด Edim7 ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 163-164 ในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) ใช้โน้ตบนกญุแจ

เสียงซอล (G clef) เป็นการใช้คอร์ดประเภทดมิินิชท์ (Diminished) ได้แก่ คอร์ด F#dim7ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 165-168 ในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) ใช้โน้ตบนกญุแจ

เสียงซอล (G clef) เป็นการใช้คอร์ดประเภทดมิินิชท์ (Diminished) ได้แก่ คอร์ด C#dim7ดงัตวัอยา่ง 
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  การเปล่ียนกุญแจเสียง (Harmonic Modulation)  

  การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) จะให้ความรู้สกึถึงการเปล่ียนแปลง

อารมณ์หรือบรรยากาศให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ บทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้น

ของปารี (Invasion) โดยพบวา่  

  ในห้องเพลงท่ี  71-72 เป็นการเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) จาก

กญุแจเสียง C Major ไปยงักญุแจเสียง F เป็นวิธีการเปล่ียนกญุแจเสียงโดยใช้โน้ตแบบคร่ึงเสียง 

(Chromatic tone) จากชว่งคอร์ด Am-Gm ใช้โน้ต C ซึง่เป็นตวัท่ี b3 ในคอร์ด Am เข้าหา Bb ซึ่ งเป็น

ตวัท่ี b3 ในคอร์ด Gm ซึง่เป็นการเปล่ียนกญุแจเสียงท่ีมีโน้ตบางตวัในกญุแจเสียงใหมเ่ป็นโน้ตท่ีไมอ่ยู่

ในกญุแจเสียงเก่าได้แก่โน้ตตวั Bb (Chromatic modulation) ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

  บทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) 

  จากการวิเคราะห์รายละเอียดตา่งๆ ทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) สามารถ

จําแนกออกเป็นรูปแบบตามลกัษณะพืน้ฐานด้านการประพนัธ์ได้ดงันี ้   

  รูปแบบท่ี 1 กลุม่เสียงโทนิก (Tonic Sound) ได้แก่ Am, Dm, รวมได้ 9 ครัง้  

  รูปแบบท่ี 2 กลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์ (Subdominant Sound) ได้แก่ Dm, Gm รวมได้ 

7ครัง้  

  รูปแบบท่ี 3 กลุม่เสียงดอมมิเนินท์ (Dominant Sound) ไมพ่บ 

 

 2.1.4 องค์ประกอบทางด้านสีสันของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) 

 เสียงในสภาวะแวดล้อมของสถานท่ีในสงัคมท่ีตา่งกนั เสียงดนตรีก็จะส่ือถึงความรู้สกึนกึคดิ

และจนิตนาการท่ีตา่งกนัซึง่สามารถบง่บอกถึงภมูลํิาเนาของสําเนียงเสียงภาษาของดนตรีนัน้ๆได้  ซึง่

เปรียบได้กบัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบับทเพลงนัน้ด้วย  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้าน

สีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) ของบทเพ ลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  

(Invasion) พบวา่ บทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) นัน้มี

องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) โดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้แบง่ออกเป็น  

6 กลุม่ได้แก่ 
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  กลุม่ท่ี 1 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านแนวทํานอง (Melody Group) ได้แก่ 1 เสียง

ร้องโทนเดก็ผู้ชาย (Boy Choir) 

  กลุม่ท่ี 2 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการประสานเสียง (Harmony Group) ได้แก่   

1 กลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord)  

  กลุม่ท่ี 3 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm Group) ได้แก่ 1 เสียง

ฉาบโทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกั (Crash Cress Hit) 2 เคร่ืองดนตรี

เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทไม้ท่ีบรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมา  (Loop Wood) 3 เคร่ืองดนตรีเคร่ือง

ประกอบจงัหวะในหมวดหมู่  A ท่ีบรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมาแบบท่ี 22 (PA Loop 22) 4 กลองคองก้า 

(Conga) 5 เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทเสียงกลองชดุ ท่ีบรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมา (D 

Loop) 6 เสียงกลองขนาดใหญ่-ยกัษ์ (Giant Drums) 

  กลุม่ท่ี 4 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบทางด้านจงัหวะเชิงอิเล็กทรอนิกส์  (Rhythm Group 

Fx) ได้แก่ 1 เสียงกลองท่ีมีรูปแบบเสียงสะท้อนไป -มาจากด้านซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย (Matrix AB) 

2 เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทกลอง ท่ีเสริมด้วยขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เสียง

ก้องและกว้างท่ีบรรเ ลงวนซํา้กลบัไปกลบัมา  แบบท่ี 27 (Loop 27 Long Full) 3 เคร่ืองดนตรีเคร่ือง

ประกอบจงัหวะประเภทเสียงกลองชดุ ท่ีบรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมาโดยผา่นขบวนวิธีการควบคมุบด

บงัเสียงให้ออกมาไมท่ี่คล้ายอาการหอืูอ้ (Mc D Loop) 4 เสียงกลองขนาดใหญ่ -ยกัษ์ โดยผา่นขบวน

วิธีการควบคมุบดบงัเสียงให้ออกมาไมท่ี่คล้ายอาการหอืูอ้  (Big Mc Gian Drums) 5 เคร่ืองดนตรีเคร่ือง

ประกอบจงัหวะประเภทกลองท่ีเสริมด้วยขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เสียงผิดเพีย้นไปจากเดมิท่ี

บรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมา  แบบท่ี 27(Loop 27 Fx) 6 เสียงเคร่ืองประกอบจงัหวะโดยการกระทบกนั

ของเหล็กท่ีผา่นกระบวนการแตง่เสียงด้วยเทคโนโลยีด้านเสียง (Metal Fx) 

  กลุม่ท่ี 5 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านจงัหวะเชิงชาตพินัธ์ (Rhythm Gimmick Group) 

ได้แก่ 1 เสียงฉาบจีน (China LG) 2 เสียงฉ่ิงและฉาบของไทย (Chab-Ching) 

  กลุม่ท่ี 6 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการออกแบบเสียง (Sound Design) ได้แก่     

1 เสียงบรรยากาศรอบเคียงของญ่ีปุ่ น  (Drone Japan) 2 เสียงบรรยากาศรอบเคียงของกลุม่ฝงูผู้คน  

(Clusters Fx) 3 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการ ส่ือถึง

ปีศาจและความนา่กลวั (Ghost) 4 เสียงฉาบโทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยท่ีเสริมด้วยขบวนการ

ทางอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เสียงผิดเพีย้นไปจากเดมิ (Crashes Cresc Fx) 5 เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชายท่ีมี

วิธีการร้องแบบพิเศษ  (Boy Choir Fx) 6 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงิ

นามธรรมท่ีต้องการส่ือถึงคนร้ายกาจและการหลบหนี ้(Serpents and Fugitive) 
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  ซึง่สามารถรวมได้ทัง้หมด 22 เคร่ืองดนตรี (Instruments) โดยสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองดนตรี

ท่ีผา่นกระบวนการแตง่เสียงด้วยเทคโนโลยีด้านเสียงมากกวา่เคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงเป็นธรรมชาติ (Acoustic) 

(12:10) 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของดนตรี ของบทเพลงยะรังบุกช่วยตัวประกัน

และการล้างแค้นของปารี (Invasion) 

 บทเพลงยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย 

พงษ์ประภาพนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเป็นการเสริมความสําคญัให้กบั ยะรัง ลอบเข้าชว่ย

ตวัประกนั, การเสียสละชีวิตของลิม่กอเนียว , การแก้แค้นของปารี อีกทัง้เป็นการสร้างเสริมบรรยากาศ

เก่ียวกบัการตอ่สู้แบบไมเ่ปิดเผยซึง่หน้า , ความเศร้าอาลยั และ ความโกรธแค้ นของปารีท่ีจนขาดสต ิ

เป็นหลกัสําคญั 

  โดยสามารถวิเคราะห์รายละเอียดท่ีสําคญัในด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี  ้

 องค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody) พบวา่ บนัไดเสียง (Scale)ประกอบด้วย 2 บนัไดเสียง

ได้แก่ บนัไดเสียง (Scale) ท่ี 1 ใช้บนัไดเสียง (Scale) C Major หรือ A Natural minor บนัไดเสียง (Scale) 

ท่ี 2 ใช้บนัไดเสียง (Scale) F Major หรือ D Natural minor โดยชว่งเสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ (D3-C5) มี

ความหา่งเทา่กบั  1 Octave รวมกบัอีก คู ่7 ไมเนอร์ ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) เป็นการ

เคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) มากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

13 ตอ่ 3 ครัง้ตอ่ชว่งเสียง ด้านความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship)พบวา่ความสมัพนัธ์

ของขัน้คู ่(Interval)ท่ีใช้ในการประพนัธ์ทํานองในบทเพลงใช้ ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third)ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค 

(Perfect octave)ขัน้คู ่2 เมเจอร์ (Major second)  ทัง้หมดรวมได้ขัน้คูล่ะ  4 ครัง้ มากท่ีสดุ รองลงมา

ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth)  ทัง้หมดรวมได้ขัน้คูล่ะ  2 ครัง้ และ ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) 

ทัง้หมดรวมได้  1 ครัง้ ในขณะท่ีความสมัพนัธ์ของทิศทาง (Motion) พบวา่ มีการเคล่ือนทํานองสองแนว

แบบเฉียง  (Oblique motion) รวมได้ 6 ห้องเพลง มากท่ีสดุ  การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง 

(Contrary motion) รวมได้ 2 ห้องเพลง  การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) รวม

ได้ 1 ห้องเพลง 

 องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) พบวา่ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  170 ห้องเพลง 

ของบทเพลงใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) โดย พบวา่ มีการใช้อตัรา

จงัหวะแบบ 4/4 ในห้องเพลงท่ี 1, 3-30, 32-166, 168-170 (รวมได้ 165 ห้องเพลง)ใช้อตัราจงัหวะแบบ 2/4 

ในห้องเพลงท่ี  2 (รวมได้ 1 ห้องเพลง ) ใช้อตัราจงัหวะแบบ  3/4 ในห้องเพลงท่ี  31และ167 (รวมได้       

2 ห้องเพลง) โดยมีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 132 ในห้องเพลงท่ี  2-170 (รวมได้ 169 ห้องเพลง) 
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มากท่ีสดุ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 120 ในห้องเพลงท่ี  1 (รวมได้ 1 ห้องเพลง ) โดยการใช้

กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) มีกระสวนจงัหวะทัง้หมด  37 รูปแบบ ในรายละเอียดของกระสวน จงัหวะ

ทัง้หมด มีกระสวนจงัหวะท่ีมีการพฒันาจงัหวะท่ีมีทิศทางไปในทางเดียวกนัได้แก่ รูปแบบ กระสวน

จงัหวะท่ี  6 ในห้องเพลงท่ี  18, 20, 22, 80, 82, 84, 86, 87, 88-90, 110, 112,113 รวมได้  14 เป็น

กระสวนจงัหวะหลกัท่ี 1 รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี  8 ในห้องเพลงท่ี  23-30, 74-77 รวมได้  12 เป็น

กระสวนจงัหวะหลกัท่ี 2 รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี  4 ในห้องเพลงท่ี  7, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 79, 83, 

111 รวมได้ 10 เป็นกระสวนจงัหวะหลกัท่ี 3 ซึง่กระสวนจงัหวะโดยสว่นใหญ่จะเน้นลกัษณะโน้ตท่ีเป็น

แบบโน้ต 3 พยางค์ผสมด้วยโน้ตเขบต็ 1 ชัน้เป็นหลกั 

 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) พบวา่คอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์

สว่นใหญ่จะเป็นการดําเนินคอร์ดในกลุม่บนบนัไดเสียงแบบเมเจอร์ไดอาโทนิก (Major diatonic Chord) 

บนบนัไดเสียง C Major และ F Major เป็นหลกั นอกจากการประสานเสียง  (Harmony) เพ่ือรองรับไป

กบัแนวทํานอง ยงัมี การประสานเสียง  (Harmony) เพ่ือสร้างบรรยากาศความกดดนัไมป่กรต ิโดยไมมี่

การดําเนินแนวทํานองหลกัโดยการใช้ใช้ขัน้คูป่ระเภททรัยโทน (Tritone) และ การใช้คอร์ดประเภทดมิินิชท์ 

(Diminished) ปะปนไปกบักระสวนจงัหวะในกลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) และกลุม่เสียงร้องโทน

เดก็ผู้ชายท่ีมีวิธีการร้องแบบพเิศษ (Boy Choir Fx) วิธีการเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) ใช้

วิธีการเปล่ียนกญุแจเสียงโดยใช้โน้ตแบบคร่ึงเสียง (Chromatic tone) ซึง่เป็นการเปล่ียนกญุแจเสียงท่ีมี

โน้ตบางตวัในกญุแจเสียงใหมเ่ป็นโน้ตท่ีไมอ่ยูใ่นกญุแจเสียงเก่า  (Chromatic modulation)  โดยท่ีภาพ

องค์รวมของบทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) ของบทเพลงให้ความสําคญักบักลุม่เสียงโทนิก 

(Tonic Sound) มากท่ีสดุ  คดิเป็นร้อยละ  56.25 ตามด้วยกลุม่เสียงซบัดอมมเินนิท์  (Subdominant 

Sound) คดิเป็นร้อยละ 43.75 โดยท่ีไมพ่บกลุม่เสียงดอมมิเนินท์ (Dominant Sound)   

 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดยสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ี

ผา่นกระบวนการแตง่เสียงด้วยเทคโนโลยีด้านเสียงมากกวา่เคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงเป็นธรรมชาติ (Acoustic)(12 

ตอ่10) โดยเสียงท่ีสําคญัในการส่ือความหมายได้แก่  1 เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชาย  (Boy Choir) 2 กลุม่

เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) 3 เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชายท่ีมีวิธีการร้องแบบพเิศษ  (Boy Choir Fx)    

4 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม  (Sound Design) ทัง้หมด 5 

เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ (Rhythm Group) ทัง้หมด 
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 เปิดสงคราม (The Day of Battle) 

 

 
 

  บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย 

พงษ์ประภาพนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างบรรยากาศของความฮกึเหิมเป็นให้กบักองทพั

ทัง้ 2 กองทพัท่ีกําลงัเปิดศกึสงครามตอ่กนั โดยท่ีทัง้ 2 ฝ่ายตา่งมัน่ใจในศกัยภาพในฝ่ายของตนเอง 
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 2.1.1 องค์ประกอบทางด้านทาํนอง (Melody) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody) ของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม 

(The Day of Battle) พบวา่ บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) นัน้มีองค์ประกอบ

ทางด้านทํานอง (Melody) ทัง้หมดเป็น 2 กลุม่แนวทํานองคือกลุม่แนวทํานองของ เป็นหลกั และกลุม่  

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้

 

  บันไดเสียง(Scale)  
  การใช้บนัไดเสียง  (Scale) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาบนัไดเสียง  (Scale) มาเป็น

องค์ประกอบในการประพนัธ์ ประกอบไปด้วย  บนัไดเสียง  (Scale) B Natural minor ปรากฏในกลุม่

เคร่ืองสาย  (String section) และ กลุม่เสียงร้องประสาน (Vocal) ตัง้แตต้่นจนจบบทเพลงในห้องเพลง

ท่ี 1-52 

 

  ช่วงเสียง (Range) 

  การใช้ชว่งเสียง  (Range) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาชว่งเสียง  (Range) มาเป็น

องค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่ประกอบด้วย  เสียงต่ําสดุของบทเพลงคือเสียง B2 เม่ือเปรียบเทียบกบั 

Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่คาบเส้นบรรทดัท่ี  2 ของกญุแจฟา  (F clef) ซึง่ปรากฏในห้องเพลง

ท่ี 19 สว่นระดบัเสียงสงูสดุ  คือเสียง F#6 เม่ือเปรียบเทียบกบั Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่

เหนือเส้นน้อยท่ี 4 ของกญุแจซอล (G clef) ซึง่ปรากฏในห้องเพลงท่ี 49 ดงันี ้

  เสียงต่ําสดุกลุม่เคร่ืองเชลโล (Cello)  เสียง B2 ในห้องเพลงท่ี 19  

 

  
       

  เสียงสงูสดุ กลุม่เคร่ืองสาย (String section) เสียง F#6 ในห้องเพลงท่ี 49 
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  สรุปได้วา่ เสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ  (B2-F#6) มีความหา่งเทา่กบั  3 Octave รวมกบั

อีก คู ่5 เพอร์เฟค(Perfect fifth) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) 

 

  การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

  การเคล่ือนทํานอง (Motion) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle)พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานอง  (Motion) 

มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The 

Day of Battle) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้  (Conjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบใน

การประพนัธ์ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

ของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือลงท่ี

ไมเ่กินไปกวา่คู ่ 2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํานอง (Unison) โดยพบวา่ในกลุม่เคร่ืองดนตรี

ประเภทเคร่ืองสาย  (String section) ในห้องเพลงท่ี 6- 9, 21- 26, 28, 29, 31, 32 และ 35- 51 รวมได้ 

61 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต กลุม่เสียงร้อง  (Vocal) ในห้องเพลงท่ี 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, รวมได้ ครัง้ตอ่

ชว่งโน้ต 30 ทัง้หมดรวมได้ 91 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The 

Day of Battle) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบในการ

ประพนัธ์ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้  (Disjunct motion) 

ของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือลงท่ี

ไมเ่กินไปกวา่คู ่ 2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํานอง (Unison) โดยพบวา่ในกลุม่เคร่ืองดนตรี

ประเภทเคร่ืองสาย  (String section) ในห้องเพลงท่ี  21-27, 31, 32, 36-50 รวมได้ 40 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

กลุม่เสียงร้อง  (Vocal) ในห้องเพลงท่ี10, 11, 14 รวมได้ 6 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต  ทัง้หมดรวมได้ 46  ครัง้ตอ่

ชว่งโน้ต 

  สรุปวา่การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 91 ครัง้ตอ่

ชว่งโน้ตมากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 46 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

 

  ความสัมพันธ์ของทาํนอง (Melody relationship) 

  ความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody 

Line) ของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการ

เรียบเรียงความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ไว้ 2 กลุม่คือกลุม่เสียงร้อง (Vocal) ในห้อง

เพลงท่ี 10-19 และ ในกลุม่เคร่ืองสาย  (String section) ในห้องเพลงท่ี 21-52 ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ี

สําคญัในการประพนัธ์ทํานอง ของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) สามารถ

วิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  ความสัมพันธ์ของขัน้คู่ (Interval) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ท่ีมีแนวทํานองท่ีความสําคญัมากกวา่หนึง่

แนวทํานองขึน้ไป ถึงได้เป็นการสร้างมิตทิางมโนคต ิ(Image) พิเศษให้กบัแนวทํานองนัน้ ซึง่ความสมัพนัธ์

ของขัน้คู ่(Interval relationship) เป็นองค์ประกอบอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานอง

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  กลุม่ท่ี 1 กลุม่เสียงร้อง (Vocal) ในห้องเพลงท่ี 10-19 
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  จากโน้ตของบทเพลงเป็นความสมัพนัธ์ของแนวทํานองในกลุม่เสียงร้อง (Vocal) ซึง่

ประกอบไปด้วย 4 แนวทํานองได้แก่ กลุม่เสียงร้องผู้หญิง  1 (Woman 1) ในแนวทํานองด้านบนสดุ  

กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) ในแนวทํานองท่ีสองจากด้านบน กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 (Man 1) 

ในแนวทํานองท่ีสามจากด้านบน กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 2 (Man 2) ในแนวทํานองด้านลา่งสดุ โดยท่ี

ความสมัพนัธ์ของแนวทํานองทัง้ 4 แนวมีองค์ประกอบดงันี ้

  แนวทํานองของกลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) และ กลุม่เสียงร้ องผู้ชาย 1 (Man 

1) จะเป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) หรือ 1 Octave (Line 2-Line 3) 
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  แนวทํานองของกลุม่เสียงร้องผู้หญิง 1 (Woman 1) และ กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 2 (Man 

2) จะเป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่ 16 เพอร์เฟค (Perfect octave) หรือ 2 Octave ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม  

(Compound interval) ดงันี ้(Line 1-Line 4) 

  แนวทํานองของกลุม่เสียงร้องผู้หญิง 1 (Woman 1) และกลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 

(Woman 2) จะเป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู่  4 เพอร์เฟค (Perfect fourth)และขัน้คู่  5 เพอร์เฟค

(Perfect fifth)สลบักนัในชว่งห้องเพลงท่ี 9-16 และสลบัด้วย ขัน้คู ่ 3 ไมเนอร์ (Minor third)ขัน้คู่ 5 เพอร์

เฟค (Perfect fifth)ขัน้คู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished fifth) ในห้องเพลงท่ี 17-19 (Line 1-Line 2) ซึง่เป็นคู่

ขัน้พลกิกบักนักบัแนวทํานองของกลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 (Man 1) และกลุม่เสียงร้องผู้ชาย 2 (Man 2) 

  แนวทํานองของกลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 (Man 1) และกลุม่เสียงร้องผู้ชาย 2 (Man 2) จะ

เป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค(Perfect fifth)และขัน้คู่4 เพอร์เฟค(Perfect fourth)สลบักนั

ในชว่งห้องเพลงท่ี 9-16 และสลบัด้วยขัน้คู ่6เมเจอร์ (Major sixth) ขัน้คู ่4เพอร์เฟค (Perfect fourth)

ขัน้คู่ 4 ออกเมนเทด (Augmented) ในห้องเพลงท่ี 17-19 (Line 3-Line 4) ซึง่เป็นการพลิกกบัขัน้คู่

(Inverted interval)ระหวา่งแนวทํานองของกลุม่เสียงร้องผู้หญิง 1 (Woman 1) และกลุม่เสียงร้อง

ผู้หญิง 2 (Woman 2)ดงัภาพ 

 
 

  ในบทเพลงจะมี ความสมัพนัธ์ของแนวทํานอง ทัง้หมดในห้องเพลงท่ี  10-19 ซึ่ งเป็น

องค์ประกอบท่ีสําคญัในการประพนัธ์ทํานองของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) 

สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval) 

  คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ในห้องเพลงท่ี  17, 18 และ 19 (E6-G6) (F#-A6) ซึ่ งเป็น

ขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 12 ครัง้ 
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  คู ่4 เพอร์เฟค  (Perfect fourth) ในห้องเพลงท่ี 10, 11, 14-19 (C#6-F#6) (B5-E6) 

(D6-G6) (A5-D6) (C#4-F#4) (B3-E4) (E4-B4) (A4-D5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) 

ทัง้หมดรวมได้ 36 ครัง้  

  คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ในห้องเพลงท่ี  10, 11, 14-19 (D6-A6) (F#5-C#6) (E5-

B5) (F#4-C#5) (E4-B4) (G4-D5) (D4-A4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 36 ครัง้  

  คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) ในห้องเพลงท่ี 17, 18 และ 19 (G4-E5) (A4- F#5) ซึ่ งเป็น

ขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 12 ครัง้  

  คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ในห้องเพลงท่ี  10-19 (C#5-C#6),(B4-B5),(F#4-

F#5),(A4-A5),(E4-E5),(D5-D6),(F#5-F#6) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 49 ครัง้  

และ ในห้องเพลงท่ี  10-19 (F#4-F#6),(E3-E5),(B#3-B#5),(D3-D5),(A3-A5),(G4-G6),(B4-B6) 

ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม +1Octave (Compound interval) รวมได้ 49 ครัง้  ทัง้หมดรวมได้ 98 ครัง้ 

 

  ขัน้คู่เสียงกระด้าง (Dissonant interval) 

  คู ่ 4 ออกเมนเทด (Augmented) ในห้องเพลงท่ี  17 (G4-C#5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) รวมได้ 1 ครัง้ 

  คู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished fifth) ในห้องเพลงท่ี  17 (C#6-G6) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) รวมได้ 1 ครัง้ 

  แนวทํานองกลุม่เสียงร้อง (Vocal) มีขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) รวมได้ 98 ครัง้ 

มากท่ีสดุ  คู ่4 เพอร์เฟค  (Perfect fourth)และ คู ่5 เพอร์เฟค  (Perfect fifth) รวมได้ขัน้คูล่ะ 36 ครัง้คู่    

3 ไมเนอร์  (Minor third)และคู ่ 6 เมเจอร์  (Major sixth) รวมได้ขัน้คูล่ะ  12 ครัง้  คู่ 4 ออกเมนเทด  

(Augmented)และคู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished fifth) ) รวมได้ขัน้คูล่ะ 1 ครัง้ 

 

  กลุม่ท่ี 2 กลุม่เคร่ืองสาย (String section) ในห้องเพลงท่ี 21-52 
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  จากโน้ตของบทเพลงเป็นความสมัพนัธ์ของแนวทํานองใน กลุม่เคร่ืองสาย  (String 

section) ในห้องเพลงท่ี 21-52ซึง่ประกอบไปด้วย 4 แนวทํานองได้แก่ ไวโอลิน  ดบั 1 (Violin Dub1) ใน

แนวทํานองด้านบนสดุ  ไวโอลนิ  1 (Violin 1) ในแนวทํานองท่ีสองจากด้านบน ไวโอลนิ  ดบั 2 (Violin 

Dub2) ในแนวทํานองท่ีสามจากด้านบน ไวโอลนิ  2 (Violin 2) ในแนวทํานองด้านลา่งสดุ โดยท่ี

ความสมัพนัธ์ของแนวทํานองทัง้ 4 แนวมีองค์ประกอบดงันี ้

  แนวทํานองของไวโอลนิ ดบั 1 (Violin Dub1), ไวโอลนิ 1 (Violin 1) และ ไวโอลนิ ดบั 2 

(Violin Dub2) ในห้องเพลงท่ี 21-24 จะเป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่1 เพอร์เฟค (Perfect unison) 

  แนวทํานองของไวโอลนิ ดบั 1 (Violin Dub1) ไวโอลนิ 1 (Violin 1) ในห้องเพลงท่ี 25-

30 จะเป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave)   

 แนวทํานองของ  ไวโอลนิ 1 (Violin 1) และ ไวโอลนิ  ดบั 2 (Violin Dub2) ในห้องเพลง

ท่ี 25-33 จะเป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่1 เพอร์เฟค (Perfect unison) 

  แนวทํานองของไวโอลนิ ดบั 1 (Violin Dub1) และ ไวโอลนิ ดบั 2 (Violin Dub2) (Unison) 

ในห้องเพลงท่ี 35-51เป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่1 เพอร์เฟค (Perfect unison) 

  แนวทํานองของไวโอลนิ ดบั 2 (Violin Dub2) ในห้องเพลงท่ี 43-51 จะเป็นแนวทํานอง

ท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) 

  แนวทํานองของไวโอลนิ ดบั 2 (Violin Dub2) และ ไวโอลนิ  2 (Violin 2) ในห้องเพลงท่ี 

21-33 เป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คูท่ี่หลากหลายโดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval) 

  คู ่3 เมเจอร์ (Major Third) ในห้องเพลงท่ี  22, 24 (A4-C#5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้ 

  คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ในห้องเพลงท่ี 24 (B4-D5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 
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  คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) ในห้องเพลงท่ี  21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 (F#4-B4) 

(A4-D5)(B4-E5)(G#4-C#5)(C#5-F#5)(D5-G5)(E5-A5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวม

ได้ 17 ครัง้ และ ในห้องเพลงท่ี  32 (G#4-C#6)ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม  +1Octave (Compound interval)รวม

ได้ 1 ครัง้  ทัง้หมดรวมได้ 18 ครัง้ 

  คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ในห้องเพลงท่ี  26, 28 (D5-A5) (B4-F#5) ซึง่เป็นขัน้คู่

ธรรมดา (Simple interval) รวมได้ 2 ครัง้  

  คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) ในห้องเพลงท่ี 27, 29, 31, 32 (G4-E5) (D6-B6) (B4-G#5) 

ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 5 ครัง้  

  คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) ในห้องเพลงท่ี  26, 27, 30, 31 (B4-G5) (C#5-A5) ซึ่ งเป็น

ขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 4 ครัง้  

  แนวทํานองของไวโอลนิ ดบั 2 (Violin Dub2) และ ไวโอลนิ  2 (Violin 2) แนวทํานองท่ี

มีสมัพนัธ์ขัน้คู ่ 4 เพอร์เฟค  (Perfect fourth) ทัง้หมดรวมได้ 18 ครัง้ มากท่ีสดุ คู ่ 6 เมเจอร์  (Major 

sixth) รวมได้ 5 ครัง้ คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) รวมได้ 4 ครัง้ คู ่3 เมเจอร์ (Major Third) รวมได้ 2 ครัง้ 

คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) รวมได้ 1 ครัง้ 

  และแนวทํานองของ ไวโอลนิ ดบั 1 (Violin Dub1) และ ไวโอลนิ  1 (Violin 1) ในห้อง

เพลงท่ี 35-51 เป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คูท่ี่หลากหลายโดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval) 

  คู ่3 เมเจอร์ (Major Third) ในห้องเพลงท่ี  35, 39, 40, 41และ 42 (A4-C#5, D5-F#5 

ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 11 ครัง้ และ 43, 44, 47, 48, 49 และ 50 (A4-C#6) 

(D5-F#6)ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม +1Octave (Compound interval)รวมได้ 11 ครัง้  ทัง้หมดรวมได้ 22 ครัง้ 

  คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ในห้องเพลงท่ี 36, 37, 40, 41และ 42 (B4-D5, C#5-E5), 

ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 10 ครัง้ และในห้องเพลงท่ี 44, 45, 45, 48 และ 50 (B4-

D6, C#5-E6) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม +1Octave (Compound interval) รวมได้ 9 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 19 ครัง้ 

  คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) ในห้องเพลงท่ี  35, 37, 38, 39 และ 42, (E4-A4) 

(F#4-B4)(C#4-F#4) (D4-G4)(A3-D5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 14 ครัง้ และ ใน

ห้องเพลงท่ี   43, 45, 46, 47, 50,และ 51(E4-A5) (F#4-B5) (C#4-F#5) (D4-G5) (A4-D6)  ซึง่เป็นขัน้

คูผ่สม +1Octave (Compound interval)รวมได้ 15 ครัง้  ทัง้หมดรวมได้ 29 ครัง้ 
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  ขัน้คู่เสียงกระด้าง (Dissonant interval)  

   คู ่ 4 ออกเมนเทด (Augmented) ในห้องเพลงท่ี  38, (G4-C#5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) รวมได้ 1 ครัง้ ในห้องเพลงท่ี 46 (G4-C#6) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม +1Octave (Compound 

interval)รวมได้ 1 ครัง้  ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้ 

  แนวทํานองของไวโอลนิ ดบั 1 (Violin Dub1) และ ไวโอลนิ  1 (Violin 1) ในห้องเพลงท่ี 

35-51 แนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู่   4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) ทัง้หมดรวมได้ 29 ครัง้มากท่ีสดุ ขัน้คู ่

3 เมเจอร์ (Major Third)ทัง้หมดรวมได้ 22 ครัง้ ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ทัง้หมดรวมได้  19 ครัง้

ขัน้คู ่4 ออกเมนเทด (Augmented)ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้ 

  ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่ (Interval)กลุม่เคร่ืองสาย  (String section) แนวทํานองมี

สมัพนัธ์ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) ทัง้หมดรวมได้ 47 ครัง้ มากท่ีสดุคู ่ 3 เมเจอร์ (Major Third) 

รวมได้ 24 ครัง้คู ่ 3 ไมเนอร์  (Minor third) รวมได้  20 ครัง้  คู ่6 เมเจอร์  (Major sixth) รวมได้  5 ครัง้  

คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) รวมได้ 4 ครัง้ ขัน้คู ่4 ออกเมนเทด (Augmented) ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้ 

  สรุปแนวทํานองทัง้สองกลุม่ มีขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) และ ขัน้คู ่1 เพอร์เฟค 

(Perfect unison)รวมได้มากกวา่ 98 ครัง้เป็นหลกัมากท่ีสดุ รองลงมาขัน้คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) 

รวมได้ 88 ครัง้ ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) รวมได้ 36 ครัง้ ขัน้คู ่3 เมเจอร์ (Major Third) รวมได้ 

24 ครัง้ ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) รวมได้ 22 ครัง้ ขัน้คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) รวมได้ 17 ครัง้ ขัน้

คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) รวมได้ 4 ครัง้ ขัน้คู่ 4 ออกเมนเทด (Augmented fourth) รวมได้ 3 ครัง้ ขัน้คู ่

5 ดมิินิชท์ (Diminished fifth) ) รวมได้ 1 ครัง้ 

 

  ความสัมพันธ์ของทศิทาง (Motion)  

  การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองสองแนว เป็นการสร้างมิตท่ีิหลากหลายให้กบัแนวทํานอง

ให้รู้สกึผอ่นคลาย , อดึอดั หรือ คงท่ี ซึง่ความสมัพนัธ์ของทิศทาง (Motion) การเคล่ือนทํานองสองแนว

เป็นองค์ประกอบอีกอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานองโดยมีรายละเอียดดงันี ้

  พบวา่มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) เป็นองค์ประกอบ

หลกัทัง้หมดในกลุม่คือ กลุม่เสียงร้อง (Vocal)และ ในกลุม่เคร่ืองสาย  (String section)โดยจะมีการ

เคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion)สลบับ้างในกลุม่เคร่ืองสาย  (String section) 

ในห้องเพลงท่ี 28, 29, 32, 33 และ 43 รวมได้ ห้องเพลงดงัตวัอยา่ง 

  การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) ระหวา่งแนวทํานองของ

ไวโอลนิ ดบั 2 (Violin Dub2) และ ไวโอลนิ 2 (Violin 2) ในห้องเพลงท่ี 28-29 
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  การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) แนวทํานองของไวโอลิน 

ดบั 2 (Violin Dub2) และ ไวโอลนิ 2 (Violin 2) ในห้องเพลงท่ี 32-33 

 

 
 

  การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) แนวทํานองของไวโอลนิ 

ดบั 1 (Violin Dub1) และ ไวโอลนิ 1 (Violin 1) ในห้องเพลงท่ี 43 

 

 
 

  ความสมัพนัธ์ของทิศทาง (Motion) ของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day 

of Battle) พบวา่ มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) เป็นองค์ประกอบหลกั

ทัง้หมดในกลุม่คือกลุม่เสียงร้อง (Vocal) และ ในกลุม่เคร่ืองสาย  (String section) โดยจะมีการเคล่ือน

ทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) สลบับ้างในกลุม่เคร่ืองสาย  (String section) ในห้อง

เพลงท่ี 28, 29, 32, 33 และ 43 รวมได้ ทัง้หมดรวมได้ 4 ครัง้ 
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 2.1.2 องค์ประกอบทางด้านจังหวะ (Rhythm) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ (Rhythm) ของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม 

(The Day of Battle) พบวา่ บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) นัน้มีองค์ประกอบ

ทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ซึง่สามารถวิเคราะห์ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  52 ห้องเพลง  โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  อัตราจังหวะ(Time signature) 

  การวิเคราะห์ อตัราจงัหวะ (Time signature) ของบทเพลงจะทําให้ทราบถึงพืน้ฐาน

ทางอารมณ์ของบทเพลงวา่ในจงัหวะใดควรเน้น  (Accented) หรือไมค่วรอยา่งไร ในอารมณ์นัน้เป็น

จงัหวะหนกั-เบา (Strong beat-Weak beat) อยา่งไร ซึง่ในบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day 

of Battle) ใช้อัตราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) โดย พบวา่ มีการใช้อตัรา

จงัหวะแบบ  4/4 ในห้องเพลงท่ี  1-3, 5-28, 31-33 (รวมได้ 30 ห้องเพลง) ใช้อตัราจงัหวะแบบ  3/4 ใน

ห้องเพลงท่ี 4 และ 29 (รวมได้ 2 ห้องเพลง) ใช้อตัราจงัหวะแบบ  5/4 ในห้องเพลงท่ี  30 (รวมได้ 1 ห้อง

เพลง) ใช้อตัราจงัหวะแบบ 2/4 ในห้องเพลงท่ี 34-52 (รวมได้ 19 ห้องเพลง)  

 

  อัตราความเร็ว (Tempo)  

  อตัราความเร็ว  (Tempo) ความเร็วของบทเพลงเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการรับรู้และ

ความสามารถท่ีจะชีช้ดัให้เห็นถึงภาพองค์รวมของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle) 

วา่มีอารมณ์ไปในทิศทางใด ซึง่พบวา่ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 120 ในห้องเพลงท่ี  1-4 (รวม

ได้ 4 ห้องเพลง) มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 80 ในห้องเพลงท่ี  5-34 (รวมได้ 30 ห้องเพลง) มี

อตัราความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 88 ในห้องเพลงท่ี 35-52 (รวมได้ 18 ห้องเพลง) 

 

  กระสวนจังหวะ (Rhythmic) 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ถือเป็นองค์ประกอบหลกัของบทเพลงท่ีเป็นทํานองหลกั

อยา่งหนึง่ท่ีเป็นวิธีการส่ือความหมายด้วยทํานองแบบไมมี่ระดบัเสียง (Non-Pitch) โดยท่ีสามารถส่ือให้

เห็นได้ถึงภาพองค์รวมทัง้หมดทางอารมณ์ของจงัหวะในบทเพลงนัน้ได้อยา่งชดัเจน ซึง่ในบทเพลง

ประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle) ใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) รวมได้ 4 กระสวนจงัหวะ 

(Rhythmic) ดงันี ้ 
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  กระสวนจงัหวะท่ี 1 ในห้องเพลงท่ี 6-30 (กระสวนจงัหวะหลกัท่ี 1) 

 

 
 

  กระสวนจงัหวะท่ี 1 ในห้องเพลงท่ี 30 

 

 
 

  กระสวนจงัหวะท่ี 2 ในห้องเพลงท่ี 30-31 War Drum Sync 

 

 
 

  กระสวนจงัหวะท่ี 3 ในห้องเพลงท่ี 32-33 War Drum Sync 
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  กระสวนจงัหวะท่ี 4 ในห้องเพลงท่ี 35-50 (กระสวนจงัหวะหลกัท่ี 2)  

 

 
 

  กระสวนจงัหวะทัง้หมด  4 รูปแบบ ในรายละเอียดของกระสวนจงัหวะทัง้หมด มี

กระสวนจงัหวะท่ีมีการพฒันาจงัหวะท่ีมีทิศทางไปในทางเดียวกนัได้แก่ รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี  1 ใน

ห้องเพลงท่ี  6-30 เป็นกระสวนจงัหวะหลกัท่ี 1 รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี  4 ในห้องเพลงท่ี  35-52 เป็น

กระสวนจงัหวะหลกัท่ี 2 รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี  2 และ 3 ในห้องเพลงท่ี  30-34 เป็นกระสวนจงัหวะท่ี

ใช้เพ่ือรับไปกบัอากปักริยาในภาพยนตร์ (Synchronize)  ซึง่กระสวนจงัหวะโดยสว่นใหญ่จะความ

คล้ายกบัลีลาจงัหวะการเดนิของวงโยธวาทิต(Marching band) 

 

 2.1.3 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ของบทเพลงประจํา

ตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) พบวา่ บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) 

นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) ซึง่สามารถวิเคราะห์เป็นรายละเอียดได้ดงันี ้

 

  การดาํเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) 

 
1  Bm9 Bm9  3/4 

4/4 Em9   F     Em9 Em9   F      Em9 F   F      Em9 F 

Em9 F      Em9 Em9   F     Em9 Em9   F      Em9 F   F      Em9 F 

Em9 F      Em9 Em9   F     Em9 Em9   F      Em9 F   F      Em9 F 

Em9 F      Em9 Em9   F     Em9 Em9   F      Em9 Em9 

Bm         C#m A            F#m D     D/F#   Em Bm         F#m 

Bm         C#m D            G/B Bm            Em/G F#m Bm        G F#m 

3/4 Bm 5/4  A      F#m 4/4 E/F#m   Bm/F#m F#m E/F#m     C#m 

C#m 2/4 Bm  Bm Bm 

Bm Bm Bm Bm 

Bm Bm Bm Bm 

Bm Bm Bm Bm 

Bm Bm Bm Bm 
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  จากตารางคอร์ด (Chord) สามารถวิเคราะห์การดําเนินเสียงประสาน (Harmonic 

progression) ของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle)โดยพบวา่ บทเพลงประจํา

ตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle)ตัง้แตเ่ร่ิมต้นจนจบบทเพลง โดยมีการดําเนินเสียงประสาน 

(Harmonic progression) ในลกัษณะท่ีสามารถจําแนกคอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ได้ดงันี ้
 

1  Vi9 Vi9  3/4 

4/4 Ii9   SubV/II     ii9 Ii9   SubV/II      ii9 SubV/II  SubV/II    ii9 SubV/II 

Ii9   SubV/II    ii9 Ii9   SubV/II     ii9 Ii9   SubV/II      ii9 SubV/II  SubV/II    ii9 SubV/II 

Ii9   SubV/II     ii9 Ii9   SubV/II     ii9 Ii9   SubV/II      ii9 SubV/II  SubV/II    ii9 SubV/II 

Ii9   SubV/II     ii9 Ii9   SubV/II     ii9 Ii9   SubV/II      ii9 Ii9 

Vi(ii)        iii I           vi IV(I)    (I/III)     ii vi        iii 

vi (ii)        iii IV(I)          IV/III vi           ii/iii     iii vi     IV   iii 

3/4 vi(ii) 5/4  I      vi 4/4 vi11   vib13 vi Vi11     iii 

iii 2/4 ii ii ii 

ii Ii ii ii 

ii Ii ii ii 

ii Ii ii ii 

ii Ii ii ii 

 

  จะเห็นได้วา่คอร์ด(Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด  (Chord) 

แบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียงแบบเมเจอร์(Major) เป็นหลกัโดยมีรายละเอียดดงันี ้

  โดยท่ีในห้องเพลงท่ี 1-5 ใช้คอร์ด Bm9 ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 6 ในบนัไดเสียง D 

Major Scale 

  ในห้องเพลงท่ี 6-20 ใช้คอร์ด Em9 กบั F สลบักนัซึง่คอร์ด  Em9 ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ด

ท่ี 2 และ คอร์ด  F7 ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดแทน  (Substituting chord) ของคอร์ด B7 ทําหน้าเป็นคอร์ด

ทตุยิภมูิ (Secondary dominant) โดยคอร์ด B7 เป็นคอร์ด 5 ของคอร์ด Em และมีความสมัพนัธ์กบั

คอร์ด F7 ด้วยการมีขัน้คูท่รัยโทน  (Tritone) ร่วมกนั  โดยกนัใช้เพ่ือเปล่ียนโทนในลกัษณะคร่ึงเสียง

สลบักนัในลกัษณะการเปล่ียนขึน้และลงเป็นแบบคร่ึงเสียง (Chromatic) และพบวา่เทคนิควิธีการ 

Voice chord ของคอร์ด Em9 วิธีการ Voice chord ท่ีนา่สนใจคือการนําวิธีการ  วอยซ์คอร์ด (Voice 

chord) แบบ วอยซิง่ อิน โฟร์ท (Voicing in fourth) ในคอร์ด Em9 (E4-B3-F#3)เป็นแนวประสานเสียง

ท่ีทําหน้าเป็นการดําเนินจงัหวะไปด้วย 

  ในห้องเพลงท่ี 21 ใช้คอร์ด Bm ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  6 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  (Diatonic 

Chord) บนบนัไดเสียง D เมเจอร์ (Major) และคอร์ด Bm ยงัเป็นคอร์ดท่ี  2 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  

(Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) ซึง่เป็นสมัพนัธ์คอร์ดร่วมกนั ถือวา่เป็นการเปล่ียน

กญุแจเสียงแบบคอร์ดร่วม (Common-chord modulation) ในจงัหวะท่ี 3 ของห้องเพลงท่ี 21ใช้คอร์ด 

C#m ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 3 บนในไดอาโทนิกคอร์ด (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) 
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  ในห้องเพลงท่ี 22 ใช้คอร์ด A และ F#m ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 1 และ 6 บนในไดอาโทนิกคอร์ด 

(Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) 

  ในห้องเพลงท่ี 23 ใช้คอร์ด D ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 4 บนในไดอาโทนิก คอร์ด (Diatonic Chord) 

บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) และคอร์ด D ยงัเป็นคอร์ดท่ี  1 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  (Diatonic 

Chord) บนบนัไดเสียง Dเมเจอร์ (Major) ซึง่เป็นสมัพนัธ์คอร์ดร่วมกนั ถือวา่เป็นการเปล่ียนกญุแจเสียง

แบบคอร์ดร่วม (Common-chord modulation) ในจงัหวะท่ี 3 ของห้องเพลงท่ี 23ใช้คอร์ด Em9 ซึ่ งเป็น

คอร์ดท่ี 2 บนในไดอาโทนิกคอร์ด (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง D เมเจอร์ (Major) 

  ในห้องเพลงท่ี 24 ใช้คอร์ด Bm และ F#m ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  6 และ 3 บนในไดอาโทนิก

คอร์ด (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง D เมเจอร์ (Major) 

  ในห้องเพลงท่ี 25 ใช้คอร์ด Bm ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  6 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  (Diatonic 

Chord) บนบนัไดเสียง D เมเจอร์ (Major) และคอร์ด Bm ยงัเป็นคอร์ดท่ี  2 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  

(Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) ซึง่เป็นสมัพนัธ์คอร์ดร่วมกนั ถือวา่เป็นการเปล่ียน

กญุแจเสียงแบบคอร์ดร่วม (Common-chord modulation) ในจงัหวะท่ี 3 ของห้องเพลงท่ี  21ใช้คอร์ด 

C#mซึง่เป็นคอร์ดท่ี 3 บนในไดอาโทนิกคอร์ด (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) 

  ในห้องเพลงท่ี 26 ใช้คอร์ด D ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  4 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  (Diatonic 

Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) และคอร์ด D ยงัเป็นคอร์ดท่ี  1 บนในไดอาโ ทนิก คอร์ด  

(Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง Dเมเจอร์ (Major) ซึง่เป็นสมัพนัธ์คอร์ดร่วมกนั ถือวา่เป็นการเปล่ียน

กญุแจเสียงแบบคอร์ดร่วม (Common-chord modulation) ในจงัหวะท่ี 3 ของห้องเพลงท่ี 26 ใช้คอร์ด 

G เบส B ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 4 บนในไดอาโทนิกคอร์ด (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง D เมเจอร์ (Major) 

  ในห้องเพลงท่ี 27 ใช้คอร์ด Bm  ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  6  ในจงัหวะท่ี 3 ของห้องเพลงท่ี 27  

Em เบส G และ F#m ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  2 และ 3 บนในไดอาโทนิกคอร์ด  (Diatonic Chord) บนบนัได

เสียง D เมเจอร์ (Major)  

  ในห้องเพลงท่ี 28 ใช้คอร์ด Bm  ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  6  ในจงัหวะท่ี 3 ของห้องเพลงท่ี 28  

G และ F#m ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 4 และ 3 บนในไดอาโทนิกคอร์ด (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง D เมเจอร์ 

(Major)  

  ในห้องเพลงท่ี 29 ใช้คอร์ด Bm ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  6 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  (Diatonic 

Chord) บนบนัไดเสียง D เมเจอร์ (Major) และคอร์ด Bm ยงัเป็นคอร์ดท่ี  2 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  

(Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) ซึง่เป็นสมัพนัธ์คอร์ดร่วมกนั ถือวา่เป็นการเปล่ียน

กญุแจเสียงแบบคอร์ดร่วม (Common-chord modulation) 
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  ในห้องเพลงท่ี 30 ใช้คอร์ด A และ F#m ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  1 และ 6 บนในไดอาโทนิก

คอร์ด (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) 

  ในห้องเพลงท่ี 31 ใช้คอร์ด E on F#m, Bm on F#m ซึง่เป็นกลุม่เสียงประสานท่ีเป็น

กลุม่ของโน้ตนอกคอร์ดท่ีอยูเ่หนือขึน้ไปจากคอร์ดโทน (Upper structures)ซึง่มีโ น้ตนอกคอร์ดของ 

F#m ได้แก่โน้ต G# และ D เป็นโน้ตในขัน้คู ่9 และ b13 ของคอร์ด F#m และในจงัหวะท่ี 3 ของห้อง

เพลงท่ี 26 ใช้คอร์ด F#m ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 6 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A 

เมเจอร์ (Major) 

  ในห้องเพลงท่ี 32 ใช้คอร์ด E on F#m ซึง่เป็นกลุม่เสียงประสานท่ีเป็นกลุม่ของโน้ต

นอกคอร์ดท่ีอยูเ่หนือขึน้ไปจากคอร์ดโทน (Upper structures) ซึง่มีโน้ตนอกคอร์ดของ F#m ได้แก่โน้ต 

G# เป็นโน้ตในขัน้คู ่9 ของคอร์ด F#m เป็นคอร์ดท่ี  6 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  (Diatonic Chord) บน

บนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) และในจงัหวะท่ี 3 ของห้องเพลงท่ี 32 ใช้คอร์ด C#m ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  3 

บนในไดอาโทนิก คอร์ด (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) 

  ในห้องเพลงท่ี 33 ใช้คอร์ด C#m ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  3 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  (Diatonic 

Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) 

  ในห้องเพลงท่ี 34-52 ใช้คอร์ด Bm ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 2 บนในไดอาโทนิก คอร์ด (Diatonic 

Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) 

   บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) จบด้วยคอร์ดท่ี  2 ไมเนอร์  

 

ซึง่

ทําให้ไมเ่กิดความรู้สกึวา่เป็นการจบแตอ่ยา่งใดแตจ่ะให้ความรู้สกึวา่ยงัค้างคาอยู ่

  การเปล่ียนกุญแจเสียง (Harmonic Modulation)  

  การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) จะให้ความรู้สกึถึงการเปล่ียนแปลง

อารมณ์หรือบรรยากาศให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of 

Battle) โดยพบวา่  

  ในห้องเพลงท่ี 21และ 25 ใช้คอร์ด Bm ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  6 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  

(Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง D เมเจอร์ (Major) และคอร์ด Bm ยงัเป็นคอร์ดท่ี  2 บนในไดอาโทนิก 

คอร์ด (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) และ ในห้องเพลงท่ี 23 และ 26 ใช้คอร์ด D 

ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  4 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) และ

คอร์ด D ยงัเป็นคอร์ดท่ี  1 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง Dเมเจอร์ (Major) 

แล้วสดุท้ายกลบัมา  ในห้องเพลงท่ี 29 ใช้คอร์ด Bm ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  6 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  

(Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง D เมเจอร์ (Major) และคอร์ด Bm ยงัเป็นคอร์ดท่ี  2 บนในไดอาโทนิก 

คอร์ด (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) ซึง่ทัง้หมดเป็นสมัพนัธ์ คอร์ดร่วมกนั ถือวา่

เป็นการเปล่ียนกญุแจเสียงแบบคอร์ดร่วม (Common-chord modulation) 
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  บทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) 

  จากการวิเคราะห์รายละเอียดตา่งๆ ทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) สามารถ

จําแนกออกเป็นรูปแบบตามลกัษณะพืน้ฐานด้านการประพนัธ์ได้ดงันี ้   

  รูปแบบท่ี 1 กลุม่เสียงโทนิก (Tonic Sound) ได้แก่ Bm, C#m, F#m, A, D รวมได้ 31 ครัง้ 

  รูปแบบท่ี 2 กลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์  (Subdominant Sound) ได้แก่ Em9, Bm, D, G 

รวมได้ 52 ครัง้  

  รูปแบบท่ี 3 กลุม่เสียงดอมมิเนินท์ (Dominant Sound) ได้แก่ F7 รวมได้ 17 ครัง้ 

 

 2.1.4 องค์ประกอบทางด้านสีสันของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) 

 เสียงในสภาวะแวดล้อมของสถานท่ีในสงัคมท่ีตา่งกนั เสียงดนตรีก็จะส่ือถึงความรู้สกึนกึคดิ

และจนิตนาการท่ีตา่งกนัซึง่สามารถบง่บอกถึงภมูลํิาเนาของสําเนียงเสียงภาษาของดนตรีนัน้ๆได้  ซึง่

เปรียบได้กบัเป็ นการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบับทเพลงนัน้ด้วย จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้าน

สีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) ของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle) พบวา่  

บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี 

(Tone Color) โดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้แบง่ออกเป็น 4 กลุม่ได้แก่ 

  กลุม่ท่ี 1 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านแนวทํานอง (Melody Group) ได้แก่ 1 เสียง

ร้องผู้หญิงแนวท่ี 1 (Woman 1) 2 เสียงร้องผู้หญิงแนวท่ี 2 (Woman 2) 3 เสียงร้องผู้ชายแนวท่ี 1 (Man 

1) 4 เสียงร้องผู้ชายแนวท่ี 2 (Man 2) 5 ไวโอลนิ ดบั 1 (Violin Dub 1) 6 ไวโอลนิ 1 (Violin 1) 7 ไวโอลนิ 

ดบั 2 (Violin Dub 2) 8 ไวโอลนิ 2 (Violin 2) 9 เคร่ืองสายท่ีเลน่เสียงสัน้  (String Detach) 10 เชลโล

(Cello) 

  กลุม่ ท่ี 2 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านการประสานเสียง (Harmony Group) 

ได้แก่ 1 กลุม่เคร่ืองสายท่ีบรรเลงพร้อมกนั (String Section) 2 เสียงแพดวอยช์ (Pad Viox) 3 ไควเยอท่ี

ออกเสียงวา่ฮา  (Choir Haa)  4 ไควเยอท่ีออกเสียงวา่อา  ด้วยเสียงคอ่นข้างดงั  (Ahh Forte Choir)      

5 เคร่ืองลมทองเหลืองท่ีบรรเลงเป็นชว่งคูแ่ปดท่ีดงัขึน้ทีละน้อย (Oc Brass Cress) ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรี

ท่ีแสดงอตัลกัษณ์เก่ียวกบัเหตกุารณ์สงคราม 6 เคร่ืองลมทองเหลืองท่ีบรรเลงเป็นชว่งคูแ่ปด (Oc Brass) 

ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีแสดงอตัลกัษณ์เก่ียวกบัเหตกุารณ์สงคราม 

  กลุม่ท่ี 3 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ (Rhythm Group) ได้แก่  1 กลอง

และเคร่ืองประกอบในวงออร์เคสตรา  (Orchestra Kit) 2 เสียงรัวฉาบ  (Roll Cymbal)3 เสียงกลอง

ประเภทเคร่ืองหนงัท่ีมีเสียงของการกระทบของหนงั (A Drum Skin) 4 เสียงกลองท่ีใช้ในศกึสงคราม  

(War Drums Sync) 5 เสียงกลองท่ีใช้ในเร่ืองราวความกล้าหาญ  (Epic Drums)6 เคร่ืองประกอบ
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จงัหวะประเภทฉาบขนานใหญ่มาก  (Big Cymbal) 7 เสียงกลองท่ีผา่นขบวนการทางอิเลคทรอนิกส์ท่ี

ให้โทนเสียงเพ่ือแสดงความย่ิงใหญ่ (Big Boomer) 8 เสียงเคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีผา่นขบวนการทาง

อิเลคทรอนิกส์ประเภทเบลหรือระฆงัโดยการกระทบกนัของเหล็ก (Metal Rmx Bell)  

  กลุม่ท่ี 4 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านจงัหวะเชิงชาตพินัธ์ (Rhythm Gimmick Group) 

ได้แก่ 1 กาเมลนั 1(Gamelan 1) 2 กาเมลนั 2 (Gamelan2) 3 เคร่ืองประกอบจงัหวะในวงกาเมลนั 

(Percussion Gamelan) 4 เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองหนงั (Membranophone) ของมาเลเซีย 1 

(Malay Percussion 1) 5 เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองหนงั  (Membranophone) ของมาเลเซีย 

2 (Malay Percussion 2) 6 กลองซูล ู(Zulu Drums) 8 เสียงฉาบจีน (Cymbal China LG) 

  ซึง่สามารถ รวมได้ทัง้หมด 31 เคร่ืองดนตรี  (Instruments) โดยสว่นใหญ่เป็น เคร่ือง

ดนตรีเสียงธรรมชาตผิสมเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะทัง้ท่ีใช้เพ่ือประกอบเร่ืองราวสงครามเป็นหลกัโดย

มีเคร่ืองดนตรีองค์ประกอบเชงิชาตพินัธ์ เป็นองค์ประกอบเสริมเจืออยูด้่วย  โดยเสียงท่ีสําคญัในการส่ือ

ความหมายได้แก่  1 กลุม่เสียงร้อง 2 กลุม่เคร่ืองสาย  (String Section) 3 เสียงกลองท่ีใช้ในศกึสงคราม  

(War Drums Sync) 4 เสียงกลองท่ีใช้ในเร่ืองราวความกล้าหาญ (Epic Drums) 5 เคร่ืองลมทองเหลืองท่ี

บรรเลงเป็นชว่งคูแ่ปด (Oc Brass) ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีแสดงอตัลกัษณ์เก่ียวกบัเหตกุารณ์สงคราม 

   

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของดนตรีของบทเพลงประจาํตอนเปิดสงคราม 

(The Day of Battle) 

 บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างบรรยากาศของความฮกึเหิมเป็นให้กบักองทพัทัง้ 2 กองทพัท่ี

กําลงัเปิดศกึสงครามตอ่กนั โดยท่ีทัง้ 2 ฝ่ายตา่งมัน่ใจในศกัยภาพในฝ่ายของตนเอง  โดยสามารถ

วิเคราะห์รายละเอียดท่ีสําคญัในด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 องค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody) พบวา่ บนัไดเสียง (Scale)ประกอบด้วย 1 บนัไดเสียง

ได้แก่ บนัไดเสียง  (Scale) B Natural minor ตัง้แตต้่นจนจบบทเพลง โดยชว่งเสียงต่ําสดุและเสียง

สงูสดุ (B2-F#6) มีความหา่งเทา่กบั 3 Octave รวมกบัอีก คู ่5 เพอร์เฟค(Perfect fifth) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม 

(Compound interval) เป็นการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) มากกวา่การเคล่ือน

ทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 91 ตอ่ 46 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต  ด้านความสมัพนัธ์

ของทํานอง (Melody relationship)พบวา่ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่ (Interval)ท่ีใช้ในการประพนัธ์ทํานอง

ในบทเพลง มีขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) และ ขัน้คู ่ 1 เพอร์เฟค (Perfect unison)รวมได้

มากกวา่ 98 ครัง้เป็นหลกัมากท่ีสดุ รองลงมาขัน้คู ่ 4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) รวมได้ 88 ครัง้ ขัน้คู ่5 

เพอร์เฟค (Perfect fifth) รวมได้ 36 ครัง้ ขัน้คู ่3 เมเจอร์ (Major Third) รวมได้ 24 ครัง้ ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ 
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(Minor third) รวมได้ 22 ครัง้ ขัน้คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) รวมได้ 17 ครัง้ ขัน้คู ่6 ไมเนอร์ (Minor 

sixth) รวมได้ 4 ครัง้ ขัน้คู่ 4 ออกเมนเทด (Augmented) รวมได้ 3 ครัง้ ขัน้คู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished 

fifth)  รวมได้ 1 ครัง้ ในขณะท่ีความสมัพนัธ์ของทิศทาง (Motion) พบวา่มีการเคล่ือนทํานองสองแนว

แบบขนาน (Parallel motion) เป็นองค์ประกอบหลกัทัง้หมดในกลุม่คือ กลุม่เสียงร้อง (Vocal) และ ใน

กลุม่เคร่ืองสาย (String section) โดยจะมีการเค ล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) 

สลบับ้างในกลุม่เคร่ืองสาย (String section) ทัง้หมดรวมได้ 4 ครัง้ 

 องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) พบวา่ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  52 ห้องเพลงใช้

อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) ทัง้หมดโดยมีการใช้ อตัราจงัหวะแบบ  4/4 

รวมได้ 30 ห้องเพลง  ใช้อตัราจงัหวะแบบ  3/4 รวมได้  2 ห้องเพลง  ใช้อตัราจงัหวะแบบ  5/4 รวมได้        

1 ห้องเพลง ใช้อตัราจงัหวะแบบ 2/4 รวมได้ 19 ห้องเพลง โดยมีมีอตัราความเร็ว (Tempo) ของบทเพลงมี

อตัราความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 120 รวมได้ 4 ห้องเพลง  มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 80 รวมได้ 

30 ห้องเพลงเป็นหลกั และมีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 88 รวมได้ 18 ห้องเพลง โดยการใช้

กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) มีกระสวนจงัหวะทัง้หมด  4 รูปแบบ ในรายละเอียดของกระสวนจงัหวะ

ทัง้หมด มีกระสวนจงัหวะท่ีมีการพฒันาจงัหวะท่ีมี ทิศทางไปในทางเดียวกนัได้แก่ รูปแบบกระสวน

จงัหวะท่ี  1 เป็นกระสวนจงัหวะหลกัท่ี 1 รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี  4 เป็นกระสวนจงัหวะหลกัท่ี 2 

รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี  2 และ 3 เป็นกระสวนจงัหวะท่ีใช้เพ่ือรับไปกบัอากปักริยาในภาพยนตร์  

(Synchronize)  ซึง่กระสวนจงัหวะโดยสว่นใหญ่จะความคล้ายกบัลีลาจงัหวะการเดนิของวงโยธวาทติ

(Marching band) 

 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) พบวา่คอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์

สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด  (Chord) แบบไดอาโทนิก  (Diatonic) บนบนัไดเสียงแบบเมเจอร์  

(Minor)หรือ เนเชอรัล ไมเนอร์ (Natural minor) เป็นหลกั ในบทเพลงมีการใช้คอร์ด  F7 ทําหน้าท่ีเป็น

คอร์ดแทน (Substituting chord) ของคอร์ด B7 ทําหน้าเป็นคอร์ดทตุยิภมูิ  (Secondary dominant) 

โดยคอร์ด  B7 เป็นคอร์ด 5 ของคอร์ด Em และมีความสมัพนัธ์กบัคอร์ด F7 ด้วยการมีขัน้คูท่รัยโทน  

(Tritone) ร่วมกนั โดยกนัใช้เพ่ือเปล่ียนโทนในลกัษณะคร่ึงเสียงสลบักนัในลกัษณะการเปล่ียนขึน้และ

ลงเป็นแบบคร่ึงเสียง (Chromatic) และพบวา่เทคนิควิธีการ Voice chord ของคอร์ด Em9 วิธีการ 

Voice chord ท่ีนา่สนใจคือการนําวิธีการ  วอยซ์คอร์ด (Voice chord) แบบ วอยซิง่ อิน โฟร์ท (Voicing 

in fourth) ในคอร์ด Em9 (E4-B3-F#3)เป็นแนวประสานเสียงท่ีทําหน้าเป็นการดําเนินจงัหวะไปด้วย 

วิธีการเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) ใช้วิธีเปล่ียนกญุแจเสียงแบบคอร์ดร่วม  

(Common-chord modulation)ในห้องเพลงท่ี 21และ 25 ใช้คอร์ด Bm ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  6 บนในไดอาโท

นกิ คอร์ด (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง D เมเจอร์ (Major) และคอร์ด Bm ยงัเป็นคอร์ดท่ี  2 บนใน
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ไดอาโทนิก คอร์ด  (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major) และ ในห้องเพลงท่ี 23 และ 26 

ใช้คอร์ด D ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  4 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์  

(Major) และคอร์ด D ยงัเป็นคอร์ดท่ี  1 บนในไดอาโทนิก คอร์ด  (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง D 

เมเจอร์ (Major) แล้วสดุท้ายกลบัมาในห้องเพลงท่ี 29 ใช้คอร์ด Bm ซึง่เป็นคอร์ดท่ี  6 บนในไดอาโทนิก 

คอร์ด (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง D เมเจอร์ (Major) และคอร์ด Bm ยงัเป็นคอร์ดท่ี  2 บนในได

อาโทนกิ คอร์ด  (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียง A เมเจอร์ (Major)ใช้วิธีจบด้วยคอร์ดท่ี  2 ไมเนอร์  

 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดยสว่นใหญ่เป็น เคร่ืองดนตรี

เสียงธรรมชาตผิสมเคร่ืองดนตรีประกอบจงัหวะทัง้ท่ีใช้เพ่ือประกอบเร่ืองราวสงครามเป็นหลกัโดยมี

เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบเชงิชาตพินัธ์ เป็นองค์ประกอบเสริ มเจืออยูด้่วย  โดยเสียงท่ีสําคญัในการส่ือ

ความหมายได้แก่  1 กลุม่เสียงร้อง 2 กลุม่เคร่ืองสาย  (String Section) 3 เสียงกลองท่ีใช้ในศกึสงคราม  

(War Drums Sync) 4 เสียงกลองท่ีใช้ในเร่ืองราวความกล้าหาญ (Epic Drums) 5 เคร่ืองลมทองเหลืองท่ี

บรรเลงเป็นชว่งคูแ่ปด (Oc Brass) ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีแสดงอตัลกัษณ์เก่ียวกบัเหตกุารณ์สงคราม 

ซึง่

ทําให้ไมเ่กิดความรู้สกึวา่เป็นการจบแตอ่ยา่งใดแตจ่ะให้ความรู้สกึ วา่ยงัค้างคาอยู ่โดยท่ีภาพองค์รวม

ของบทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) ของบทเพลงให้ความสําคญักบักลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์ 

(Subdominant Sound) มากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 52 ตามด้วยกลุม่เสียงโทนกิ (Tonic Sound) คดิเป็น

ร้อยละ 31และกลุม่เสียงดอมมิเนินท์ (Dominant Sound) คดิเป็นร้อยละ 17 

 

 การชุบชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) 
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  บทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย 

พงษ์ประภาพนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างบรรยากาศของพลงัอํานาจเหนือธรรมชาติ

ของพลงัวิชาดหูล่ําในด้านไมดี่ โดยเน้นความสําคญัไปท่ีความสะเทือนใจของกระเบนดําท่ีสญูเสีย

เจ้าชายราไวซึง่เป็นลกูชายของกระเบนดํา ซึง่เป็นการเสริมบรรยากาศเร่ืองราวของการสญูเสียของฝ่าย

อธรรมในเร่ือง 

 

 2.1.1 องค์ประกอบทางด้านทาํนอง (Melody) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) ของบทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชาย  

ราไว (The Coming of Kraben) พบวา่ บทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) 

นัน้มีองค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody) ทัง้หมดเป็น 3 กลุม่แนวทํานองคือกลุม่แนวทํานองของ บนั 

สริุ ฟลุ๊ต (Bunsuri flute) ในห้องเพลงท่ี  5-12 แนวทํานองของ  รีบบั(Rebab) ในห้องเพลงท่ี  13-17 แนว

ทํานองของ  อินเดียน ฮอร์น (Indian horn)ในห้องเพลงท่ี  18-19 ,35 และ 40-44  โดยมีรายละเอียด

ดงัตอ่ไปนี ้

 

  บันไดเสียง(Scale)  
  การใช้บนัไดเสียง  (Scale) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาบนัไดเสียง  (Scale) มา

เป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ประกอบไปด้วย  บนัไดเสียง  (Scale) Eb Harmonic minor ปรากฏใน

เคร่ืองดนตรี 3 กลุม่ตัง้แตต้่นจนจบบทเพลงในห้องเพลงท่ี  1-44 ดงันี ้แนวทํานองท่ี 1 บนัสริุ ฟลุ๊ต

 

 

(Bunsuri flute) ในห้องเพลงท่ี  5-12 แนวทํานองท่ี 2 รีบบั(Rebab) ในห้องเพลงท่ี  13-17 แนวทํานองท่ี 

3 อินเดียน ฮอร์น (Indian horn)ในห้องเพลงท่ี  18-19 ,35 และ40-44 ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีลีลาการ

บรรเลงในสําเนียงเชิงชาตพินัธ์ท่ีชดัเจน 

  ช่วงเสียง (Range) 

  การใช้ชว่งเสียง  (Range) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาชว่งเสียง  (Range) มา

เป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่ประกอบด้วย 1 บนัสริุ ฟลุ๊ต (Bunsuri flute)ในชว่งเสียง  Gb4-Bb5   

2 รีบบั(Rebab) ในชว่งเสียง Eb4-F4  3 อินเดียน ฮอร์น (Indian horn) ในชว่งเสียง  Bb2-Bb3  โดย

เสียงต่ําสดุของบทเพลงคือเสียง Bb2 ในแนวทํานองของเคร่ืองดนตรี อินเดียน ฮอร์น (Indian horn) 

เม่ือเปรียบเทียบกบั Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่คาบเส้นบรรทดัท่ี  2 ของกญุแจฟา  (F clef) ซึง่

ปรากฏในห้องเพลงท่ี  35 สว่นระดบัเสียงสงูสดุ  คือเสียง Bb5 เม่ือเปรียบเทียบกบั Middle C เทา่กบั 

C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่เหนือเส้นน้อยท่ี 1ของกญุแจซอล (G clef) ซึง่ปรากฏในห้องเพลงท่ี 11-12 ดงันี ้
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  เสียงต่ําสดุปรากฏในกลุม่ เคร่ืองดนตรีประเภท อินเดียน ฮอร์น  (Indian horn) เสียง 

Bb2 ในห้องเพลงท่ี 35 

 
 

  เสียงสงูสดุปรากฏในกลุม่ เคร่ืองดนตรีประเภทบนัสริุ ฟลุ๊ต

 

 (Bunsuri flute) เสียง Bb5 

ในห้องเพลงท่ี 11-12 

 
 

  สรุปได้วา่ เสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ (Bb2-Bb5) มีความหา่งเทา่กบั 3 Octave เพอร์เฟค 

(Perfect Octave) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) 

 

  การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

  การเคล่ือนทํานอง (Motion) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานอง  

(Motion) มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The 

Coming of Kraben) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบใน

การประพนัธ์ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

ของบทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือ

ลงท่ีไมเ่กินไปกวา่คู ่2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํานอง (Unison) โดยพบวา่ในกลุม่เคร่ืองดนตรี

ประเภทบนัสริุ ฟลุ๊ต

 

 (Bunsuri flute) ในห้องเพลงท่ี 5, 6, 7, 8, 9, 10 รวมได้ 15 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต  ในกลุม่

เคร่ืองดนตรีรีบบั  (Rebab) ในห้องเพลงท่ี  14, 15, 16 รวมได้ 3 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต  ในกลุม่เคร่ืองดนตรี

อินเดียน ฮอร์น (Indian horn) ในห้องเพลงท่ี 22, 39, 40 รวมได้ 5 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต ทัง้หมดรวมได้ 23 ครัง้

ตอ่ชว่งโน้ต 

  การเคล่ือนทาํนองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The 

Coming of Kraben) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้  (Disjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบ

ในการประพนัธ์ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้  (Disjunct motion) 

ของบทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือ

ลงท่ีไมเ่กินไปกวา่คู ่2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํานอง (Unison) โดยพบวา่ในกลุม่เคร่ืองดนตรี

ประเภทบนัสริุ ฟลุ๊ต

  สรุปวา่การเคล่ือนทํา นองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 23 ครัง้ตอ่

ชว่งโน้ตมากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 8 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

 (Bunsuri flute) ในห้องเพลงท่ี 5, 9, 10, 11รวมได้ 6 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต ในกลุม่เคร่ือง

ดนตรีรีบบั  (Rebab) ในห้องเพลงท่ี  15รวมได้ 1 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต ในกลุม่เคร่ืองดนตรีอินเดียน ฮอร์น  

(Indian horn) ในห้องเพลงท่ี 41, 42 รวมได้ 1 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต ทัง้หมดรวมได้ 8 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

 

  ความสัมพันธ์ของทาํนอง (Melody relationship) 

  ความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ในการประพนัธ์แนวทํานอง 

(Melody Line) ของบทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้

นําเอาวิธีการเรียบเรียงความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship)โดยองค์ประกอบทางด้าน

ทํานอง (Melody) ทัง้หมดเป็น  3 กลุม่แนวทํานองคือกลุม่แนวทํานองขอ ง บนัสริุ ฟลุ๊ต (Bunsuri flute) 

แนวทํานองของ  รีบบั(Rebab) แนวทํานองของ  อินเดียน ฮอร์น (Indian horn)  เป็นการประพนัธ์แนว

ทํานองท่ีมีเนือ้ของทํานองเป็นแบบแนวเดียว(Monophony) ดงันัน้จงึไมพ่บรายละเอียดด้านความสมัพนัธ์

ของทํานองสองแนวใดๆ  
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 2.1.2 องค์ประกอบทางด้านจังหวะ (Rhythm) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ (Rhythm) ของบทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว 

(The Coming of Kraben)  พบวา่ บทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben)  นัน้มี

องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ซึง่สามารถวิเคราะห์ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  44 ห้อง

เพลง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  อัตราจังหวะ(Time signature) 

  การวิเคราะห์ อตัราจงัหวะ (Time signature) ของบทเพลงจะทําให้ทราบถึงพืน้ฐาน

ทางอารมณ์ของบทเพลงวา่ในจงัหวะใดควรเน้น  (Accented) หรือไมค่วรอยา่งไร ในอารมณ์นัน้เป็น

จงัหวะหนกั -เบา  (Strong beat-Weak beat) อยา่งไร ซึง่ในบทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The 

Coming of Kraben) ใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) โดย พบวา่ มีการ

ใช้อตัราจงัหวะแบบ 4/4 ในห้องเพลงท่ี 1-44 (รวมได้ 44 ห้องเพลง)  

 

  อัตราความเร็ว (Tempo)  

  อตัราความเร็ว  (Tempo) ความเร็วของบทเพลงเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการรับรู้และ

ความสามารถท่ีจะชีช้ดัให้เห็นถึงภาพองค์รวมของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle) 

วา่มีอารมณ์ไปในทิศทางใด ซึง่พบวา่ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 120 ในห้องเพลงท่ี  1-44 (รวม

ได้ 44 ห้องเพลง)  

 

  กระสวนจังหวะ (Rhythmic) 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ถือเป็นองค์ประกอบหลกัของบทเพลงท่ีเป็นทํานองหลกั

อยา่งหนึง่ท่ีเป็นวิธีการส่ือความหมายด้วยทํานองแบบไมมี่ระดบัเสียง (Non-Pitch) โดยท่ีสามารถส่ือให้

เห็นได้ถึงภาพองค์รวมทัง้หมดทางอารมณ์ของจงัหวะในบทเพลงนัน้ได้อยา่งชดัเจน ซึง่ในบทเพลงการ

ชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) มีกระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ีไมช่ดัเจนมากนกั โดย

จะมีลกัษณะท่ีเป็นการแฝงเจือมากบัเสียงประเภทเสียงสงัเคราะห์ และการนําเสียงเคร่ืองประกอบ

จงัหวะอาทเิชน่ เสียงฉาบ เสียงระฆงั (Bell) เป็นต้น โดยการนําไปปรับแตง่ด้วยขบวนการทางอิเลคทรอนิกส์

ด้านเสียงเพ่ือให้เกิดมิตแิละโทนเสียงท่ีแปลกใหม ่กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ดงักลา่วมีรูปแบบดงันี ้
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  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ี 1 ในห้องเพลงท่ี 8-10 

 

 
 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ี 2 ในห้องเพลงท่ี 10-14 

 

 
 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ี 3 ในห้องเพลงท่ี 17 
 

 
 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ี 4 ในห้องเพลงท่ี 18 

 

 
 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ี 5 ในห้องเพลงท่ี 19 
 

 
 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ี 6 ในห้องเพลงท่ี 20 
 

 
 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ี 7 ในห้องเพลงท่ี 21 
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  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ี 8 ในห้องเพลงท่ี 22 

 

 
 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ี 9 ในห้องเพลงท่ี 41-44 

 

 
 

  กระสวนจงัหวะทัง้หมด  9 รูปแบบ ในรายละเอียดของกระสวนจงัหวะทัง้หมด มี

กระสวนจงัหวะท่ีมีการพฒันาจงัหวะท่ีมีทิศทางตอ่เน่ืองไปในทางเดียวกนัได้แก่ รูปแบบกระสวนจงัหวะ

ท่ี 3-8 ในห้องเพลงท่ี  17-22เป็นกระสวนจงัหวะหลกัท่ี รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี  1 ในห้องเพลงท่ี  8-10 

รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี  2 ในห้องเพลงท่ี  10-14 และ กระสวนจงัหวะท่ี 9 ในห้องเพลงท่ี  41-44 เป็น

กระสวนจงัหวะประเภทของเสียงค้างท่ีเกิดจากการสง่แรงสัน่สะเทือนกงัวานวนไปมา (Resonance) 

 

 2.1.3 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ของบทเพลงการชบุ

ชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) พบวา่ บทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of 

Kraben) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ซึง่สามารถวิเคราะห์เป็น

รายละเอียดได้ดงันี ้

 

  การดาํเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) 

 
13       Ebm Ebm                     Bb/D Bb/D Bb/D                       Ebm 

            Ebm               Ebm               Ebm              Ebm 

            Ebm               Ebm   

  

  จากตารางคอร์ด (Chord) สามารถวิเคราะห์การดําเนินเสียงประสาน (Harmonic 

progression) ของบทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) โดยพบวา่ บทเพลง

การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) เร่ิมตัง้แตห้่องเพลงท่ี 13-22 โดยมีการดําเนนิเสียง

ประสาน (Harmonic progression) ในลกัษณะท่ีสามารถจําแนกคอร์ด  (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์

ได้ดงันี ้
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13       i i                            V V V                      i 

            i              i               i              i 

            i              i   

 

  จะเห็นได้วา่คอร์ด(Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด (Chord) 

แบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียงแบบ ฮาร์โมนกิ ไมเนอร์  (Harmonic Minor) เป็นหลกัโดยมี

รายละเอียดดงันี ้

  โดยท่ีในห้องเพลงท่ี 13-14 ใช้คอร์ด Ebm ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 1 ในบนัไดเสียง Eb 

Harmonic Minor Scales 

  ในห้องเพลงท่ี 14 ในจงัหวะท่ี 4 ของห้องเพลงท่ี 14 ตอ่เน่ืองห้องเพลงท่ี 15 และ ห้อง

เพลงท่ี 16 ใช้คอร์ด Bb เบส D ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 5 ในบนัไดเสียง Eb Harmonic minor Scale 

  ในห้องเพลงท่ี 16 ในจงัหวะท่ี 4 ของห้องเพลงท่ี 16 จงึถึงห้องเพลงท่ี 22 ใช้คอร์ด 

Ebm ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 1 ในบนัไดเสียง Eb Harmonic minor Scale 

  บทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) จบด้วยคอร์ดท่ี 1 ไมเนอร์ 

 

ซึง่เป็นการจบแบบสมบรูณ์ (Perfect cadence)  

  การเปล่ียนกุญแจเสียง (Harmonic Modulation)  

  การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) จะให้ความรู้สกึถึงการเปล่ียนแปลง

อารมณ์หรือบรรยากาศให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ บทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming 

of Kraben) โดยพบวา่ บทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) ใช้ในการประพนัธ์

สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด (Chord) แบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียง Ebm แบบ ฮาร์โมนิก 

ไมเนอร์ (Harmonic Minor)ในห้องเพลงท่ี 13-22 เป็นสว่นใหญ่ นอกจากนัน้จะพบกลุม่โน้ตนอกกญุแจ

เสียง Ebm คือโน้ตเสียง A ซึง่เป็นโน้ตท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คูแ่บบตรัยโทน (Tritone)กบัโน้ตเสียง Eb ในห้อง

เพลงท่ี 36-37 ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงบรรยากาศให้กบับทเพลง ดงันี ้

 

 
 

 

 

 



231 

 
  บทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) 

  จากการวิเคราะห์รายละเอียดตา่งๆ ทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) สามารถ

จําแนกออกเป็นรูปแบบตามลกัษณะพืน้ฐานด้านการประพนัธ์ได้ดงันี ้

  รูปแบบท่ี 1 กลุม่เสียงโทนิก (Tonic Sound) ได้แก่ Ebm รวมได้ 8 ครัง้   

  รูปแบบท่ี 2 กลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์ (Subdominant Sound) ไมพ่บ 

  รูปแบบท่ี 3 กลุม่เสียงดอมมิเนินท์ (Dominant Sound) ได้แก่ Bb7เบส D รวมได้ 2  

 

 2.1.4 องค์ประกอบทางด้านสีสันของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) 

 เสียงในสภาวะแวดล้อมของสถานท่ีในสงัคมท่ีตา่งกนั เสียงดนตรีก็จะส่ือถึงความรู้สกึนกึคดิ

และจนิตนาการท่ีตา่งกนัซึง่สามารถบง่บอกถึงภมูลํิาเนาของสําเนียงเสียงภาษาของดนตรีนัน้ๆได้  ซึง่

เปรียบได้กบัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบับทเพลงนัน้ด้วย จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านสีสนั

ของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) ของบทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) พบวา่  

บทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ือง

ดนตรี (Tone Color) โดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้แบง่ออกเป็น กลุม่ได้แก่ 

  กลุม่ท่ี 1 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านแนวทํานองเชิงชาตพินัธ์ (Melody Gimmick 

Group) ได้แก่  1 บอนงัยา่นเสียงต่ํา  (Bonang Low) 2 ขลุย่บนัสริุ (Bansuri Flute) 3 รีบบั (Rebab) 

4 เคร่ืองดนตรีท่ีมีสว่นประกอบของเขาสตัว์ อินเดียน ฮอร์น (Indian horn)   

  กลุม่ ท่ี 2 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านการประสานเสียง (Harmony Group) 

ได้แก่  1 เสียงเคร่ืองดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีมีทศิทางเสียงในลกัษณะวนไปมาซ้ายและขวา  

(Reverse) 2 เสียงเคร่ืองดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงเลียนแบบเสียง

เคร่ืองสายจริงโดยให้โทนเสียงเป็นอิเลคทรอนิกส์มากกวา่  (String Pad) 3 เสียงเบสของเคร่ืองดนตรี

ประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวน การปรับแตง่เสียงเลียนแบบเสียงเคร่ืองสายจริงโดยให้โทนเสียง

เป็นอิเลคทรอนิกส์มากกวา่  (Bass String Pad) 4 เสียงเคร่ืองดนตรีประเภทเสียงยาว ท่ีผา่นขบวนการ

ปรับแตง่ด้วยเคร่ืองสงัเคราะห์เสียงท่ีให้โทนเสียงแบบอิเลคทรอนิกส์ (Synthesizer Pad) 

  กลุม่ท่ี 3 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบทางด้านจงัหวะเชิงอิเล็กทรอนิกส์  (Rhythm Group 

Effect) ได้แก่ 1 เสียงหลอกของเสียงประเภทระฆงักงัวานท่ีมีระดบัเสียงสงูซึง่ไมใ่ชเ่สียงเนือ้แท้ของ

ระดบัเสียง มีคณุลกัษณะพเิศษ (Harmonic Bell) 2 เสียงประเภทระฆงักงัวานท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่

เสียงทางอิเลคทรอนิกส์ให้มีเสียงสะท้อนกลบัในลกัษณะท่ีเป็นจงัหวะ  (Dancing Bell Fx) 3 เสียงเคร่ือง

ประกอบจงัหวะประเภทฉาบขนาดกลางและเล็กท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงทางอิเลคทรอนิกส์ (CH 

SML Cym Fx) 



232 

 
  กลุม่ท่ี 4 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการออกแบบเสียง (Sound Design) ได้แก่ 1 

เสียงบรรยากาศรอบเคียงในภายถํา้ ท่ีประกอบด้วยเสียงค้างคาวและเสียงก้อง เสียงสะท้อนภายใน

โพรงถํา้ (Bat Cave Drone) 2 เสียงการขยบัเต้นของหวัใจ  ท่ีมีสดัสว่นเป็นจงัหวะ  (Heartbeat) 3 เสียง

ท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีส่ือถึงความนยัเชิงอตัลกัษณ์ของ

บรรยากาศรอบเคียงของกระเบนดํา (Drone Kraben) 4 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือ

ถึงลกัษณะเชงินามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายเสียงลม  (Wind Fx ) 5 เสียงเคร่ืองดนตรีประเภทเสียง

สงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงด้วยการผสมเสียงให้มีลกัษณะของโทนเสียงแบบระฆงักงัวาน

ยา่นเสียงต่ํา ซึง่จะไมมี่เสียงของการกระทบแตเ่สียงยาวตอ่เน่ืองของเสียงกงัวาน (Resonance) ซึง่ให้

โทนเสียงเป็นอิเลคทรอนิกส์มากกวา่ (Low Bell Pad) 

  ซึง่สามารถรวมได้ทัง้หมด 16 เคร่ืองดนตรี  (Instruments) โดยสว่นใหญ่เป็นเคร่ือง

ดนตรีท่ีผา่นกระบวนการแตง่เสียงด้วยเทคโนโลยีด้านเสียง มากกวา่เคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงเป็นธรรมชาติ

เชิงชาตพินัธ์  (Acoustic) (12:4) โดยเสียงท่ีสําคญัในการส่ือความหมายได้แก่  1 รีบบั (Rebab) 2 ขลุ่ย

บนัสริุ (Bansuri Flute) 3 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีส่ือถึง

ความนยัเชงิอตัลกัษณ์ของบรรยากาศรอบเคียงของกระเบนดํา (Drone Kraben) 4 เสียงหลอกของ

เสียงประเภทระฆงักงัวานท่ีมีระดบัเสียงสงูซึง่ไมใ่ชเ่สียงเนือ้แท้ของระดบัเสียง มีคณุลกัษณะพเิศษ 

(Harmonic Bell) ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีแสดงอตัลกัษณ์และบรรยากาศเก่ียวกบัอํานาจเหนือธรรมชาต ิ

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของดนตรีของบทเพลงการชุบชีวิตเจ้าชายราไว  

(The Coming of Kraben) 

 บทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย 

พงษ์ประภาพนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้างบรรยากาศของพลงัอํานาจเหนือธรรมชาติ

ของพลงัวิชาดหูล่ําในด้านไมดี่ โดยเน้นความสําคญัไปท่ีความสะเทือนใจของกระเบนดําท่ีสญูเสียเจ้าชาย

ราไวซึง่เป็นลกูชายของกระเบนดํา ซึง่เป็นการเสริมบรรยากาศ เร่ืองราวของการสญูเสียของฝ่ายอธรรม

ในเร่ือง โดยสามารถวิเคราะห์รายละเอียดท่ีสําคญัในด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 องค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody) พบวา่ ประกอบด้วย บนัไดเสียง (Scale) Eb Harmonic 

minor ปรากฏในเคร่ืองดนตรี 3 กลุม่ตัง้แตต้่นจนจบบทเพลงได้แก่ แนวทํานองท่ี 1 บนัสริุ ฟลุ๊ต  

(Bunsuri flute) ใน แนวทํานองท่ี 2  รีบบั(Rebab) แนวทํานองท่ี 3 อินเดียน ฮอร์น (Indian horn) ซึง่

เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมีลีลาการบรรเลงในสําเนียงเชิงชาตพินัธ์ท่ีชดัเจน โดยชว่งเสียงเสียงต่ําสดุและเสียง

สงูสดุ  (Bb2-Bb5) มีความหา่งเทา่กบั  3 Octave เพอร์เ ฟค(Perfect Octave) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม  

(Compound interval) เป็นการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) มากกวา่การเคล่ือน
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ทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 23 ตอ่ 8 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต  ด้านความสมัพนัธ์

ของทํานอง (Melody relationship)พบวา่โดยองค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody) ทัง้หมดเป็น 3 กลุม่

แนวทํานองคือกลุม่แนวทํานองของ  บนัสริุ ฟลุ๊ต (Bunsuri flute) แนวทํานองของ  รีบบั(Rebab) แนว

ทํานองของ  อินเดียน ฮอร์น (Indian horn)  เป็นการประพนัธ์แนวทํานองท่ีมีเนือ้ของทํานองเป็นแบบ

แนวเดียว(Monophony) ดงันัน้จงึไมพ่บรายละเอียดด้านความสมัพนัธ์ของทํานองสองแนวใดๆ  

 องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ (Rhythm) พบวา่ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  52 ห้องเพลง ใช้

อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) โดย พบวา่ มีการใช้อตัราจงัหวะแบบ  4/4 

ในห้องเพลงท่ี  1-44 (รวมได้ 44 ห้องเพลง) โดยมีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 120 ในห้องเพลงท่ี  

1-44 (รวมได้ 44 ห้องเพลง ) โดยการ มีกระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ีไมช่ดัเจนมากนกั โดยจะมี

ลกัษณะท่ีเป็นการแฝงเจือมากบัเสียงประเภทเสียงสงัเคราะห์ และการนําเสียงเคร่ืองประกอบจงัหวะ

อาทิเชน่ เสียงฉาบ เสียงระฆงั  (Bell) เป็นต้น โดยการนําไปปรับแตง่ด้วยขบวนการทางอิเลคทรอนิกส์

ด้านเสียงเพ่ือให้เกิดมิตแิละโทนเสียงท่ีแปลกใหมข่อง กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ทัง้หมด 9 รูปแบบ 

ในรายละเอียดของกระสวนจงัหวะทัง้หมด มีกระสวนจงัหวะท่ีมีการพฒันาจงัหวะท่ีมีทิศทางตอ่เน่ืองไป

ในทางเดียวกนัได้แก่ รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 3-8 เป็นกระสวนจงัหวะหลกั  รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี 1 

รูปแบบกระสวนจงัหวะท่ี  2 และ กระสวนจังหวะท่ี 9 เป็นกระสวนจงัหวะประเภทของเสียงค้างท่ีเกิด

จากการสง่แรงสัน่สะเทือนกงัวานวนไปมา (Resonance) 

 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) พบวา่คอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการ

ประพนัธ์สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด  (Chord) แบบไดอาโทนิก (Diatonic)บนบนัไดเสียงแบบ ฮาร์โ ม

นิก ไมเนอร์  (Harmonic Minor) เป็นหลกั โดยคอร์ดท่ีใช้เพียง 2 คอร์ดได้แก่ คอร์ด Ebm และ คอร์ด 

Bb7 เบส D  คือคอร์ดท่ี 1 และ 5  โดยไมพ่บใช้วิธีเปล่ียนกญุแจเสียงอยา่งชดัเจน จะพบเพียงกลุม่โน้ต

นอกกญุแจเสียง Ebm คือโน้ตเสียง A ซึง่เป็นโน้ตท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คูแ่บบตรัยโทน  (Tritone) กบัโน้ตเสียง 

Eb ในห้องเพลงท่ี 36-37 ซึง่เป็นการเปล่ียนแปลงบรรยากาศให้กบับทเพลง  และใช้วิธีการจบด้วยคอร์ด

ท่ี 1 ไมเนอร์  

 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดยสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ี

ผา่นกระบวนการแตง่เสียงด้วยเทคโนโลยีด้านเสียง มากกวา่เคร่ืองดนตรีท่ีมีเสียงเป็นธรรมชาตเิชงิชาติ

พนัธ์ (Acoustic) (12:4) โดยเสียงท่ีสําคญัในการส่ือความหมายได้แก่  1 รีบบั (Rebab) 2 ขลุย่บนัสริุ 

(Bansuri Flute) 3 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีส่ือถึงความ

ซึง่เป็นการจบแบบสมบรูณ์  (Perfect cadence) โดยท่ีภาพองค์รวมของบทบาทเสียง

ประสาน (Harmonic function) ของบทเพลงให้ความสําคญักบักลุม่เสียงโทนกิ (Tonic Sound) มาก

ท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 80 ตามด้วยกลุม่เสียงดอมมเินนิท์  (Dominant Sound) คดิเป็นร้อยละ 20 โดยท่ีไม่

พบกลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์ (Subdominant Sound) 
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นยัเชงิอตัลกัษณ์ของบรรยากาศรอบเคียงของกระเบนดํา (Drone Kraben) 4 เสียงหลอกของเสียง

ประเภทระฆงักงัวานท่ีมีระดบัเสียงสงู ซึง่ไมใ่ชเ่สียงเนือ้แท้ของระดบัเสียง ซึง่เป็นเสียงท่ีมีคณุลกัษณะ

พเิศษ (Harmonic Bell) ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีแสดงอตัลกัษณ์และบรรยากาศเก่ียวกบัอํานาจเหนือ

ธรรมชาต ิ

 

 การจากไปช่ัวนิรันดร์ของบินตัง (Beloved) 

 
 

  บทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย พงษ์

ประภาพนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือขยายอารมณ์ของความสะเทือนใจของปารีท่ีสญูเสียบนิ

ตงั ซึง่เป็นภรรยาของปารี โดยเป็นการเสริมบรรยากาศเร่ืองราวของการสญูเสียความเศร้าความอาลยั

อาวรณ์เป็นหลกั 

 

 2.1.1 องค์ประกอบทางด้านทาํนอง (Melody) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) ของบทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์

ของบนิตงั  (Beloved) บทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved)นัน้มีองค์ประกอบทางด้าน

ทํานอง (Melody) ทัง้หมดเป็น  กลุม่แนวทํานอง  คือกลุม่แนวทํานองของ  บนัสริุ ฟลุ๊ต (Bunsuri flute) 

ในห้องเพลงท่ี 5-12 แนวทํานองของ รีบบั(Rebab) ในห้องเพลงท่ี 13-17 แนวทํานองของ อินเดียน ฮอร์น 

(Indian horn)ในห้องเพลงท่ี 18-19 ,35 และ 40-44   

โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้
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  บันไดเสียง(Scale)  
  การใช้บนัไดเสียง  (Scale) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

การจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาบนัไดเสียง  (Scale) มาเป็น

องค์ประกอบในการประพนัธ์ซึง่ประกอบไปด้วย 2 บนัไดเสียง (Scale) ดงันี ้

  บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 1ใช้บนัไดเสียง  (Scale) A Harmonic minorในห้องเพลงท่ี  4-

26 ปรากฏในแนวทํานองของเสียงระฆงั  (Bell) ในห้องเพลงท่ี  4-28 และแนวทํานองของเชลโล  (Cello) 

ในห้องเพลงท่ี  7-16 และ 24-26 แนวทํานองของป่ีเซรูไน (Serunai)ในห้องเพลงท่ี  17-23 โดยเน่ืองจาก

ในห้องเพลงท่ี 13 ใช้โน้ตตวั G# ซึง่เป็นโน้ตในบนัไดเสียง (Scale) A Harmonic minor 

 
  บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 2 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) C Major หรือ  A Natural minorใน

ห้องเพลงท่ี  27-38 แนวทํานองของเชลโล  (Cello) ในห้องเพลงท่ี  27-29 แนวทํานองของป่ีเซรูไน 

(Serunai) ในห้องเพลงท่ี 30-38 โดยเน่ืองจากในห้องเพลงท่ี 27 มีการเปล่ียนคอร์ดเป็นคอร์ด G sus4 , 

G และในห้องเพลงท่ี 30 ใช้โน้ตตวั G ซึง่เป็นคอร์ดและโน้ตบนบนัไดเสียง (Scale) A Natural minor  

 
 

  ช่วงเสียง (Range) 

  การใช้ชว่งเสียง  (Range) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

การจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) พบวา่  ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาชว่งเสียง  (Range) มาเป็น

องค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่ประกอบด้วย 1 แนวทํานองของเชลโล (Cello) 2 แนวทํานองของป่ีเซรูไน 

(Serunai) โดยเสียงต่ําสดุของบทเพลงคือเสียง G4 ในแนวทํานองของป่ีเซรูไน (Serunai) เม่ือเปรียบเทียบ

กบั Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่คาบเส้นบรรทดัท่ี 2 ของกญุแจซอล  (G clef) ซึง่ปรากฏในห้อง

เพลงท่ี 30 สว่นระดบัเสียงสงูสดุ คือเสียง F5 เม่ือเปรียบเทียบกบั Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่

คาบเส้นบรรทดัท่ี  5 ของกญุแจซอล  (G clef)  ซึง่ปรากฏในห้องเพลงท่ี 19 และในห้องเพลงท่ี 33-34 

ดงันี ้
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  เสียงต่ําสดุในห้องเพลงท่ี 30 

 

 
 

  เสียงสงูสดุ ในห้องเพลงท่ี 19 

 

 
 

  เสียงสงูสดุในห้องเพลงท่ี 33-34 

 

 
 

  สรุปได้วา่ เสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ  (G4-F5) มีความหา่งเทา่กบัคู ่ 7 ไมเนอร์ (Minor 

seventh) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) 

 

  การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

  การเคล่ือนทํานอง (Motion) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

การจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานอง  (Motion) 

มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั 

(Beloved) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้  (Conjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบในการ

ประพนัธ์ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

ของบทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือลงท่ีไม่

เกินไปกวา่คู ่ 2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํานอง (Unison) โดยพบในแนวทํานองของเชลโล  

(Cello) ในห้องเพลงท่ี 9, 27 รวมได้ 5 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต และในแนวทํานองของป่ีเซรูไน (Serunai) ใน

ห้องเพลงท่ี 20 30, 31, 33, 34รวมได้ 22 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต ทัง้หมดรวมได้ 27ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The 

Coming of Kraben) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้  (Disjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบ

ในการประพนัธ์ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้  (Disjunct motion) 

ของบทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือลงท่ีไม่

เกินไปกวา่คู ่2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํานอง (Unison) โดยพบวา่ในแนวทํานองของเชลโล  

(Cello) ในห้องเพลงท่ี 9, 29-30 รวมได้ 3 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต และใ นแนวทํานองของป่ีเซรูไน (Serunai) ใน

ห้องเพลงท่ี 18, 30, 31, 33, 34, 35, 36 รวมได้ 18 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต ทัง้หมดรวมได้ 21ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

  สรุปวา่การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 27 ครัง้ตอ่

ชว่งโน้ตมากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 21 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

 

  ความสัมพันธ์ของทาํนอง (Melody relationship) 

  ความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ในการประพนัธ์แนวทํานอง 

(Melody Line) ของบทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอา

วิธีการเรียบเรียงความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) โดยองค์ประกอบทางด้านทํานอง  

(Melody) ทัง้หมดเป็น 2 แนวทํานองคือกลุม่ แนวทํานองของเชลโล  (Cello) และในแนวทํานองของป่ีเซ

รูไน (Serunai) เป็นการประพนัธ์แนวทํานองท่ีมีเนือ้ของทํานองเป็นแบบแนว เดียว  (Monophony) 

ดงันัน้จงึไมพ่บรายละเอียดด้านความสมัพนัธ์ของทํานองสองแนวใดๆ  

 

 2.1.2 องค์ประกอบทางด้านจังหวะ (Rhythm) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ของบทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์

ของบนิตงั  (Beloved) พบวา่ บทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) นัน้มีองค์ประกอบ

ทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ซึง่สามารถวิเคราะห์ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  38 ห้องเพลง  โดยมี

รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  อัตราจังหวะ(Time signature) 

  การวิเคราะห์ อตัราจงัหวะ (Time signature) ของบทเพลงจะทําให้ทราบถึงพืน้ฐาน

ทางอารมณ์ของบทเพลงวา่ในจงัหวะใดควรเน้น  (Accented) หรือไมค่วรอยา่งไร ในอารมณ์นัน้เป็น

จงัหวะหนกั -เบา (Strong beat-Weak beat) อยา่งไร ซึง่ในบทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  

(Beloved) ใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) ทัง้หมดโดย พบวา่ มีการใช้

อตัราจงัหวะแบบ  4/4 ในห้องเพลงท่ี  2-5 และ 7-38 (รวมได้ 36 ห้องเพลง) แบบ 2/4 ในห้องเพลงท่ี  1

และ 6 (รวมได้ 2ห้องเพลง) 
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  อัตราความเร็ว (Tempo)  

  อตัราความเร็ว  (Tempo) ความเร็วของบทเพลงเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการรับรู้และ

ความสามารถท่ีจะชีช้ดัให้เห็นถึงภาพองค์รวมของบทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) 

วา่มีอารมณ์ไปในทิศทางใด ซึง่พบวา่ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 120 ในห้องเพลงท่ี  1-38 (รวม

ได้ 38 ห้องเพลง) 

  

  กระสวนจังหวะ (Rhythmic) 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ถือเป็นองค์ประกอบหลกัของบทเพลงท่ีเป็นทํานองหลกั

อยา่งหนึง่ท่ีเป็นวิธีการส่ือความหมายด้วยทํานองแบบไมมี่ระดบัเสียง (Non-Pitch) โดยท่ีสามารถส่ือให้

เห็นได้ถึงภาพองค์รวมทัง้หมดทางอารมณ์ของจงัหวะในบทเพลงนัน้ได้อยา่งชดัเจน ซึง่ในบทเพลงการ

จากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) ไมมี่การใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ใดๆ โดยจะมี เสียงรัว

กลองทิมปานี (Roll Timpani) มาชว่ยเน้นในจดุหนกัของอารมณ์ในห้ องเพลงท่ี  13-16 และใช้เคร่ือง

ดนตรีประเภทเสียงระฆงั  (Bell) ในห้องเพลงท่ี 5-28 ทําหน้าท่ีเป็นทัง้แนวทํานองและ กระสวนจงัหวะ 

(Rhythmic) ในรูปแบบท่ีมีทํานอง รวมถึงการทํางานของ ฮาร์ป (Harp) ถือวา่เป็นหลกัท่ีสําคญัท่ีสดุใน

ภาคการทํางานของจงัหวะในบทเพลงนี ้  โดยใช้วิธีการดํา เนินกระจายโน้ต  (Arpeggio) ในกลุม่เสียง

ประสานบรรเลงคูก่นัไปตัง้แตใ่นห้องเพลงท่ี 7-29 ดงัตวัอยา่งด้านลา่งเป็นต้น 
 

  ตวัอยา่งเสียงรัวกลองทิมปานี (Roll Timpani) ในห้องเพลงท่ี 13-16 
 

 
 

  ตวัอยา่งเคร่ืองดนตรีประเภทเสียงระฆงั (Bell) ในห้องเพลงท่ี 5-28 
 

 
 

  ตวัอยา่งวิธีการดําเนนิกระจายโน้ต (Arpeggio)ของ ฮาร์ป (Harp) 
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 2.1.3 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ของบทเพลงการจาก

ไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) พบวา่ บทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) นัน้มี

องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) ซึง่สามารถวิเคราะห์เป็นรายละเอียดได้ดงันี ้

 

  การดาํเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) 

 
4    Dm       Dm                     Dm      Dm      Dm       Dm   Dm    Dm 

 2/4  Dm          13 4/4    E                E               E             E 17    Dm   Dm    Dm 

    Dm        21    Am  22  Dm      Dm 24   Dm       Dm   Dm 27 Gsus4  G 

     G 29    Em       Em      Em 32   Am       Am   Am     Am 

    Am        Am  38   Am      

 

  จากตารางคอร์ด (Chord) สามารถวิเคราะห์การดําเนินเสียงประสาน (Harmonic 

progression) ของบทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) โดยพบวา่ บทเพลงการจากไป

ชัว่นิ รันดร์ ของบนิตงั  (Beloved) เร่ิมตัง้แตห้่องเพลงท่ี โดยมีการดําเนินเสียงประสาน (Harmonic 

progression) ในลกัษณะท่ีสามารถจําแนกคอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ได้ดงันี ้

 
4    iv       iv                     iv      iv       iv       iv    iv    iv 

 2/4  iv          13 4/4    V7                V7               V7             V7 17    iv    iv    iv 

    iv        21    i  22  iv       iv 24    iv       iv    iv 27 Vsus4  V 

     V 29   iii       iii       iii 32   vi       vi   vi     vi 

    vi        vi  38   vi      

 

  จะเห็นได้วา่คอร์ด(Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด (Chord) 

แบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียงแบบ ฮาร์โมนกิ ไมเนอร์ (Harmonic Minor)ในห้องเพลงท่ี 4-26 

และแบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียงแบบเมเจอร์ (Major)ในห้องเพลงท่ี 27-38 เป็นหลกัโดยมี

รายละเอียดดงันี ้

  โดยท่ีในห้องเพลงท่ี 4-12, 17-20 และ 22-26 ใช้คอร์ด Dm ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 4 

ในบนัไดเสียง A Harmonic minor Scale 

  ในห้องเพลงท่ี 13-16 ใช้คอร์ด E ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 5 ในบนัไดเสียง A Harmonic 

minor Scale 

  ในห้องเพลงท่ี 21 ใช้คอร์ด Am ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 1 ในบนัไดเสียง A Harmonic 

minor Scale 
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  ในห้องเพลงท่ี 27และ 28 ใช้คอร์ด Gsus4 และ G ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 5 ในบนัได

เสียง C Major Scale 

  ในห้องเพลงท่ี 29-31 ใช้คอร์ด Em ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 3 ในบนัไดเสียง C Major 

Scale 

  ในห้องเพลงท่ี 32-38 ใช้คอร์ด Am ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 6 ในบนัไดเสียง C Major 

Scale 

  บทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) จบด้วยคอร์ดท่ี  3 ไมเนอร์ แล้ว

พฒันาตอ่ด้วยคอร์ด 6 ไมเนอร์  

 

ซึง่เป็นการจบแบบเคเดนซ์ท่ีฟังแล้วไมจ่บ  (Non-final cadence) ใน

ลกัษณะผิดไปจากท่ีคาดซึง่เป็นเคเดนซ์แบบขดั  (Interrupted cadence) ซึง่ส่ือได้ถึงการจะได้พบการ

สานตอ่ในเหตกุารณ์ตอ่ไปในแบบท่ีคาดไมถึ่ง 

  การเปล่ียนกุญแจเสียง (Harmonic Modulation)  

  การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) จะให้ความรู้สกึถึงการเปล่ียนแปลง

อารมณ์หรือบรรยากาศให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ บทเพลงการจากไปชั่ วนิ รันดร์ ของบนิตงั  

(Beloved) โดยพบวา่  

  ในห้องเพลงท่ี 27 และ 28 เป็นการบนัไดเสียงจาก A Harmonic minor scale มาเป็น

การบนัไดเสียง C Major Scale โดยการใช้คอร์ด Gsus4 และ G  ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 5 ในบนัได

เสียง C Major Scale ซึง่บนัไดเสียงทัง้ 2 มีโน้ตทีต่า่งกนัเพียง 1 ตวัโน้ตได้แก่โน้ตตวั G# และ G  เทา่นัน้ 

ดงันัน้การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) ของบทเพลงนีจ้งึเป็นการเปล่ียนกญุแจเสียง  

ไมเนอร์เป็นกญุแจเสียงเมเจอร์ ท่ีใช้เคร่ืองหมายประจํากญุแจเสียงเหมือนกนัในลกัษณะท่ีเรียกวา่

กญุแจเสียงร่วม(Relative key)ดงัตวัอยา่ง 
 

 
 

  บทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) 

  จากการวิเคราะห์รายละเอียดตา่งๆ ทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) สามารถ

จําแนกออกเป็นรูปแบบตามลกัษณะพืน้ฐานด้านการประพนัธ์ได้ดงันี ้4-38   

  รูปแบบท่ี 1 กลุม่เสียงโทนิก (Tonic Sound) ได้แก่ Am, Em รวมได้ 11 ครัง้ 

  รูปแบบท่ี 2 กลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์ (Subdominant Sound) ได้แก่ Dm รวมได้ 14 ครัง้  

  รูปแบบท่ี 3 กลุม่เสียงดอมมิเนินท์ (Dominant Sound) ได้แก่ E, Gsus4, G รวมได้ 6 ครัง้ 
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 2.1.4 องค์ประกอบทางด้านสีสันของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) 

 เสียงในสภาวะแวดล้อมของสถานท่ีในสงัคมท่ีตา่งกนั เสียงดนตรีก็จะส่ือถึงความรู้สกึนกึคดิ

และจนิตนาการท่ีตา่งกนัซึง่สามารถบง่บอกถึ งภมูลํิาเนาของสําเนียงเสียงภาษาของดนตรีนัน้ๆได้  ซึง่

เปรียบได้กบัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบับทเพลงนัน้ด้วย จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้าน

สีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) ของบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle) พบวา่  

บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี  

(Tone Color) โดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้แบง่ออกเป็น 3 กลุม่ได้แก่ 

  กลุม่ท่ี 1 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านแนวทํานอง (Melody Group) ได้แก่ 1 เชลโล 

(Cello) 2 ป่ีเซรูไน (Serunai)  

  กลุม่ท่ี 2 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านการประสานเสียง (Harmony Group) 

ได้แก่ 1 เสียงสงัเคราะห์ประเภทแพดท่ีบรรเลงเป็นคอร์ด  (Pad Chord) 2 เคร่ืองสายท่ีบรรเลงในแนว

เบส String Bass 

  กลุม่ ท่ี 3 เคร่ืองดนตรีเป็น องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm Group) ได้แก่  

1 เสียงประเภทระฆงักงัวาน มีระดบัเสียงสงูและต่ํา (Bell) 2 เสียงรอบเคียงของเสียงประเภทระฆงักงัวาน 

ซึง่ไมใ่ชเ่สียงเนือ้แท้ของระดบัเสียงมีคณุลกัษณะพิเศษ (Drone Bell) 3 ฮาร์ป (Harp) 4 เสียงรัวกลอง

ทิมพานี (Roll Timpani) 

  ซึง่สามารถ รวมได้ทัง้หมด 8 เคร่ืองดนตรี  (Instruments) โดยสว่นใหญ่เป็น เคร่ือง

ดนตรีเสียงธรรมชาตขิองเคร่ืองดนตรีเชิงชาตพินัธ์ เป็นองค์ประกอบเสียงท่ีสําคญัในการส่ือความหมาย

ด้วยลีลาการบรรเลงแบบการเลียนเสียงสะเอือ้น ซึง่สามารถส่ือได้ถึงความเศร้าเสียใจอาลยัอาวรณ์ด้วย

การถ่ายทอดอารมณ์ผา่นเคร่ืองดนตรี  ป่ีเซรูไน (Serunai) และ เชลโล (Cello) เป็นหลกั ประกอบกบั

การดําเนนิกระสวนจงัหวะด้วยเสียง ฮาร์ป (Harp)และ เสียง ประเภทระฆงักงัวาน มีระดบัเสียงสงูและ

ต่ํา (Bell) ซึง่มีวิธีการดําเนินมาอยา่งตอ่เน่ืองแล้วหยดุการดําเนินไปเฉยๆซึง่ก่อให้เกิดความรู้สกึวบูหาย

เงียบเวิง้ว้าง    

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของดนตรี ของบทเพลงการจากไปช่ัวนิ รันดร์

ของบนิตัง (Beloved) 

 บทเพลงการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย พงษ์ประภา

พนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือขยายอารมณ์ของความสะเทือนใจของปารีท่ีสญูเสียบนิตงั ซึง่

เป็นภรรยาของปารี เป็นการเสริมบรรยากาศเร่ืองราวของการสญูเสียความเศร้าความอาลยัอาวรณ์เป็น

หลกัโดยสามารถวิเคราะห์รายละเอียดท่ีสําคญัในด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้
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 องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) พบวา่ ประกอบด้วย บนัไดเสียง  2 บนัไดเสียง

(Scale)ได้แก่ บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 1ใช้บนัไดเสียง  (Scale) A Harmonic minorในห้องเพลงท่ี  4-26 

และบนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 2 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) C Major หรือ  A Natural minorในห้องเพลงท่ี  27-

38 โดยชว่งเสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ  (G4-F5) มีความหา่งเทา่กบัคู ่ 7 ไมเนอร์ (Minor seventh) ซึง่

เป็นขัน้คูธ่รรมดา  (Simple interval) เป็นการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) มากกวา่

การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 27 ตอ่ 21 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ตซึง่ไมห่า่ง

กนัมากนกั  ด้านความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship)พบวา่โดยองค์ประกอบทางด้าน

ทํานอง (Melody) ทัง้หมดเป็น 2 แนวทํานองคือ แนวทํานองคือกลุม่แนวทํานองของเชลโล  (Cello) และ

ในแนวทํานองของป่ีเซรูไน (Serunai) เป็นการประพนัธ์แนวทํานองท่ีมีเนือ้ของทํานองเป็นแบบแนว

เดียว (Monophony) ดงันัน้จงึไมพ่บรายละเอียดด้านความสมัพนัธ์ของทํานองสองแนวใดๆ  

 องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ (Rhythm) พบวา่ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  38 ห้องมีการใช้

อตัราจงัหวะแบบ  4/4 ในห้องเพลงท่ี  2-5 และ 7-38 รวมได้ 36 ห้องเพลง  แบบ 2/4 ในห้องเพลงท่ี  1

และ 6 รวมได้ 2ห้องเพลง โดยมีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 120 ในห้องเพลงท่ี  1-38 (รวมได้ 38 

ห้องเพลง ) ไมพ่บการใช้ กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ใดๆ โดยจะมี เสียงรัวกลอง ทิมปานี  (Roll 

Timpani) มาชว่ยเน้นในจดุหนกัของอารมณ์ในห้องเพลงท่ี  13-16 และใช้เคร่ืองดนตรีประเภทเสียง

ระฆงั  (Bell) ในห้องเพลงท่ี 5-28 ทําหน้าท่ีเป็นทัง้แนวทํานองและ กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ใน

รูปแบบท่ีมีทํานอง รวมถึงการทํางานของ ฮาร์ป (Harp) ถือวา่เป็นหลกัท่ีสําคญัท่ีสดุในภาคการทํางาน

ของจังหวะในบทเพลงนี  ้ โดยใช้วิธีการดําเนนิกระจายโน้ต  (Arpeggio) ในกลุม่เสียงประสานบรรเลงคู่

กนัไปตัง้แตใ่นห้องเพลงท่ี 7-29  

 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) พบวา่คอร์ด(Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์

สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด  (Chord) แบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบันไดเสียงแบบ ฮาร์โมนกิ ไม

เนอร์ (Harmonic Minor)ได้แก่ Am ในห้องเพลงท่ี 4-26 และแบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียง

แบบเมเจอร์ (Major)ได้แก่ C Major หรือ A Natural minor ในห้องเพลงท่ี 27-38 เป็นหลกัใช้วิธีเปล่ียน

กญุแจเสียงจาก A Natural minor มาเป็นการบนัไดเสียง C Major Scale โดยการใช้คอร์ด Gsus4 

และ G  ซึง่ทําหน้าท่ีเป็น คอร์ดท่ี 5 ในบนัไดเสียง C Major Scale ซึง่บนัไดเสียงทัง้ 2 มีโน้ตท่ีตา่งกนั

เพียง 1 ตวัโน้ตได้แก่โน้ตตวั G# และ G  เทา่นัน้ ดงันัน้การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic 

Modulation) ของบทเพลงนีจ้งึเป็นการเปล่ียนกญุแจเสียงไมเนอร์เป็นกญุแจเสียงเมเจอร์ ท่ีใช้

เคร่ืองหมายประจํากญุแจเสียงเหมือนกนัในลกัษณะท่ีเรียกวา่กญุแจเสียงร่วม (Relative key) บทเพลง

จบด้วยคอร์ดท่ี  3 ไมเนอร์ แล้วพฒันาตอ่ด้วยคอร์ด 6 ไมเนอร์  ซึง่เป็นการจบแบบเคเดนซ์ท่ีฟังแล้วไม่

จบ (Non-final cadence) ในลกัษณะผิดไปจากท่ีคาดซึง่เป็นเคเดนซ์แบบขดั  (Interrupted cadence) 
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ซึง่ส่ือได้ถึงการจะได้พบการสานตอ่ในเหตกุารณ์ตอ่ไปในแบบท่ีคาดไมถึ่ง โดยท่ีภาพองค์รวมของ

บทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) ของบทเพลงให้ความสําคญักบักลุม่เสียงซบัดอมมิเนิน ท์ 

(Subdominant Sound) มากท่ีสดุคดิเป็นร้อยละ 40 ตามด้วยกลุม่เสียงโทนกิ (Tonic Sound) คดิเป็น

ร้อยละ 31.42 โดยท่ีกลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์ (Subdominant Sound)คดิเป็นร้อยละ 17.14 

 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดยสว่นใหญ่เป็น เคร่ืองดนตรี

เสียงธรรมชาตขิองเคร่ืองดนตรี เชิงชาตพินัธ์ เป็นองค์ประกอบ เสียงท่ีสําคญัในการส่ือความหมายด้วย

ลีลาการบรรเลงแบบการเลียนเสียงสะเอือ้น ซึง่สามารถส่ือได้ถึงความเศร้าเสียใจอาลยัอาวร ณ์ด้วยการ

ถ่ายทอดอารมณ์ผา่นเคร่ืองดนตรี  ป่ีเซรูไน (Serunai) และ เชลโล (Cello) เป็นหลกั ประกอบกบัการ

ดําเนนิกระสวนจงัหวะด้วยเสียง ฮาร์ป (Harp)และ เสียง ประเภทระฆงักงัวาน มีระดบัเสียงสงูและต่ํา  

(Bell) ซึง่มีวิธี การดําเนิน มาอยา่งตอ่เน่ืองแล้วหยดุการดําเนินไปเฉยๆซึง่ก่อให้เกิดความรู้สกึวบูหาย

เงียบเวิง้ว้าง   

 

 เปิดเร่ือง(Opening) 
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  บทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง(Opening) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการเปิดเร่ือง ซึง่เป็นการเปิดบรรยากาศของโลกภาพยนตร์ การ

สร้างโลกทศัน์ใหมใ่ห้ภาพยนตร์ ในตอนเปิดเร่ืองดงักลา่ว เป็นการสร้างภาพเชิงนา มธรรมท่ีส่ือใน เห็น

ถึงความนา่เกร งขามของตวัมหาปืนใหญ่เป็นหลกั เป็นสร้างความนา่สนใจชวนให้ค้นหากบัเหตกุารณ์

เกิดขึน้ในพืน้ท่ีใต้ทะเล ดนตรีจะประพนัธ์เพ่ือเป็นการเป็นการรองรับไว้ด้วยบรรยากาศเพ่ือจําลองสถานท่ี 

ซึง่เป็นหน้าท่ีหลกัของดนตรีเปิดเร่ืองท่ีใช้ในการปทูางเพ่ือสร้างความเช่ือวา่ในเร่ืองราวภาพยนตร์นีเ้ป็น

เร่ืองท่ีมีอยูจ่ริง  คือเป็นวิธีดงึผู้ชมภาพยนตร์ให้เข้ามาอยูใ่นวงัวนแหง่โลกทศัน์ของภาพยนตร์ 

 

 2.1.1 องค์ประกอบทางด้านทาํนอง (Melody) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) ของบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง

(Opening) พบวา่ บทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านทํานอง  

(Melody) ทัง้หมดเป็น 2 กลุม่แนวทํานองคือ แนวทํานองของกลุม่เคร่ืองสายท่ีบรรเลงพร้อมกนั (String 

Section) ในห้องเพลงท่ี  7-13, 16-30 และ  แนวทํานองของกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) ในห้องเพลง

ท่ี 23-26, 30-32, 37-52 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

  บันไดเสียง(Scale)  
  การใช้บนัไดเสียง  (Scale) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) พบวา่ ผู้ประพันธ์ได้นําเอาบนัไดเสียง  (Scale) มาเป็นองค์ประกอบ

ในการประพนัธ์ ประกอบไปด้วย 2 บนัไดเสียง (Scale) ดงันี ้
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  บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 1 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) D Harmonic minor ปรากฏในเคร่ือง

ดนตรีกลุม่เคร่ืองสายท่ีบรรเลงพร้อมกนั (String Section) ในห้องเพลงท่ี  7-13, 16-22, 27-29  และ

แนวทํานองของกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) ในห้องเพลงท่ี  23-25, 30-32 โดยพบวา่ในห้องเพลงท่ี 7 

และ 16 มีโน้ตนอกบนัไดเสียงมาใช้ประกอบด้วยได้แก่ โน้ตตวั Ab หรือ G# แล้วกลบัมาเป็นโน้ตตวั G 

ซึง่เป็นโน้ตในลําดบัท่ี 4 ของบนัไดเสียง  (Scale)  D Harmonic minor ในห้องเพลงท่ี 21-22, 27-28 ดงั

ตวัอยา่ง 

 

  ตวัอยา่งโน้ตนอกบนัไดเสียง(Scale) โน้ตตวั Ab หรือ G# ในห้องเพลงท่ี 7, 16 

 

 
 

  ตวัอยา่งโน้ตท่ีกลบัมาในบนัไดเสียงโน้ตตวั G ในห้องเพลงท่ี 21-22 และ 27-28 

 

 
 

  บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 2 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) A Harmonic minor ปรากฏในเคร่ือง

ดนตรีปรากฏในเคร่ืองดนตรีกลุม่แนวทํานองของกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) ในห้องเพลงท่ี  37-52 

ซึง่ท่ีบง่บอกความเป็นฮาร์โมนิก ไมเนอร์ชดัเจนได้แก่โน้ตตวั G# ซึง่เป็นโน้ตในลําดบัท่ี 7 ของบนัได

เสียง (Scale)  A Harmonic minor ซึง่ปรากฏในห้องเพลงท่ี  37, 39, 45, 50 ดงัตวัอยา่ง 

 

   ตวัอยา่งโน้ตตวั G# ในห้องเพลงท่ี 37, 39, 45, 50 
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  ช่วงเสียง (Range) 

  การใช้ชว่งเสียง  (Range) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาชว่งเสียง  (Range) มาเป็นองค์ประกอบใน

การประพนัธ์ โดยเสียงต่ําสดุของบทเพลงคือเสียง G#3 ในแนวทํานองของกลุม่แนวทํานองของกลุม่

เสียงร้อง (Vocal Group) เม่ือเปรียบเทียบกบั Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่ชอ่งท่ี 4 ของกญุแจ

ฟา (F clef) ซึง่ปรากฏในห้องเพลงท่ี  50 สว่นระดบัเสียงสงูสดุ  คือเสียง  Bb5 เม่ือเปรียบเทียบกบั 

Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่เหนือเส้นน้อยท่ี 1ของกญุแจซอล  (G clef) ซึง่ปรากฏในห้องเพลง

ท่ี 22 และ 28 ดงันี ้

  

  เสียงต่ําสดุคือเสียง G#3 ในห้องเพลงท่ี 50 

 

 
 

  เสียงสงูสดุคือเสียง Bb5 ในห้องเพลงท่ี 22 

 

 
 

  เสียงสงูสดุคือเสียง Bb5 ในห้องเพลงท่ี 28 

 

 
  

  สรุปได้วา่ เสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ  (G#3-Bb5) มีความหา่งเทา่กบั  2 Octave รวม

อีก คู ่2 เมเจอร์ (Minor second) เทา่กบัคู ่17เมเจอร์ (Major) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) 
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  การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

  การเคล่ือนทํานอง  (Motion) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทบท

เพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานอง  (Motion) มา

เป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) 

นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

ของบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือลงท่ีไมเ่กินไปกวา่

คู ่2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํานอง (Unison) โดยพบในกลุม่เคร่ืองสาย (String Section) ใน

ห้องเพลงท่ี 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28 และ 29 (รวมได้ 28+4 = 32) นอกจากนัน้

ยงัพบในกลุม่แนวทํานองของกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) ในห้องเพลงท่ี 23, 24, 25, 30, 31, 32, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 และ 50(รวมได้ 6+6+19 =31) 

ทัง้หมดรวมได้ 63 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) 

นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

ของบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง(Opening)  มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือลงท่ีไมต่ํ่าไปกวา่คู ่

3 ขึน้ไป โดยพบในกลุม่เคร่ืองสาย (String Section) ในห้องเพลงท่ี 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 22, 27, 

28 และ 29 (รวมได้ 9+3 = 12) นอกจากนัน้ยงัพบในกลุม่แนวทํานองของกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) 

ในห้องเพลงท่ี 23, 24, 25, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49 และ 50 (รวมได้  

6+5+34 =45) 
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ทัง้หมดรวมได้ 57 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต   

  สรุปวา่การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 63 ครัง้ตอ่

ชว่งโน้ตมากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) ทัง้หมดรวมได้  57 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต  

(63ตอ่57) 

 

  ความสัมพันธ์ของทาํนอง (Melody relationship) 

  ความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ในการประพนัธ์แนวทํานอง 

(Melody Line) ของบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเรียบ

เรียงความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ไว้ 2 กลุม่คือกลุม่เคร่ืองสาย  (String section) 

และ ในกลุม่เสียงร้อง (Vocal) ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั ในการประพนัธ์ทํานอง ของบทเพลงประจํา

ตอน เปิดเร่ือง (Opening) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

  ความสัมพันธ์ของขัน้คู่ (Interval) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ท่ีมีแนวทํานองท่ีความสําคญัมากกวา่หนึง่

แนวทํานองขึน้ไป ถึงได้เป็นการสร้างมิตทิางมโนคต ิ (Image) พิเศษให้กบัแนวทํานองนัน้ ซึง่

ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่ (Interval relationship) เป็นองค์ประกอบอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์

ให้กบัแนวทํานองโดยมีรายละเอียดดงันี ้

  กลุม่ท่ี 1 กลุม่เคร่ืองสายท่ีบรรเลงพร้อมกนั (String Section) ในห้องเพลงท่ี 7-13, 16-30 
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  จากโน้ตของบทเพลงเป็นความสมัพนัธ์ของแนวทํานองใน กลุม่เคร่ืองสาย  (String 

section) ในห้องเพลงท่ี ซึง่ประกอบไปด้วย 4 แนวทํานองได้แก่ ไวโอลิน  1 (Violin 1) ในแนวทํานอง

ด้านบนสดุ ไวโอลนิ 2 (Violin 2) ในแนวทํานองท่ีสองจากด้านบน วิโอลา่ (Viola) ในแนวทํานองท่ีสาม

จากด้านบน เชลโล (Cello) ในแนวทํานองด้านลา่งสดุ โดยท่ี ความสมัพนัธ์ของแนวทํานอง ทัง้ 4 แนวมี

องค์ประกอบดงันี ้

  แนวทํานองของ ไวโอลนิ 2 (Violin 2) และ วิโอลา่  (Viola) ในห้องเพลงท่ี 7-13 จะเป็น

แนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่1 เพอร์เฟค (Perfect unison) 

  แนวทํานองของ วิโอลา่  (Viola) และ เชลโล  (Cello) ในห้องเพลงท่ี 7-13 จะเป็นแนว

ทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) 

  แนวทํานองของไวโอลนิ 2 (Violin 2) และ วิโอลา่ (Viola) ในห้องเพลงท่ี 16-20 จะเป็น

แนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่1 เพอร์เฟค (Perfect unison) 

  แนวทํานองของ  ไวโอลนิ 1 (Violin 1) และ ไวโอลนิ  2 (Violin 2) ในห้องเพลงท่ี 16-20 

จะเป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) 

  แนวทํานองของ วิโอลา่  (Viola) และ เชลโล  (Cello) ในห้องเพลงท่ี 16-20 จะเป็นแนว

ทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) 

  แนวทํานองของกลุม่เคร่ืองสาย (String Section) ทัง้หมด 4 แนวทํานองในห้องเพลงท่ี 

21-30 เป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คูท่ี่หลากหลายโดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้
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  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval) 

  คู ่4 เพอร์เฟค  (Perfect fourth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง ไวโอลนิ  2 (Violin 2) 

และ วิโอลา่  (Viola) ในห้องเพลงท่ี 21, 22, 27, 28 (E4-A4) (D4-G4) (F4-Bb4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 8 ครัง้ 

  คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง ไวโอลนิ 1 (Violin 1) และ 

ไวโอลนิ 2 (Violin 2)  ในห้องเพลงท่ี  22-26, 28-30 (Eb5-Bb5), (F5-C6), (G5-D6), (A5-E6), (Bb5-

F6) รวมได้ 11 ครัง้ และปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง วิโอลา่ (Viola) และ เชลโล  (Cello)ในห้องเพลงท่ี  

21, 21, 27, 28 (G3-D4), (A3-E4), (Bb3-F4)รวมได้ 8 ครัง้ ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval)

ทัง้หมดรวมได้ 19 ครัง้ 

  คู ่6 เมเจอร์  (Major sixth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง ไวโอลนิ  2 (Violin 2) และ    

วิโอลา่  (Viola) ในห้องเพลงท่ี  22, 23, 24, 28, 29, (C5-A5), (Bb-G5) รวมได้  7 ครัง้ และปรากฏใน

แนวทํานองระหวา่ง วิโอลา่ (Viola) และ เชลโล  (Cello) ในห้องเพลงท่ี  22, 25, 28 (F4-D5)(C4-A4)รวม

ได้ 3 ครัง้ ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 10 ครัง้  

  คู ่6 ไมเนอร์  (Minor sixth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง ไวโอลนิ  2 (Violin 2) และ 

วิโอลา่ (Viola) ในห้องเพลงท่ีในห้องเพลงท่ี  22, 25, 26, 28 (D5-Bb5), (A4-F5), (G4-E5) ซึง่เป็นขัน้คู่

ธรรมดา (Simple interval) รวมได้ 4 ครัง้ และปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง วิโอลา่ (Viola) และ เชลโล  

(Cello) ในห้องเพลงท่ี22, 23, 24, 28, 29 (E4-C5), (D4-Bb4) รวมได้ 7 ครัง้ รวมได้ 11 ครัง้ 

  คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง ไวโอลนิ 1 (Violin 1) 

และ ไวโอลนิ  2 (Violin 2) ในห้องเพลงท่ี  21, 22, 27, 28 (A4-A5), (G4-G5), (Bb4-Bb5) ซึง่เป็นขัน้คู่

ธรรมดา (Simple interval) รวมได้ 8 ครัง้  

 

  ขัน้คู่เสียงกระด้าง (Dissonant interval) 

  คู ่7 ไมเนอร์ (Minor seventh) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งวิโอลา่ (Viola) และ เชลโล 

(Cello) ในห้องเพลงท่ี 26 (A3-G4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 1 ครัง้  

  ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่ (Interval) กลุม่เคร่ืองสาย  (String section) แนวทํานองมี

สมัพนัธ์ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ทัง้หมดรวมได้ 76 ครัง้ มากท่ีสดุขัน้คู ่ 1 เพอร์เฟค (Perfect 

unison) ทัง้หมดรวมได้ 34 ครัง้ ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ทัง้หมดรวมได้  19 ครัง้ ขัน้คู ่6 ไมเนอร์ 

(Minor sixth) ทัง้หมดรวมได้ 11 ครัง้ ขัน้คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) ทัง้หมดรวมได้ 10 ครัง้ ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค 

(Perfect fourth) ทัง้หมดรวมได้ 8 ครัง้ และ ขัน้คู ่7 ไมเนอร์ (Minor seventh) ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 

  กลุม่ท่ี 2 กลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) ในห้องเพลงท่ี 23-25, 30-32, 37-52 
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  จากโน้ตของบทเพลงเป็นความสมัพนัธ์ของแนวทํานองในกลุม่เสียงร้อง (Vocal) ซึง่

ประกอบไปด้วย 4 แนวทํานองได้แก่ กลุม่เสียงร้องผู้หญิง  1 (Woman 1) ในแนวทํานองด้านบนสดุ  

กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) ในแนวทํานองท่ีสองจากด้านบน กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 (Man 1) 

ในแนวทํานองท่ีสามจากด้านบน กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 2 (Man 2) ในแนวทํานองด้านลา่งสดุ โดยท่ี

ความสมัพนัธ์ของแนวทํานองทัง้ 4 แนวมีองค์ประกอบดงันี ้

  แนวทํานองของกลุม่เสียงร้องผู้หญิง 1 (Woman 1) และแนวทํานองของ กลุม่เสียงร้อง

ผู้หญิง 2 (Woman 2) ในห้องเพลงท่ี  23-25, 30-32 จะเป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่ 3 เมเจอร์ 

(Major third) (C5-E5), (Bb4-D5) รวมได้ 12 ครัง้ และเป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่ 3 ไมเนอร์ 

(Minor third) (D5-F5), (A-C5) รวมได้ 18ครัง้ 

 แนวทํานองของ กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) และแนวทํานองกลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 

(Man 1) ในห้องเพลงท่ี 23-25, 30-32 จะเป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่ 4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) 

(A4-D5), (E4-A4), (G4-C5), (F4-Bb4) รวมได้ 30ครัง้ 

 แนวทํานองของกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) ทัง้หมด 4 แนวทํานองในห้องเพลงท่ี 37-52 เป็น

แนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คูท่ี่หลากหลายโดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้
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  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval) 

  คู ่3 เมเจอร์ (Major third) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง กลุม่เสียงร้องผู้หญิง  1 

(Woman 1) และกลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) ในห้องเพลงท่ี  38, 41, 43, 45, 48, 49 (C4-E5) 

ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) รวมได้ 7 ครัง้ และ ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง กลุม่เสียงร้อง

ผู้หญิง 2 (Woman 2) และกลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 (Man 1) ในห้องเพลงท่ี  47 (E3-G#3) ซึง่เป็นขัน้คู่

ธรรมดา (Simple interval) รวมได้ 1 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 8 ครัง้ 

  คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง กลุม่เสียงร้องผู้หญิง  1 

(Woman 1) กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) ในห้องเพลงท่ี  38, 43, 45, 48 (D4-F5), (B4-D5), 

(A4-C5) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) รวมได้ 12 ครัง้   

  คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งกลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 

(Woman 2) และ กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1(Man 1) ในห้องเพลงท่ี  39 (E3-A3), (G3-C4) ซึง่เป็นขัน้คู่

ธรรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้ 

  คู ่5 เพอร์เฟค  (Perfect fifth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 

(Woman 2) และ กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 (Man 1) ในห้องเพลงท่ี  37, 39, 44, 45 (E3-B3) (F3-C4)ซึง่

เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval)รวมได้ 4 ครัง้ และปรากฏในแนวทํานองระหวา่งกลุม่เสียงร้อง

ผู้ชาย 1 (Man 1) และ กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 2 (Man 2)ในห้องเพลงท่ี  37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 

50  (F2-C3), (A2-E3) รวมได้ 16 ครัง้ ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 20 ครัง้ 

  คู ่6 เมเจอร์  (Major sixth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง กลุม่เสียงร้องผู้หญิง  1 

(Woman 1) และแนวทํานองของ กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) ในห้องเพลงท่ี  37, 39, 44, 45, 

50(B3-G#4) (C4-A4) รวมได้ 5 ครัง้ ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งกลุ่ มเสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) 

และ กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 (Man 1) ในห้องเพลงท่ี  37, 38, 39, 40, 42, 43,44, 45, 46, 47, 48, 50 

(C3-A3)(F3-D4)(D3-B3)() รวมได้ 27 ครัง้ ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งกลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 (Man 

1) และ กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 2 (Man 2) ในห้องเพลงท่ี  38, 40, 43, 45, 48, 50 (F2-D3), (G2-E3) รวม

ได้ 11 ครัง้ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมดรวมได้ 43 ครัง้  

  คู ่6 ไมเนอร์  (Minor sixth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งกลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 

(Woman 2) และ กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 (Man 1) ในห้องเพลงท่ี  37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 

48, 49, 50 (E3-C4), (G#3-E4) รวมได้ 20 ครัง้ และปรากฏในแนวทํานองระหวา่งกลุม่เสียงร้องผู้ชาย 

1 (Man 1) และ กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 2 (Man 2) ในห้องเพลงท่ี 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 48, 

49, 50 (G#2-E3), (A2-F3), (E2-C3) รวมได้ 15 ครัง้ ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) ทัง้หมด

รวมได้ 35 ครัง้ 
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  คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง กลุม่เสียงร้องผู้หญิง  1 

(Woman 1) กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) ในห้องเพลงท่ี  37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 50 

(G#3-G#4), (A3-A4), (B3-B4), (C4-C5), (D4-D5), (E4-E5), (F4-F5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) รวมได้ 32 ครัง้และปรากฏในแนวทํานองระหวา่งกลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 (Man 1) และกลุม่

เสียงร้องผู้ชาย 2 (Man 2) ในห้องเพลงท่ี 47(A2-A3) รวมได้ 1 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 33 ครัง้ 

 

  ขัน้คู่เสียงกระด้าง (Dissonant interval) 

  ขัน้คู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished fifth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งกลุม่เสียงร้องผู้ชาย 

1 (Man 1) และ กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 2 (Man 2) ในห้องเพลงท่ี 40, 42, 44, 46, 47 (B2-F3) (G#2-D3) 

ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 7 ครัง้  

  ขัน้คู ่5 ออกเมนเทด (Augmented fifth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งกลุม่เสียงร้อง

ผู้ชาย 1 (Man 1) และ กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 2 (Man 2) ในห้องเพลงท่ี  38, 40 (C3-G#3)ซึง่เป็นขัน้คู่

ธรรมดา (Simple interval)รวมได้ 2 ครัง้ 

  ขัน้คู ่7 เมเจอร์ (Major seventh) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง กลุม่เสียงร้องผู้หญิง  1 

(Woman 1) กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) ในห้องเพลงท่ี  39 (C4-B4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) รวมได้ 1 ครัง้ 

  ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval) กลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) แนวทํานองมีสมัพนัธ์ 

ขัน้คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) ทัง้หมดรวมได้  43 ครัง้ มากท่ีสดุ ขัน้คู ่ 6 ไมเนอร์ (Minor sixth) ทัง้หมด

รวมได้ 35 ครัง้ ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ทัง้หมดรวมได้  33 ครัง้ ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect 

fourth) ทัง้หมดรวมได้  32 ครัง้ ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ทัง้หมดรวมได้  30 ครัง้ ขัน้คู ่3 เมเจอร์ 

(Major third) และ ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ทัง้หมดรวมได้ 20 ครัง้ ขัน้คู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished 

fifth) ทัง้หมดรวมได้ 7 ครัง้ ขัน้คู ่5 ออกเมนเทด (Augmented fifth) ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้ ขัน้คู ่7 ไมเนอร์ 

(Minor seventh) ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 

  สรุปแนวทํานองทัง้สองกลุม่ มีขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) รวมได้  109 ครัง้ 

มากท่ีสดุ และรองลงมาเป็นขัน้คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) รวมได้ 53 ครัง้ ขัน้คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) 

รวมได้ 46 ครัง้ ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) รวมได้ 40 ครัง้  ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) รวม

ได้ 39 ครัง้ ขัน้คู ่1 เพอร์เฟค (Perfect unison) รวมได้ 34 ครัง้ ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) รวมได้ 30 ครัง้ 

ขัน้คู ่3 เมเจอร์ (Major Third) รวมได้ 20 ครัง้ ขัน้คู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished fifth) รวมได้ 7 ครัง้ ขัน้คู่    

5 ออกเมนเทด (Augmented fifth) รวมได้ 2 ครัง้ และ ขัน้คู ่7 ไมเนอร์ (Minor seventh) ทัง้หมดรวมได้  

2 ครัง้ 
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  ความสัมพันธ์ของทศิทาง (Motion)  

  การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองสองแนว เป็นการสร้างมิตท่ีิหลากหลายให้กบัแนวทํานอง

ให้รู้สกึผอ่นคลาย , อดึอดั หรือ คงท่ี ซึง่ความสมัพนัธ์ของทิศทาง (Motion) การเคล่ือนทํานองสองแนว

เป็นองค์ประกอบอีกอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานองโดย พบวา่มีการเคล่ือนทํา นอง

สองแนวแบบขนาน (Parallel motion) เป็นองค์ประกอบหลกัทัง้หมดในใน กลุม่เคร่ืองสาย  (String 

section) และ กลุม่เสียงร้อง (Vocal) โดยจะมีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary 

motion) และการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique motion) สลบักนับ้างในบางห้องเพลงซึ่ ง

มีรายละเอียดดงันี ้

  กลุม่เคร่ืองสาย  (String section) มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique 

motion) ในห้องเพลงท่ี 21และ 27 รวมได้ 2 ห้องเพลงดงัตวัอยา่ง 

  ในห้องเพลงท่ี 21 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique motion) ระหวา่ง 

ไวโอลนิ 2 (Violin 2) และ วิโอลา (Viola) 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 27 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique motion) ระหวา่ง 

วิโอลา (Viola) กบั เชลโล (Cello) 

 

 
 

  กลุม่เสียงร้อง (Vocal) มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique motion) ใน

ห้องเพลงท่ี 37, 39, 41, 44, 45, 49-50 รวมได้ 6 ห้องเพลง ดงัตวัอยา่ง 
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  ในห้องเพลงท่ี  37 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique motion) ระหวา่ง

กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) กบั กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 (Man 1) 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี  39 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique motion) ระหวา่ง

กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) กบั กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 (Man 1) 

 

 
  

  ในห้องเพลงท่ี  41 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique motion) ระหวา่ง

กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 1 (Woman 1) กบั กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) และ กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 

(Man 1) กบั กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 2 (Man 2) 
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  ในห้องเพลงท่ี  44 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique motion) ระหวา่ง

กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 1 (Woman 1) กบั กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) และ กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 

(Man 1) กบั กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 2 (Man 2) 
 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี  45 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique motion) ระหวา่ง

กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) กบั กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 (Man 1) 
 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี  49-50 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique motion) 

ระหวา่งกลุม่เสียงร้องผู้หญิง 1 (Woman 1) กบั กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) และ กลุม่เสียงร้อง

ผู้ชาย 1 (Man 1) กบั กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 2 (Man 2) 
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  กลุม่เสียงร้อง (Vocal) มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) 

ในห้องเพลงท่ี 45-46, 47, 50-51 รวมได้ 3 ห้องเพลง ดงัตวัอยา่ง 

  ในห้องเพลงท่ี  45-46 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) 

ระหวา่งกลุม่เสียงร้องผู้หญิง 1 (Woman 1) กบั กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) 
 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี 47 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) ระหวา่ง

กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) กบั กลุม่เสียงร้องผู้ชาย 1 (Man 1) 
 

 
 

   ในห้องเพลงท่ี  50-51 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) 

ระหวา่งกลุม่เสียงร้องผู้หญิง 1 (Woman 1) กบั กลุม่เสียงร้องผู้หญิง 2 (Woman 2) 
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 2.1.2 องค์ประกอบทางด้านจังหวะ (Rhythm) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ของบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  

(Opening) พบวา่ บทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ (Rhythm) 

ซึง่สามารถวิเคราะห์จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด 52 ห้องเพลง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 

  อัตราจังหวะ(Time signature) 

  การวิเคราะห์ อตัราจงัหวะ (Time signature) ของบทเพลงจะทําให้ทราบถึงพืน้ฐาน

ทางอารมณ์ของบทเพลงวา่ในจงัหวะใดควรเน้น  (Accented) หรือไมค่วรอยา่งไร ในอารมณ์นัน้เป็น

จงัหวะหนกั-เบา (Strong beat-Weak beat) อยา่งไร ซึง่ในบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) 

ใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) โดย พบวา่ มีการใช้อตัราจงัหวะแบบ 4/4 

ในห้องเพลงท่ี  1-34 และ 37-52 (รวมได้  50 ห้องเพลง ) ใช้อตัราจงัหวะแบบ  5/4 ในห้องเพลงท่ี 35 

(รวมได้ 1 ห้องเพลง) และใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบผสม (Compound Time) ได้แก่อตัราจงัหวะ

แบบ 3/8 ในห้องเพลงท่ี 36 (รวมได้ 1 ห้องเพลง) 
 

  อัตราความเร็ว (Tempo)  

  อตัราความเร็ว  (Tempo) ความเร็วของบทเพลงเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการรับรู้และ

ความสามารถท่ีจะชีช้ดัให้เห็นถึงภาพองค์รวมของบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) วา่มี

อารมณ์ไปในทิศทางใด ซึง่พบวา่ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 110 ในห้องเพลงท่ี  1-36 (รวมได้ 

36 ห้องเพลง) และมีอตัราความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 55 ในห้องเพลงท่ี 37-52 
 

  กระสวนจังหวะ (Rhythmic) 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ถือเป็นองค์ประกอบหลกัของบทเพลงท่ีเป็นทํานองหลกั

อยา่งหนึง่ท่ีเป็นวิธีการส่ือความหมายด้วยทํานองแบบไมมี่ระดบัเสียง (Non-Pitch) โดยท่ีสามารถส่ือให้

เห็นได้ถึงภาพองค์รวมทัง้หมดทางอารมณ์ของจงัหวะในบทเพลงนัน้ได้อยา่งชดัเจน ซึง่ในบทเพลง

ประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) มีการใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) แบง่เป็น 3 รูปแบบกระสวน

จงัหวะหลกัดงันี ้  
 

  กระสวนจังหวะในรูปแบบท่ี 1 ได้แก่ การทํางานของ เกนอง(Kenong), บอนงั(Bonang), 

กาเมลนั(Gamelan), ฆ้องวงเล็ก(Kongwong Lek), ฆ้องวงใหญ่(Kongwong Yai) ซึง่ถือวา่เป็นหลกัท่ี

สําคญัท่ีสดุในภาคการทํางานของจงัหวะในบทเพลงนี ้  ซึง่เป็นวิธีการดําเนินเป็นกระสวนจงัหวะและยงั

เป็นกลุม่เสียงท่ีชว่ยสร้างความเป็นอตัลกัษณ์ในด้านเสียงประสานให้กบับทเพลง โดยเร่ิมต้นด้วย เกนอง 

(Kenong)และ ฆ้องวงเล็ก  (Kongwong lek), ฆ้องวงใหญ่ (Kongwong Yai)   ในห้องเพลงท่ี  2  ตาม

ด้วย บอนงั (Bonang) ในห้องเพลงท่ี  6 และตามด้วยกาเมลนั (Gamelan)ในห้องเพลงท่ี  8 จากนัน้จงึ

ดําเนินกระสวนจงัหวะไปพร้อมกนั จนถึงห้องเพลงท่ี 34 ดงัตวัอยา่ง 
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  กระสวนจังหวะในรูปแบบท่ี 2 ใช้เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองหนงั  

(Membranophone) ของมาเลเซีย (Malay Percussion) ใช้ไซโลโฟน (Xylophone) และใช้เสียงฉาบ

ของนาทีฟ (Native Percussion) โดยทัง้หมดบรรเลงพร้อมกนัในห้องเพลงท่ี 12-15, 26-34 ดงัตวัอยา่ง 

 

 
 

  กระสวนจงัหวะในรูปแบบท่ี 3 ใช้ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong 

Ageng) ในจงัหวะท่ี 4 ของห้องเพลงท่ี  3, 6 และ10 ในจงัหวะท่ี 1 ของห้องเพลงท่ี  16, 20 และ 33 และ

ในจงัหวะท่ี 2 ของห้องเพลงท่ี 26และ 28 ดงัตวัอยา่ง 

 

   ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng)ใช้ในจงัหวะท่ี 4 ของ

ห้องเพลงท่ี 3, 6 และ10  
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  ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) ใช้ในจงัหวะท่ี 1 ของ

ห้องเพลงท่ี 16, 20 และ 33  
 

 
 

  ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) ใช้ในจงัหวะท่ี 2 ของ

ห้องเพลงท่ี 26และ 28 
 

 
 

 2.1.3 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ของบทเพลงประจํา

ตอน เปิดเร่ือง (Opening)พบวา่ บทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) นัน้มีองค์ประกอบทางด้าน

การประสานเสียง (Harmony) ซึง่สามารถวิเคราะห์เป็นรายละเอียดได้ดงันี ้

  การดาํเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) 

 
1   Dm       Dm                     Dm Dm9Dmb9#11Dm9Dmb9#11      %      %      %     % 

9    %      %    %           %      %      %     %     %  

17    %      %    %           %      %      %       %     % 

25    %      %   %               %      %       %     %     % 

33     %      %  35 5/4   36 3/8       Dm 374/4  Am E/A Am  Dm/Am   E/Am Am Dm/A 

41   Am   Am9 Dm/A              Am      Am Dm/A      Am  Am E/Am Am Dm/A 

49    Am 50   Am 51 Am 52               Am     

 

  จากตารางคอร์ด (Chord) สามารถวิเคราะห์การดําเนินเสียงประสาน (Harmonic 

progression) ของบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) โดยพบวา่ บทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  

(Opening) เร่ิมตัง้แตห้่องเพลงท่ี โดยมีการดําเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) ในลกัษณะ

ท่ีสามารถจําแนกคอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ได้ดงันี ้
 

1   i       i                     i i9 ib9#11  i9 ib9#11      %      %      %     % 

9    %      %    %           %      %      %     %     %  

17    %      %    %           %      %      %       %     % 

25    %      %   %               %      %       %     %     % 

33     %      %  35 5/4   36 3/8        i 374/4  i   i M9 i    i11b13   i M9 i   i11b13 

41   i   i 9 i11b13              i    i    i11b13      i  i   i M9 i   i11b13 

49    i 50   i 51 i 52               i     
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  จะเห็นได้วา่คอร์ด(Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด (Chord) 

แบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียง  (Scale) D Harmonic minor ในห้องเพลงท่ี 1-36 และ แบบ

ไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียง (Scale) A Harmonic minor ในห้องเพลงท่ี 37-52เป็นหลกั จะเห็นได้

วา่คอร์ด(Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์วิธีดําเนินคอร์ดแบบเพดเดลิ คอร์ด (Pedal Chord)โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

  โดยท่ีในห้องเพลงท่ี 1-36 ใช้คอร์ด Dm ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 1 ในบนัไดเสียง D 

Harmonic minor Scale ซึง่มีรายละเอียดพิเศษตัง้แตห้่องเพลงท่ี 4 ในแนวทํานองท่ีทําหน้าท่ีเป็นกระสวน

จงัหวะท่ีทําหน้าท่ีเป็นการดําเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) ไปด้วยได้แก่แนวทํานองเชิง

ชาตพินัธ์โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในกลุม่ของเคร่ืองดนตรี บอนงั (Bonang) ดงัภาพตวัอยา่ง  

 

 
 

  พบวา่มีการใช้โน้ตนอกคอร์ดอาทเิชน่ โน้ตตวั G#ซึง่เป็นโน้ตนอกคอร์ดลําดบัท่ี  #11

ของบนัไดเสียง Dm  โน้ตตวั D# หรือ Eb (b9) ซึง่เป็นโน้ตนอกคอร์ดลําดบัท่ี b9 ของบนัไดเสียง Dm 

โน้ตตวั E (9) ซึง่เป็นโน้ตนอกคอร์ดลําดบัท่ี 9 ของบนัไดเสียง Dm ทัง้สามารถแสดงสญัลกัษณ์ทางวิธี

ทางเสียงประสานได้ดงันี ้ Dm9 และ Dm(b9#11) ถือวา่เป็นโครงสร้างคอร์ดแบบกลุม่เสียงประสานท่ี

เป็นกลุม่ของโน้ตนอกคอร์ดท่ีอยูเ่หนือขึน้ไปจากคอร์ดโทน (Upper Structure)  

  ในห้องเพลงท่ี 37-52 ใช้คอร์ด Am ซึง่ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดท่ี 1 ในบนัไดเสียง A 

Harmonic minor Scale ซึง่มีรายละเอียดพิเศษตัง้แตห้่องเพลงท่ี  37-48 มีการใช้โน้ตนอกคอร์ดอาทิ

เชน่ โน้ตตวั D, ซึง่เป็นโน้ตนอกคอร์ดลําดบัท่ี  11ของบนัไดเสียง Am โน้ตตวั G# ซึง่เป็นโน้ตนอกคอร์ด

ลําดบัท่ี 7 ของบนัไดเสียง A  โน้ตตวั B, ซึง่เป็นโน้ตนอกคอร์ดลําดบัท่ี  9 ของบนัไดเสียง Am  โน้ตตวั F 

ซึง่เป็นโน้ตนอกคอร์ดลําดบัท่ี b13 ของบนัไดเสียง Am ทัง้สามารถแสดงสญัลกัษณ์ทางวิธีทางเสียง

ประสานได้ดงันี  ้AmM9 หรือ E/Am และ Am11b13 หรือ Dm/Am ถือวา่เป็นโครงสร้างคอร์ดแบบกลุม่

เสียงประสานท่ีเป็นกลุม่ของโน้ตนอกคอร์ดท่ีอยูเ่หนือขึน้ไปจากคอร์ดโทน (Upper Structure) 

 

  การเปล่ียนกุญแจเสียง (Harmonic Modulation)  

  การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) จะให้ความรู้สกึถึงการเปล่ียนแปลง

อารมณ์หรือบรรยากาศให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ บทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) 

โดยพบวา่  
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  ในห้องเพลงท่ี 37 เป็นการบนัไดเสียงจาก D Harmonic minor scale มาเป็นการ

บนัไดเสียง A Harmonic minor scale เน่ืองมีการใช้โน้ตตวั B แทนการใช้โน้ตตวั Bb ซึง่ถือวา่เป็นโน้ต

ท่ีแตกตา่งกนัระหวา่ง 2 กญุแจเสียง ดงันัน้การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) ของบทเพลง

นีจ้งึเป็นการเปล่ียนกญุแจเสียงท่ีมีโน้ตบางตวัในกญุแจเสียงใ หมเ่ป็นโน้ตท่ีไมอ่ยูใ่นกญุแจเสียงเก่าถือ

วา่เป็นการเปล่ียนกญุแจเสียงแบบโครมาตกิ (Chromatic modulation) 

 

  บทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) 

  จากการวิเคราะห์รายละเอียดตา่งๆ ทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) สามารถ

จําแนกบทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) ออกเป็นรูปแบบตามลกัษณะพืน้ฐานด้านการ

ประพนัธ์ได้วา่ บทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) ใช้บทบาทเสียงประสานในกลุม่เสียงโทนิก 

(Tonic Sound) ได้แก่ Ebm7ตลอดตัง้แตเ่ร่ิมจนจบ  

 

 2.1.4 องค์ประกอบทางด้านสีสันของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) 

 เสียงในสภาวะแวดล้อมของสถานท่ีในสงัคมท่ีตา่งกนั เสียงดนตรีก็จะส่ือถึงความรู้สกึนกึคดิ

และจนิตนาการท่ีตา่งกนัซึง่สามารถบง่บอกถึงภมูลํิาเนาของสําเนียงเสียงภาษาของดนตรีนัน้ๆได้  ซึง่

เปรียบได้กบัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบับทเพลงนัน้ด้วย จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านสีสนั

ของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) ของบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening)พบวา่ บทเพลงประจํา

ตอน เปิดเร่ือง (Opening)  นัน้มีองค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี  (Tone Color) โดยสามารถ

วิเคราะห์ออกมาได้แบง่ออกเป็น 6 กลุม่ได้แก่ 

 กลุม่ ท่ี 1 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านแนวทํานอง (Melody Group) ได้แก่  1 

ไวโอลิน 1 (Violin 1) 2 ไวโอลิน 2 (Violin 2) 3 วิโอลา (Violas)  4 เชลโล (Cello) 5 เสียงร้องผู้หญิงแนว

ท่ี 1 (Woman 1) 6 เสียงร้องผู้หญิงแนวท่ี 2 (Woman 2) 7 เสียงร้องผู้ชายแนวท่ี 1 (Man 1) 8 เสียงร้อง

ผู้ชายแนวท่ี 2 (Man 2) 

 กลุม่ ท่ี 2 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านการประสานเสียง (Harmony Group) 

ได้แก่ 1 ไวโอลิน (Violin) 2 วิโอลา (Viola) 3 เชลโล (Cello) 4 เบส (Bass)  

 กลุม่ท่ี 3 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านการประสานเสียงเชิงชาตพินัธ์ (Harmony 

Gimmick Rhythm Group) ได้แก่  1 เกนอง (Kenong) 2 กาเมลนั (Gamelan)3 บอนงั  (Bonang)4 

ฆ้องวงเลก็ (Gong Wong Lek) 5 ฆ้องวงใหญ่ (Gong Wong Yai)  

 กลุม่ท่ี 4 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านการประสานเสียง  (Harmony Sounds 

capes Group) ได้แก่ 1 เสียงเคร่ืองดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงให้ได้

โทนเสียงท่ีมีลกัษณะท่ีลอ่งลอยยืดยาวเพ่ือส่ือให้เกิดความรู้สกึนา่กลวั  (Horrid String) 2 เสียงเคร่ือง

ดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงเลียนแบบเสียงเคร่ืองสายจริงโดยใ ห้โทน
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เสียงเป็นอิเลคทรอนิกส์มากกวา่  (Pad String) 3 เสียงเคร่ืองดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ท่ีผา่น

ขบวนการปรับแตง่เสียงให้คล้ายเสียงลมหรืออากาศเพ่ือสร้างโลกทศัน์สมมตุใิห้บรรยากาศใต้ท้องทะเล  

(Organic) 4  เสียงเคร่ืองดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ท่ีผา่นขบวนการปรับแ ตง่เสียงให้คล้ายเสียง

ลกัษณะการฮมึของมนษุย์เพ่ือสร้างโลกทศัน์สมมตุใิห้บรรยากาศใต้ท้องทะเล (Reflection) 

 กลุม่ ท่ี 5 เคร่ืองดนตรีเป็น องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm Group) ได้แก่   

1 เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองหนงั  (Membranophone) ของมาเลเซีย (Malay Percussion)  

2 เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทเสียงระฆงัของอินโดนีเซีย (Indonesian Bell) 3 ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรม

ตา่งๆของอินโดนีเซีย (Gong Ageng) 4 ไซโลโฟน (Xylophone) 

 กลุม่ ท่ี 6 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการออกแบบเสียง (Sound Design) ได้แก่          

1 กลองทิมพานีในยา่นเสียงต่ํา  (Low Timpani) 2 เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึง

ลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบน  (Sound Design) 3 เสียงท่ีได้จากการ

ออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบน โดยการนํา

เสียงร้องของนกมาผสมกบัเสียงฉาบ (Cymbal Bird) 

 ซึง่สามารถ รวมได้ทัง้หมด 28 เคร่ืองดนตรี  (Instruments) โดยสว่นใหญ่เป็น เคร่ือง

ดนตรีเสียงธรรมชาตแิละเคร่ืองดนตรี เชิงชาตพินัธ์ โดยองค์ประกอบเสียงท่ีสําคญัจะให้ความสําคญักบั

กลุม่เสียงเคร่ืองสาย  (String section) และ กลุม่เสียงร้อง  (Vocal Group) โดยใช้เสียงเคร่ืองดนตรีเชงิ

ชาตพินัธ์และเคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการออกแบบเสียง (Sound Design) สร้างโลกทศัน์สมมตุิ

ให้ดนูา่สนใจชวนตดิตามมากย่ิงขึน้  

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของดนตรี ของบทเพลงประจาํตอน เปิดเร่ือง  

(Opening)  

 บทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  

ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการเปิดเร่ือง ซึง่เป็นการเปิดบรรยากาศของโลกภาพยนตร์ การ

สร้างโลกทศัน์ใหมใ่ห้ภาพยนตร์ ในตอนเปิดเร่ืองดงักลา่ว เป็นการสร้างภาพเชิงนา มธรรมท่ีส่ือในเห็น

ถึงความนา่เกร งขามของตวัมหาปืนใหญ่เป็นหลกั เป็นสร้างความนา่สนใจชวนให้ค้นหากบัเหตกุารณ์

เกิดขึน้ในพืน้ท่ีใต้ทะเล ดนตรีจะประพนัธ์เพ่ือเป็นการเป็นการรองรับไว้ด้วยบรรยากาศเพ่ือจําลองสถานท่ี 

ซึง่เป็นหน้าท่ีหลกัของดนตรีเปิดเร่ืองท่ีใช้ในการปทูางเพ่ือสร้างความเช่ือวา่ในเร่ืองราวภาพยนตร์นีเ้ป็น

เร่ืองท่ีมีอยูจ่ริง คือเป็นวิธีดงึผู้ชมภาพยนตร์ให้เข้ามาอยูใ่นวงัวนแหง่โลกทศัน์ของภาพยนตร์ โดยสามารถ

วิเคราะห์รายละเอียดท่ีสําคญัในด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้
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 องค์ประกอบทางด้านทํานอง (Melody) พบวา่ บนัไดเสียง (Scale)ประกอบด้วย 2 บนัไดเสียง

ได้แก่ บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 1 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) D Harmonic minor ปรากฏในเคร่ืองดนตรีกลุม่

เคร่ืองสายท่ีบรรเลงพร้อมกนั (String Section) และแนวทํานองของกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group)ใน

ห้องเพลงท่ี  1-36  โดยพบวา่ในห้องเพลงท่ี 7 และ 16 มีโน้ตนอกบนัไดเสียงมาใช้ประกอบด้วยได้แก่ 

โน้ตตวั Ab หรือ G# และบนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 2 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) A Harmonic minor ปรากฏ

ในเคร่ืองดนตรีปรากฏในเคร่ืองดนตรีกลุม่แนวทํานองของกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) ในห้องเพลงท่ี  

37-52 โดยชว่งเสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ (G#3-Bb5) มีความหา่งเทา่กบั 2 Octave รวมอีก คู ่2 เมเจอร์ 

(Minor second) เทา่กบัคู ่17เมเจอร์ (Major) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) เป็นการเคล่ือน

ทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 63 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ตมากกวา่การเคล่ือนทํานอง

แบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) ทัง้หมดรวมได้  57 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต  (63ตอ่57)พบวา่ความสมัพนัธ์ของ

ขัน้คู ่(Interval)ท่ีใช้ในการประพนัธ์ทํานองในบทเพลงใช้  ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) รวมได้ 

109 ครัง้ มากท่ีสดุ และรองลงมาเป็นขัน้คู ่ 6 เมเจอร์  (Major sixth) รวมได้  53 ครัง้ ขัน้คู ่ 6 ไมเนอร์  

(Minor sixth) รวมได้  46 ครัง้ ขัน้คู ่ 4 เพอร์เฟค  (Perfect fourth) รวมได้ 40 ครัง้  ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค  

(Perfect fifth) รวมได้ 39 ครัง้ ขัน้คู ่ 1 เพอร์เฟค (Perfect unison) รวมได้  34 ครัง้ ขัน้คู ่ 3 ไมเนอร์  

(Minor third) รวมได้ 30 ครัง้ ขัน้คู ่3 เมเจอร์ (Major Third) รวมได้ 20 ครัง้ ขัน้คู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished 

fifth) รวมได้ 7 ครัง้ ขัน้คู่ 5 ออกเมนเทด (Augmented fifth) รวมได้ 2 ครัง้ และ ขัน้คู ่7 ไมเนอร์ (Minor 

seventh) ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้ มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) เป็นองค์ประกอบ

หลกัทัง้หมดในใน กลุม่เคร่ืองสาย  (String section) และ กลุม่เสียงร้อง (Vocal) โดยจะมีการเคล่ือน

ทํานองสองแนวแบบเฉียง (Oblique motion) รวมได้ 8 ครัง้ และการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง 

(Contrary motion) รวมได้ 3 ครัง้ สลบักนับ้างในบางห้องเพลง 

 องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) พบวา่ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  52 ห้องเพลง 

ของบทเพลงใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) โดย พบวา่ มีการใช้อตัรา

จงัหวะแบบ  4/4 ในห้องเพลงท่ี  1-34 และ 37-52 (รวมได้ 50 ห้องเพลง) ใช้อตัราจงัหวะแบบ  5/4 ใน

ห้องเพลงท่ี 35 (รวมได้ 1 ห้องเพลง) และใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบผสม (Compound Time) 

ได้แก่อตัราจงัหวะแบบ  3/8 ในห้องเพลงท่ี 36 (รวมได้  1 ห้องเพลง )  โดยมีอตัราความเร็ว  (Tempo) 

เทา่กบั 110 ในห้องเพลงท่ี  1-36 (รวมได้ 36 ห้องเพลง) และมีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 55 ใน

ห้องเพลงท่ี 37-52(รวมได้ 16 ห้องเพลง) โดยการใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) มีการใช้กระสวนจงัหวะ 

(Rhythmic) มี 3 รูปแบบกระสวนจงัหวะหลกัได้แก่ กระสวนจงัหวะในรูปแบบท่ี 1 ได้แก่ การทํางานของ 

เกนอง(Kenong), บอนงั(Bonang), กาเมลนั(Gamelan), ฆ้องวงเล็ก(Kongwong Lek), ฆ้องวงใหญ่

(Kongwong Yai) ซึง่ถือวา่เป็นหลกัท่ีสําคญัท่ีสดุในภาคการทํางานของจงัหวะในบทเพลงนี ้  ซึ่ งเป็น
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วิธีการดําเนินเป็นกระสวนจงัหวะและยงัเป็นกลุม่เสียงท่ีชว่ยสร้างควา มเป็นอตัลกัษณ์ในด้านเสียง

ประสานให้กบับทเพลง โดยเร่ิมต้นด้วย เกนอง (Kenong)และ ฆ้องวงเล็ก  (Kongwong lek), ฆ้องวง

ใหญ่ (Kongwong Yai) ในห้องเพลงท่ี  2 ตามด้วย บอนงั (Bonang) ในห้องเพลงท่ี  6 และตามด้วย    

กาเมลนั(Gamelan)ในห้องเพลงท่ี  8 จากนัน้จงึดําเนินกระสวนจงั หวะไปพร้อมกนั  กระสวนจงัหวะใน

รูปแบบท่ี 2 ใช้เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทเคร่ืองหนงั  (Membranophone) ของมาเลเซีย (Malay 

Percussion) ใช้ไซโลโฟน (Xylophone) และใช้เสียงฉาบของนาทีฟ  (Native Percussion) โดยทัง้หมด

บรรเลงพร้อมกนัในห้องเพลงท่ี  12-15, 26-34 และกระสวนจงัหวะในรูปแบบท่ี 3 ใช้ฆ้องหลกัท่ีใช้ใน

พิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย (Gong Ageng) ในจงัหวะท่ี 4 ของห้องเพลงท่ี  3, 6 และ10 ในจงัหวะท่ี 1 

ของห้องเพลงท่ี 16, 20 และ 33 และในจงัหวะท่ี 2 ของห้องเพลงท่ี 26 และ 28  

 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) พบวา่คอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์

สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด (Chord) แบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียง (Scale) D Harmonic 

minor ในห้องเพลงท่ี 1-36 และ แบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียง  (Scale) A Harmonic minor 

ในห้องเพลงท่ี 37-52เป็นหลกั จะเห็นได้วา่คอร์ด(Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์วิธีดําเนินคอร์ดแบบเพดเดลิ 

คอร์ด (Pedal Chord) โดยโครงสร้างของคอร์ดเป็นแบบกลุม่เสียงประสานท่ีเป็นกลุม่ของโน้ตนอกคอร์ดท่ี

อยูเ่หนือขึน้ไปจากคอร์ดโทน  (Upper Structure)วิธีการเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) 

ใช้วิธีการเปล่ียนกญุแจเสียงโดยใช้โน้ตแบบคร่ึงเสียง (Chromatic tone) ซึง่เป็นการเปล่ียนกญุแจเสียง

ท่ีมีโน้ตบางตวัในกญุแจเสียงใหมเ่ป็นโน้ตท่ีไมอ่ยูใ่นกญุแจเสียงเก่าได้แก่โน้ตตวั (Chromatic modulation)  

โดยท่ีภาพองค์รวมของบทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) ของบทเพลงให้ความสําคญักบั

กลุม่เสียงโทนิก (Tonic Sound) ทัง้หมด คดิเป็นร้อยละ 100  

 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดยสว่นใหญ่เป็น เคร่ืองดนตรี

เสียงธรรมชาตแิละเคร่ืองดนตรี เชิงชาตพินัธ์ โดยองค์ประกอบ เสียงท่ีสําคญัจะให้ความสําคญักบักลุม่

เสียงเคร่ืองสาย  (String section) และ กลุม่เสียงร้อง  (Vocal Group) โดยใช้เสียงเคร่ืองดนตรีเชงิชาติ

พนัธ์และเคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการออกแบบเสียง (Sound Design) สร้างโลกทศัน์สมมตุใิห้ดู

นา่สนใจชวนตดิตามมากย่ิงขึน้  
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 การปิดเร่ือง (The End) 
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  บทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง  (The End) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย พงษ์ประภา

พนัธ์ ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ใช้ในการปิดเร่ือง ซึง่ดนตรีปิดเร่ืองมีหน้าท่ีเหมือนกนักบัดนตรี

เปิดเร่ืองคือใช้สร้างความสนใจของผู้ชมขณะขึน้รายช่ือทีมงานสร้างภาพยนตร์ดนตรีจะประพนั ธ์เพ่ือ

เป็นการเป็นการรองรับไว้ด้วยบรรยากาศในการปทูางเพ่ือสร้างความเช่ือในเร่ืองราวท่ีภาพยนตร์ได้

นําเสนอไป และยงัถือวา่เป็นบทเพลงท่ีใช้เพ่ือการสรุปเร่ืองราวให้กบัภาพยนตร์อีกด้วย 

 

 2.1.1 องค์ประกอบทางด้านทาํนอง (Melody) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) ของบทเพลงประจําตอน การปิด

เร่ือง (The End) พบวา่ บทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านทํานอง  

(Melody) ทัง้หมดเป็น  2 กลุม่แนวทํานองคือ  แนวทํานองของกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) และ แนว

ทํานองของกลุม่เคร่ืองสาย (String Section) โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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  บันไดเสียง(Scale)  
  การใช้บนัไดเสียง  (Scale) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาบนัไดเสียง (Scale) มาเป็นองค์ประกอบ

ในการประพนัธ์ ประกอบไปด้วย 2 บนัไดเสียง (Scale) ดงันี ้

  บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 1 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) E Harmonic minor ปรากฏในแนว

ทํานองของกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) (B3-B4) ในห้องเพลงท่ี 2-11 เคร่ืองดนตรีป่ีเซรูไน (Serunai) 

ในห้องเพลงท่ี 12, 13 เคร่ืองลมทองเหลืองท่ีบรรเลงเป็นชว่งคูแ่ปด  (Oc Brass) ในห้องเพลงท่ี 14, 15 

และ เคร่ืองดนตรีกลุม่เคร่ืองสาย (String Section)(B4-C#5) ในห้องเพลงท่ี 16-24 

  บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 2 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) B Harmonic minor ปรากฏในแนว

ทํานองของกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) และ แนวทํานองของ กลุม่เคร่ืองสาย (String Section) ใน

ห้องเพลงท่ี 25-35 

 

  ช่วงเสียง (Range) 

  การใช้ชว่งเสียง  (Range) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาชว่งเสียง  (Range) มาเป็นองค์ประกอบ

ในการประพนัธ์ โดยเสียงต่ําสดุของบทเพลงคือเสียง B2 ในเคร่ืองลมทองเหลืองท่ีบรรเลงเป็นชว่งคูแ่ปด 

(Oc Brass) เม่ือเปรียบเทียบกบั Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่คาบเส้นท่ี 2 ของกญุแจฟา (F clef) 

ซึง่ปรากฏในห้องเพลงท่ี  15 สว่นระดบัเสียงสงูสดุ  คือเสียง  C#5 ในแนวทํานองของ กลุม่เคร่ืองสาย  

(String Section) เม่ือเปรียบเทียบกบั Middle C เทา่กบั C4 ซึง่อยูตํ่าแหนง่คาบเส้นน้อยด้านบนคาบ

เส้นท่ี 2 ของกญุแจซอล (G clef) ซึง่ปรากฏในห้องเพลงท่ี 35 ดงันี ้
 

   เสียงต่ําสดุคือเสียง B2 ในห้องเพลงท่ี 15 

 

 
 

  เสียงสงูสดุคือเสียง C#5 ในห้องเพลงท่ี 35 
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  สรุปได้วา่ เสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุ  (B2-C#5) มีความหา่งเทา่กบั  2 Octave รวมอีก 

คู ่2 เมเจอร์ (Minor second) เทา่กบัคู ่17เมเจอร์ (Major) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) 

 

  การเคล่ือนทาํนอง (Motion) 

  การเคล่ือนทํานอง (Motion) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลง

ประจําตอน การปิดเร่ือง  (The End) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานอง  (Motion) มาเป็น

องค์ประกอบในการประพนัธ์ ซึง่สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง  (The 

End) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์

ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

ของบทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง  (The End) มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือลงท่ีไมเ่กินไป

กวา่คู ่2 รวมถึงการเคล่ือนทํานองแบบซํา้ทํานอง (Unison) โดยพบในกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) 

(B3-B4) ในห้องเพลงท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35 (23+55=78) เคร่ืองดนตรีป่ีเซรูไน (Serunai) ในห้องเพลงท่ี 12, 13 (33) 

เคร่ืองลมทองเหลืองท่ีบรรเลงเป็นชว่งคูแ่ปด  (Oc Brass) ในห้องเพลงท่ี 14, 15 (3) เคร่ืองดนตรีกลุม่

เคร่ืองสาย (String Section)(B4-C#5) ในห้องเพลงท่ี 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 (25) ทัง้หมดรวมได้ 139 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต 

 

  การเคล่ือนทาํนองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ของบทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง  (The 

End) นําเอาวิธีการเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) มาเป็นองค์ประกอบในการประพนัธ์

ดงันี ้
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  จากโน้ตของบทเพลงจะเห็นได้วา่ การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

ของบทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง  (The End)   มีการเคล่ือนทํานองท่ีมีทิศทางขึน้หรือลงท่ีไมต่ํ่าไป

กวา่คู ่3 ขึน้ไป  โดยพบในกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) (B3-B4) ในห้องเพลงท่ี 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 

16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (10+35=45) เคร่ืองลมทองเหลืองท่ี

บรรเลงเป็นชว่งคูแ่ปด (Oc Brass) ในห้องเพลงท่ี 15 (1) เคร่ืองดนตรีกลุม่เคร่ืองสาย (String Section) 

(B4-C#5) ในห้องเพลงท่ี  16, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 (21)ทัง้หมดรวมได้  67 

ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต   

 

  สรุปวา่การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 139 ครัง้ตอ่

ชว่งโน้ตมากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) ทัง้หมดรวมได้  67 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต  

(139 ตอ่ 67) 

 

  ความสัมพันธ์ของทาํนอง (Melody relationship) 

  ความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody 

Line) ของบทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเรียบเรียงความ

สมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ไว้ 2 กลุม่คือ ในกลุม่เสียงร้อง (Vocal) และ กลุม่เคร่ืองสาย 

(String section) ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั ในการประพนัธ์ทํานอง ของบทเพลงประจําตอน การปิด

เร่ือง (The End) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ดงันี ้

 

  ความสัมพันธ์ของขัน้คู่ (Interval) 

  การประพนัธ์แนวทํานอง (Melody Line) ท่ีมีแนวทํานองท่ีความสําคญัมากกวา่หนึง่

แนวทํานองขึน้ไป ถึงได้เป็นการสร้างมิตทิางมโนคต ิ(Image) พิเศษให้กบัแนวทํานองนัน้ ซึง่ความสมัพนัธ์

ของขัน้คู ่(Interval relationship) เป็นองค์ประกอบอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานอง

โดยมีรายละเอียดดงันี ้  

  กลุม่ท่ี 1 กลุม่เสียงร้อง (Voices) ในห้องเพลงท่ี 2-12, 16-25, 26-35 
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  จากโน้ตของบทเ พลงเป็นความสมัพนัธ์ของแนวทํานองในกลุม่เสียงร้อง (Voices) ซึง่

ประกอบไปด้วย 4 แนวทํานองได้แก่ เสียงร้องผู้หญิง ยา่นเสียงสงู (Soprano) ในแนวทํานองด้านบนสดุ  

เสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา (Alto) ในแนวทํานองท่ีสองจากด้านบน เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) 

ในแนวทํานองท่ีสามจากด้านบน เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ในแนวทํานองด้านลา่งสดุ โดยท่ี

ความสมัพนัธ์ของแนวทํานองทัง้ 4 แนวมีองค์ประกอบดงันี ้
 

  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval) 

  คู ่1 เพอร์เฟค  (Perfect unison) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่น

เสียงต่ํา (Alto) และ เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) ในห้องเพลงท่ี 2, 16 (D#4) และ 6, 20 (A3) 

ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 4 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 4 ครัง้  

  คู ่3 เมเจอร์ (Major third) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  

(Alto) และ เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) ในห้องเพลงท่ี 5, 6, 19, 20, (G3-B3) (A3-C#4) ซึง่

เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 8 ครัง้ ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้ชายยา่น

เสียงสงู (Tenor) เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ในห้องเพลงท่ี 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19 (G3-B3) 

(C3-E3) (B2-D#3) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 10 ครัง้ และห้องเพลงท่ี 2, 16 (B2-

D#4) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม +1Octave (Compound interval) รวมได้ 2 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 20 ครัง้  

  คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง เสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงสงู 

(Soprano) และ เสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  (Alto) ในห้องเพลงท่ี  6, 20 (E4-G4) (D#4-F#4) ซึ่ งเป็น

ขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 4 ครัง้ ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง เสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียง

ต่ํา (Alto) และ เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) ในห้องเพลงท่ี  7, 21 (E3-G3) (F#3-A3) ซึง่เป็นขัน้

คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 4 ครัง้ ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู 

(Tenor) และเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass)ในห้องเพลงท่ี  7, 21 (B2-D#3) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา  

(Simple interval) รวมได้ 4 ครัง้  และ ในห้องเพลงท่ี  6, 20 (F#2-A3) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม  +1Octave 

(Compound interval) รวมได้ 2 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 14 ครัง้ 

  คู ่4 เพอร์เฟค  (Perfect fourth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง เสียงร้องผู้หญิง ยา่น

เสียงสงู (Soprano) และเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  (Alto) ในห้องเพลงท่ี  5, 19 (D4-G4) ซึง่เป็นขัน้คู่

ธรรมดา (Simple interval) รวมได้ 4 ครัง้ ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  

(Alto) และเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) ในห้องเพลงท่ี  2, 3, 16, 17 (B3-E4)(C#4-F#4) ซึ่ งเป็น

ขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 6 ครัง้ ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู 

(Tenor) และเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ในห้องเพลงท่ี  5, 7, 20, 21, 29 (B2-E3) (F#2-B2) ซึง่

เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 7 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 17 ครัง้  
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  คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียง

สงู (Soprano) และเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  (Alto) ในห้องเพลงท่ี 7, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33 (B3-F#4) (E4-B4) (G3-D4)(A3-E4)(F#3-C#4)(E3-B3) (D4-A4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) รวมได้ 46 ครัง้ ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  (Alto) และเสียง

ร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) ในห้องเพลงท่ี 7, 21(F#3-C#4) (E3-B3) (D#3-A#3) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) รวมได้ 6 ครัง้ ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) 

และเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ในห้องเพลงท่ี  2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 

24, 35 (F#3-C#4) (E2-B3) (B2-F#3)(F#2-C#3)(B2-F#3) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) 

รวมได้ 21 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 73 ครัง้ 

  คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงสู ง 

(Soprano) และเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  (Alto) ในห้องเพลงท่ี  7, 10, 21, 24 (G3-E4) (D4-B4) ซึง่

เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 4 ครัง้ ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่น

เสียงต่ํา (Alto) และเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) ในห้องเพลงท่ี 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 16, 17, 

18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35 (A3-F#4) (F#3-D#4) (E2-C#4) (D3-B3) 

(C#3-A#3)(A2-F#3)(G2-E3)(E2-C#3) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 52 ครัง้ ปรากฏ

ในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้ ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) และเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ใน

ห้องเพลงท่ี  7, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 (G2-E3) (A2-F#3) (D2-B2) (E2-C#3) ซึง่เป็นขัน้คู่

ธรรมดา (Simple interval) รวมได้ 33 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 89 ครัง้ 

  คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงสงู 

(Soprano) และเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  (Alto) ในห้องเพลงท่ี  6, 7, 9, 10, 20, 21, 23, 24, 34, 35 

(C#4-A4) (B3-G4) (A#3-F#4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 25 ครัง้ ปรากฏในแนว

ทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  (Alto) และเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) ในห้อง

เพลงท่ี 2, 3, 4, 7, 10, 16, 17, 18, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33(B3-G4)(C#4-A4)(D3-B3) 

(F#3-D4)(B2-G2)(C#3-A4)(G2-E3) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 40 ครัง้ ปรากฏใน

แนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) และเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ในห้อง

เพลงท่ี 3, 5, 17, 19, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 (C#3-A3)(B2-G3)(F#2-D3)(C#2-A2)(B1-G2)ซึง่

เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 20 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 85 ครัง้ 

  คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่น

เสียงสงู (Soprano) และเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  (Alto) ในห้องเพลงท่ี  2, 3, 4, 5, 6, 16, 17, 18, 

19, 20 (E3-E4)(A3-A4)(G3-G4)(F#3-F#4)(D#3-D#4)(C#3-C#4)(B2-B3) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา  

(Simple interval) รวมได้ 36 ครัง้ ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  (Alto) 

และเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) ในห้องเพลงท่ี  7, 21(F#2-F#3)  ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple 

interval) รวมได้ 2 ครัง้ทัง้หมดรวมได้ 40 ครัง้ 
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  ขัน้คู่เสียงกระด้าง (Dissonant interval) 

  คู ่2 ไมเนอร์ (Minor second) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียง

สงู (Tenor) และเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ในห้องเพลงท่ี 6, 20(F#2-G3) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม  

+1Octave (Compound interval) ทัง้หมดรวมได้ 2 ครัง้ 

  คู ่4 ออกเมนเทด (Augmented fourth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้ชาย

ยา่นเสียงสงู (Tenor) และเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ในห้องเพลงท่ี  7, 21, 34 (A3-D#3)(G2-

C#3) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval)รวมได้ 3 ครัง้ 

  คู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished fifth) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่น

เสียงสงู (Soprano) และเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา (Alto) ในห้องเพลงท่ี 2, 7, 16, 21, 26, 28, 29, 32, 

33(D#4-A4) (C#4-G4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 10 ครัง้ ปรากฏในแนวทํานอง

ระหวา่งเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) และเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ในห้องเพลงท่ี  2, 

4, 16, 18 (D#3-A3) (C#3-G3) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 4 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 

14 ครัง้ 

  คู ่7 เมเจอร์ (Major seventh) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียง

สงู (Soprano) และเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา (Alto) ในห้องเพลงท่ี 29 (G3-F#4) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา 

(Simple interval) รวมได้ 1 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 1 ครัง้ 

  คู ่7 ไมเนอร์ (Minor seventh) ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียง

ต่ํา (Alto) และเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) ในห้องเพลงท่ี  5, 7, 19, 21, 34 (E3-D4) (C#3-B3) 

ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 5 ครัง้ ปรากฏในแนวทํานองระหวา่งเสียงร้องผู้ชายยา่น

เสียงสงู (Tenor) และเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ในห้องเพลงท่ี 3, 6, 9, 17, 20, 23(D#3-C#4) 

(B2-A3)(E2-D3) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 10 ครัง้ ทัง้หมดรวมได้ 15 ครัง้ 

  ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval)ของกลุม่เสียงร้อง (Voices)ใช้ขัน้คู ่6 เมเจอร์ (Major 

sixth)รวมได้ 89 ครัง้ มากท่ีสดุ ขัน้คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth)รวมได้ 85 ครัง้ ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect 

fifth)รวมได้ 73 ครัง้ ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect octave) รวมได้ 40 ครัง้ ขัน้คู ่3 เมเจอร์ (Major third)

รวมได้ 20 ครัง้ ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) รวมได้ 17 ครัง้ ขัน้คู ่ 7 ไมเนอร์ (Minor seventh) 

รวมได้ 15 ครัง้ ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) และ ขัน้คู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished fifth)รวมได้ 14 ครัง้

ขัน้คู ่1 เพอร์เฟค  (Perfect unison) รวมได้ 4 ครัง้ขัน้คู ่ 4 ออกเมนเทด (Augmented fourth)รวมได้          

3 ครัง้ขัน้คู ่2 ไมเนอร์ (Minor second) รวมได้ 2 ครัง้ขัน้คู ่7 เมเจอร์ (Major seventh)รวมได้ 1 ครัง้ 

 

 



282 

 
  กลุม่ท่ี 2 กลุม่เคร่ืองสาย (String section) ในห้องเพลงท่ี 26-35 

 

 
 

  จากโน้ตของบทเพลงเป็นความสมัพนัธ์ของแนวทํานองใน กลุม่เคร่ืองสาย  (String 

section) ในห้องเพลงท่ี ซึง่ประกอบไปด้วย 4 แนวทํานองได้แก่ ไวโอลิน  1 (Violin 1) ในแนวทํานอง

ด้านบนสดุ ไวโอลนิ 2 (Violin 2) ในแนวทํานองท่ีสองจากด้านบน วิโอลา่ (Viola) ในแนวทํานองท่ีสาม

จากด้านบน เชลโล (Cello) ในแนวทํานองด้านลา่งสดุ โดยท่ี ความสมัพนัธ์ของแนวทํานอง ทัง้ 4 แนวมี

องค์ประกอบดงันี ้
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  แนวทํานองของไวโอลนิ 1 (Violin 1) และ ไวโอลนิ  2 (Violin 2) ในห้องเพลงท่ี 26-35 

จะเป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect Octave) รวมได้ 31 ครัง้ 

  แนวทํานองของ ไวโอลนิ  1 (Violin 1) และ วิโอลา 2 (Viola) ในห้องเพลงท่ี 26-35 จะ

เป็นแนวทํานองท่ีมีสมัพนัธ์ขัน้คู ่1 เพอร์เฟค (Perfect unison) รวมได้ 31 ครัง้ 

  แนวทํานองของ วิโอลา (Viola) และ เชลโล (Cello) ในห้องเพลงท่ี 26-35 จะมีความสมัพนัธ์

ขัน้คูท่ี่หลากหลายโดยมีรายละเอียดดงันี ้ 

 

  ขัน้คู่เสียงกลมกล่อม (Consonant interval)  

  คู ่3 เมเจอร์ (Major third) ปรากฏในแนวทํานองของ วิโอลา (Viola) และ เชลโล (Cello) 

ในห้องเพลงท่ี 27, 29 (A4-C#5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 2 ครัง้  

  คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) ปรากฏในแนวแนวทํานองของ  วิโอลา (Viola) และ เชลโล  

(Cello) ในห้องเพลงท่ี 29 (B4-D5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 1 ครัง้  

  คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) ปรากฏในแนวทํานองของ  วิโอลา (Viola) และ เชลโล  

(Cello) ในห้องเพลงท่ี  26, 27, 28, 29, 30, 32, 33 (F#4-B4)(A4-D5) (B4-E5)(C#5-F#5)(D5-

G5)(E5-A5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 18 ครัง้  

  คู ่5 เพอร์เฟค  (Perfect fifth) ปรากฏในแนวทํานองของ  วิโอลา (Viola) และ เชลโล  

(Cello) ในห้องเพลงท่ี  31, 33, 34, 35 (D5-A5)(B4-F#5)(E5-B5)(F#5-C#6) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา  

(Simple interval) รวมได้ 5 ครัง้  

  คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) ปรากฏในแนวทํานองของ วิโอลา (Viola) และ เชลโล (Cello) 

ในห้องเพลงท่ี  31, 32, 34 (A4-F#5) (G4-E5) (D5-B5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 

3 ครัง้ 

  คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) ปรากฏในแนวทํานองของ วิโอลา (Viola) และ เชลโล (Cello) 

ในห้องเพลงท่ี 31, 32 (B4-G5) ซึง่เป็นขัน้คูธ่รรมดา (Simple interval) รวมได้ 2 ครัง้  

  ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่(Interval)ของกลุม่เคร่ืองสาย (String section) ใช้ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค 

(Perfect fourth)มากท่ีสดุ รวมได้ 18 ครัง้ ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) รวมได้ 5 ครัง้ขัน้คู ่6 เมเจอร์ 

(Major sixth) รวมได้ 3 ครัง้ ขัน้คู ่3 เมเจอร์ (Major third)และขัน้คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth) รวมได้ 2 ครัง้ 

ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ (Minor third) รวมได้ 1 ครัง้ 

  สรุปแนวทํานองทัง้สองกลุม่ใช้ ขัน้คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) มากท่ีสดุรวมได้ 92 ครัง้ 

ขัน้คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth)รวมได้ 87 ครัง้ ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth)รวมได้ 78 ครัง้ ขัน้คู ่8 

เพอร์เฟค (Perfect octave) รวมได้ 40 ครัง้ ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) รวมได้ 35 ครัง้ ขัน้คู ่3 
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เมเจอร์ (Major third)รวมได้ 22 ครัง้ ขัน้คู ่ 7 ไมเนอร์ (Minor seventh) รวมได้ 15 ครัง้ ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ 

(Minor third) และ ขัน้คู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished fifth)รวมได้ 14 ครัง้ขัน้คู ่1 เพอร์เฟค (Perfect unison) 

รวมได้ 4 ครัง้ขัน้คู ่4 ออกเมนเทด (Augmented fourth)รวมได้ 3 ครัง้ขัน้คู ่2 ไมเนอร์ (Minor second) 

รวมได้ 2 ครัง้ขัน้คู ่7 เมเจอร์ (Major seventh)รวมได้ 1 ครัง้ 

 

  ความสัมพันธ์ของทศิทาง (Motion)  

  การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองสองแนว เป็นการสร้างมิตท่ีิหลากหลายให้กบัแนวทํานอง

ให้รู้สกึผอ่นคลาย , อดึอดั หรือ คงท่ี ซึง่ความสมัพนัธ์ของทิศทาง (Motion) การเคล่ือนทํานองสองแนว

เป็นองค์ประกอบอีกอยา่งหนึง่ท่ีจะชว่ยสร้างอตัลกัษณ์ให้กบัแนวทํานองโดย พบวา่  ในกลุม่เคร่ืองสาย  

(String section) มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) ทัง้หมดสว่นในกลุม่เสียง

ร้อง (Voices) มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) เป็นหลกัแตจ่ะมีการเคล่ือน

ทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) และการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique 

motion) สลบักนับ้างในบางห้องเพลงซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

  กลุม่เสียงร้อง (Vocal) มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) 

ในห้องเพลงท่ี 2, 3, 5, 6, 7, 9, 16, 17, 19, 20, 21, 23 รวมได้ 12 ห้องเพลง ดงัตวัอยา่ง 

  ในห้องเพลงท่ี  2, 16 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) 

ระหวา่งเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) กบั เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ในจงัหวะท่ี  1 ของ

ห้องเพลง และระหวา่ง เสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงสงู (Soprano) กบั เสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  (Alto) 

และระหว่าง เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) กบั เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ในจงัหวะยก

ของจงัหวะท่ี 2ตอ่เน่ืองจงัหวะท่ี 3 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี  3, 17 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) 

ระหวา่ง เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) กบั เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) 
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  ในห้องเพลงท่ี  5, 19 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) 

ระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  (Alto) กบัเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) กบั เสียงร้องผู้ชาย

ยา่นเสียงต่ํา (Bass) 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี  5-6, 19-20 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary 

motion) ระหวา่ง เสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงสงู (Soprano) กบั เสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา (Alto) 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี  6, 20 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) 

ระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  (Alto) กบัเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) ในจงัหวะท่ี 2 ของ

ห้องเพลง และระหวา่ง เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) กบั เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ใน

จงัหวะยกของจงัหวะท่ี 2ตอ่เน่ืองจงัหวะท่ี 3 
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  ในห้องเพลงท่ี  7, 21 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) 

ระหวา่งเสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงสงู (Soprano) กบั เสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  (Alto) ในจงัหวะยก

ของจงัหวะท่ี 2ตอ่เน่ืองจงัหวะท่ี 3 และระหวา่งเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) กบั เสียงร้องผู้ชาย

ยา่นเสียงต่ํา (Bass) ในจงัหวะ 1 และ จงัหวะ 3 

 

 
 

  ในห้องเพลงท่ี  9, 23 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) 

ระหวา่งเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) กบั เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ในจงัหวะ 1 และ 

ในจงัหวะยกของจงัหวะท่ี 3ตอ่เน่ืองจงัหวะท่ี 4 

 

 
 

  โดยท่ีกลุม่เสียงร้อง (Vocal) มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง (Oblique motion) 

ในชว่งตอ่ห้องเพลงท่ี  3-4, 5-6, 17-18, 19-20 รวมได้  4 ห้องเพลง ซึง่ปรากฏในแนวทํานองระหวา่ง

เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) ดงัตวัอยา่ง 
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  ในชว่งตอ่ห้องเพลงท่ี  3-4, 17-18 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง (Oblique 

motion) ระหวา่งเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) 

 

 
 

  ในชว่งตอ่ห้องเพลงท่ี  5-6, 19-20 มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง (Oblique 

motion) ระหวา่งเสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงสงู (Tenor) เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) 

 

 
 

 2.1.2 องค์ประกอบทางด้านจังหวะ (Rhythm) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ของบทเพลงประจําตอนการปิด

เร่ือง (The End) พบวา่ บทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง  (The End) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  

(Rhythm) ซึง่สามารถวิเคราะห์จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด 35 ห้องเพลง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  อัตราจังหวะ(Time signature) 

  การวิเคราะห์ อตัราจงัหวะ (Time signature) ของบทเพลงจะทําให้ทราบถึงพืน้ฐาน

ทางอารมณ์ของบทเพลงวา่ในจงัหวะใดควรเน้น  (Accented) หรือไมค่วรอยา่งไร ในอารมณ์นัน้เป็น

จงัหวะหนกั-เบา(Strong beat-Weak beat) อยา่งไร ซึง่ในบทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง  (The End) 

ใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) โดย พบวา่ มีการใช้อตัราจงัหวะแบบ  

4/4ในห้องเพลงท่ี 1-9, 11-23 และ 26-35 (รวมได้ 32 ห้องเพลง) มีการใช้อตัราจงัหวะแบบ  2/4 ในห้อง

เพลงท่ี 10 (รวมได้ 1 ห้องเพลง) และใช้อตัราจงัหวะแบบ  5/4 ในห้องเพลงท่ี 24, 25, (รวมได้ 2 ห้อง

เพลง)  
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  อัตราความเร็ว (Tempo)  

  อตัราความเร็ว  (Tempo) ความเร็วของบทเพลงเป็นปัจจยัพืน้ฐานในการรับรู้และ

ความสามารถท่ีจะชีช้ดัให้เห็นถึงภาพองค์รวมของบทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง  (The End) วา่มี

อารมณ์ไปในทิศทางใด ซึง่พบวา่ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 77.50 ในห้องเพลงท่ี  1-25(รวมได้ 

25 ห้องเพลง) และมีอตัราความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 79.50 ในห้องเพลงท่ี 26-35 (รวมได้ 10 ห้องเพลง) 

 

  กระสวนจังหวะ (Rhythmic) 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ถือเป็นองค์ประกอบหลกัของบทเพลงท่ีเป็นทํานองหลกั

อยา่งหนึง่ท่ีเป็นวิธีการส่ือความหมายด้วยทํานองแบบไมมี่ระดบัเสียง (Non-Pitch) โดยท่ีสามารถส่ือให้

เห็นได้ถึงภาพองค์รวมทัง้หมดทางอารมณ์ของจงัหวะในบทเพลงนัน้ได้อยา่งชดัเจน ซึง่ในบทเพลง

ประจําตอนการปิดเร่ือง  (The End) มีการใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) แบง่เป็น 11 กระสวนจงัหวะ

หลกัดงันี ้  

  กระสวนจงัหวะท่ี 1 ในห้องเพลงท่ี 3 
 

 
 

  กระสวนจงัหวะท่ี 2 ในห้องเพลงท่ี 4 
 

 
 

  กระสวนจงัหวะท่ี 3 ในห้องเพลงท่ี 5 
 

 
 

  กระสวนจงัหวะท่ี 4 ในห้องเพลงท่ี 6, 7 
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  กระสวนจงัหวะท่ี 5 ในห้องเพลงท่ี 8 
 

 
 

  กระสวนจงัหวะท่ี 6 ในห้องเพลงท่ี 10 

 
 

  กระสวนจงัหวะท่ี 7 ในห้องเพลงท่ี 11, 12, 20, 21, 22 
 

 
 

  กระสวนจงัหวะท่ี 8 ในห้องเพลงท่ี 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26-34  
 

 
 

  กระสวนจงัหวะท่ี 9 ในห้องเพลงท่ี 19 
 

 
 

  กระสวนจงัหวะท่ี 10 ในห้องเพลงท่ี 23 
 

 
 

  กระสวนจงัหวะท่ี 11 ในห้องเพลงท่ี 25, 35 
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  จากรูปแบบกระสวนจงัหวะทัง้หมด  11 รูปแบบ ซึง่ประกอบไปด้วย  กระสวนจงัหวะท่ี

ทําหน้าท่ีส่ือเชิงอตัลกัษณ์ของนครลงักาสกุะ โดยใช้เคร่ืองเคาะประกอบจงัหวะประเภทฆ้องหลกัท่ีใช้

ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng ) เป็นหลกัในกระสวนจงัหวะท่ี  1, 2, 3, 4 และ 5 

กระสวนจงัหวะท่ี 6-11มีรูปแบบของกระสวนจงัหวะมีการพฒันาจงัหวะท่ีมีความคล้ายกบัลีลาการเดนิ

แถวในแบบของวงโยธวาทิต (Marching band) ในรายละเอียดของกระสวนจงัหวะทัง้หมด มีกระสวน

จงัหวะใช้มากท่ีสดุและถือวา่เป็นหลกัของบทเพลงได้แก่กระสวนจงัหวะท่ี 7, 8 โดยมีการใช้ฆ้องหลักท่ี

ใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย (Gong Ageng) เป็นเสียงท่ีแสดงความเป็นอตัลกัษณ์ให้กบับทเพลง 

 

 2.1.3 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ของบทเพลงประจํา

ตอน การปิดเร่ือง  (The End) พบวา่ บทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง  (The End) นัน้มีองค์ประกอบ

ทางด้านการประสานเสียง (Harmony) ซึง่สามารถวิเคราะห์เป็นรายละเอียดได้ดงันี ้

 

  การดาํเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) 

 
1 4/4                                              

9     2/4       4/4                   14     Em   C     B/D#    Em 

17      Em      B7/D#    B7   Em          Em   B7/D#    Em  B7/D#    B7/D#   5/4B7/D# C B7 F#   

25     Bm 4/4 Bm A/Bm  A/Bm   Bm   Bm    G/Bm       Bm   F#  Bm  A/Bm     Bm    G/Bm        Bm  Em/Bm      

33     Bm      G F#        

 

  จากตารางคอร์ด (Chord) สามารถวิเคราะห์การดําเนินเสียงประสาน (Harmonic 

progression) ของบทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง  (The End) โดยพบวา่ บทเพลงประจําตอน การ

ปิดเร่ือง (The End) เร่ิมตัง้แตห้่องเพลงท่ี โดยมีการดําเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) ใน

ลกัษณะท่ีสามารถจําแนกคอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ได้ดงันี ้

 
1 4/4                                              

9     2/4       4/4                   14     i   VI     V    i 

17     i      V   V    i          i     V    I     V      V   5/4 V  VI  V   V 

25     i 4/4  I   I 11  I 11    i   i     I  b13       i     V  i    I 11    i     I b13       i      I 9 b13      

33     i      VI   V        
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  จะเห็นได้วา่คอร์ด(Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด (Chord) 

แบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียง  (Scale) E Harmonic minor ในห้องเพลงท่ี 1-24 และ แบบ

ไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียง  (Scale) B Harmonic minor ในห้องเพลงท่ี 25-35 เป็นหลกั จะ

เห็นได้วา่คอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์วิธีดําเนินคอร์ดแบบเพดเดลิคอร์ด  (Pedal Chord) โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

  โดยท่ีในห้องเพลงท่ี 1-13 ไมมี่การใช้คอร์ด จะเป็นการทําหน้าท่ีของกลุม่เสียงร้อง  

(Voices)ป่ีเซรูไน(Serunai)และฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng ) โดยการ

ดําเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) จะเร่ิมต้นในห้องเพลงท่ี 14 จนถึง ห้องเพลงท่ี 35 

  ในห้องเพลงท่ี 14-23 ใช้คอร์ด Em , C ,B7 เบส D# และ B7 สลบักนัซึง่คอร์ดทัง้หมด

เป็นคอร์ดท่ี ในบนัไดเสียง E Harmonic minor Scale ทัง้หมด โดยท่ีคอร์ด Em ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ด 1,

คอร์ด C ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ด 6  ,คอร์ด B เบส D#และ B7 ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ด 5 การดําเนินเสียงประสาน 

(Harmonic progression)สว่นใหญ่เป็นการดําเนินระหวา่งคอร์ด Em กบัคอร์ด B7 เป็นหลกั 

  ในห้องเพลงท่ี 24 ในอตัราจงัหวะแบบ 5/4 โดยการดําเนินเสียงประสาน (Harmonic 

progression)ใช้คอร์ด B เบส D# ในอตัราความยาวของโน้ต 2 จงัหวะในจงัหวะท่ี 1 ใช้คอร์ด C ใน

อตัราความยาวของโน้ต 1 จงัหวะในจงัหวะท่ี 3  ใช้คอร์ด B7 ในอตัราความยาวของโน้ต 1 จงัหวะใน

จงัหวะท่ี 4  ใช้คอร์ด F# ในอตัราความยาวของโน้ต 1  จงัหวะในจงัหวะท่ี 5 เน่ืองจากมีการใช้คอร์ด F# 

ในจงัหวะท่ี 5 ของห้องเพลงท่ี 24  ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 5 ของคอร์ด B7และคอร์ด Bm เป็นไปในลกัษณะของ

ทตุยิภมูคิอร์ด (Secondary dominant)เพ่ือเข้าหาบนัไดเสียง  (Scale) B Harmonic minor ในห้อง

เพลงตอ่ไป 

  ในห้องเพลงท่ี 25-28, 30-33 ใช้การดําเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) 

ด้วยคอร์ด Bm เป็นหลกัเพียงคอร์ดเดียว โดยท่ีเป็นโครงสร้างคอร์ดแบบกลุม่เสียงประสานท่ีเป็นกลุม่

ของโน้ตนอกคอร์ดท่ีอยูเ่หนือขึน้ไปจากคอร์ดโทน  (Upper Structure) อาทิเชน่  A/Bm, G/Bm, Em/Bm  

ซึง่จะเห็นได้วา่คอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์วิธีดําเนินคอร์ดแบบเพดเดลิคอร์ด  (Pedal Chord) 

เป็นหลกั         

  ในห้องเพลงท่ี 29, 34 และ  35 ใช้คอร์ด F#, G มาเป็นการดําเนินเสียงประสาน 

(Harmonic progression) เพ่ือสลบัเปล่ียนวิธีการดําเนินคอร์ดแบบเพดเดลิคอร์ด  (Pedal Chord)

ดงักลา่ว 

  พบวา่มีการใช้โน้ตนอกคอร์ดอาทเิชน่ โน้ตตวั C#, E, และ G ซึง่เป็นโน้ตนอกคอร์ด

ลําดบัท่ี 9, 11, และ b13 ตามลําดบัของบนัไดเสียง Bm ถือวา่เป็นโครงสร้างคอร์ดแบบกลุม่เสียงประสาน

ท่ีเป็นกลุม่ของโน้ตนอกคอร์ดท่ีอยูเ่หนือขึน้ไปจากคอร์ดโทน (Upper Structure) 
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  การเปล่ียนกุญแจเสียง (Harmonic Modulation)  

  การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) จะให้ความรู้สกึถึงการเปล่ียนแปลง

อารมณ์หรือบรรยากาศให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้ บทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง  (The End) 

โดยพบวา่ ในห้องเพลงท่ี 24 เป็นการบนัไดเสียงจาก E Harmonic minor scale มาเป็นการบนัไดเสียง 

B Harmonic minor scale (B7 F#= Bm)เน่ืองจากมีการใช้คอร์ด F# ในจงัหวะท่ี 5 ของห้องเพลงท่ี 24  

ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 5 ของคอร์ด B7และคอร์ด Bm เป็นไปในลกัษณะของทตุยิภมูิคอร์ด (Secondary dominant)

เพ่ือเข้าหาบนัไดเสียง  (Scale) B Harmonic minor ซึง่ถือวา่เป็นคอร์ดท่ีมีความสมัพนัธ์ทางอ้อม

(Remote key)กนัระหวา่ง 2 กญุแจเสียง  ดงันัน้การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) ของ

บทเพลงนี ้จงึเป็นการเปล่ียนกญุแจเสียงท่ีมีโน้ตบางตวัในกญุแจเสียงใหมเ่ป็นโน้ตท่ีไมอ่ยูใ่นกญุแจ

เสียงเก่า (Chromatic modulation) ได้แก่โน้ตตวั A# ซึง่เป็นโน้ตลําดบัท่ี 3 ของคอร์ด F# 

 

  บทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) 

  จากการวิเคราะห์รายละเอียดตา่งๆ ทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) สามารถ

จําแนกออกเป็นรูปแบบตามลกัษณะพืน้ฐานด้านการประพนัธ์ได้ดงันี ้14-35 (19 จงัหวะ)   

  รูปแบบท่ี 1 กลุม่เสียงโทนิก (Tonic Sound) ได้แก่ Em, C, G รวมได้ 11.5 ครัง้ 

  รูปแบบท่ี 2 กลุม่เสียงซบัดอมมิเนินท์ (Subdominant Sound) ไมพ่บ 

  รูปแบบท่ี 3 กลุม่เสียงดอมมิเนินท์ (Dominant Sound) ได้แก่ B7, F# รวมได้ 7.5 ครัง้ 

 

 2.1.4 องค์ประกอบทางด้านสีสันของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) 

 เสียงในสภาวะแวดล้อมของสถานท่ีในสงัคมท่ีตา่งกนั เสียงดนตรีก็จะส่ือถึงความรู้สกึนกึคดิ

และจนิตนาการท่ีตา่งกนัซึง่สามารถบง่บอกถึงภมูลํิาเนาของสําเนียงเสียงภาษาของดนตรีนัน้ๆได้  ซึง่

เปรียบได้กบัเป็นการสร้างอตัลกัษณ์ให้กบับทเพลงนัน้ด้วย จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทาง ด้าน

สีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Color) ของบทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง  (The End) พบวา่ บทเพลง

ประจําตอน การปิดเร่ือง  (The End) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี  (Tone Color) 

โดยสามารถวิเคราะห์ออกมาได้แบง่ออกเป็น 5 กลุม่ได้แก่ 

 กลุม่ ท่ี 1 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านแนวทํานอง (Melody Group) ได้แก่         

1 เสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงสงู (Soprano) 2 เสียงร้องผู้หญิงยา่นเสียงต่ํา  (Alto) 3 เสียงร้องผู้ชายยา่น

เสียงสงู (Tenor) 4 เสียงร้องผู้ชายยา่นเสียงต่ํา (Bass) 5 ไวโอลนิ 1 (Violin 1) 6 ไวโอลนิ 2 (Violin 2)  

7 วิโอลา่ (Viola) 8 เชลโล (Cello) 9 เคร่ืองลมทองเหลืองท่ีบรรเลงเป็นชว่งคูแ่ปด  (Oc Brass) ซึ่ งเป็น

เคร่ืองดนตรีท่ีแสดงอตัลกัษณ์เก่ียวกบัเหตกุารณ์สงคราม 



293 

 
 กลุม่ท่ี 2 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านแนวทํานองเชิงชาตพินัธ์ (Melody Gimmick 

Group) ได้แก่ 1 ป่ีเซรูไน (Serunai)  

 กลุม่ ท่ี 3 เคร่ืองดนตรีเป็นองค์ประกอบด้านการประสานเสียง (Harmony Group) 

ได้แก่  1 เคร่ืองสายท่ีบรรเลงเป็นกลุม่ (String Section) 

 กลุม่ ท่ี 4 เคร่ืองดนตรีเป็น องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm Group) ได้แก่           

1 เสียงกลองท่ีผา่นขบวนการทางอิเลคทรอนิกส์ท่ีให้โทนเสียงเพ่ือแสดงความย่ิงใหญ่ (Big Boomer)   

2 เสียงกลองประเภทเคร่ืองหนงัท่ีมีเสียงของการกระทบของหนงั (A Drum Skin) 3 เสียงรัวกลองทมิพานี 

(Roll Timpani) 4 เสียงกลองท่ีใช้ในเร่ืองราวความกล้าหาญ  (Epic Drums) 5 เคร่ืองประกอบจงัหวะ

ประเภทฉาบขนานใหญ่มาก (Big Cymbal) 6 เสียงรัวฉาบ (Roll Cymbal)  

 กลุม่ท่ี 5 เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านจงัหวะเชิงชาตพินัธ์ (Rhythm Gimmick Group) 

ได้แก่ 1 ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย (Gong Ageng) 2 เสียงฉาบจีน (China Cymbal) 

 ซึง่สามารถ รวมได้ทัง้หมด 19 เคร่ืองดนตรี  (Instruments) โดยสว่นใหญ่เป็นเคร่ือง

ดนตรีเสียงธรรมชาตเิป็นหลกัโดยมีเคร่ืองดนตรีองค์ประกอบเชงิชาตพินัธ์เป็นองค์ประกอบอยูด้่วย โดย

เสียงท่ีสําคญัในการส่ือความหมายได้แก่  1 กลุม่เสียงร้อง 2 กลุม่เคร่ืองสาย  (String Section) 3 ป่ีเซรู

ไน (Serunai) 4 ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) 5เสียงกลองท่ีใช้ใน

เร่ืองราวความกล้าหาญ  (Epic Drums) 6 เคร่ืองลมทองเหลืองท่ีบรรเลงเป็นชว่งคูแ่ปด  (Oc Brass) ซึง่

เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีแสดงอตัลกัษณ์เก่ียวกบัเหตกุารณ์สงคราม 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของดนตรีของบทเพลงประจาํตอน การปิดเร่ือง 

(The End) 

 บทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง  (The End) เป็นบทเพลงท่ีคณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

ประพนัธ์ขึน้โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ ใช้ในการปิดเร่ือง ซึง่ดนตรีปิดเร่ืองมีหน้าท่ีเหมือนกนักบัดนตรีเปิด

เร่ืองคือใช้สร้างความสนใจของผู้ชมขณะขึน้รายช่ือทีมงานสร้างภาพยนตร์ดนตรีจะประพนัธ์เพ่ือเป็น

การเป็นการรองรับไว้ด้วยบรรยากาศในการปทูางเพ่ือสร้างความเช่ือในเร่ืองราวท่ีภาพยนตร์ได้นําเสนอ

ไป และยงัถือวา่เป็นบทเพลงท่ี ใช้เพ่ือการสรุปเร่ืองราวให้กบัภาพยนตร์อีกด้วย  โดยสามารถวิเคราะห์

รายละเอียดท่ีสําคญัในด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 องค์ประกอบทางด้านทํานอง  (Melody) พบวา่ การใช้บนัไดเสียง  (Scale)ประกอบด้วย 2 

บนัไดเสียงได้แก่ บนัไดเสียง  (Scale) ท่ี 1 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) E Harmonic minor ปรากฏในแนว

ทํานองของกลุม่เสียงร้อง (Vocal Group) (B3-B4) ในห้องเพลงท่ี 2-11 เคร่ืองดนตรีป่ีเซรูไน (Serunai) 

ในห้องเพลงท่ี 12, 13 เคร่ืองลมทองเหลืองท่ีบรรเลงเป็นชว่งคูแ่ปด  (Oc Brass) ในห้องเพลงท่ี 14, 15 
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และ เคร่ืองดนตรีกลุม่เคร่ืองสาย (String Section)(B4-C#5) ในห้องเพลงท่ี  16-24 และบนัไดเสียง  

(Scale) ท่ี 2 ใช้บนัไดเสียง  (Scale) B Harmonic minor ปรากฏในแนวทํานองของกลุม่เสียงร้อง 

(Vocal Group) และ แนวทํานองของ กลุม่เคร่ืองสาย (String Section) ในห้องเพลงท่ี 25-35  โดย

ชว่งเสียงต่ําสดุและเสียงสู งสดุ (B2-C#5) มีความหา่งเทา่กบั  2 Octave รวมอีก คู ่2 เมเจอร์ (Minor 

second) เทา่กบัคู ่17เมเจอร์ (Major) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) เป็นการเคล่ือนทํานอง

แบบตามขัน้ (Conjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 139 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ตมากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบ

ข้ามขัน้ (Disjunct motion) ทัง้หมดรวมได้ 67 ครัง้ตอ่ชว่งโน้ต (139 ตอ่ 67) พบวา่ความสมัพนัธ์ของขัน้คู ่

(Interval)ท่ีใช้ในการประพนัธ์ทํานองในบทเพลงใช้ ขัน้คู ่6 เมเจอร์ (Major sixth) มากท่ีสดุรวมได้ 92 ครัง้ 

ขัน้คู ่6 ไมเนอร์ (Minor sixth)รวมได้ 87 ครัง้ ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth)รวมได้ 78 ครัง้ ขัน้คู ่8 

เพอร์เฟค (Perfect octave) รวมได้ 40 ครัง้ ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) รวมได้ 35 ครัง้ ขัน้คู ่3 

เมเจอร์ (Major third)รวมได้ 22 ครัง้ ขัน้คู ่ 7 ไมเนอร์ (Minor seventh) รวมได้ 15 ครัง้ ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ 

(Minor third) และ ขัน้คู ่5 ดมิินิชท์ (Diminished fifth)รวมได้ 14 ครัง้ขัน้คู ่1 เพอร์เฟค  (Perfect 

unison) รวมได้ 4 ครัง้ขัน้คู ่4 ออกเมนเทด (Augmented fourth)รวมได้ 3 ครัง้ขัน้คู ่2 ไมเนอร์ (Minor 

second) รวมได้ 2 ครัง้ขัน้คู ่7 เมเจอร์ (Major seventh)รวมได้ 1 ครัง้  ด้านความสมัพนัธ์ของการ

เคล่ือนทํานองพบวา่ใน กลุม่เคร่ืองสาย  (String section) มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน 

(Parallel motion) ทัง้หมดสว่นในกลุม่เสียงร้อง (Voices) มีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน 

(Parallel motion) เป็นหลกัแตจ่ะมีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) รวมได้ 

12 ครัง้ และการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique motion) รวมได้ 4ครัง้ สลบักนับ้างในบาง

ห้องเพลง 

 องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) พบวา่ จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมด  35 ห้องเพลง 

ของบทเพลงใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราธรรมดา (Simple Time) โดย พบวา่ มีการใช้อตัรา

จงัหวะแบบ  4/4 รวมได้ 32 ห้องเพลง มีการใช้อตัราจงัหวะแบบ  2/4 รวมได้ 1 ห้องเพลง และใช้อตัรา

จงัหวะแบบ 5/4 รวมได้ 2 ห้องเพลง มีอตัราความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 77.50 ในห้องเพลงท่ี 1-25(รวม

ได้ 25 ห้องเพลง) และมีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 79.50 ในห้องเพลงท่ี 26-35 (รวมได้ 10 ห้อง

เพลง) โดยการใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) มีการใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ทัง้หมด 11 รูปแบบ 

ซึง่ประกอบไปด้วย  กระสวนจงัหวะท่ีทําหน้าท่ีส่ือเชิงอตัลกัษณ์ของนครลงักาสกุะ โดยใช้เคร่ืองเคาะ

ประกอบจงัหวะประเภทฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng ) เป็นหลกัใน

กระสวนจงัหวะท่ี  1, 2, 3, 4 และ 5 กระสวนจงัหวะท่ี  6-11มีรูปแบบของกระสวนจงัหวะมีการพฒันา

จงัหวะท่ีมีความคล้ายกบัลีลาการเดนิแถวในแบบของวงโยธวาทติ (Marching band) ในรายละเอียด

ของกระสวนจงัหวะทัง้หมด มีกระสวนจงัหวะใช้มากท่ีสดุและถือวา่เป็นหลกัของบทเพลงได้แก่กระสวน

จงัหวะท่ี 7, 8 โดยมีการใช้ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) เป็นเสียงท่ี

แสดงความเป็นอตัลกัษณ์ให้กบับทเพลง 
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 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) พบวา่คอร์ด  (Chord) ท่ีใช้ในการ

ประพนัธ์สว่นใหญ่จะเป็นการวางคอร์ด  (Chord) แบบไดอาโทนิก(Diatonic)บนบนัไดเสียง  (Scale) E 

Harmonic minor ในห้องเพลงท่ี 1-24 และ แบบ ไดอา โทนิก (Diatonic)บนบนัไดเสียง  (Scale) B 

Harmonic minor ในห้องเพลงท่ี 25-35 เป็นหลกั  จะเห็นได้วา่คอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์วิธี

ดําเนนิคอร์ดแบบเพดเดลิคอร์ด  (Pedal Chord)  ในห้องเพลงท่ี 14-23 ใช้ การดําเนินเสียงประสาน 

(Harmonic progression)สว่นใหญ่เป็นการดําเนินระหวา่งคอร์ ด Em กบัคอร์ด B7 เป็นหลกั และใน

ห้องเพลงท่ี 25-28, 30-33 ใช้การดําเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) ด้วยคอร์ด Bm เป็น

หลกัเพียงคอร์ดเดียว โดยท่ีเป็นโครงสร้างคอร์ดแบบกลุม่เสียงประสานท่ีเป็นกลุม่ของโน้ตนอกคอร์ดท่ี

อยูเ่หนือขึน้ไปจากคอร์ดโทน  (Upper Structure) อาทิเชน่  A/Bm, G/Bm, Em/Bm  โน้ตนอกคอร์ดท่ี

พบอาทเิชน่ โน้ตตวั C#, E, และ G ซึง่เป็นโน้ตนอกคอร์ดลําดบัท่ี  9, 11, และ b13 ตามลําดบัของบนัได

เสียง Bm ถือวา่เป็นโครงสร้างคอร์ดแบบกลุม่เสียงประสานท่ีเป็นกลุม่ของโน้ตนอกคอร์ดท่ีอยูเ่หนือขึน้

ไปจากคอร์ดโทน (Upper Structure) ซึง่จะเห็นได้วา่คอร์ด(Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์วิธีดําเนินคอร์ด

แบบเพดเดลิคอร์ด  (Pedal Chord) เป็นหลกั  ใช้วิธีการเปล่ียนกญุแจเสียงโดยใช้คอร์ดท่ี 5 (F#) ของ

คอร์ด B7และคอร์ด Bm เป็นไปในลกัษณะของทตุยิภมูิคอร์ด (Secondary dominant)เพ่ือเข้าหาบนัได

เสียง  (Scale) B Harmonic minor ซึง่ถือวา่เป็นคอร์ดท่ีมีความสมัพนัธ์ทางอ้อม (Remote key)กนั

ระหวา่ง 2 กญุแจเสียง  ดงันัน้การเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) ของบทเพลงนี ้จงึเป็น

การเปล่ียนกญุแจเสียงท่ีมีโน้ตบางตวัในกญุแจเสียงใหมเ่ป็นโน้ตท่ีไมอ่ยูใ่นกญุแจเสียงเก่า  (Chromatic 

modulation) ได้แก่โน้ตตวั A# ซึง่เป็นโน้ตลําดบัท่ี 3 ของคอร์ด F# โดยท่ีภาพองค์รวมของบทบาทเสียง

ประสาน (Harmonic function) ของบทเพลงให้ความสําคญักบักลุม่เสียงโทนกิ (Tonic Sound) คดิเป็น

ร้อยละ 60.52 กลุม่เสียงดอมมิเนินท์  (Dominant Sound) คดิเป็นร้อยละ  39.47 โดยท่ีไมพ่บกลุม่เสียง

ซบัดอมมิเนินท์ (Subdominant Sound)  

 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดยสว่นใหญ่เป็นเคร่ืองดนตรี

เสียงธรรมชาตเิป็นหลกัโดยมีเคร่ืองดนตรีองค์ประกอบเชิงชาตพินัธ์เป็นองค์ประกอบอยูด้่ วย โดยเสียง

ท่ีสําคญัในการส่ือความหมายได้แก่  1 กลุม่เสียงร้อง 2 กลุม่เคร่ืองสาย  (String Section) 3 ป่ีเซรูไน 

(Serunai) 4 ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย (Gong Ageng) 5เสียงกลองท่ีใช้ในเร่ืองราว

ความกล้าหาญ  (Epic Drums) 6 เคร่ืองลมทองเหลืองท่ีบรรเล งเป็นชว่งคูแ่ปด  (Oc Brass) ซึ่ งเป็น

เคร่ืองดนตรีท่ีแสดงอตัลกัษณ์เก่ียวกบัเหตกุารณ์สงคราม 

 

 

 

 



296 

 
2.2 การวเิคราะห์องค์ประกอบหลักของภาพ 

 ภาพยนตร์เป็นศลิปะแขนงท่ี 7 ท่ีใช้วิธีการส่ือสารความหมาย ด้วยภาพและเสียงเป็นหลกั ซึง่

เรียกวิธีการส่ือสารความหมายดงักลา่วนีว้า่ ภาษาภาพยนตร์ ดงันัน้ความเข้าใจในรายละเอียดของ

องค์ประกอบศลิปะท่ีมีวิธีการส่ือสารด้วย “ภาพ” ซึง่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบทางด้านระยะของภาพ, 

องค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้อง , องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง  

และองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี   ซึง่เป็นปัจจยัสําคญัในการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

ให้สอดคล้องและสมัพนัธ์ไปในการส่ือความหมายให้ไปในทิศทางเดียวกนั โดย การนําเสนอข้อมลูจาก

การวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัของภาพ  ในภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั (Queens of Langkasuka) 

ผู้ วิจยันําเสนอไปตามลําดบัตอน ซึ่ งในแตล่ะตอนจะประกอบไปด้วยรายละเอียดการลําดบัภาพเป็น

ลกัษณะชอ็ตตอ่ชอ็ต  (Shot By Shot) โดยผู้ วิจยัจะวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัของภาพไปตามลําดบั

ตอ่ไปนีคื้อ องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพ, องค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้อง, องค์ประกอบ

ทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงและองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี ดงัตอ่ไปนี ้
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 หมู่บ้านเลด่ะ (The Village) 

 
 

  ภาพประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) ประกอบไปด้วยจํานวนภาพทัง้หมด    

20 ชอ็ต (Shot) โดยในแตล่ะภาพมีองค์ประกอบทางด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 

 2.2.1 องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพ 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) 

พบวา่ ภาพประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านระยะของภาพดงันี ้

  ภาพ เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) (ELS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 1, 2, 3, 4, 5 

และ 6  

  ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) หรือ (LS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 7, 8, 9, 12, 17 และ 20  

  ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) หรือ (MS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 10, 11, 15, 16 และ 18 

  ภาพ คลอสอพั (Close-up) หรือ (CU.) ในช็อต (Shot) ท่ี 13, 14 และ 19  
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 2.2.2 องค์ประกอบทางด้านการดาํเนินมุมกล้อง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการดําเนนิมมุกล้องของภาพประจําตอน หมูบ้่าน

เลดะ่ (The Village) พบวา่ ภาพประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) นัน้มีองค์ประกอบทางด้าน

การดําเนินมมุกล้องดงันี ้

  มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) ในช็อต (Shot) ท่ี 3, 4, 5 และ 6  

  มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อต (Shot) ท่ี 2, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 และ 20  

  มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี  1  

  มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) หรือ (DFS.)ในช็อต (Shot) ท่ี 18  

 

 2.2.3 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทศิทางของแสง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงของภาพประจํา

ตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) พบวา่ ภาพประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่ (The Village) นัน้มีองค์ประกอบ

ทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงเป็นสไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key)ในช็อต (Shot) 

ท่ี  1- 20  

 

 2.2.4 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี  

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีของภาพประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The 

Village) พบวา่ ภาพประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี

สว่นใหญ่เป็นสีนํา้ตาลกลาง นํา้ตาลออ่น เขียวอมฟ้าและขาว 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาพและการส่ือความหมายภาพในเชิง

จติวิทยาของภาพประจาํตอนหมู่บ้านเลด่ะ (The Village)  
 องค์ประกอบหลกัของภาพประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่  (The Village) จากจํานวนภาพทัง้หมด 

20 ชอ็ต(Shot)มีองค์ประกอบหลกัดงันี ้

 ด้านระยะของภาพ พบวา่ ภาพ เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) รวมได้ 6 ชอ็ต(Shot) 

ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) รวมได้ 6 ชอ็ต(Shot) ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) รวมได้ 5 ชอ็ต

(Shot) ภาพ คลอสอพั (Close-up) รวมได้ 3 ชอ็ต(Shot) 

 ด้านการดําเนินมมุกล้อง พบวา่ มมุกล้องมมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) 

รวมได้ 4 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) รวมได้ 15 ชอ็ต(Shot) มมุภาพ

แบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) รวมได้ 1 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus 

Shot)รวมได้ 1 ชอ็ต(Shot)  
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 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง พบวา่ สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) หรือ

แสงจากธรรมชาต ิ(Day Light) รวมได้ 20 ชอ็ต(Shot)  

 ด้านการใช้โทนสี  พบวา่ สีสว่นใหญ่เป็นโทน  สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) ได้แก่ สีนํา้ตาล

ออ่น สีนํา้ตาลกลาง และขาว    สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) ได้แก่ สีเขียวอมฟ้า  ซึง่สามารถเฉล่ียเป็น

อตัราสว่น สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) 3 สว่นตอ่สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) 1 สว่น 

 

 การส่ือความหมายภาพในเชิงจิตวิทยาของภาพประจาํตอนหมู่บ้านเลด่ะ (The Village)  

 ด้านระยะของภาพ ใช้ระยะของภาพแบบ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) เพ่ือแสดง

ความกว้างใหญ่ของอาณาเขตของสถานท่ี ใช้ระยะภาพแบบ ลอง ช็อต (Long shot) และ มีเดียม ชอ็ต 

(Medium shot) เพ่ือการสร้างบรรยากาศให้กบัเร่ืองและใช้ระยะภาพแบบ  คลอสอพั (Close-up) เพ่ือ

เน้นความสําคญัของการสนทนาระหวา่งนกัแสดงสําคญัในตอนคือ ปารีกบัลิ่มเค่ียม  

 การดําเนินมมุกล้องมมุภาพแบบเบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) เพ่ือต้องการส่ือความหมาย

ทางนามธรรมแสดงถึงความกว้างใหญ่ไพศาล เน่ืองจากการดําเนินมมุกล้องแบบเคล่ือนท่ีจงึบง่บอกถึง 

ความมีอิสรภาพในกบัภาพ ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล (Low Angle) และ มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต 

(Deep-Focus Shot) และความสําคญัของการสนทนาระหวา่งลิ่มเค่ียมกบัปารี และ ใช้มมุภาพแ บบ 

อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) เป็นหลกัในการนําเสนอ 

 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) หรือแสง

จากธรรมชาต ิ(Day Light) เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีสดช่ืนแจม่ใส 

 และโทนสีสว่นใหญ่ของภาพเป็นสีในวรรณะร้อน (Warm Tone) มากกวา่สีใ นวรรณะ เย็น  

(Cool Tone) ในอตัราสว่น 3 สว่นตอ่ 1 สว่น ซึง่จะให้ความรู้สกึก่อให้เกิดความกระฉบักระเฉง ความร่าเริง

และให้ความรู้สกึเป็นเร่ืองใกล้ตวั 
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 ลังกาสุกะ (Langkasuka) 

 
 

  ภาพประจําตอน ลงักาสกุะ (Langkasuka) ประกอบไปด้วยจํานวนภาพทัง้หมด 20 ชอ็ต

(Shot)โดยในแตล่ะภาพมีองค์ประกอบทางด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 

 2.2.1 องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพ 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) 

พบวา่ ภาพประจําตอน ลงักาสกุะ (Langkasuka) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านระยะของภาพดงันี ้

  ภาพ เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) (ELS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 1  

  ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) หรือ (LS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 2, 3 และ 15  

  ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) หรือ (MS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 4, 5, 9, 11, 12, 13, 

14 16-20  

  ภาพ คลอสอพั (Close-up) หรือ (CU.) ในช็อต (Shot) ท่ี 6, 7, 8, และ 10 
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 2.2.2 องค์ประกอบทางด้านการดาํเนินมุมกล้อง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการดําเนนิมมุกล้องของภาพประจําตอน ลงักาสกุะ  

(Langkasuka)พบวา่ ภาพประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการ

ดําเนินมมุกล้องดงันี ้

 มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View)ในช็อต (Shot) ท่ี  1  

 มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี  3 และ 15   

    มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อต (Shot) ท่ี 2, 4-14 และ 16-20  

    มมุภาพแบบ โอเวอร์ เดอะ โชว์เดอร์ (Over-The-Shoulder Shot) ในช็อตท่ี 6(Shot) 

 

  2.2.3 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทศิทางของแสง 

จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงของภาพประจํา

ตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) พบวา่ ภาพประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) นัน้มีองค์ประกอบ

ทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงดงันี ้

 สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) ในช็อต (Shot) ท่ี 1  

    สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ (Over-Exposure) ในช็อต (Shot) ท่ี 1  

 สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) ในช็อต (Shot) ท่ี 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 15, 16 และ 18  

 สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) ในช็อต (Shot) ท่ี 2, 4, 12, 

13, 14, 17, 19, และ 20  

 

 2.2.4 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี  

  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีของภาพประจําตอน ลงักาสกุะ (Langkasuka) 

พบวา่ ภาพประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี สว่นใหญ่

เป็นสีนํา้ตาลแก่ แดง เหลือง และ ดํา 
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สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาพและการส่ือความหมายภาพในเชิง

จติวิทยาของภาพประจาํตอน ลังกาสุกะ (Langkasuka)   
 องค์ประกอบหลกัของภาพประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka)  จากจํานวนภาพทัง้หมด 

20 ชอ็ต(Shot)มีองค์ประกอบหลกัดงันี ้

 ด้านระยะของภาพ  พบวา่ ภาพ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) รวมได้ 1 ชอ็ต(Shot) 

ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) รวมได้ 3 ชอ็ต(Shot) ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) รวมได้ 12 ชอ็ต 

(Shot) ภาพ คลอสอพั (Close-up) รวมได้ 4 ชอ็ต(Shot)  

 ด้านการดําเนินมมุกล้อง  พบวา่ มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) รวมได้         

1 ชอ็ต(Shot) คดิเป็นร้อยละ 5 มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) รวมได้ 2 ชอ็ต(Shot) มมุภาพ

แบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) รวมได้ 17 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ โอเวอร์ เดอะ โชว์เดอร์ 

(Over-The-Shoulder Shot) รวมได้ 1 ชอ็ต(Shot)  

 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง พบวา่ สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) รวม

ได้ 1 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) รวมได้ 8 ชอ็ต(Shot) 

สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-Exposure) รวมได้ 1 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสง

แบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) รวมได้ 11 ชอ็ต(Shot)   

 ด้านการใช้โทนสี พบวา่ สีสว่นใหญ่เป็นโทน  สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) ได้แก่ สีเหลือง สี

แดง และ สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) ได้แก่ สีนํา้ตาลแก่ และ สีดํา ซึง่สามารถเฉล่ียเป็นอตัราสว่น สี

ในวรรณะร้อน (Warm Tone) 2 สว่นตอ่สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) 2 สว่น 

  

 การส่ือความหมายภาพในเชิงจิตวิทยาของภาพประจาํตอน ลังกาสุกะ (Langkasuka)  

 ด้านระยะของภาพ ใช้ระยะของภาพแบบ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) เพ่ือแสดง

ความกว้างใหญ่ของอาณาเขตของสถานท่ี ใช้ระยะภาพแบบ ลอง ช็อต (Long shot) และ มีเดียม ชอ็ต 

(Medium shot) เพ่ือการสร้างบรรยากาศให้กบัเร่ืองและใช้ระยะภาพแบบ  คลอสอพั (Close-up) เพ่ือ

เน้นความสําคญัของการสนทนาระหวา่งนกัแสดงสําคญัในตอนคือ ยะรังกบับดิา และ รา ยาฮีเจากบั

อีกาดํา  

 การดําเนินมมุกล้องมมุภาพแบบเบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) เพ่ือต้องการส่ือความหมาย

ทางนามธรรมแสดงถึงความกว้างใหญ่ไพศาล เน่ืองจากการดําเนินมมุกล้องแบบไมเ่คล่ือนท่ีจงึบง่บอก

ถึง การแสดงอํานาจความนา่เกรงขามในกบัภาพ  ใช้มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle) เพ่ือบดบงั

ความสําคญัเหลา่คณะทตูและทหาร  ทําให้เหลา่คณะทตูและทหาร  ลดคณุคา่ ต่ําต้อย ไมน่า่เกรงขาม 

ไมน่า่หวาดกลวั  ใช้มมุภาพแบบ โอเวอร์ เดอะ โชว์เดอร์ (Over-The-Shoulder Shot) การใช้เพ่ือเน้น

ความสําคญัหรืออิทธิพลของ รายาฮีเจา ท่ีมีอยูเ่หนือเหลา่คณะทตูและทหาร  และ ใช้มมุภาพแบบ อาย 

ลีเวล ช็อต (Eye-Level Shot) เป็นหลกัในการดําเนินการนําเสนอเร่ืองราว 
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 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง ใช้ สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) และ

แบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-Exposure) เพ่ือผลในทางความหมายกบัฉากแฟนตาซีเพ่ือสร้าง

บรรยากาศท่ีนา่ต่ืนกลวั นา่ยําเกรง ใช้สไตล์การจดัแสงแบบเซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) เพ่ือ

แสดงถึงการอยูใ่ต้อํานาจ และ การถกูครอบงําและ ใช้สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic 

Triangle) แสดงรัศมีสวา่งให้กบัรายาฮีเจา 

 และโทนสีสว่นใหญ่ของภาพเป็นสีในวรรณะร้อน (Warm Tone) และสีในวรรณะ เย็น (Cool 

Tone) ในอตัราสว่น 2 สว่นตอ่ 2 สว่น เทา่กนัซึง่จะให้ความรู้สกึก่อให้เกิดพลงัวงัชาและสงบเยือกเย็น

ไปด้วยพร้อมๆกนั และทําให้ความรู้สกึเป็นเร่ืองไกลตวัและใกล้ตวัพอๆกนั 

 

 พันธมิตรแห่งนครลังกาสุกะ (Royal Banquet) 

 
 

  ภาพประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) ประกอบไปด้วย

จํานวนภาพทัง้หมด 26 ชอ็ต(Shot)โดยในแตล่ะภาพมีองค์ประกอบทางด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้
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 2.2.1 องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพ 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ 

(Royal Banquet) พบวา่ ภาพประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) นัน้มี

องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพดงันี ้

  ภาพ เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) (ELS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 2  

  ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) หรือ (LS.) ในช็อต (Shot) ท่ี  3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 

23, และ 26     

  ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) หรือ (MS.) ในช็อต (Shot) ท่ี  1, 6, 7, 9, 10, 16, 20, 

24 และ 25     

  ภาพ คลอสอพั (Close-up) หรือ (CU.) ในช็อต (Shot) ท่ี  11, 14, 15, 19, 21 และ 22  
 

 2.2.2 องค์ประกอบทางด้านการดาํเนินมุมกล้อง 

จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้องของภาพประจําตอน พนัธมิตร

แหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) พบวา่ ภาพประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal 

Banquet) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้องดงันี ้

  มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View)ในช็อต (Shot) ท่ี  2  

  มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี  11  

 มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อต (Shot) ท่ี 1, 3 จนถึง 10 และ 

12-26  

 มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) หรือ (DFS.)ในช็อต (Shot) ท่ี 12, 13, 24 

 มมุภาพแบบ โอเวอร์ เดอะ โชว์เดอร์ (Over-The-Shoulder Shot) ในช็อต  (Shot) ท่ี 

7, 10, 14, 15, 16, 17 และ 19  
 

2.2.3 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทศิทางของแสง 

จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงของภาพประจํา

ตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet)  พบวา่ ภาพประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ 

(Royal Banquet)  นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงดงันี ้

   สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) ในช็อต (Shot) ท่ี 2  

    สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ (Over-Exposure) ในช็อต (Shot) ท่ี  1  

  สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) ในช็อตท่ี 3 และ 4,  

  สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) ในช็อตท่ี 1, 4- 26  
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 2.2.4 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี  

  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีของภาพประจําตอน พนัธมิตรแหง่นคร

ลงักาสกุะ  (Royal Banquet) พบวา่ ภาพประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet)   

นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีสว่นใหญ่เป็นสีนํา้ตาลกลาง เหลืองทอง และ ชมพกูลาง 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาพและการส่ือความหมายภาพในเชิง

จติวิทยาของภาพประจาํตอน พันธมิตรแห่งนครลังกาสุกะ (Royal Banquet) 

 องค์ประกอบหลกัของภาพประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) จาก

จํานวนภาพทัง้หมด 26 ชอ็ต(Shot) มีองค์ประกอบหลกัดงันี ้

 ด้านระยะของภาพ  พบวา่ ภาพ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) รวมได้ 1 ชอ็ต(Shot) 

ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) รวมได้ 10 ชอ็ต(Shot) ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) รวมได้ 9 ชอ็ต

(Shot) ภาพ คลอสอพั (Close-up) รวมได้ 6 ชอ็ต(Shot)  

 ด้านการดําเนินมมุกล้อง พบวา่ มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) รวมได้ 1ชอ็ต

(Shot) มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) รวมได้ 1 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต  

(Eye-Level Shot) รวมได้ 24 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) รวมได้     

3 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ โอเวอร์ เดอะ โชว์เดอร์ (Over-The-Shoulder Shot) รวมได้ 7 ชอ็ต(Shot)  

ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง พบวา่ สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) รวม

ได้ 1 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) รวมได้ 24ชอ็ต (Shot) 

สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-Exposure) รวมได้ 1 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสง

แบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) รวมได้ 2 ชอ็ต(Shot)  

ด้านการใช้โทนสี  พบวา่ สีสว่นใหญ่เป็นโทน  สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) ได้แก่ สีนํา้ตาล

กลาง สีเหลืองทอง และ สีชมพอูมมว่ง ซึง่เป็นสีในวรรณะร้อน (Warm Tone) ทัง้หมด 

 

 การส่ือความหมายภาพในเชิงจิตวิทยาของภาพประจาํตอน พันธมติรแห่งนครลังกาสุกะ 

(Royal Banquet)  

 ด้านระยะของภาพ ใช้ระยะของภาพแบบ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) เพ่ือแสดง

ความกว้างใหญ่ของอาณาเขตของสถานท่ี ใช้ระยะภาพแบบ ลอง ช็อต (Long shot) แบบ มีเดียม ชอ็ต 

(Medium shot) เพ่ือการสร้างบรรยากาศในการสนทนาระหวา่งเร่ืองราวทัว่ไประหวา่ง รายาฮีเจา กบั  

เหลา่พนัธมิตร และ องค์หญิง บรูิ กบั  เหลา่พนัธมิตร  และใช้ระยะภาพแบบ  คลอสอพั (Close-up) เพ่ือ

เน้นความสําคญัของการสนทนาระหวา่งนกัแสดงสําคญัในตอนคือ องค์หญิง บรูิ และ ลิ่มกอเนียว  
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 การดําเนินมมุกล้องแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) เพ่ือต้องการส่ือความหมายทาง

นามธรรมแสดงถึงความกว้างใหญ่ไพศาล เน่ืองจากการดําเนินมมุกล้องแบบไมเ่คล่ือนท่ีจงึบง่บอกถึง 

การแสดงอํานาจความนา่เกรงขามในกบัภาพ   ใช้มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) เพ่ือบดบงั

ความสําคญัเหลา่คณะทตูและทหาร ใช้มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ช็อต (Deep-Focus Shot) เพ่ือความ

หลากหลายในการเคล่ือนท่ีไปสนทนากบัพนัธมิตรหลายๆกลุม่   ใช้มมุภาพแบบ โอเวอร์ เดอะ โชว์เดอร์ 

(Over-The-Shoulder Shot) เป็นการใช้เพ่ือเน้นความสําคญั ,อิทธิพลหรือความสามารถของ องค์หญิง 

บรูิ และมมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) เป็นหลกัในการดําเนินการนําเสนอเร่ืองราว 

 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทาง ของแสง  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi 

silhouetting) เพ่ือตรึงให้ความรู้สกึบดบงัความสําคญัของทหารหรือตวัละครอ่ืนๆเพ่ือสง่ให้การปรากฏ

พระองค์ของ รายาฮีเจา ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) และแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  

(Over-Exposure) เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีนา่ยําเกรงและความสงา่ผา่เผยให้กบั รายาฮีเจา และใช้สไตล์

การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) เป็นหลกัในการดําเนินการนําเสนอเร่ืองราวและ

แสดงความสวา่งอยา่งเทา่เทียมกนั 

 และโทนสีสว่นใหญ่ของภาพเป็นสีในวรรณะร้อน (Warm Tone) ทัง้หมด ซึง่จะให้ความ รู้สกึ

ก่อให้เกิดความกระฉบักระเฉง ความร่าเริงมีชีวิตชีวาและให้ความรู้สกึเป็นเร่ืองใกล้ตวั 
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 วิชาดูหลํ่าและการเจริญวัยของปารี (Doolum) 
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  ภาพประจําตอน วิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) ประกอบไปด้วย

จํานวนภาพทัง้หมด 61 ชอ็ต(Shot)โดยในแตล่ะภาพมีองค์ประกอบทางด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 

 2.2.1 องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพ 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพประจําตอน วิชาดหูล่ําและการเจริญวยั

ของปารี  (Doolum) พบวา่ ภาพประจําตอน วิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) นัน้มี

องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพดงันี ้

  ภาพ เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) (ELS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 11  

  ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) หรือ (LS.) ในช็อต (Shot) ท่ี  5, 10, 15, 17, 18, 20, 26, 

27, 31, 34, 35, 36 และ 50  

  ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) หรือ (MS.) ในช็อต (Shot) ท่ี  1, 3, 12, 13, 14, 

16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 32, 37- 49 และ 51- 60    

  ภาพ คลอสอพั (Close-up) หรือ (CU.) ในช็อต (Shot) ท่ี 6, 7, 8, 9, 30 และ 33 
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 2.2.2 องค์ประกอบทางด้านการดาํเนินมุมกล้อง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้องของภาพประจําตอน วิชาดหูล่ํา

และการเจริญวยัของปารี  (Doolum) พบวา่ ภาพประจําตอน วิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  

(Doolum) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้องดงันี ้

  มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) ในช็อต (Shot) ท่ี 25 และ 34  

  มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle) ในช็อต (Shot) ท่ี 32  

  มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี  7, 8, 17, 18, 19, 22, 23, 

28, 29, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 41,42, 49, 51-60   

   มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อต (Shot) ท่ี 1- 6, 9 -16 และ 

20, 21, 24, 26, 27, 31, 35, 39, 43-48 และ 50  

  มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) หรือ (DFS.)ในช็อต (Shot) ท่ี 2, 4, 

13, 25, 34, 56 และ 57 

  

 2.2.3 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทศิทางของแสง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงของภาพประจํา

ตอน วิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) พบวา่ภาพประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยั

ของปารี (Doolum) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงดงันี ้  

  สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) ในชอ็ต (Shot) ท่ี 2-16, 20, 21, 26, 27, 31, 

32, 35, 39, 40, 53, 54, 55, 56 และ 57   

  สไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) ในช็อต (Shot) ท่ี 17, 18, 19, 22, 23, 24, 

25, 28, 29, 33, 34, 43 จนถึง 52    

    สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-Exposure)ในช็อต (Shot) ท่ี  36, 

37, 38, 41 และ 42  

 สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) ในช็อต (Shot) ท่ี 1, 2, 59 

และ 60  

 สไตล์การจดัแสงแบบ  อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) ในช็อต (Shot) ท่ี 17, 18, 

19, 22, 23, 24, 28, 36, 37, 38, 41, 42, 46, 47, 48, 51, 52, 57 และ 58  

 สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) ในช็อต (Shot) ท่ี 36, 37, 38, 

41, 42, 58, 59 และ 60 
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 2.2.4 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี  

  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีของภาพประจําตอน วิชาดหูล่ําและการ

เจริญวยัของปารี  (Doolum) พบวา่ ภาพประจําตอน วิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum)    

นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี สว่นใหญ่เป็น สีเขียว สีเหลือง สีเขียวอมฟ้า สีเขียวอมเทา และ 

สีดํา 

 

สรุปการวิเ คราะห์องค์ประกอบหลักของภาพและการส่ือความหมายภาพในเชิง

จติวิทยาของภาพประจาํตอน วิชาดูหลํ่าและการเจริญวัยของปารี (Doolum)  

 องค์ประกอบหลกัของภาพประจําตอน วิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) จาก

จํานวนภาพทัง้หมด 61 ชอ็ต(Shot)มีองค์ประกอบหลกัดงันี ้

 ด้านระยะของภาพ  พบวา่ ภาพ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) รวมได้ 1 ชอ็ต(Shot) 

ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) รวมได้ 13 ชอ็ต (Shot) ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) รวมได้ 38 ชอ็ต

(Shot) ภาพ คลอสอพั (Close-up) รวมได้ 6 ชอ็ต(Shot)  

 ด้านการดําเนินมมุกล้อง พบวา่ มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) รวมได้ 2 ชอ็ต

(Shot) มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) รวมได้ 1 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล (Low 

Angle) รวมได้ 28 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) รวมได้ 30 ชอ็ต(Shot) 

มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) รวมได้ 7 ชอ็ต(Shot)  

ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง พบวา่ สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) รวม

ได้ 29 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) รวมได้ 22 ชอ็ต (Shot) สไตล์การจดัแสง

แบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ (Over-Exposure) รวมได้ 5 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ 

(Semi silhouetting) รวมได้ 4 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ  อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) 

รวมได้ 19 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) รวมได้ 8 ชอ็ต(Shot)  

  ด้านการใช้โทนสี  พบวา่ สีสว่นใหญ่เป็นโทน  สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) ได้แก่  สีเหลือง  

และ สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) ได้แก่  สีเขียว สีเขียวอมฟ้า สีเขียวอมเทา และ สีดํา  ซึง่สามารถ

เฉล่ียเป็นอตัราสว่น สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) 1 สว่นตอ่สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) 4 สว่น 
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 การส่ือความหมายภาพในเชิงจิตวิทยาของภาพประจาํตอน วิชาดูหลํ่าและการเจริญ

วัยของปารี (Doolum)   

 ด้านระยะของภาพ ใช้ระยะของภาพแบบ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) เพ่ือแสดง

ความกว้างใหญ่ของทะเล ท้องฟ้าซึง่เป็นสถานท่ีในการเรียนวิชาดหูล่ําของกลุม่คนสองกลุม่คือฝ่ายของ

โจรสลดัและฝ่ายของปารี ใช้ระยะภาพแบบ ลอง ชอ็ต (Long shot) แบบ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) 

เพ่ือการสร้างบรรยากาศเร่ืองราวในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องในวิชาดหูล่ํา แ ละใช้ระยะภาพแบบ  คลอสอพั 

(Close-up) เพ่ือเน้นอากบักริยาความสําคญัในเร่ืองราวท่ีต้องการจะส่ือให้เหน็อานภุาพของการเรียน

วิชาดหูล่ําและความเจบ็ปวดของอีกาดํา 

 ด้านการดําเนินมมุกล้อง  ใช้มมุกล้อง แบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) และมมุภาพ

แบบ ไฮ แองเจล (High Angle) เพ่ือเสริมระยะความลกึความไกลให้กบัก้นทะเลและอาณาบริเวณ

โดยรอบ ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล (Low Angle) เพ่ือเพิม่ความสําคญัให้กบัปารีและอีกาดํา ใช้มมุ

ภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) เพ่ือความหลากหลายในการเคล่ือนท่ีไปในระยะตา่งๆ 

และมมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) เพ่ือเป็นหลกัในการดําเนินการนําเสนอเร่ืองราว  

 การใช้โทนแสงและทิศทางของแสง ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) ให้บรรยากาศท่ี

สดช่ืน แจม่แจ้ง ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) เพ่ือให้บรรยากาศท่ีทมึทบึลกึลบัด้วยลืบเงา 

ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-Exposure) ใช้เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีนา่ต่ืนกลวั  ใช้

สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) เพ่ือแสดงการอยูใ่ต้อํานาจ  ใช้สไตล์การจดั

แสงแบบ อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) เพ่ือสง่ผลถึงการบอกเป็นนยัถึงควา มศกัดิส์ิทธ์ิ ใช้สไตล์

การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) เพ่ือสง่ผลในการสร้างความรู้สกึนุม่นวล 

 และโทนสีสว่นใหญ่ของภาพเป็นสีในวรรณะร้อน (Warm Tone) น้อยกวา่สีในวรรณะ เย็น  

(Cool Tone) ในอตัราสว่น 1 สว่นตอ่ 4 สว่น ซึง่จะให้ความรู้สกึบอกถึงความสงบสขุ ราบเรียบ วา่งเปลา่ 

ลกึลบั ลํา้ลกึ สร้างความรู้สกึขรึมหรือความจริงจงั และให้ความรู้สกึเป็นเร่ืองไกลตวั 
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 ปารีสาํเร็จวิชาดูหลํ่าขัน้สูง (Level Success) 

 
 

  ภาพประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) ประกอบไปด้วย

จํานวนภาพทัง้หมด 25 ชอ็ต(Shot)โดยในแตล่ะภาพมีองค์ประกอบทางด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 
 2.2.1 องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพ 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู 

(Level Success) พบวา่ ภาพประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) นัน้มีองค์ประกอบ

ทางด้านระยะของภาพดงันี ้

  ภาพ เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) (ELS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 7, 13, 19, 23 

และ 24,   

  ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) หรือ (LS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 1, 2, 8, 11, 17, 20 และ 25 

  ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) หรือ (MS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 3, 9, 10, 12, 14, 15, 

16, 21 และ 22  

  ภาพ คลอสอพั (Close-up) หรือ (CU.) ในช็อต (Shot) ท่ี 4, 5, และ 6 
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 2.2.2 องค์ประกอบทางด้านการดาํเนินมุมกล้อง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้องของภาพประจําตอน ปารีสําเร็จ

วิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) พบวา่ ภาพประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) 

นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้องดงันี ้

  มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle) ในช็อต (Shot) ท่ี 17, 18, 20 และ 25  

  มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) ในช็อต (Shot) ท่ี 1, 7, 11, 12, และ 19  

  มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อต (Shot) ท่ี 2- 6, 8, 9, 10, 13, 

14, 15, 16, 21, 22, 23 และ 24 

  มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) หรือ (DFS.)ในช็อต (Shot) ท่ี 8 

และ 18 

  มมุภาพแบบ โอเวอร์ เดอะ โชว์เดอร์ (Over-The-Shoulder Shot) ในช็อตท่ี 9 และ 18 

  

 2.2.3 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทศิทางของแสง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงของภาพประจํา

ตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) พบวา่ภาพประจําตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู 

(Level Success) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงดงันี ้  

 สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) ในช็อต (Shot) ท่ี 13, 17- 25  

   สไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) ในช็อต (Shot) ท่ี 2- 6 และ 8-12  

    สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ (Over-Exposure)ในช็อต (Shot) ท่ี  4, 7, 

14, 15 และ 16  

 สไตล์การจดัแสงแบบ อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) ในช็อต (Shot) ท่ี 1, 7, 10, 

11 และ 12  

 สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) ในช็อต (Shot) ท่ี 1, 7และ 12 

 

2.2.4 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี  

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีของภาพประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ํา

ขัน้สงู (Level Success) พบวา่ ภาพประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) นัน้

มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีสว่นใหญ่เป็นสีเขียวเหลือง เขียวฟ้า และ ขาว 
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สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาพและการส่ือความหมายภาพในเชิง

จติวิทยาของภาพประจาํตอน ปารีสาํเร็จวิชาดูหลํ่าขัน้สูง (Level Success)  
 องค์ประกอบหลกัของภาพประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) จาก

จํานวนภาพทัง้หมด 25 ชอ็ต (Shot) มีองค์ประกอบหลกัดงันี ้

ด้านระยะของภาพ พบวา่ ภาพ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) รวมได้ 5 ชอ็ต(Shot) 

ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) รวมได้ 7 ชอ็ต (Shot) ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) รวมได้ 9 ชอ็ต

(Shot) ภาพ คลอสอพั (Close-up) รวมได้ 3 ชอ็ต (Shot)  

 ด้านการดําเนินมมุกล้อง พบวา่ มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) รวมได้ 4 ชอ็ต(Shot) 

มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) รวมได้ 5 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level 

Shot) รวมได้ 16 ชอ็ต (Shot) มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) รวมได้ 2 ชอ็ต(Shot) 

มมุภาพแบบ โอเวอร์ เดอะ โชว์เดอร์ (Over-The-Shoulder Shot) รวมได้ 2 ชอ็ต(Shot)  

ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง  พบวา่สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) รวม

ได้ 10 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) รวมได้ 10 ชอ็ต (Shot) สไตล์การจดัแสง

แบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-Exposure) รวมได้ 5 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ  อพัเปอร์ ไลท์

ตงิ (Upper-Lighting) รวมได้ 5 ชอ็ต (Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) รวม

ได้ 3 ชอ็ต (Shot)  

ด้านการใช้โทนสี พบวา่ สีสว่นใหญ่เป็นโทน สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) ได้แก่ สีขาว และ 

สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) ได้แก่ สีเขียวอมเหลือง และ สีเขียวอมฟ้า ซึง่สามารถเฉล่ียเป็นอตัราสว่น สี

ในวรรณะร้อน (Warm Tone) 1 สว่นตอ่สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) 2 สว่น 

 

 การส่ือความหมายภาพในเชิงจิตวิทยาของภาพประจาํตอน ปารีสาํเร็จวิชาดูหลํ่าขัน้สูง 

(Level Success)  

 ด้านระยะของภาพ ใช้ระยะของภาพแบบ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) เพ่ือแสดง

ความกว้างใหญ่ของทะเลท้องฟ้าภเูขา สง่ผลให้ความสําเร็จของปารีนัน้ดย่ิูงใหญ่มากย่ิงขึน้ ใช้ระยะ

ภาพแบบ ลอง ชอ็ต (Long shot) แบบ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) เพ่ือการสร้างบรรยากาศเร่ืองราว

และใช้ระยะภาพแบบ คลอสอพั (Close-up) เพ่ือเน้นความสําคญัของปารี 

 การดําเนินมมุกล้อง  ใช้มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) ใช้เพ่ือเน้นความย่ิงใหญ่ของ

ปารีและอาณาบริเวณโดยรอบ  ใช้มมุภาพแบบ  โลว์ แองเจล  (Low Angle) และ มมุภาพแบบ โอเวอร์ 

เดอะ โชว์เดอร์ (Over-The-Shoulder Shot) เพ่ือเพิม่ความสําคญัให้กบัปารี ดเูตบิใหญ่ เสริมความนา่

เกรงขาม นา่นบัถือ  ใช้มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot)เพ่ือสร้างมิตขิองภาพในมมุ

กว้างให้คงเดมิในขณะระหวา่งท่ีการสนทนาของปารีกบัอาจารย์กระเบนขาว ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล 

ชอ็ต (Eye-Level Shot) เพ่ือเป็นหลกัในการดําเนินการนําเสนอเร่ืองราว 
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 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) และ 

สไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) เพ่ือเสริมบรรยากาศบนทะเลให้รู้สกึสดใสและใต้ทะเลให้

รู้สกึลกึลบั ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-Exposure) เพ่ือผลในทางความหมาย

สว่นใหญ่มกัจะใช้ได้ผลกบัเร่ืองราวเกินจริง ใช้สไตล์การจดัแสง แบบ อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) 

เพ่ือบอกเป็นนยัถึงความศกัดิส์ิทธ์ิ และใช้สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) เพ่ือ

สง่ผลในการสร้างความรู้สกึนุม่นวล 

 และโทนสีสว่นใหญ่ของภาพเป็นสีในวรรณะร้อน (Warm Tone) น้อยกวา่สีในวรรณะ เย็น 

(Cool Tone) ในอตัราสว่น 1 สว่นตอ่ 2 สว่น ซึง่จะให้ความรู้สกึบอกถึงความสงบสขุ ราบเรียบ ลกึลบั 

ลํา้ลกึ สร้างความรู้สกึขรึมหรือความจริงจงัความศกัดิส์ทิธ์ิ และให้ความรู้สกึเป็นเร่ืองใกล้ตวัเข้ามา แต่

ยงัไกลตวัอยู ่
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 พันธมิตรสลัดญ่ีปุ่นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหัง (Assassination) 
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  ภาพประจําตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั  (Assassination)  

ประกอบไปด้วยจํานวนภาพทัง้หมด 118 ชอ็ต(Shot)โดยในแตล่ะภาพมีองค์ประกอบทางด้านตา่งๆ

ดงัตอ่ไปนี ้
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 2.2.1 องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพ 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพประจําตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบ

ปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) พบวา่ ภาพประจําตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระ

ชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านระยะของภาพดงันี ้

  ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) หรือ (LS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 1, 3, 4, 5, 6, 7, 16-20, 24, 

25, 29, 30, 43, 45, 46, 55, 72, 73, 76, 86, 89, 90, 100, 104, 107, 108 และ 109   

  ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) หรือ (MS.) ในช็อต (Shot) ท่ี  2, 8-15, 21, 22, 23, 

26, 27, 28, 31, 32 จนถึง 42, 44, 48-53, 56-71, 74, 75, 77, 78, 81, 82, 83, 85, 91-99, 102, 103, 

105, 106, 110, 111, 112, 114, 116 และ 117  

  ภาพ คลอสอพั (Close-up) หรือ (CU.) ในช็อต (Shot) ท่ี 47, 54, 79, 80, 84, 87, 88, 

101, 113 และ 115  

 

 2.2.2 องค์ประกอบทางด้านการดาํเนินมุมกล้อง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้องของภาพประจําตอน พนัธมิตร

สลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) พบวา่ ภาพประจําตอน พนัธมิตรสลดั

ญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้อง

ดงันี ้

  มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) ในช็อต (Shot) ท่ี 4, 7, 8, 20, 24, 

25, 42, 43, 45 และ 46  

  มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี  16, 17, 18, 23, 29, 30, 

55, 63, 64, 72, 73, 86, 107, 108 และ 109   

  มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี 6, 21, 76, 85 และ 98  

   มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อต (Shot) ท่ี 1, 2, 3, 5, 9-15, 

19, 20, 22, 26, 27, 28, 31- 41, 44, 47- 54 และ 56-62 และ 65- 71, 74, 75, 77-84,และ 87- 97, 

99-106, 110-117 
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2.2.3 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทศิทางของแสง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงของภาพประจํา

ตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) พบวา่ภาพประจําตอน 

พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้

โทนแสงและทิศทางของแสงดงันี ้

    สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ (Over-Exposure)ในช็อต (Shot) ท่ี 5  

 สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) ในช็อต (Shot) ท่ี 76 และ 86  

 สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) ในช็อต (Shot) ท่ี  13, 16 

-28 และ 30- 53 และ 56- 88, 93, 94, 97, 99-117  

 สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐานโทนแสงอุน่(Basic Triangle Warming Tones) 

ในช็อต (Shot) ท่ี 1-12, 14, 15, 29, 54, 55, 89, 90, 91, 92, 95, 96 และ 98 

 

2.2.4 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี  

จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีของภาพประจําตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ น

ลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination)  พบวา่ ภาพประจําตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบ

ปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีสว่นใหญ่เป็น      

สีเทา เทาอมฟ้า นํา้ตาลแก่ ทอง และ ดํา 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาพและการส่ือความหมายภาพในเชิง

จติวิทยาของภาพประจาํตอน พันธมิตรสลัดญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั 

(Assassination)  

 องค์ประกอบหลกัของภาพประจําตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั 

(Assassination) จากจํานวนภาพทัง้หมด 118 ชอ็ต (Shot) มีองค์ประกอบหลกัดงันี ้

 ด้านระยะของภาพ พบวา่  ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) รวมได้ 30 ชอ็ต (Shot) ภาพ มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) รวมได้ 77 ชอ็ต(Shot) ภาพ คลอสอพั (Close-up) รวมได้ 10 ชอ็ต (Shot)  

 ด้านการดําเนินมมุกล้อง พบวา่ มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) รวมได้ 9 ชอ็ต 

(Shot) มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) รวมได้ 15 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต  

(Eye-Level Shot) รวมได้ 88 ชอ็ต (Shot) มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) รวมได้ 5 ชอ็ต(Shot) 
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 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง  พบวา่ สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  

(Over-Exposure) รวมได้ 5 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) 

รวมได้ 2 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) รวมได้ 91 ชอ็ต

(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐานโทนแสงอุน่ (Basic Triangle Warming Tones) รวม

ได้ 24 ชอ็ต(Shot)  

  ด้านการใช้โทนสี พบวา่ สีสว่นใหญ่เป็นโทน สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) ได้แก่ สีทอง และ 

สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) ได้แก่  สีนํา้ตาลแก่ สีเทาอมฟ้า สีเทา และ สีดํา  ซึง่สามารถเฉล่ียเป็น

อตัราสว่น สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) 1 สว่นตอ่สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) 4 สว่น 

 

 การส่ือความหมายภาพในเชิงจิตวิทยาของภาพประจาํตอน  พันธมิตรสลัดญ่ีปุ่นลอบ

ปลงพระชนม์เจ้าชายปาหัง (Assassination)  

 ด้านระยะของภาพ ใช้ระยะของภาพ แบบ ลอง ชอ็ต (Long shot) และแบบ มีเดียม ชอ็ต  

(Medium shot) เพ่ือการสร้างบรรยากาศหลกัของเร่ืองราวการตอ่สู้แบบไมเ่ปิดเผยหรือเป็นการลอบฆา่ 

โดยแบบ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) เป็นการตอ่สู้ในระยะประชิดและ แบบ ลอง ช็อต (Long shot) 

เป็นการตอ่สู้ในระยะท่ีกว้างขึน้ท่ีต้องเห็นภาพทัง้ตวั และใช้แบบ  คลอสอพั (Close-up) เพ่ือเน้นอากบั

กริยาของยะรัง และเจ้าชายปาหงัเม่ือแสดงออกทางสีหน้าและการสนทนา 

 การดําเนินมมุกล้อง ใช้ มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) เพ่ือแสดงมมุมอง

จากด้านบนของนกัฆา่ญ่ีปุ่ นในชว่งการลอบเข้ามาจากด้านบนของวงัซึง่ใช้ในชว่งสัน้ๆจงึมีผลในแง่ของ

การเปล่ียนมมุมองให้ภาพเทา่นัน้ ใช้มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle) เพ่ือแทนสายตาของนกัฆา่

ญ่ีปุ่ น ภาพจากมมุสงูจะบดบงัความสําคญัของทหารในวงั ทําให้ทหารในวงัดไูมเ่ก่งเทา่นกัฆา่ญ่ีปุ่ น ใช้

มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle)เพ่ือเพิม่ความสําคญัให้กบัยะรัง ดนูา่เกรงขามนา่นบัถือ และ

ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) เพ่ือเป็นหลกัในการดําเนินการนําเสนอเร่ืองราว 

 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic 

Triangle) เพ่ือให้แสงบรรยากาศของห้องภายในวงั ซึง่เป็นการควบคมุโทนแสงให้ไมส่วา่งมากนกั ใช้

สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐานโทนแสงอุน่ (Basic Triangle Warming Tones) เพ่ือเลียนแบบ

แสงจากพระจนัทน์และแสงตา่งๆท่ีมีจดุกําเนิดแสงท่ีเห็นในภาพ โดยจะมีแสงและเงาสลบัไปตามสถานการณ์ 

ใช้สไตล์การจดัแสงแบบเซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) เพ่ือทําให้เกิดลืบเงาแสดงถึงการตกอยูใ่ต้

อํานาจ ความไมม่ัน่คง  และใช้สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-Exposure) เพ่ือเพ่ือ

สร้างบรรยากาศท่ีนา่ต่ืนกลวัให้แก่หวัหน้าใหญ่ของนกัฆา่ญ่ีปุ่ น 
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 และโทนสีสว่นใหญ่ของภาพเป็นสีในวรรณะร้อน (Warm Tone) น้อยกวา่สีในวรรณะ เย็น  

(Cool Tone) ในอตัราสว่น 1 สว่นตอ่ 4 สว่น ซึง่จะให้ความรู้สกึบอกถึงเงียบงนั ลกึลบั ไมเ่ปิดเผย สร้าง

ความรู้สกึขรึม การคาดเดาไมไ่ด้ การถกูคกุคาม และให้ความรู้สกึเป็นเร่ืองไกลตวั 

 

 ยะรังบุกช่วยตวัประกันและการล้างแค้นของปารี (Invasion)  
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  ภาพประจําตอน ยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) ประกอบ

ไปด้วยจํานวนภาพทัง้หมด 141 ชอ็ต(Shot)โดยในแตล่ะภาพมีองค์ประกอบทางด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 

 2.2.1 องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพ 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพประจําตอน ยะรังบกุชว่ยตวัประกนั

และการล้างแค้นของปารี  (Invasion) พบวา่ ภาพประจําตอน ยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้น

ของปารี (Invasion) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านระยะของภาพดงันี ้

  ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) หรือ (LS.) ในช็อต (Shot) ท่ี  8, 14, 15, 18, 21, 25-30, 

35, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 70, 71, 82, 83, 84, 85, 101, 112, 116, 118, 119, 134 

และ 138     

  ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) หรือ (MS.) ในช็อต (Shot) ท่ี  1- 7, 9, 10, 12, 13, 

16, 17, 19, 20, 23, 24, 31-34, 37, 39, 43, 48, 50-59, 63, 64, 67, 68, 69, 72, 73, 74, 76-81, 86, 

87, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 99, 102-108, 114, 115, 117, 120, 122-133, 135, 137, 139, 140 

และ 141   

  ภาพ คลอสอพั (Close-up) หรือ (CU.) ในช็อต (Shot) ท่ี 11, 22, 60, 61, 62, 65, 66, 

75, 88, 109, 110, 111, 113 และ 136  
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 2.2.2 องค์ประกอบทางด้านการดาํเนินมุมกล้อง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านกา รดําเนินมมุกล้องของภาพประจําตอน ยะรังบกุ

ชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion)พบวา่ ภาพประจําตอน ยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและ

การล้างแค้นของปารี (Invasion)นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้องดงันี ้

  มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี  8, 9, 11, 30, 35, 42, 65, 

66 และ 82   

  มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle)ในช็อตท่ี (Shot)10, 12, 13, 28, 29, 36, 47, 

52, 53, 58, 59, 62, 68, 81, 83, 84, 85, 97 และ 129    

   มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อตท่ี (Shot)1-7,14-27, 31-34, 

37-41, 43-46, 48-51, 54-57, 60, 61, 63, 64, 67, 69-80, 86-90, 92-95, 99, 101-128, 130-141   

  มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) หรือ (DFS.)ในช็อต (Shot) ท่ี 55-

57, 63, 120 และ 121  

  มมุภาพแบบ โอเวอร์ เดอะ โชว์เดอร์ (Over-The-Shoulder Shot) ในช็อต (Shot) ท่ี 17, 

44, 45, 118 และ 119 

  

2.2.3 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทศิทางของแสง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงของภาพประจํา

ตอน ยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) พบวา่ภาพประจําตอน ยะรังบกุชว่ย

ตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทาง

ของแสงดงันี ้

    สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-Exposure) ในช็อต (Shot) ท่ี 50, 

91, 93, 96, 98 และ 100  

 สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) ในช็อต (Shot) ท่ี 10, 12, 

13, 36, 64, 87, 88, 89, 90, 95, 102, 103, 104, 105 และ 122  

 สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) ในช็อต (Shot) ท่ี 140 และ 141  

 สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐานโทนแสงอุน่(Basic Triangle Warming Tones) 

ในช็อต (Shot) ท่ี  1-90, 95, 101-139  

 สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คอนทราสต์ (High Contrast) ในช็อต (Shot) ท่ี 92, 93, 94, 

97 และ 99  
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2.2.4 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี  

จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีของภาพประจําตอน ยะรังบกุชว่ยตวัประกนั

และการล้างแค้นของปารี  (Invasion) พบวา่ ภาพประจําตอน ยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้น

ของปารี (Invasion) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีสว่นใหญ่เป็นสี ขาว นํา้ตาลแก่ ดํานํา้ตาลเหลือง 

ซีเปีย 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาพและการส่ือความหมายภาพในเชิง

จติวิทยาของภาพประจาํตอน ยะรังบุกช่วยตัวประกันและการล้างแค้นของปารี  

(Invasion)  

 องค์ประกอบหลกัของภาพประจําตอน ยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  

(Invasion) จากจํานวนภาพทัง้หมด 141 ชอ็ต (Shot) มีองค์ประกอบหลกัดงันี ้

 ด้านระยะของภาพ พบวา่  ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) รวมได้ 35 ชอ็ต (Shot) ภาพ มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) รวมได้ 87 ชอ็ต(Shot) ภาพ คลอสอพั (Close-up) รวมได้ 14 ชอ็ต (Shot)  

 ด้านการดําเนินมมุกล้อง พบวา่ มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) รวมได้ 9 ชอ็ต(Shot)  

มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) รวมได้ 19 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-

Level Shot) รวมได้ 109 ชอ็ต (Shot) มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) รวมได้ 6 ชอ็ต

(Shot) มมุภาพแบบ โอเวอร์ เดอะ โชว์เดอร์ (Over-The-Shoulder Shot) รวมได้ 5 ชอ็ต(Shot)  

ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง  พบวา่  สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  

(Over-Exposure) รวมได้ 6 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) 

รวมได้ 15 ชอ็ต (Shot) สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) รวมได้ 2 ชอ็ต

(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐานโทนแสงอุน่ (Basic Triangle Warming Tones) รวม

ได้ 112 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คอนทราสต์ (High Contrast) รวมได้ 5 ชอ็ต(Shot) 

 ด้านการใช้โทนสี พบวา่ สีสว่นใหญ่เป็นโทน  สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) ได้แก่ นํา้ตาลอม

เหลือง สีขาว และ สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) ได้แก่ สีนํา้ตาลแก่ สีดําและโทนสีภาพพิเศษแบบ ซีเปีย 

(Sepia) ซึง่สามารถเฉล่ียเป็นอตัราสว่น สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) 2 สว่นตอ่สีในวรรณะ เย็น  

(Cool Tone) 2 สว่น 
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 การส่ือความหมายภาพในเชิงจิตวิทยาของภาพประจาํตอน  ยะรังบุกช่วยตัวประกัน

และการล้างแค้นของปารี (Invasion)   

 ด้านระยะของภาพ ใช้ระยะของภาพ แบบลอง ช็อต (Long shot) และแบบ มีเดียม ชอ็ต 

(Medium shot) เพ่ือการสร้างบรรยากาศหลกัของเร่ืองราวการตอ่สู้แบบไมเ่ปิดเผยหรือเป็นการลอบเข้า

มาชว่ยตวัประกนั โดยแบบ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) เป็นการตอ่สู้ในระยะประชิดหรือการสนทนา 

และ แบบ ลอง ชอ็ต (Long shot) เป็นการตอ่สู้ในระยะท่ีกว้างขึน้ท่ีต้องเห็นภาพทัง้ตวั ใช้ระยะขอ งภาพ 

แบบคลอสอพั (Close-up) เพ่ือเน้นอากบักริยาของ ปารีกบัองค์หญิงองูแูละลิ่มเค่ียมกบัลิ่มกอเนียวเม่ือ

แสดงออกทางสีหน้าหรือการสนทนาเม่ือมีบทสนทนา  และเน้นในจดุเล็กๆเชน่กระสนุท่ียิงเข้าเป้าหมาย

ท่ีหน้าอก หรือ เน้นอปุกรณ์หน้าไม้ท่ีใช้โจมตี ในชว่งลอบเข้ามาชว่ยตวัประกนัจากใต้นํา้ 

 การดําเนินมมุกล้อง ใช้มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle) เพ่ือจะบดบงัความสําคญัของ

ทหารฝ่ายยะรังทําให้ภาพออกมาในลกัษณะการแอบซ้อนการลกัลอบ การดดู้อยคา่ในกรณีท่ีก่อนบนิ

ตงัจะถกูฆา่ ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle)เพ่ือเพิม่ความสําคญัให้กบัยะรัง  ปารี ดนูา่เกรง

ขาม ตลอดจนความนา่นบัถือในการเสียสละชีวิตของลิม่กอเนียว  ภาพของโจรท่ีกําลงัจะเข้ามีทําร้าย

บนิตงั ซึง่ทําให้ภาพออกมาดนูา่กลวั  และใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) เพ่ือเป็น

หลกัในการดําเนินการนําเสนอเร่ืองราว 

 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic 

Triangle) เพ่ือให้แสงบรรยากาศของห้องภายในถํา้ ซึง่เป็นการควบคมุโทนแสงให้ไมส่วา่งมากนกั ใช้

สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐานโทนแสงอุน่ (Basic Triangle Warming Tones) เพ่ือ

เลียนแบบแ สงจากโคมไฟภายถํา้และแสงตา่งๆท่ีมีจดุกําเนิดแสงท่ีเห็นในภาพ โดยจะมีแสงและเงา

สลบัไปตามสถานการณ์ ใช้สไตล์การจดัแสงแบบเซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) เพือ่ทําให้เกิดลืบ

เงาแสดงถึงความไมม่ัน่คง  และใช้สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-Exposure) เพ่ือ

เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีนา่ต่ืนกลวัให้กบัเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้โดยแสงเกิดจากประกายไฟจากปืน  และ 

สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คอนทราสต์ (High Contrast) แบบซีเปียโทนเพ่ือแสดงความหมายถึงการ

ย้อนเวลา 

 และโทนสีสว่นใหญ่ของภาพเป็นสีในวรรณะร้อน (Warm Tone) และ สีในวรรณะ เย็น (Cool 

Tone) ในอตัราสว่น 2 สว่นตอ่ 2 สว่น เทา่กนัซึง่จะให้ความรู้สกึก่อให้เกิดความหมายเร่ืองความไม่

แนน่อนแพ้และชนะเทา่ๆกนั การคาดเดาอะไรไมไ่ด้ และทําให้ความรู้สกึเป็นเร่ืองไกลตวัและใกล้ตวั

พอๆกนั 
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 เปิดสงคราม (The Day Of Battle) 
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  ภาพประจําตอน เปิดสงคราม  (The Day Of Battle) ประกอบไปด้วยจํานวนภาพ

ทัง้หมด 57 ชอ็ต(Shot)โดยในแตล่ะภาพมีองค์ประกอบทางด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 

 2.2.1 องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพ 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพประจําตอน เปิดสงคราม  (The Day 

Of Battle) พบวา่ ภาพประจําตอน เปิดสงคราม  (The Day Of Battle) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านระยะ

ของภาพดงันี ้

  ภาพ เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) (ELS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 4-8, 21, 52, 

53 และ 57 

  ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) หรือ (LS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 1, 2, 3, 9, 12, 13, 18, 20, 

22, 23, 24, 26, 27, 29, 36 และ 37  

  ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) หรือ (MS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 10, 11, 14, 15, 16, 

17, 19, 25, 28, 30, 31-35, 38-48, 50, 51และ 54,    

  ภาพ คลอสอพั (Close-up) หรือ (CU.) ในช็อต (Shot) ท่ี 49, 55 และ 56 

  

 2.2.2 องค์ประกอบทางด้านการดาํเนินมุมกล้อง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการดําเนนิมมุกล้องของภาพประจําตอน เปิดสงคราม 

(The Day Of Battle)พบวา่ ภาพประจําตอน เปิดสงคราม  (The Day Of Battle)นัน้มีองค์ประกอบ

ทางด้านการดําเนินมมุกล้องดงันี ้
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  มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี  9, 12, 13, 18, 21, 24, 25, 

27, 28, 29, 36, 52 และ 53   

  มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี  4-8, 11, 20, 22, 23, 26, 

31-35, 37-40, 42, 43, 45, 47, 48, 54 และ 57   

   มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อต (Shot) ท่ี 1, 2, 3, 10, 14, 

15, 16, 17, 19, 30, 41, 44, 46, 49, 50, 51, 55 และ 56  

  มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) หรือ (DFS.)ในช็อต (Shot) ท่ี 10, 

12, 21, 24 และ 27 

  

2.2.3 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทศิทางของแสง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงของภาพประจํา

ตอน เปิดสงคราม  (The Day Of Battle) พบวา่ภาพประจําตอน เปิดสงคราม  (The Day Of Battle) นัน้

มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงเป็นสไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) 

ในช็อต (Shot) ท่ี 1- 57 

 

 2.2.4 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี  

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีของภาพประจําตอน เปิดสงคราม  (The 

Day Of Battle) พบวา่ ภาพประจําตอน เปิดสงคราม  (The Day Of Battle) นัน้มีองค์ประกอบทางด้าน

การใช้โทนสีสว่นใหญ่เป็นสีเขียว ขาว นํา้ตาลเหลือง ทอง 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาพและการส่ือความหมายภาพในเชิง

จติวิทยาของภาพประจาํตอน เปิดสงคราม (The Day of Battle) 

 องค์ประกอบหลกัของภาพประจําตอน เปิดสงคราม  (The Day of Battle) จากจํานวนภาพ

ทัง้หมด 57 ชอ็ต (Shot) มีองค์ประกอบหลกัดงันี ้

 ด้านระยะของภาพ พบวา่ ภาพ เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) รวมได้ 9 ชอ็ต (Shot) 

ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) รวมได้ 16 ชอ็ต (Shot) ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) รวมได้ 29 ชอ็ต

(Shot) ภาพ คลอสอพั (Close-up) รวมได้ 3 ชอ็ต (Shot)  

 ด้านการดําเนินมมุกล้อง พบวา่ มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle) รวมได้ 13 ชอ็ต(Shot) 

มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) รวมได้ 26 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level 

Shot) รวมได้ 18 ชอ็ต (Shot) มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) รวมได้ 5 ชอ็ต(Shot) 

และการใช้เทคนิคเสริมพิเศษของการถ่ายแบบดอลล่ี(Dolly) 
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 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง พบวา่ สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) หรือ

แสงจากธรรมชาต ิ(Day Light) รวมได้ 57 ชอ็ต(Shot)  

 ด้านการใช้โทนสี พบวา่ สีสว่นใหญ่เป็นโทน สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) ได้แก่ สีนํา้ตาล     

สีเหลือง สีทอง สีขาว และ สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) ได้แก่ สีเขียว สีเทา สีดํา ซึง่สามารถเฉล่ียเป็น

อตัราสว่น สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) 4 สว่นตอ่สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) 3 สว่น 

 

 การส่ือความหมายภาพในเชิงจิตวิทยาของภาพประจาํตอน  เปิดสงคราม  (The Day 

Of Battle)  

 ด้านระยะของภาพ ใช้ระยะของภาพแบบ  เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) เพ่ือแสดง

ความกว้างใหญ่ของอาณาเขต  ใช้ระยะภาพแบบ ลอง ชอ็ต (Long shot) และ มีเดียม ชอ็ต (Medium 

shot) เพ่ือการสร้างบรรยากาศให้กบัการดําเนินเร่ืองของทัง้สองฝ่าย และใช้ระ ยะภาพแบบ  คลอสอพั 

(Close-up) เพ่ือเน้นความสําคญัของ ยะรัง ในชว่งออกคําสัง่การเปิดศกึสงคราม  การดําเนินมมุกล้อง  

ใช้เทคนิคเสริมพิเศษของดําเนินกล้องแบบ ดอลล่ี(Dolly) เพ่ือส่ือความของการสง่สารจากท่ีหนึง่ไปท่ีหนึง่

โดยท่ีฝ่ายหนึง่อยูก่บัท่ีและอีกฝ่ายหนึง่คอ่ยๆถอยไกลออกมาเร่ือยๆ ชว่ยเสริมให้ภาพมีมติกิว้างไกล

มากเป็นพเิศษ ใช้มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) เพ่ือเน้นความย่ิงใหญ่ของฉากและอาณา

บริเวณโดยรอบ ทําให้เหตดุย่ิูงใหญ่ขึน้ ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล (Low Angle) เพ่ือเป็นมมุหลกัอีก

มมุหนึง่ โดยชว่ยเพิม่ความสําคญัให้กบัรายาฮีเจา ยะรัง  อีกาดํา พนัธมติรสลดั  สร้างความใหญ่โตท่ี

ปรากฏก่อให้เกิดความรู้สกึคกุคาม คนดถูกูทําให้รู้สกึถึงความไมม่ัน่คง ถกูครอบงํา ภาพของตวัละครท่ี

ถ่ายจากด้านลา่งจะออกมานา่กลวั นา่เกรงขาม นา่นบัถือ  ใช้มมุภา พแบบดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-

Focus Shot) เพ่ือสร้างมิตท่ีิหลากหลายในมมุกล้องเดียวแตมี่จดุสนใจในภาพมากกวา่หนึง่จดุสนใจ  

และใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) เพ่ือเป็นหลกัในการดําเนินการนําเสนอเร่ืองราว

 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) หรือแสง

จากธรรมชาติ  (Day Light) ทัง้หมด เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีแสดงถึงความสดใส ความมัน่คง ความ

ปลอดภยั ความศกัดิส์ทิธ์ิ ความกระตือรือร้น ความเปิดเผยชดัเจน และ ความจริง  

 และโทนสีสว่นใหญ่ของภาพเป็นสีในวรรณะร้อน (Warm Tone) มากกวา่สีในวรรณะ เย็น  

(Cool Tone) ในอตัราสว่น 4 สว่นตอ่ 3 สว่น ซึง่ จะให้ความรู้สกึก่อให้เกิดพลงัวงัชา ความกระฉบักระเฉง 

ฮกึเหิม และความขดัแย้งไมป่ระนอมลอมชอม ไมแ่นน่อน ให้ความรู้สกึเข้าใกล้ตวัเรา 
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 การชุบชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) 

 

 

 
 

  ภาพประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) ประกอบไปด้วย

จํานวนภาพทัง้หมด 38 ชอ็ต(Shot)โดยในแตล่ะภาพมีองค์ประกอบทางด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี  ้
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 2.2.1 องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพ 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  

(The Coming of Kraben) พบวา่ ภาพประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of 

Kraben) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านระยะของภาพดงันี ้  

  ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) หรือ (LS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 20, 25, 29, 30 และ 34  

  ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) หรือ (MS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 1-11, 13, 14, 17, 

18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33, 35, 36 และ 37 

  ภาพ คลอสอพั (Close-up) หรือ (CU.) ในช็อต (Shot) ท่ี 12, 31และ 32 รวมได้ 3 ชอ็ต (Shot) 

 

 2.2.2 องค์ประกอบทางด้านการดาํเนินมุมกล้อง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้องของภาพประจําตอน การชบุชีวิต

เจ้าชายราไว (The Coming of Kraben)พบวา่ ภาพประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming 

of Kraben) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้องดงันี ้

   มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี  3-6, 18-24, 26-30 และ 34 

   มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี  1และ 2  

  มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อตท่ี (Shot)1, 2, 7-10, 12-17,  

31-33, 35-37   

  มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) หรือ (DFS.)ในช็อต (Shot) ท่ี 15 

และ 16  

 

2.2.3 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทศิทางของแสง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงของภาพประจํา

ตอน การชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) พบวา่ภาพประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชายราไว 

(The Coming of Kraben) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงดงันี ้

    สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ (Over-Exposure) ในช็อต (Shot) ท่ี 25  

 สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) ในช็อต (Shot) ท่ี 1-11,   

 สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐานโทนแสงอุน่(Basic Triangle Warming Tones) 

ในช็อต (Shot) ท่ี  17-37 
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 2.2.4 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี  

  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีของภาพประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชาย

ราไว (The Coming of Kraben) พบวา่ ภาพประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of 

Kraben) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีสว่นใหญ่เป็นสีนํา้ตาล , เหลืองอมส้ม , เขียว เทา , ดํา

(Sepia3,Green 5) 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาพและการส่ือความหมายภาพในเชิง

จติวิทยาของภาพประจาํตอน การชุบชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben)  

 องค์ประกอบหลกัของภาพประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) 

จากจํานวนภาพทัง้หมด 38 ชอ็ต (Shot) มีองค์ประกอบหลกัดงันี ้

 ด้านระยะของภาพ พบวา่  ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) รวมได้ 5 ชอ็ต (Shot) ภาพ มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) รวมได้ 27 ชอ็ต(Shot) ภาพ คลอสอพั (Close-up) รวมได้ 3 ชอ็ต (Shot)  

 ด้านการดําเนินมมุกล้อง  พบวา่ มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) รวมได้ 17 ชอ็ต

(Shot) มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) รวมได้ 2 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level 

Shot) รวมได้ 18 ชอ็ต (Shot) มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) รวมได้ 2 ชอ็ต(Shot) 

 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง  พบวา่ สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  

(Over-Exposure) รวมได้ 1 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) 

รวมได้ 11 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐานโทนแสงอุน่ (Basic Triangle Warming 

Tones) รวมได้ 19 ชอ็ต(Shot) 

 ด้านการใช้โทนสี  พบวา่ สีสว่นใหญ่เป็นโทน  สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) ได้แก่ สีนํา้ตาล, 

สีเหลืองอมส้ม และ สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) ได้แก่ สีเขียว สีเทา และ สีดํา  ซึง่สามารถเฉล่ียเป็น

อตัราสว่น สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) 2 สว่นตอ่สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) 3 สว่น (Sepia 3, 

Green 5)  

 

 การส่ือความหมายภาพในเชิงจิตวิทยาของภาพประจาํตอน การชุบชีวิตเจ้าชายราไว  

(The Coming of Kraben)  

 ด้านระยะของภาพ ใช้ระยะของภาพแบบ ลอง ชอ็ต (Long shot) เพ่ือดําเนินเร่ืองราวในระยะ

ท่ีจะเผยให้เห็นขนาดของบคุคลเตม็ตวัหรือต้องการให้เห็นบรรยากาศรอบๆแตไ่มก่ว้างมากนกั ใช้ระยะ

ภาพแบบ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) เพ่ือดําเนินเร่ืองราวหลกั และเน้นในอากบักริยาการแสดงออก

ทางสีหน้าโดยเฉพาะ กระเบนดํา ใช้ภาพ คลอสอพั (Close-up) เพ่ือเน้นให้เห็นเจ้าชายราไวในวยัเดก็

ออ่นและสีหน้าของอีกาดําแสดงความหมดหวงัจากการสญูเสีย 



337 

 
 การดําเนินมมุกล้อง  ใช้มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) เพ่ือทําให้กระเบนดํา อีกาดํา 

และเจ้าชายราไว ลดคณุคา่ ดต่ํูาต้อย ความพา่ยแพ้ ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle)เพ่ือเน้น

ความสําคญัของกระเบนดํา  เกิดความรู้สกึถึงความไมม่ัน่คง  ใช้มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-

Focus Shot)เพ่ือชว่ยสร้างมติใินภาพท่ีมีความสําคญัของบคุคลมากกวา่หนึง่  ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล 

ชอ็ต (Eye-Level Shot)เพ่ือเป็นหลกัในการดําเนินเร่ือง 

 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-

Exposure) เพ่ือเสริมให้รู้สกึไมธ่รรมดา ไมป่รกต ิใช้สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic 

Triangle) เพ่ือดําเนินอารมณ์ชว่งก่อนจะระเบดิอารมณ์ ของกระเบนดํา และใช้สไตล์การจดัแสงแบบ

สามเหล่ียมพืน้ฐานโทนแสงอุน่ (Basic Triangle Warming Tones) เพ่ือดําเนินอารมณ์ชว่งหลงัจาก

การระเบดิอารมณ์ของกระเบนดํา ทําให้ภาพดเูศร้าหมอ่งมากไปกวา่เดมิ 

 และการใช้โทนสี ใช้สีสว่นใหญ่เป็นโทน  สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) น้อยกวา่ สีในวรรณะ 

เย็น (Cool Tone) ซึง่สง่ผลให้ภาพเกิดความรู้สกึซมึเศร้าความรู้สกึหดหูเ่ศร้าใจ เป็นภยัอนัตราย ความ

รุนแรงความขดัแย้ง และให้ความรู้สกึไกลตวัออกไป สว่นการใช้โทนสีภาพพเิศษแบบซีเปีย โทนเขียว 

(Green) เพ่ือสร้างจินตนาการถึงการย้อนเวลาในอดีตของกระเบนดําและเ จ้าชายราไว และใช้โทนสี

ภาพพเิศษแบบซีเปีย (Sepia) เพ่ือดงึอารมณ์ภาพให้เศร้ามากขึน้กวา่เดมิในชว่งตอนท่ีกระเบนดํา

สญูเสียลกูชาย 
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 การจากไปช่ัวนิรันดร์ของบินตัง (Beloved) 

 
 

  ภาพประจําตอน การจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) ประกอบไปด้วยจํานวน

ภาพทัง้หมด 28 ชอ็ต(Shot)โดยในแตล่ะภาพมีองค์ประกอบทางด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 

 2.2.1 องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพ 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพประจําตอน การจากไปชัว่นิ รันดร์ของ

บนิตงั (Beloved) พบวา่ ภาพประจําตอน การจากไปชัว่นิรันดร์ของบนิตงั (Beloved) นัน้มีองค์ประกอบ

ทางด้านระยะของภาพดงันี ้  

   ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) หรือ (MS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 8, 10-14, 16-21 

  ภาพ คลอสอพั (Close-up) หรือ (CU.) ในช็อต (Shot) ท่ี 1-7, 9, 15, 22-28 
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 2.2.2 องค์ประกอบทางด้านการดาํเนินมุมกล้อง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการดําเนนิมมุกล้องของภาพประจําตอน การจากไป

ชัว่นิรันดร์ของบนิตงั (Beloved) พบวา่ ภาพประจําตอน การจากไปชัว่นิรันดร์ของบนิตงั (Beloved) นัน้

มีองค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้องดงันี  ้

   มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี  12  

    มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อต (Shot) ท่ี 1-11, 13-28  

  มมุภาพแบบ โอเวอร์ เดอะ โชว์เดอร์ (Over-The-Shoulder Shot) ในช็อต (Shot) ท่ี 8 

และ 10 

  

2.2.3 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทศิทางของแสง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงของภาพประจํา

ตอน การจากไปชัว่นิรันดร์ของบนิตงั (Beloved) พบวา่ภาพประจําตอน การจากไปชัว่นิรันดร์ของบนิตงั 

(Beloved) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและ ทิศทางของแสง เป็นสไตล์การจดัแสงแบบ  

โลว์ คีย์ (Low Key) ในช็อต (Shot) ท่ี 1-28 

 

 2.2.4 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี  

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีของภาพประจําตอน การจากไปชัว่นิ

รันดร์ของบนิตงั  (Beloved)  พบวา่ ภาพประจําตอน การจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) นัน้มี

องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีสว่นใหญ่เป็นสีนํา้เงิน, ฟ้าเขียว, ดํา และ ขาว 

 

 สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาพประจาํตอน การจากไปช่ัวนิ รันดร์ของ

บนิตงั (Beloved)   

 องค์ประกอบหลกัของภาพประจําตอน การจากไปชัว่นรัินดร์ของบนิตงั (Beloved)  จากจํานวน

ภาพทัง้หมด 28 ชอ็ต (Shot) มีองค์ประกอบหลกัดงันี ้

 ด้านระยะของภาพ พบวา่ ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) รวมได้ 12 ชอ็ต (Shot) ภาพ 

คลอสอพั (Close-up) รวมได้ 16 ชอ็ต (Shot)  

 ด้านการดําเนินมมุกล้อง พบวา่ มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) รวมได้ 1 ชอ็ต(Shot) 

มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) รวมได้  27 ชอ็ต (Shot) มมุภาพแบบ โอเวอร์ เดอะ  

โชว์เดอร์ (Over-The-Shoulder Shot) รวมได้ 2 ชอ็ต(Shot)  

 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง  พบวา่  สไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) 

รวมได้ 28 ชอ็ต(Shot)  
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  ด้านการใช้โทนสี  พบวา่ สีสว่นใหญ่เป็นโทน  สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) ได้แก่  สีขาว  

และ สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) ได้แก่ สีนํา้เงิน, สีฟ้าอมเขียว , สีดํา ซึง่สามารถเฉล่ียเป็นอตัราสว่น 

สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) 1 สว่นตอ่สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) 3 สว่น 

 

 การส่ือความหมายภาพในเชิงจิตวิทยาของภาพประจาํตอน การจากไปช่ัวนิ รันดร์

ของบินตัง (Beloved)  

 ด้านระยะของภาพ ใช้ระยะของภาพ แบบ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) เพ่ือใช้ในการดําเนิน

เร่ืองราวในระหวา่งการเคล่ือนท่ีของเร่ืองราวในภาพ และใช้ภาพ คลอสอพั (Close-up) เป็นพิเศษเพ่ือ

เน้นอากบักริยาการแสดงออกทางสีหน้าของปารี 

 การดําเนินมมุกล้อง ในตอนนีไ้มมี่การเคล่ือนมากนกั เพ่ือชว่ยในการตรึงอารมณ์ให้กบัภาพ  

ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) เพ่ือสร้างบรรยากาศของความไมม่ัน่คง ความนา่กลวัของ

เหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้กบับนิตงั ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ช็อต (Eye-Level Shot) เพ่ือใช้หลกัเป็นการ

ดําเนินหลกัของเร่ืองราว และใช้มมุภาพแบบ โอเวอร์ เดอะ โชว์เดอร์ (Over-The-Shoulder Shot) เพ่ือ

สง่อารมณ์ในเร่ืองราวในเร่ืองราวตอ่ไป 

 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) ทัง้หมด 

เพ่ือทําให้บรรยากาศทมึทบึ ไมม่ัน่คง ซมึเศร้า และ เยือกเย็น  

 และการใช้โทนสี ใช้สีสว่นใหญ่เป็นโทน  สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) น้อยกวา่ สีในวรรณะ 

เย็น (Cool Tone) ซึง่สง่ผลให้ภาพเกิดความรู้สกึซมึเศร้าความรู้สกึหดหูเ่ศร้าใจ ความวา่งเปลา่ของชีวิต 
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 เปิดเร่ือง(Opening) 
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  ภาพประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) ประกอบไปด้วยจํานวนภาพทัง้หมด  67 ชอ็ต

(Shot)โดยในแตล่ะภาพมีองค์ประกอบทางด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี ้

 

 2.2.1 องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพ 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening)พบวา่ 

ภาพประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านระยะของภาพดงันี ้  

  ภาพ เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) (ELS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 15, 16 และ 17    

  ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) หรือ (LS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 5, 6, 7, 19, 20, 21, 24, 

25, 26, 45, 48, 49, 63, 64 และ 65  

  ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) หรือ (MS.) ในช็อต (Shot) ท่ี  1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 39, 42, 43, 46, 47, 50, 51, 52, 55-61, 66 และ 67    

  ภาพ คลอสอพั (Close-up) หรือ (CU.) ในช็อต (Shot) ท่ี 22, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 

41, 53และ 54    

 

 2.2.2 องค์ประกอบทางด้านการดาํเนินมุมกล้อง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้องของภาพประจําตอน เปิดเร่ือง

(Opening) พบวา่ ภาพประจําตอน เปิดเร่ือง(Opening)  นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้อง

ดงันี ้
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  มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View)ในช็อต (Shot) ท่ี  39, 48 และ 49     

  มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อต (Shot) ท่ี 1-17, 40, 41, 46, 

47, 51, 52, 55-61, 63-67  

  มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี  19-37, 42-45, 50,53 และ 

54    

  มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) หรือ (DFS.)ในช็อต (Shot) ท่ี 12 

และ 44 

 

2.2.3 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทศิทางของแสง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงของภาพประจํา

ตอน เปิดเร่ือง(Opening)  พบวา่ภาพประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการ

ใช้โทนแสงและทิศทางของแสงดงันี ้

   สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key)ในช็อต (Shot) ท่ี  65, 66 และ 67   

 สไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) ในช็อต (Shot) ท่ี 20-31, 39-45, 48, 49, 51, 

52, 55-61  

   สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐานโทนแสงอุน่(Basic Triangle Warming Tones) 

ในช็อต (Shot) ท่ี 36, 37, 38 และ 53    

   สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ (Over-Exposure)ในช็อต (Shot) ท่ี  32, 33, 

35, 46, 47 และ 50  

 สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) ในช็อต (Shot) ท่ี 34, 45, 

58 และ 59  

 สไตล์การจดัแสงแบบ อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) ในช็อต (Shot) ท่ี 20, 35, 

45, 46, 47, 50, 53 และ 54  

 สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) ในช็อต (Shot) ท่ี 32-37, 54, 63 

และ 64   

 สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คอนทราสต์ (High Contrast) ในช็อต (Shot) ท่ี  1-17 
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 2.2.4 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี  

  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีของภาพประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) 

พบวา่ ภาพประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีสว่นใหญ่เป็นสี

เขียวอมนํา้เงิน, เทา, ดํา,และ ขาว (Dimmer in-out Monotone 17) 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาพและการส่ือความหมายภาพในเชิง

จติวิทยาของภาพประจาํตอน เปิดเร่ือง(Opening) 

 องค์ประกอบหลกัของภาพประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) จากจํานวนภาพทัง้หมด 67 ชอ็ต 

(Shot) มีองค์ประกอบหลกัดงันี ้

 ด้านระยะของภาพ พบวา่ ภาพ เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) รวมได้ 3 ชอ็ต (Shot)  

ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) รวมได้ 15 ชอ็ต (Shot) ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) รวมได้ 35 ชอ็ต

(Shot) ภาพ คลอสอพั (Close-up) รวมได้ 10 ชอ็ต (Shot)  

 ด้านการดําเนินมมุกล้อง พบวา่ มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) รวมได้  3 ชอ็ต

(Shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) รวมได้ 34 ชอ็ต (Shot)  มมุภาพแบบ โลว์ แอง

เจล (Low Angle)  รวมได้ 26 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) รวม

ได้ 2 ชอ็ต(Shot) 

 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง พบวา่ สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) รวม

ได้ 3 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) รวมได้ 31 ชอ็ต (Shot) สไตล์การจดัแสง

แบบสามเหล่ียมพื ้นฐานโทนแสงอุน่ (Basic Triangle Warming Tones) รวมได้ 4 ชอ็ต(Shot) สไตล์

การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-Exposure) รวมได้ 6 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ   

เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) รวมได้ 4 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ  อพัเปอร์ ไลท์ตงิ  

(Upper-Lighting) รวมได้  8 ชอ็ต(Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) รวมได้  

9 ชอ็ต (Shot) สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คอนทราสต์ (High Contrast) รวมได้ 17 ชอ็ต(Shot)  

 ด้านการใช้โทนสี  พบวา่ สีสว่นใหญ่เป็นโทน  สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) ได้แก่ สีเหลือง   

สีขาวและ สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) ได้แก่ สีเขียวอมนํา้เงิน สีเทา และ สีดํา  ซึง่สามารถเฉล่ียเป็น

อตัราสว่น สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) 2 สว่นตอ่สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) 3 สว่น 
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 การส่ือความหมายภาพในเชิงจิตวิทยาของภาพประจาํตอน เปิดเร่ือง(Opening)  

 ด้านระยะของภาพ ใช้ระยะของภาพ แบบ  เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) เพ่ือสร้าง

มิตใิห้กบัภาพในระยะไกลชว่งแสดงโลโก้บริษัทผู้สร้างภาพยนตร์  ใช้ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) เพ่ือ

การดําเนินเร่ืองหลกั แสดงให้เห็นความกว้างขอบบริเวณโดยรอบ ใช้ภาพ มีเดียม ช็อต (Medium shot) 

เพ่ือสร้างความสําคญัให้กบัลิ่มเค่ียม อาจารย์ยานิส บรี กระเบนท่ีวา่ยนํา้ไปมา และมหาปืนใหญ่ใน

ระยะใกล้ ใช้ภาพ คลอสอพั (Close-up) เพ่ือเน้นความสําคญัให้กบักระเบนและมหาปืนใหญ่ท่ีกําลงั

คอ่ยๆจมลงใต้ทะเล  

 การดําเนินมมุกล้อง  ใช้มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) เพ่ือการส่ือท่ีมี

ลกัษณะเป็นนามธรรม (abstract) ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) เพ่ือแสดงความใหญ่โต

ท่ีปรากฏก่อให้เกิดความรู้สกึคกุคาม ให้รู้สกึถึงความไมม่ัน่คง ถกูครอบงํา นา่กลวั นา่เกรงขาม นา่นบัถือ 

ใช้มมุภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) เพ่ือสร้างมิตท่ีิหลากหลายในการนําเสนอใน

ความหมายท่ีมีนยัมากกวา่หนึง่ และใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) เพ่ือใช้เป็น

หลกัในการดําเนินเร่ืองราว การใช้โทนแสงและทิศทางของแสง  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คีย์ (High 

Key) เพ่ือแสดงเชิงสญัญาลกัษณ์ด้ วยภาพดวงอาทติย์ยามเช้า ส่ือในการเร่ิมต้นเร่ืองราว ใช้สไตล์การ

จดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) เพ่ือต้องการส่ือถึงความไมม่ัน่คง ถกูครอบงํา มีเหตรุ้าย ลกึลบั นา่

ค้นหา ใช้สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐานโทนแสงอุน่ (Basic Triangle Warming Tones) 

เพ่ือประกอบในชว่งท่ีลิ่มเค่ียมกําลงัมองดเูหตกุารณ์ตา่งๆ ทําให้เห็นการแสดงออกทางสีหน้า  ใช้สไตล์

การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ (Over-Exposure) เพ่ือผลในทางความหมายแฟนตาซี ความพเิศษ

เกินจริง ในชว่งแนะนําช่ือเร่ืองให้ดนูา่สนใจ  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) 

เพ่ือแสดงความหมายการอยูใ่ต้อํานาจ ความปราชยั ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-

Lighting) เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีนา่ต่ืนกลวัให้กั บเหตกุารณ์   ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ 

(Back-Lighting) เพ่ือสง่ผลให้ลิ่มเค่ียมดนูุม่นวลขึน้ ใ ช้สไตล์การจดัแสงแบบ ไฮ คอนทราสต์ (High 

Contrast) เพ่ือดงึความนา่สนใจภาพการ์ตนูเช่ือมตอ่เข้าไปในโลกภาพยนตร์ 

 และด้านการใช้โทนสี ของภาพเป็นสีในวรรณะร้อน (Warm Tone) น้อยกวา่ สีในวรรณะ เย็น 

(Cool Tone) ซึง่จะให้ความรู้สกึก่อให้เกิดความหมายในเชงิท่ีสร้างความนา่ค้นหา ลกึลบัชวนตดิตาม

อยา่งกระตือรือร้น 
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 การปิดเร่ือง (The End) 

 
 

  ภาพประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) ประกอบไปด้วยจํานวนภาพทัง้หมด 20 ชอ็ต 

(Shot) โดยในแตล่ะภาพมีองค์ประกอบทางด้านตา่งๆดงัตอ่ไปนี  ้

 

 

 2.2.1 องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพ 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านระยะของภาพประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) 

พบวา่ ภาพประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านระยะของภาพดงันี  ้ 

  ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) หรือ (LS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 3, 4, 11-15, 18 และ 19  

   ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) หรือ (MS.) ในช็อต (Shot) ท่ี 1, 2, 5, 6, 16 และ 17  

  ภาพ คลอสอพั (Close-up) หรือ (CU.) ในช็อต (Shot) ท่ี 7, 8 และ 9 

 

 2.2.2 องค์ประกอบทางด้านการดาํเนินมุมกล้อง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการดําเนนิมมุกล้องของภาพประจําตอน การปิดเร่ือง 

(The End) พบวา่ ภาพประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุ

กล้องดงันี ้
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   มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View)ในช็อต (Shot) ท่ี  11-15   

   มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี  5, 6 , 16  

  มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อต (Shot) ท่ี 1-4, 7, 8 และ 9  

  มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle)ในช็อต (Shot) ท่ี   17, 18 และ 19 

  

 2.2.3 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทศิทางของแสง 

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงของภาพประจํา

ตอน การกลบัมาของปารี (The Conclusion)   พบวา่ภาพประจําตอน การกลบัมาของปารี (The 

Conclusion) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสงดงันี ้

 สไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) ในช็อต (Shot) ท่ี 11-19  

 สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน(Basic Triangle) ในช็อต (Shot) ท่ี 1-9  

 สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) ในช็อต (Shot) ท่ี 18 และ19 

  

 2.2.4 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี  

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีของภาพประจําตอน การปิดเร่ือง (The 

End) พบวา่ ภาพประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) นัน้มีองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสีสว่นใหญ่

เป็นสี นํา้ตาลกลาง ทอง เขียวแก่ ขาวและดํา (Dimmer in-out) 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักของภาพและการส่ือความหมายภาพในเชิง

จติวิทยาของภาพประจาํตอน การปิดเร่ือง (The End) 

 องค์ประกอบหลกัของภาพประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) จากจํานวนภาพทัง้หมด 20 ชอ็ต 

(Shot) มีองค์ประกอบหลกัดงันี ้

   ด้านระยะของภาพ พบวา่ ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) รวมได้ 9 ชอ็ต (Shot) ภาพ มีเดียม ชอ็ต 

(Medium shot) รวมได้ 6 ชอ็ต (Shot) ภาพ คลอสอพั (Close-up) รวมได้ 3 ชอ็ต (Shot)  

 ด้านการดําเนินมมุกล้อง พบวา่ มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) รวมได้ 5 ชอ็ต 

(Shot) มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) รวมได้ 3 ชอ็ต(Shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต 

(Eye-Level Shot) รวมได้ 7 ชอ็ต (Shot) มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) รวมได้ 3 ชอ็ต(Shot)  

 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง  พบวา่ สไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) 

รวมได้ 9 ชอ็ต (Shot) สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) รวมได้ 9 ชอ็ต(Shot) 

สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) รวมได้ 2 ชอ็ต (Shot)  
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 ด้านการใช้โทนสี  พบวา่ สีสว่นใหญ่เป็นโทน  สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) ได้แก่ สีนํา้ตาล

กลาง สีทอง สีขาว และ สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) ได้แก่ สีเขียวอมเทา และ สีดํา ซึง่สามารถเฉล่ีย

เป็นอตัราสว่น สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) 3 สว่นตอ่สีในวรรณะ เย็น (Cool Tone) 2 สว่น 

 

 การส่ือความหมายภาพในเชิงจิตวิทยาของภาพประจาํตอน การปิดเร่ือง (The End)  

 ด้านระยะของภาพ ใช้ระยะของภาพแบบ  ลอง ชอ็ต (Long shot) เพ่ือแสดงอาณาบริเวณ

โดยรอบ การให้ความสําคญัของกลุม่ทหารลงักาสกุะและกระเบนในทะเล ใช้ภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium 

shot) เพ่ือให้ความสําคญักบัยะรังและองค์บรูิเป็นหลกั ใช้ภาพ คลอสอพั (Close-up) เพ่ือถ่ายทอดการ

แสดงออกทางสายตา ส่ือถึงความนยัขององค์หญิงบรูิกบัยะรัง  

 การดําเนินมมุกล้อง ใช้มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) เพ่ือแสดงความกว้าง

ของอาณาบริเวณใต้ทะเล ใช้มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle) เพ่ือแสดงออกถึงการอยูใ่ต้อํานาจ

และการแสดงออกถึงความจงรักภกัดี ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) เพ่ือเพิม่ความสําคญั

ให้กบัองค์หญิงบรูิ  ให้ดนูา่เกรงขาม  นา่นบัถือ และ เพิ่มความสําคญัให้กบักระเบน ตอนท้ายเร่ืองท่ี

ปรากฏก่อ สร้างให้เกิดความใหญ่โตของตวักระเบน ความรู้สกึคกุคาม  รู้สกึถึงความไมม่ัน่คง ถกูครอบงํา 

ภาพของตวัละครท่ีถ่ายจากด้ านลา่งจะออกมานา่กลวั  นา่เกรงขาม  ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต 

(Eye-Level Shot) เพ่ือเป็นหลกัในการดําเนินเร่ือง  

 ด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) เพ่ือ ใช้

สไตล์การจดัแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) เพ่ือแสดงแสงแหง่รัศมีให้กบัองค์หญิงบรูิ 

โดยเม่ือแสงไปสะท้อนกบัโลหะสีทองชว่ยสร้างความสง่า ความศกัดิส์ิทธ์ิให้กบัองค์หญิงบรูิ  ตลอดการ

กําหนดให้แสงท่ีสะท้อนกบัโลหะสีทองเงาให้ไปแสดงผลท่ีเหลา่ทหารอ่ืนเทา่นัน้ ในขณะท่ียะรังไมแ่สง

เงาใดๆ จงึเสริมให้ยะรังภาพดสูง่าตามองค์หญิงบรูิไปด้วย ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-

Lighting) เพ่ือสง่ผลในการสร้างความรู้สกึนุม่นวลให้กบักระเบน และในการเช่ือมโยมไปถึงการปิดเร่ือง

ในท่ีสดุ 

 และด้านการใช้โทนสี สว่นใหญ่เป็นโทน  สีในวรรณะร้อน (Warm Tone) มากกวา่สีในวรรณะ 

เย็น (Cool Tone) ซึง่จะให้ความรู้สกึก่อให้เกิดความหมายในเชงิท่ีให้ความรู้สกึก่อให้เกิดพลงัวงัชา  

ความยินดีกบัความกระฉบักระเฉง การลกึลบัและความวา่งเปลา่ 
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2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบท 

 การนําเสนอข้อมลูจากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสมัพนัธบท ของการทํางานเช่ือมโยงกนั

ระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ในภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั 

(Queens of Langkasuka) ผู้ วิจยัจะนําเสนอข้อมลูในประเดน็ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัระหวา่องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ไปตามลําดบัตอน

ตอ่ไปนี ้

 

 หมู่บ้านเลด่ะ (The Village) 

 สมัพนัธบทของภาพและบทเพลงประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่  มีความเช่ือมโยงกนัในระหวา่ง

องค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพที่เกิดขึน้ทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) 

สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทัง้หมด 8 ความเช่ือมโยงโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  0 กบัห้อง

เพลงท่ี 1   ในช็อตภาพท่ี 2 กบัห้องเพลงท่ี  2 และ ในช็อตภาพท่ี 3 กบัห้องเพลงท่ี  3-4  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 1 ในช็อตภาพท่ี  0 กบัห้องเพลงท่ี 1  เป็นการเปิดตวัเร่ิมด้วยภาพดํา 

(Black) แล้วคอ่ยๆเพิ่มแสงสวา่งขึน้ในช็อตภาพท่ี 1 ใช้มมุภาพจากด้านลา่งขึน้ไปด้านบนแบบโลว์ แอง

เจล (Low Angle) องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการคอ่ยๆเพิม่ความดงัของระดบัเสียง  

(Cresendo)ของเคร่ืองดนตรีสตริงแพด (String Pad) ซึง่เป็นกลุม่คอร์ด Em ในห้องเพลงท่ี 1 ตอ่เน่ือง

ห้องเพลงท่ี 2 โดยการเพิ่มระดบัเสียงไลจ่ากเสียงต่ําไปในระดบัเสียงท่ีสงูขึน้ได้แก่ E5-E6 

  ความเช่ือมโยงท่ี 2 ในช็อตภาพท่ี  2 กบัห้องเพลงท่ี  2 เป็นภาพตอ่เน่ืองมาจากชอ็ต

ภาพท่ี 1 โดยใช้มมุภาพในระดบัสายตาแบบ มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ค้าง

เอาไว้ องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการค้างโน้ตตวั E6 เชน่เดียวกนั 
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  ความเช่ือมโยงท่ี 3 จากชอ็ตภาพท่ี 2 ภาพในภาพประกอบไปด้วยภาพฝงูนกท่ีบนิมา

จากด้านซ้ายไปขวาจนมาอยูต่รงกลางภาพแล้วบนิกระจายออกจากกลุม่ในชอ็ตท่ี 3 องค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการกระจายโน้ต (Apaggeo)ในกลุม่คอร์ด Em6 โดยใช้เสียง ฮาร์ป (Harp) 

เป็นส่ือสมัพนัธ์แรก ซึง่ในจดุเดียวกนัยงัเป็นการเร่ิมต้นแนวทํานองหลกัของบทเพลง โดยการใช้เสียง

กลุม่เคร่ืองสาย (String section) เป็นส่ือสมัพนัธ์หลกั ซึง่เสียงกลุม่เคร่ืองสาย (String section)เช่ือม

สมัพนัธ์กบัภาพนกบนิด้วยการใช้เทคนิค การบรรเลงสําเนียงแบบการประดบัโน้ตแบบมอร์เดนต์บน  

(Upper mordent) เพ่ือเลียนเสียงร้องของนก 

 
 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization)ในช็อตภาพท่ี  4 กบัห้อง

เพลงท่ี 4   ในช็อตภาพท่ี  5-6 กบัห้องเพลงท่ี  5  ในช็อตภาพท่ี  7 กบัห้องเพลงท่ี  6 และ ในช็อตภาพท่ี  

8-11 กบัห้องเพลงท่ี  7-9  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 4 ในช็อตภาพท่ี 4-7 เป็นภาพตอ่เน่ืองกนัอยา่งรวดเร็ว จากมมุภาพ

การแทนสายตานกท่ีบนิอยูบ่นท้องฟ้าแบบมมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) คอ่ยๆขยบั

ลงใกล้มาเป็น มมุภาพในระดบัสายตาแบบ มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อต

ภาพท่ี 7-9 ในระยะท่ีจะเผยให้เห็นขนาดของบคุคลเต็ มตวัสว่นแบบภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot)แล้ว

ขยายระยะให้ใกล้เข้ามาเป็นภาพยดึเอาระยะตัง้แตห่วัเขา่หรือเอวของตวัละครขึน้ไปแบบภาพ มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot)เพ่ือเน้นในเห็นความสําคญัของตวัละครหลกัของเร่ืองเชน่ ปารีและบนิตงัตอนเดก็  

องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีสร้างทิศทางการเคล่ือนแนวทํานองใน เสียงกลุม่เคร่ืองสาย 

(String section)ให้มีทิศทางไลร่ะดบัเสียงจากสงูลงมาต่ํา (Consonant) และมีแนวทํานองเสริม  

(Counter line) ด้วยกลุม่เคร่ืองเป่าลมทองเหลืองประเภทเฟรนซ์ฮอร์น  (French horn)ในแนวลา่ง

ดําเนินคูก่นัไป โดยมีกระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ดงัตวัอยา่ง 
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 ซึ่ งเป็นกระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากบทเพลง “บนิหลา” ซึ่ งเป็น

บทเพลงสําเนียงมลายขูองศลิปินทางภาคใต้ “วงแฮมเมอร์ ” เป็นตวัสร้างบรรยากาศของร่าเริงแจม่ใส

ให้กบัภาพในช็อตภาพท่ี 4-7 
 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  12-13 

กบัห้องเพลงท่ี 9 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 5 ในช็อตภาพท่ี 12 เป็นภาพในระยะท่ีจะเผยให้เห็นขนาดของบคุคล

เตม็ตวัสว่นแบบภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) แล้วขยายระยะให้เข้าใกล้เป็นภาพขนาด คลอสอพั  

(Close-up) ในช็อตภาพท่ี 13 เพ่ือแสดงรายละเอียดหรือเน้นความสําคญัของตวัละคร เชน่ ลิ่มเค่ียม 

องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง (Oblique) โดยท่ีแนว

ทํานองกลุม่เคร่ืองสาย (String section)ซึง่เป็นแนวทํานองท่ีเป็นองค์ประกอบมากบัอากปักริยาของ 

ปารี มาตัง้แตต้่นซึง่ในภาพกําลงัจะเข้ามาสนทนากบัลิ่มเค่ียม โดยทิศทางของแนวทํานอง (Motion) มี

ทิศทาง ท่ีเคล่ือนท่ีเป็นขาลง ในขณะท่ีแนวทํานอง ของกลุม่เคร่ืองเป่าลมทองเหลือ งประเภทเฟรนซ์

ฮอร์น  (French horn) จากโน้ตปรากฏในแนวลา่งมีทิศทาง (Motion) ท่ีเคล่ือนท่ีเป็นแบบก่ึงคงท่ี 

(Conjunt Motion) ซึง่เป็นแนวทํานองท่ีเป็นองค์ประกอบมากบัอากปักริยาของ ลิ่มเค่ียม ท่ีกําลงันัง่

หลบัตาอยู ่
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  14-15 

กบัห้องเพลงท่ี 10-18 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 6 ในช็อตภาพท่ี 14-15 เป็นภาพขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือ

แสดงรายละเอียดหรือเน้นความสําคญัในบทสนทนาระหวา่งของตวั ลิ่มเค่ียม  และ ปารี องค์ประกอบ

ของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงดนตรีถาม -ตอบแบบคอนแชร์โต (Concerto) ระหวา่งแนว

ทํานองของเฟรนซ์ฮอร์น (French horn) และแนวทํานองกลุม่เคร่ืองสาย (String section) 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  16-17 

กบัห้องเพลงท่ี 18 ในช็อตภาพท่ี 18-19 กบัห้องเพลงท่ี 19-22 และ ในช็อตภาพท่ี  20 กบัห้องเพลงท่ี 23 

ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 7 ในช็อตภาพท่ี 16-19 เป็นการดําเนินภาพใช้เพ่ือรักษาขนาดของตวั

ละครในขณะเคล่ือนไหว รวมถึงใช้ในฉากสนทนาระหวา่งตวัละคร โดยจะใช้ระยะภาพในแบบภาพ 

มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) สลบักนักบัภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) โดยในช็อตภาพท่ี 18 ใช้การ

สร้างความสําคญัในกบัตวัละครในภาพท่ีมีมากกวา่หนึง่ด้วยภาพ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) 

โดยจะเน้นความสําคญัไปท่ีตวัลิม่เค่ียมเป็นหลกั ด้วยอากปักริยาท่ีกําลงัจะลกุขึน้ยืนด้วยอาการแบบไม่

มัน่คง องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธี การใช้อตัราจงัหวะผสมจาก 3/4  มา 2/4 ทําให้การ

เคล่ือนท่ีของทํานองมีลกัษณะท่ีรับไปกบัอากปักริยาของตวัละคร 

  ความเช่ือมโยงท่ี 8 ในช็อตภาพท่ี 20 เป็นการดําเนินภาพใช้เพ่ือรักษาขนาดของตวัละคร

ในขณะเคล่ือนไหว รวมถึงใช้ในฉากสนทนาระหวา่งตวัละครในวงท่ีกว้างขึน้ โดยจะใช้ระยะภาพใน

แบบภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) ซึง่ในช็อตภาพท่ี 20 เป็นสดุท้ายของตอน ซึง่เป็นการจบของตอน 

องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ พฒันาแนวทํานองด้วยวิธีแบบแคนอน (Canon) ใน

แนวทํานองของ เฟรนซ์ฮอร์น  (French horn) กบัแนวทํานองกลุม่เคร่ืองสาย (String section) และ

วิธีการหนว่งจงัหวะให้ช้าลง (Ritard) 
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สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบทของตอนหมู่บ้านเลด่ะ (The Village) 

 การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่องค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ

ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ของตอนหมูบ้่านเลดะ่  (The Village) สามารถสรุปเป็นวิธีการ

ออกมาได้ทัง้หมด 11 วิธีการความเช่ือมโยงดงันี ้

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการคอ่ยๆเพิ่ม

ความดงัของระดบัเสียง (Cresendo)ของเคร่ืองดนตรีสตริงแพด (String Pad) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการคอ่ยๆ

เพิ่มแสงสวา่งขึน้จากมืดไปสวา่ง (Dimmer in) ตามทิศทางของแสง 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนินทิศทาง

ของระดบัเสียง  (Pitch)จากเสียงต่ําไปในระดบัเสียงท่ีสงูขึน้ เพ่ือสมัพนัธ์กบัการดําเนิน มมุภาพจาก

ด้านลา่งขึน้ไปด้านบนแบบโลว์ แองเจล (Low Angle)  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ ด้วยวิธีการค้างเสียงของ

โน้ต (Pedal tone) เอาไว้เพ่ือสมัพนัธ์กบัการดําเนินมมุภาพในระดบัสายตาแบบมมุภาพแบบ อาย ลีเวล 

ชอ็ต (Eye-Level Shot) ค้างไว้  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการกระจายโน้ต 

(Apaggeo)เสียง ฮาร์ป (Harp)เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของภาพฝงูนกท่ีบนิแยกกระจายออกจากกลุม่  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงกลุม่

เคร่ืองสาย (String section)บรรเลงสําเนียงด้วยเทคนิคการประดบัโน้ตแบบมอร์เดนต์บน  (Upper 

mordent) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเลียนเสียงร้องของนก 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธี สร้างทิศทางการ

เคล่ือนแนวทํานองสองแนวทํานอง ในเสียงกลุม่เคร่ืองสาย (String section)ในแนวบน และกลุม่เคร่ือง

เป่าลมทองเหลืองประเภทเฟรนซ์ฮอร์น  (French horn) ในแนวลา่ง ดําเนินคูก่นัไปในทิศทางแบบตรง

ข้าม (Contrary) ในลกัษณะท่ีแยกออกแล้วเข้าหากนั  เพ่ือสมัพนัธ์กบั การดําเนินภาพภาพ ลอง ช็อต 

(Long shot) แล้วลดขนาดภาพมาเป็นแบบภาพ มีเดียม ช็อต (Medium shot) เพ่ือเน้นในเห็นความสําคญั

ของตวัละครหลกั  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้กระสวนจงัหวะ 

(Rhythmic) ท่ีสนกุ เพ่ือสมัพนัธ์กบัการให้แสงแบบเดย์ไลท์ (Day Light) ท่ีสร้างบรรยากาศให้กบัภาพท่ี

ต้องการบรรยากาศของความร่าเริงแจม่ใส 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนทํานอง

สองแนวแบบเฉียง (Oblique) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของตวัละครสองตวัละคร โดยท่ีฝ่ายหนึง่

เคล่ือนท่ีเข้าหาและอีกฝ่ายหนึง่ไมไ่ด้เคล่ือนท่ี  
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  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 การใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ ด้วยวิธีการใช้ทํานอง

ดนตรีถาม-ตอบแบบคอนแชร์โต (Concerto) ระหวา่งแนวทํานองของ เฟรนซ์ฮอร์น (French horn) และ

แนวทํานองกลุม่เคร่ืองสาย (String section) เพ่ือสมัพนัธ์ด้วยการส่ือแทนการสนทนาระหวา่งตวัละคร 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 10 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้อตัรา

จงัหวะผสมจาก 3/4  มา 2/4 เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของตวัละครท่ีกําลงัจะลกุขึน้ยืนด้วยอาการ

แบบไมม่ัน่คง ทําให้การเคล่ือนท่ีของทํานองมีลกัษณะท่ีรับไปกบัอากปักริยาของตวัละคร 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 11 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสัมพนัธ์ด้วยวิธีการ พฒันาแนว

ทํานองด้วยวิธีแบบแคนอน (Canon) ในแนวทํานองของ เฟรนซ์ฮอร์น  (French horn) กบัแนวทํานอง

กลุม่เคร่ืองสาย (String section) และใช้วิธีการหนว่งจงัหวะให้ช้าลง (Ritard) ) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการจบ

เพ่ือเน้นความสําคญัให้นา่สนใจด้วยเร่ืองราวท่ีใหญ่โตย่ิงขึน้ 
 

 ลังกาสุกะ (Langkasuka) 

 สมัพนัธบทของภาพและบทเพลงประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) มีความเช่ือมโยงกนั

ในระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีเกิดขึน้ทํางานพร้อมกนั  

(Synchronization) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทัง้หมด 6 ความเช่ือมโยงโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  0-1 กบั

ห้องเพลงท่ี 1-2 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 1 ในช็อตภาพท่ี 0 กบัห้องเพลงท่ี 1เป็นการเปิดตวัเร่ิมด้วยภาพดํา 

(Black) แล้วคอ่ยๆเพิ่มแสงสวา่งขึน้ในช็อตภาพท่ี 1 กบัห้องเพลงท่ี 2 จากมมุภาพการแทนสายตานกท่ี

บนิอยูบ่นท้องฟ้าแบบมมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) โดยภาพท่ีปรากฏเป็นภาพนิ่ง

ค้างไว้ องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการรูดเสียง (Glissando)ของเคร่ืองดนตรีฮาร์ป (Harp) 

ไปเช่ือมโยงกบัเสียงฉาบใหญ่ในช็อตภาพท่ี 1  
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  จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  1 กบัห้อง

เพลงท่ี 2-9 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 2 ในช็อตภาพท่ี 1 กบัห้องเพลงท่ี 2-9 ใช้ขนาดภาพแบบ เอ็กธีม  ลอง 

ชอ็ต (Extreme long shot) มมุภาพเป็นการแทนสายตานกท่ีบนิอยูบ่นท้องฟ้าแบบมมุภาพแบบ เบริดส์ 

อาย วิว (Bird’s Eye View) โดยภาพท่ีปรากฏเป็นภาพนิ่งค้างไว้ องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์

ด้วยวิธีการบรรเลงในทํานองท่ีประพนัธ์ขึน้  ใช้บนัไดเสียง  (Scale) D Natural minor เพ่ือจงใจให้จดจํา

ด้วยการสร้างบรรยากาศและทํานองเอาไว้ โดยเคร่ืองดนตรีท่ี ทํางานพร้อมกบัภาพ (Synchronization) 

จะเป็นเคร่ืองในกลุม่ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย (Gong Ageng) 

 
 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  3 กบัห้อง

เพลงท่ี 13-17  ได้ดงันี ้
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  ความเช่ือมโยงท่ี 3 ในช็อตภาพท่ี  3 ใช้มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) ท่ีส่ือ

ความหมายการลดความสําคญัในบทบาทของบรรดาเหลา่ทหาร การให้แสงในภาพเป็นสไตล์การจดั

แสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) ท่ีส่ือถึงการตกอยูภ่ายใต้เงาอํานาจ องค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนนิคอร์ดแบบเพดเดลิคอร์ด (Pedal Chord) เป็นหลกั 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  5-6 กบั

ห้องเพลงท่ี 19-27  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 4 ในช็อตภาพท่ี 5 และ 6 กบัห้องเพลงท่ี 19-27  เป็นการดําเนินภาพ

ใช้เพ่ือรักษาขนาดของตวัละครในขณะเคล่ือนไหว รวมถึงใช้ในฉากสนทนาระหวา่งตวัละคร โดยจะใช้

ระยะภาพในแบบภาพ มีเดียม ช็อต (Medium shot) แล้วเข้าหาภาพในระยะคลอสอพั (Close-up) 

เพ่ือแสดงรายละเอียดหรือเน้นความสําคญัในบทสนทนาระหวา่ง ยะรัง และ ยะหร่ิง องค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ คอ่ยๆลดระดบัชว่งเสียง (Pitch)จาก C#5 ลงไปถึง F#4 เพ่ือลด

ความสําคญัของแนวทํานองลง แล้วสร้างความสําคญัให้กบับทสนทนา (Dialogue) 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  12 กบั

ห้องเพลงท่ี 42 ในช็อตภาพท่ี  13-14 กบัห้องเพลงท่ี 43-44 ในช็อตภาพท่ี  15 กบัห้องเพลงท่ี 44-45 ได้

ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 5 ในช็อตภาพท่ี  12, 13 และ 14 เป็นการดําเนินภาพใช้เพ่ือรักษา

ขนาดของตวัละครโดยจะใช้ระยะภาพในแบบภาพ มีเดียม ช็อต (Medium shot) โดยมีวตัถปุระสงค์ให้

เห็นการแสดงออกทางสีหน้าท่ีเคร่งขรึมของตวัละคร องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ

ดําเนนิทํานองแบบโน้ตตอ่โน้ตโดยอตัราความยาวของโน้ตเทา่ 4 จงัหวะมีอตัราท่ีเทา่กนัทัง้หมด   

ในขณะท่ีช็อตภาพท่ี  16 ใช้ในกลุม่ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) เป็น

ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  

(Synchronization) 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  19 กบั

ห้องเพลงท่ี 47-49   ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 6 ในช็อตภาพท่ี  17 และ 19 เป็นการดําเนินภาพใช้เพ่ือรักษาขนาด

ของตวัละครโดยจะใช้ระยะภาพในแบบภาพ มีเดียม ช็อต (Medium shot) โดยมีวตัถปุระสงค์ให้เห็น

การแสดงออกทางสีหน้าของตวัละครเชน่ องค์รายาฮีเจา โดยในช็อตภาพท่ี  19 องค์รายาฮีเจา  

แสดงออกทางสายตาด้วยอาการตกใจหวาดกลวั องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการคอ่ยๆ  

เพิม่เสียงรัวเสียงกลองยา่นเสียงต่ํา 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบทของตอนลังกาสุกะ (Langkasuka) 

 การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่องค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ

ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ของตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) สามารถสรุปเป็นวิธีการ

ออกมาได้ทัง้หมด 8 วิธีการความเช่ือมโยงดงันี ้

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการรูดเสียง (Glissando) 

ของเคร่ืองดนตรีฮาร์ป (Harp) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการคอ่ยๆเพิ่มแสงสวา่งขึน้จากมืดไปสวา่ง (Dimmer in) 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงฉาบใหญ่

เพ่ือสมัพนัธ์กบัขนาดภาพท่ีต้องการเน้นให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาลอยา่งภาพแบบ  เอ็กธีม ลอง 

ชอ็ต (Extreme long shot)  



360 

 
  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ประพนัธ์

ทํานองท่ีมีรูปแบบท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแปลกใหมน่า่สนใจ  เพ่ือสมัพนัธ์กบั ความต้องการให้

จดจําในภาพลกัษณ์และบรรยากาศแรกท่ีปรากฏของสถานท่ีหรือบคุคลสําคญัในสถานท่ีนัน้ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบข องดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธี ใช้เคร่ืองดนตรีใน

กลุม่ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) มาทํางานพร้อมกบัภาพ  

(Synchronization) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเช่ือมตอ่กบัภาพในชอ็ตภาพตา่งๆ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนินคอร์ด

แบบเพดเดลิคอร์ด (Pedal Chord) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการส่ือความหมายในเชิงจิตวิทยาท่ีแสดงถึงการตก

อยูภ่ายใต้เงาอํานาจในการให้แสงในสไตล์การจดัแสงแบบเซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting)  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ คอ่ยๆลดระดบั

ชว่งเสียงจากเสียงยา่นสงูลงไปเสียงยา่นต่ํา (Pitch) เป็นการลดความสําคญัของแนวทํานองลง แล้วให้

ความสําคญัให้กบับทสนทนา (Dialogue) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการใช้ ภาพแบบคลอสอพั (Close-up) เพ่ือ

แสดงรายละเอียดหรือเน้นความสําคญัในบทสนทนา (Dialogue) 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนินทํานอง

แบบโน้ตตอ่โน้ตโดยอตัราความยาวของโน้ตเทา่กบั 4 จงัหวะเป็นอตัราท่ีเทา่กนัทัง้หมด เพ่ือสมัพนัธ์กบั

การดําเนินภาพในระยะภาพในแบบภาพ มีเดียม ช็อต (Medium shot) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เห็น

การแสดงออกทางสีของตวัละคร   

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการคอ่ยๆเพิ่มเสียง

รัวเสียงกลองยา่นเสียงต่ํา  เพ่ือสมัพนัธ์กบัการแสดงออกทางสีหน้าของตวัละครเชน่ องค์รายาฮีเจา ท่ี

แสดงออกทางสายตาด้วยอาการตกใจหวาดกลวั  

 

 พันธมติรแห่งนครลังกาสุกะ (Royal Banquet) 

 สมัพนัธบทของภาพและบทเพลงประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) 

มีความเช่ือมโยงกนัในระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีเกิดขึน้

ทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทัง้หมด 8 ความเช่ือมโยงโดยมี

รายละเอียดดงันี ้
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  1-2 กบั

ห้องเพลงท่ี 2-3 และ ในช็อตภาพท่ี 3-4  กบัห้องเพลงท่ี 3-4   ได้ดงันี ้ 

  ความเช่ือมโยงท่ี 1 ในช็อตภาพท่ี 1 และ 2 เป็นการเช่ือมโยงกนัระหวา่งในช็อตภาพท่ี 

1ไปยงัในช็อตภาพท่ี 2 โดยใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการรูดเสียง  (Glissando)ของ

เคร่ืองดนตรีฮาร์ป (Harp) ไปปรากฏในช็อตภาพท่ี 2 ซึ่ งเป็นมมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye 

View) โดยภาพท่ีปรากฏเป็นภาพน่ิงค้างไว้  องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ ด้วยวิธีการบรรเลง

แบบการกระจายวนโน้ตในคอร์ด C6 ด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีประเภทกลุม่ชวาฆ้อง (Java Gong)  

  ความเช่ือมโยงท่ี 2 ในช็อตภาพท่ี 3 เป็นภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) และการให้แสง

ในภาพเป็นสไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) ท่ีส่ือถึงการตกอยูภ่ายใต้เงา

อํานาจ  ในตอนท้ายของช็อตภาพท่ี 3 มีการเช่ือมไปช็อตภาพท่ี 4 ด้วยองค์ประกอบของดนตรี เช่ือม

สมัพนัธ์ด้วยวิธีการรูดเสียง (Glissando)ของเคร่ืองดนตรีฮาร์ป (Harp) อีกครัง้   
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  4 กบัห้อง

เพลงท่ี 4-6 และในช็อตภาพท่ี 6 กบัห้องเพลงท่ี 7-9  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 3 ในช็อตภาพท่ี 4-6 เป็นภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) และ มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) โดยมีวตัถปุระสงค์ให้เห็นการแสดงออกทางสีหน้าของตวัละครเชน่ องค์รายาฮีเจา 

และการให้แสงหลกัพืน้ฐานซึง่ประกอบด้วย แสงหลกั แสงเสริม และ แสงจากด้านหลงั  ชว่ยเสริมความ

สง่างามให้กบัองค์รายาฮีเจาในการเสดจ็พระราชดําเนิน องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้ วย

วิธีการบรรเลงแบบการกระจายวนโน้ตในคอร์ด C6 ด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีประเภท กลุม่ชวาฆ้อง  (Java 

Gong) เป็นหลกัเหมือนเดมิ 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  7-8 กบั

ห้องเพลงท่ี 10-15  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 4 ในช็อตภาพท่ี 7 ใช้ภาพแบบมีเดียม ช็อต (Medium shot) โดยมี

วตัถปุระสงค์ให้เห็นการแสดงออกทางสีหน้าของตวัละครเชน่ องค์รายาฮีเจาทรงแย้มพระสรวลชว่ยลด

บรรยากาศท่ีเคร่งขร่ึมให้ดู สดใสมากขึน้ องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนเสียง

เคร่ืองดนตรีนําจาก กลุม่ชวาฆ้อง  (Java Gong) มาเป็นกลุม่เคร่ืองสาย (String section) โดยใช้ชว่ง  

(Range) แนวทํานองท่ีสงูขึน้ด้วย 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  9 กบัห้อง

เพลงท่ี 15  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 5 ในช็อตภาพท่ี 9 ใช้ภาพแบบมีเดียม ช็อต (Medium shot) โดยมี

วตัถปุระสงค์ให้เห็นการแสดงออกทางสีหน้าของตวัละครเชน่ องค์หญิงบรูิ  เป็นการเช่ือมโยงกนัระหวา่ง

ในช็อตภาพท่ี 8ไปยงัในช็อตภาพท่ี 9 โดยใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเป็นเปล่ียน

คอร์ดแบบบนัไดเสียงร่วม (Relative key) จากคอร์ด F ไมเนอร์ เป็นคอร์ด F เมเจอร์ เป็นการสร้างโทน

เสียงท่ีชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่งขององค์รายาฮีเจาและองค์หญิงบรูิอยา่งชดัเจน 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization)ในช็อตภาพท่ี  9 กบัห้อง

เพลงท่ี 16 ในช็อตภาพท่ี  10 กบัห้องเพลงท่ี 18 ในช็อตภาพท่ี  13 กบัห้องเพลงท่ี 20 ในช็อตภาพท่ี  14 

กบัห้องเพลงท่ี 22 และ ในช็อตภาพท่ี 18-19  กบัห้องเพลงท่ี  33-34  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 6 ในช็อตภาพท่ี  9 กบัห้องเพลงท่ี 16 ในช็อตภาพท่ี  10 กบัห้องเพลง

ท่ี 18 ในช็อตภาพท่ี  13 กบัห้องเพลงท่ี 20 ในช็อตภาพท่ี  14 กบัห้องเพลงท่ี 22 และ ในช็อตภาพท่ี  18-

19 กบัห้องเพลงท่ี 33-34 ใช้ระยะภาพท่ีหลากหลายสลบัไปมา โดยจะเน้นไปท่ีกนัสนทนาขององค์หญิง

บรูิ กบัพนัธมติรท่ีหลากหลายโดยภาพรวมของตอนนีต้้องการสร้าง ภาพลกัษณ์ท่ีชาญฉลาดในกบัองค์

หญิงบรูิเป็นสําคญั  องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ชว่งเสียง (Range) ของแนว

ทํานองในกลุม่เคร่ืองสาย (String section) ท่ีกว้าง และประกอบด้วยและแนวทํานองเสริม (Counter 

line) ในกลุม่ชวาฆ้อง (Java Gong) มาสร้างมติ ิให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้   และใช้วิธียืดจํานวน

ห้องเพลงเชน่ จากคอร์ดดําเนนิ  D 2 ห้องเพลง แล้วตามด้วย  Eb 2 ห้องเพลงพฒันาเป็น  D 4 ห้อง

เพลง แล้วตามด้วย  Eb  2  ห้องเพลง ตามด้วย  F 2  ห้องเพลงจบท่ี Gm เป็นต้น 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั (Synchronization) ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 7 ในช็อตภาพท่ี 20 กบัห้องเพลงท่ี 37 ใช้ภาพแบบมีเดียม ช็อต  

(Medium shot) โดยมีวตัถปุระสงค์ให้เห็นการแสดงออกทางสีหน้าของลิ่มกอเนียว ซึง่จะเป็นสนทนาใน

สาระสําคํญเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัการตามหาลิ่มเค่ียม  องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วย

วิธีการเปล่ียนกญุแจเสียง แบบไมมี่คอร์ดร่วม  (Direct modulation) จาก Eb ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 6 ในบนัได

เสียง G Harmonic minor มาเป็นคอร์ด E ซึง่เป็นคอร์ดในบนัไดเสียง B Major) 
 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั (Synchronization) ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 8 ในช็อตภาพท่ี 21-22 กบัห้องเพลงท่ี 45 ใช้ภาพแบบมีเดียม ช็อต 

(Medium shot) โดยมีวตัถปุระสงค์ให้เห็นการแสดงอ อกทางสีหน้าและการสนทนาในสาระสําคั ญ

ระหวา่งลิ่มกอเนียวและองค์หญิงบรูิในเร่ืองราวท่ีเก่ียวข้องกบัการตามหาลิ่มเค่ียม ซึง่องค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ คอ่ยๆลดระดบัชว่งเสียง (Pitch) เพ่ือลดความสําคญัของแนวทํานองลง 

แล้วสร้างความสําคญัให้กบับทสนทนา (Dialogue) 
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สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบทของตอนพันธมิตรแห่งนครลังกาสุกะ 

(Royal Banquet) 

 การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่องค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ

ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ของตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) 

สามารถสรุปเป็นวิธีการออกมาได้ทัง้หมด วิธีการความเช่ือมโยงดงันี ้

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิ ธีการรูดเสียง  

(Glissando)ของเคร่ืองดนตรีฮาร์ป (Harp) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเช่ือมตอ่ระหวา่งภาพในสถานท่ีหนึง่ไป

ยงัภาพอีกสถานท่ีหนึง่  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการบรรเลงแบบ

การกระจายวนโน้ตในคอร์ดเมเจอร์ (C6) ด้วยเสียงเคร่ื องดนตรีประเภท กลุม่ชวาฆ้อง  (Java Gong) 

เพ่ือสมัพนัธ์กบัความต้องการสร้างบรรยากาศให้ผอ่นคลายขึน้ เพ่ือโยงเข้าไปสูบ่รรยากาศของงานเลีย้ง

ต้อนรับ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการบรรเลงแบบ

การกระจายวนโน้ตในคอร์ดเมเจอร์ (C6) ด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีประเภท กลุม่ชวาฆ้อง  (Java Gong) 

เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาการเสดจ็พระราชดําเนินขององค์รายาฮีเจา 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนเสียง

เคร่ืองดนตรีนําจาก กลุม่ชวาฆ้อง  (Java Gong) มาเป็นกลุม่เคร่ืองสาย (String section) โดยใช้ชว่ง  

(Range) แนวทํานองท่ีสงูขึน้ด้วย เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาการแสดงออกทางสีหน้าขององค์รายาฮี

เจาทรงแย้มพระสรวลชว่ยลดบรรยากาศท่ีเคร่งขร่ึมให้ดสูดใสมากขึน้ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเป็ นเปล่ียน

คอร์ดแบบบนัไดเสียงร่วม (Relative key) จากคอร์ด F ไมเนอร์ เป็นคอร์ด F เมเจอร์ เพ่ือสมัพนัธ์กบั

เป็นการสร้างโทนเสียงท่ีชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่งขององค์รายาฮีเจาและองค์หญิงบรูิอยา่งชดัเจน 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิ ธีการใช้ชว่งเสียง 

(Range) ของแนวทํานองในกลุม่เคร่ืองสาย (String section) ท่ีกว้างซึง่ประกอบด้วยแนวทํานองเสริม 

(Counter line) ในกลุม่ชวาฆ้อง (Java Gong) มาสร้างมติิ ให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้   และเสริม

ด้วยการใช้วิธียืดจํานวนห้องเพลง เพ่ือสมัพนัธ์กบั การใช้ระยะภาพท่ีหลากหลายสลบัไปมาในอากปั

กริยาของสนทนาขององค์หญิงบรูิ กบัพนัธมติรท่ีหลากหลายในความต้องการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีชาญ

ฉลาดในกบัองค์หญิงบรูิ 
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  วิธีการเช่ือมโยงท่ี  7 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนกญุแจ

เสียง แบบไมมี่คอร์ดร่วม  (Direct modulation) จาก Eb ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 6 ในบนัไดเสียง  G Harmonic 

minor มาเป็นคอร์ด E ซึง่เป็นคอร์ดในบนัไดเสียง  B Major) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการแสดงออกทางสีหน้า

และให้ความสําคญักบัลิ่มกอเนียว ซึง่เป็นการสนทนาในสาระสําคญัท่ีสดุในตอนคือ เร่ืองราวท่ีเก่ียวข้อง

กบัการตามหาลิ่มเค่ียม 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ คอ่ยๆลดระดบั

ชว่งเสียง (Pitch) เพ่ือลดความสําคญัของแนวทํานองลง แล้วสร้างความสําคญัให้กบับทสนทนา  

(Dialogue) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการสนทนาในสาระสําคํญระหวา่งลิ่มกอเนียวและองค์หญิงบรูิในเร่ืองราวท่ี

เก่ียวข้องกบัการตามหาลิม่เค่ียม 

 

  วิชาดูหลํ่าและการเจริญวัยของปารี (Doolum) 

 สมัพนัธบทของภาพและบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) 

มีความเช่ือมโยงกนัในระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีเกิดขึน้

ทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทัง้หมด  16 ความเช่ือมโยงโดยมี

รายละเอียดดงันี ้

      
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  0 กบัห้อง

เพลงท่ี 1-3 และ ในช็อตภาพท่ี 1 กบัห้องเพลงท่ี 4  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 1 ในช็อตภาพท่ี  0 กบัห้องเพลงท่ี 1-3 ใช้ภาพแบบมีเดียม ช็อต  

(Medium shot) โดยมีวตัถปุระสงค์ให้เห็นการแสดงออกทางสีหน้าและการสนทนาในสาระสําคญัของ 

รายาฮีเจา และการให้แสงในภาพเป็นสไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) ท่ีส่ือ



368 

 
ถึงการตกอยูภ่ายใต้เงาอํานาจหรือการมีนยัแอบแฝง  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย

วิธีการใช้เสียงรัวกลองทมิปานี  (Roll Timpani) ยา่นเสียงต่ํา สร้างบรรยากาศให้ดอูมึครึม แล้วคอ่ยๆ

เพิม่ความดงัขึน้ (Cresendo)  

  ความเช่ือมโยงท่ี 2 ตอ่เน่ืองจากในช็อตภาพท่ี  0 ไปจนถึงชอ็ตภาพท่ี 1 ใช้ภาพ ดีพ 

โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) และการให้แสงในภาพเป็นสไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ 

(Semi silhouetting) เพ่ือเป็นการเปิดตวัเจ้าชายราไว ในภาพเป็นอากปักริยาท่ีเจ้าชายราไวกําลงัเปิด

ประตอูอกมาจากเรือ องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงฉาบแบบหยาบกระด้าง 

โดยในจดุนีถื้อเป็นการเร่ิมต้นของบทเพลง 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  1 กบัห้อง

เพลงท่ี 5-7 ในช็อตภาพท่ี 2 กบัห้องเพลงท่ี  8 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 3 ในช็อตภาพท่ี  2 ใช้ภาพแบบมีเดียม ช็อต (Medium shot) โดยมี

วตัถปุระสงค์ให้เห็นการแสดงออกทางสีหน้าของเจ้าชายราไว องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย

วิธีการในเสียงเกชาป่ี (Kecapi) และเสียงฉาบแบบหยาบกระด้าง เพ่ือเสริมสร้างแสดงประกอบบคุคลิก

ให้กบัเจ้าชายราไว 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  6-9 กบั

ห้องเพลงท่ี 9-10  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 4 ในช็อตภาพท่ี 6-9 เป็นภาพขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือแสดง

รายละเอียดในใบหน้าของอีกาดํา ท่ีแสดงอากปักริยาในการพยายามฟังเสียงจากใต้ทะเล ซึง่พลงัอํานาจ

ท่ีเกินจริงซึง่เป็นสว่นหนึง่ของวิชาดหูล่ํา  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้กระสวน

จงัหวะ (Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) เพ่ือแทนเสียงพลงัอํานาจท่ีเกินจริงซึง่เป็น

สว่นหนึง่ของวิชาดหูล่ํา 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  3-10 กบั

ห้องเพลงท่ี 13  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 5 ในช็อตภาพท่ี  3-10 ใช้ภาพแบบภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) โดย

ภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองกลุม่คนท่ีร่วมประกอบอยูใ่นภาพ โดยจะเน้นไปท่ีกิจกรรมท่ีร่วมกนัทํา 

ซึง่ในภาพเป็นกิจกรรมท่ีกลุม่นีกํ้าลงัค้นหามหาปืนใหญ่จมอยู่ใต้ทะเลลกึ   องค์ประกอบของดนตรีเช่ือม

สมัพนัธ์ด้วย ลีลาการบรรเลงของขลุย่ซูหลิง (Suling) ท่ีบรรเลงโน้ตเป็นลกัษณะวนไปมาอยู ่ 4 ตวัโน้ต 

(Fb Eb Gb G)  

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  6-9 กบั

ห้องเพลงท่ี 16-21  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 6 ภาพยนตร์กลบัมาในชอ็ตภาพท่ี  6-9 ซึง่องค์ประกอบภาพใช้

องค์ประกอบแบบเดมิ แตใ่นองค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ลีลาการบรรเลงของขลุย่ซู

หลิง (Suling) ท่ีบรรเลงโน้ตเป็นลกัษณะวนไปมาอยู ่ 4 ตวัโน้ต (Fb Eb Gb G) ยงัคงเดมิแตมี่การ

เปล่ียนรูปแบบของกระสวนจงัหวะโดยไปให้สําคญักลุม่เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฆ้อง (Gong 

Ageng)และเสียงฉ่ิง 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  12 กบั

ห้องเพลงท่ี 29 ในช็อตภาพท่ี  13 กบัห้องเพลงท่ี 30 ในช็อตภาพท่ี  14 กบัห้องเพลงท่ี 31-32 ในช็อต

ภาพท่ี 15 กบัห้องเพลงท่ี 32  ในช็อตภาพท่ี 17-19 กบัห้องเพลงท่ี 37-40 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 7 ภาพยนตร์กลบัมาในชอ็ตภาพท่ี  12-19 ใช้องค์ประกอบภาพท่ี

หลากหลายอาทเิชน่ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot), ลอง ชอ็ต (Long shot), ภาพ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต 

(Extreme long shot) การให้แสงมีทัง้แบบ โลว์คีย์ (Low key)และ ไฮคีย์ (High key) โดยองค์ประกอบ

ด้านภาพท่ีเน้นเพ่ือสร้างบรรยากาศเป็นสว่นใหญ่ ซึง่ความสําคญัในตอนนีจ้ะเน้นเร่ืองอากปักริยาของ

ตวัละครในภาพมากกวา่เชน่การฟังเสียงใต้ทะเล , การดํานํา้  โดยองค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์

ด้วยวิธีการบรรเลงโน้ตแบบซํา้ (Repeat) ด้วยเสียง เคร่ืองประกอบจงัหวะ ไม้มีระดบัเสียง (Wood 

Percussion) แล้วคอ่ยลดระดบัเสียง (Pitch)จากสงูลงต่ํา นอกจากนัน้ในความแตกตา่งของกลุม่คนทัง้ 

2 กลุม่จะใช้วิธีสร้างกระสวนจงัหวะท่ีแตกตา่งกนัเชน่ในกลุม่ของปารีจะใช้เสียงฆ้องตีค้างไว้ 8 จงัหวะ

แล้วเปล่ียนระดบัเสียง(Pitch)ลง ในกลุม่ของอีกาดําจะใช้เสียงกลองเน้นทกุจงัหวะท่ี  1 และ 3 ของห้อง

เพลง 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  26 กบั

ห้องเพลงท่ี 51 ในช็อตภาพท่ี 27 กบัห้องเพลงท่ี 53-54 และในช็อตภาพท่ี  28 กบัห้องเพลงท่ี 55-56 ได้

ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 8 ในช็อตภาพท่ี 26 ใช้ภาพแบบภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) ท่ีต้องการ

ให้เห็นภาพในมมุกว้างเพ่ือแสดงความใหญ่ในภาพ  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้

กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) ชว่ยเสริมสร้างในภาพดใูหญ่และ

คกึคกัย่ิงขึน้ โดยท่ีแนวทํานองของ เคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง (Wood Percussion) ยงัคง

บรรเลงแนวทํานองเหมือนเดมิ และใช้ภ าพแบบมีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ในช็อตภาพท่ี  27 โดยมี

วตัถปุระสงค์ให้เห็นการแสดงออกทางสีหน้าของปารี 
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  สลบัด้วยชอ็ตภาพท่ี  28 ใช้ภาพแบบมีเดียม ช็อต (Medium shot) ใช้แนวทํานองของ

เคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง (Wood Percussion) ยงัคงบรรเลงแนวทํานองเหมือนเดมิแต่

เปล่ียนบรรยากาศใต้นํา้เสียงเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฆ้อง (Gong)และเสียงฉ่ิง 

 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  30 

กบัห้องเพลงท่ี 59-61 และในช็อตภาพท่ี 34 กบัห้องเพลงท่ี 69-70 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 9 ในช็อตภาพท่ี  30 และ 34 เป็นภาพขนาด  คลอสอพั (Close-up) 

เพ่ือแสดงรายละเอียดในใบหน้าของอีกาดํา  และ ภาพแบบภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) ท่ีต้องการให้

เห็นภาพในมมุกว้าง ภาพ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) เป็นภาพเพ่ือให้เห็นถึงความลกึของจดุ

ท่ีมหาปืนใหญ่จมลง  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเน้นเสียงฉาบด้วยการตีแบบ

กระแทกกระทัน่ เพ่ือเน้นภาพของอีกาดําและมหาปืนใหญ่ 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  36 

กบัห้องเพลงท่ี 74 ในช็อตภาพท่ี 37-38 กบัห้องเพลงท่ี 75-77 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 10 ในช็อตภาพท่ี 36 ใช้ขนาดภาพแบบภาพ  เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต  

(Extreme long shot)เพ่ือแสดงความกว้างใหญ่ ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-

Exposure) ใช้เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีนา่ต่ืนกลวั  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi 

silhouetting) เพ่ือแสดงการอยูใ่ต้อํานาจ  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ  อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) 

เพ่ือสง่ผลถึงการบอกเป็นนยัถึงความศกัดิส์ิทธ์ิ ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) 

เพ่ือสง่ผลในการสร้างความรู้สกึนุม่นวล  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เพียงเสียง

กลุม่ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย (Gong Ageng) เทา่นัน้ 
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  ความเช่ือมโยงท่ี 11 ในช็อตภาพท่ี 37-38 ใช้ขนาดภาพแบบภาพ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต 

(Extreme long shot)เพ่ือแสดงความกว้างใหญ่ ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-

Exposure) ใช้เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีนา่ต่ืนกลวั  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi 

silhouetting) เพ่ือแสดงการอยูใ่ต้อํานาจ  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ  อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) 

เพ่ือสง่ผลถึงการบอกเป็นนยัถึงความศกัดิส์ิทธ์ิ ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) 

เพ่ือสง่ผลในการสร้างความรู้สกึนุม่นวล องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ เสียงกลุม่ฆ้อง

หลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย (Gong Ageng) และนําแนวทํานองของขลุย่ซูหลิง(Suling)กลบัมา

ใช้ประกอบอากปักริยาการดํานํา้ของปารี 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  39 กบั

ห้องเพลงท่ี 83 ในช็อตภาพท่ี 40 กบัห้องเพลงท่ี  84 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  12 ในช็อตภาพท่ี  39 และ 40 เป็นภาพแบบมีเดียม ชอ็ต (Medium 

shot) โดยมีวตัถปุระสงค์ให้เห็นการแสดงออกทางสีหน้าของอีกาดําและเจ้าชายราไว องค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเน้นเสียงฉาบด้วยการตีแบบกระแทกกระทัน่ เพ่ือเน้นภาพของความ

เจบ็ปวดของอีกาดํา 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  43 กบั

ห้องเพลงท่ี 91 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  13 ในช็อตภาพท่ี  43 เป็นภาพแบบมีเดียม ชอ็ต (Medium shot) 

โดยมีวตัถปุระสงค์ให้เห็นการแสดงความสําคญัให้กบัปารี องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย

วิธีการใช้การบรรเลงแนวทํานองด้วยเสียงป่ีเซรูไน (Serunai)ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีประจําตวัของปารี 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  44-47 

กบัห้องเพลงท่ี 92-93  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  14 ในช็อตภาพท่ี  44-47 เป็นภาพแบบมีเดียม ชอ็ต (Medium shot) 

โดยมีวตัถปุระสงค์ให้เห็นการแสดงความสําคญัให้กบัป ารี ท่ีภาพยนตร์กําลงัแสดงให้เห็นการเจริญวยั

จากวยัเดก็ไปสูว่ยัหนุม่ องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้การบรรเลงแนวทํานองด้วย

เสียงป่ีเซรูไน (Serunai)ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีประจําตวัของปารีบรรเลงด้วยลีลา ซึง่ส่ือคล้ายกบัเสียงร้อง

ของทารกตอนกําเนิดคลอดจากท้องมารดา  แล้วเสริมด้วยเสียงร้องของผู้หญิงโทนอบอุน่ ซึง่ส่ือคล้าย

กบัเสียงของมารดา 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อม กนั (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  51-52 

กบัห้องเพลงท่ี 103-106  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  15 ในช็อตภาพท่ี  51-52 เป็นภาพแบบมีเดียม ชอ็ต (Medium shot) 

โดยมีวตัถปุระสงค์ให้เห็นการแสดงความสําคญัให้กบัปารี ท่ีภาพยนตร์กําลงัแสดงให้เห็นบรรยากาศ

ของความนา่ยินดีท่ีปารีเตบิโตเป็นหนุม่ องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้การบรรเลง

แนวทํานองด้วยเสียงป่ีเซรูไน (Serunai)ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีประจําตวัของปารี และใช้ กระสวนจงัหวะ 

(Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) ผสมไปกบัเสียงฉ่ิงและฉาบ ชว่ยเสริมสร้างในภาพ

ดใูหญ่และคกึคกัย่ิงขึน้  
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  57-

61 กบัห้องเพลงท่ี 128-141  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  16 ในช็อตภาพท่ี  57-61 เป็นภาพแบบมีเดียม ชอ็ต (Medium shot) 

โดยมีวตัถปุระสงค์ให้เห็นการแสดงความสําคญัให้กบัปารี ใช้ภาพแบบ ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) ท่ี

ต้องการให้เห็นภาพในมมุกว้าง ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) เพ่ือ

แสดงการอยูใ่ต้อํานาจ  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) เพ่ือสง่ผลในการสร้าง

ความรู้สกึนุม่นวลองค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงร้อง ของผู้หญิงโทนอบอุน่ ซึง่

ส่ือคล้ายกบัเสียงของมารดากบัการอุ้มไว้เสียงวอร์มแพด  (Warm Pad) ท่ีเสริมโทนให้ภาพดอูบอุน่มาก

ขึน้ 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบทของตอนวิชาดูหลํ่าและการเจริญวัย

ของปารี (Doolum) 

  การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่องค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ

ท่ีทํางานพร้อมกนั (Synchronization) ของตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) สามารถ

สรุปเป็นวิธีการออกมาได้ทัง้หมด 16 วิธีการความเช่ือมโยงดงันี ้

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงรัว

กลองทมิปานี  (Roll Timpani) ยา่นเสียงต่ํา สร้างบรรยากาศให้ดอูมึครึม แล้วคอ่ยๆเพิม่ความดงัขึน้  

(Cresendo) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการแสดงออกทางสีหน้าและการสนทนาในสาระสําคญัขององค์รายาฮี  ท่ี

ส่ือถึงการมีนยัแอบแฝง 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงฉาบ

แบบหยาบกระด้างและเสียง เกชาป่ี (Kecapi) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเสริมเอกลกัษณ์ของบคุคลกิให้กบั

เจ้าชายราไวในความเป็นคนหยาบกระด้าง  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสัมพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ กระสวน

จงัหวะ (Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) เพ่ือสมัพนัธ์ด้วยการ ส่ือแทนเสียงพลงั

อํานาจพิเศษของวิชาดหูล่ํา 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยลีลาการบรรเลงของ

ขลุย่ซูหลิง (Suling) ท่ีบรรเลงโน้ตเป็นลกัษณะวนไปมาอยู ่ 4 ตวัโน้ต (Fb Eb Gb G) เพ่ือสมัพนัธ์กบั

การเลา่เร่ืองกลุม่คนท่ีร่วมประกอบอยูใ่นภาพโดยจะเน้นไปท่ีกิจกรรมการดํานํา้ใต้ทะเล   
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  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยลีลาการบรรเลงของ

ขลุย่ซูหลิง (Suling) ท่ีบรรเลงโน้ตเป็นลกัษณะวนไปมาอยู ่ 4 ตวัโน้ต (Fb Eb Gb G) แตมี่การเปล่ียน

รูปแบบของกระสวนจงัหวะโดยไปให้สําคญักลุม่เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฆ้อง (Gong Ageng)

และเสียงฉ่ิงเพ่ือสมัพนัธ์กบัการเลา่เร่ืองกลุม่คนท่ีร่วมประกอบอยูใ่นภาพโดยจะเน้นไปท่ีกิจกรรมการ

ดํานํา้ใต้ทะเลท่ีตา่งสถานการณ์  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการบรรเลงโน้ต

แบบซํา้ (Repeat) ด้วยเสียงเคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง  (Wood Percussion) แล้วคอ่ยลด

ระดบัเสียง(Pitch)จากสงูลงต่ํา เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของตวัละครในภาพเชน่การฟังเสียงใต้ทะเล , 

การดํานํา้   

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการสร้างกระสวน

จงัหวะท่ีแตกตา่งกนัเชน่ในกลุม่ของปารีจะใช้เสียงฆ้องตีค้างไว้ 8 จงัหวะแล้วเปล่ียนระดบัเสียง(Pitch)ลง 

ในกลุม่ของอีกาดําจะใช้เสียงกลองเน้นทกุจงัหวะท่ี  1 และ 3 ของห้องเพลงเพ่ือสมัพนัธ์กบัการเน้นให้

เห็นความแตกตา่งของกลุม่คนทัง้ 2 กลุม่ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ กระสวน

จงัหวะ (Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) ชว่ยเสริมสร้างในภาพดใูหญ่และคกึคกั

ย่ิงขึน้ โดยท่ีแนวทํานองของ เคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง (Wood Percussion) ยงัคงบรรเลง

แนวทํานองเหมือนเดมิ เพ่ือสมัพนัธ์กบัการใช้ภาพแบบ ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) ท่ีต้องการให้เห็น

ภาพในองค์ประกอบภาพท่ีกว้างใหญ่ขึน้.ในบรรยากาศเดมิ  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเน้นเสียงฉาบ

ด้วยการตีแบบกระแทกกระทัน่ เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเน้นภาพของอีกาดําและมหาปืนใหญ่ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 10 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เพียงเสียง

กลุม่ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย (Gong Ageng) เทา่นัน้เพ่ือสมัพนัธ์กบัการ  ใช้ขนาด

ภาพแบบภาพ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต (Extreme long shot)เพ่ือแสดงความกว้างใหญ่ การใช้สไตล์การจดั

แสงแบบ โอเวอร์ เอ็ก โพเซอะ (Over-Exposure) การใช้เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีนา่ต่ืนกลวั  ใช้สไตล์การ

จดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) เพ่ือแสดงการอยูใ่ต้อํานาจ  การใช้สไตล์การจดัแสง

แบบ อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) เพ่ือสง่ผลถึงการบอกเป็นนยัถึงความศกัดิส์ทิธ์ิ การใช้สไ ตล์

การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) เพ่ือสง่ผลในการสร้างความรู้สกึนุม่นวล 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 11ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ นําแนวทํานอง

ของขลุย่ซูหลิง  (Suling) ) ท่ีบรรเลงโน้ตเป็นลกัษณะวนไปมาอยู ่ 4 ตวัโน้ต (Fb Eb Gb G) เพ่ือสมัพนัธ์

กบัอากปักริยาการดํานํา้ของปารี 
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  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 12 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเน้นเสียงฉาบ

ด้วยการตีแบบกระแทกกระทัน่เพ่ือสมัพนัธ์กบัเน้นในอากปักริยาภาพความเจบ็ปวดของอีกาดํา 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 13 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้การบรรเลง

แนวทํานองด้วยเสียงป่ีเซรูไน (Serunai) ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีประจําตวัของปารี เพ่ือสมัพนัธ์กบัการแสดง

ความสําคญัให้กบัปารี 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 14 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้การบรรเล ง

แนวทํานองด้วยเสียงป่ีเซรูไน (Serunai)ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีประจําตวัของปารีบรรเลงด้วยลีลา ซึง่ส่ือ

คล้ายกบัเสียงร้องของทารกตอนกําเนดิคลอดจากท้องมารดา  แล้วเสริมด้วยเสียงร้องของผู้หญิงโทน

อบอุน่ ซึง่ส่ือคล้ายกบัเสียงของมารดาเพ่ือสมัพนัธ์กบัปารี ท่ีกําลงัเจริญวยัจากวยัเดก็ไปสูว่ยัหนุม่ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 15 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้การบรรเลง

แนวทํานองด้วยเสียงป่ีเซรูไน (Serunai)ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีประจําตวัของปารี และใช้ กระสวนจงัหวะ 

(Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) ผสมไปกบัเสียง ฉ่ิงและฉาบเพ่ือสมัพนัธ์กบัการ

แสดงให้เห็นบรรยากาศของความนา่ยินดีท่ีปารีเตบิโตเป็นหนุม่ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 16 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงร้อง

ของผู้หญิงโทนอบอุน่ ซึง่ส่ือคล้ายกบัเสียงของมารดากบัการอุ้มไว้เสียงวอร์มแพด  (Warm Pad) เพ่ือ

สมัพนัธ์กบัใช้สไตล์การจดัแสงแบบ  แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) เพ่ือสง่ผลในการสร้างความรู้สกึ

นุม่นวลและอบอุน่ 

 

 ปารีสาํเร็จวิชาดูหลํ่าขัน้สูง (Level Success) 

 สมัพนัธบทของภาพและบทเพลงประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) มี

ความเช่ือมโยงกนัในระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีเกิดขึน้ทํางาน

พร้อมกนั (Synchronization) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทัง้หมด  6 ความเช่ือมโยงโดยมีรายละเอียด

ดงันี ้
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  0-1 

กบัห้องเพลงท่ี 1-2  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 1 ในช็อตภาพท่ี  0-1 เป็นการเปิดตวัเร่ิมด้วยภาพดํา (Black) แล้ว

สวา่งขึน้ทนัทีในช็อตภาพท่ี 1 ใช้มมุภาพจากด้านลา่งขึน้ไปด้านบนแบบโลว์ แองเจล (Low Angle) ) 

เพ่ือเสริมบรรยากาศใต้ทะเลให้รู้สกึลกึลบั  ใช้สไตล์การจดัแสง แบบ อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) 

เพ่ือบอกเป็นนยัถึงความศกัดิส์ทิธ์ิ องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงร้องของผู้ชาย 

ท่ีแสดงถึงความเข้มแข็ง ดนตรีกบัภาพทํางานพร้อมกนั (Synchronization)จากชว่งโน้ต Bb3-Eb4  

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  2 กบัห้อง

เพลงท่ี 3-4  ได้ดงันี ้
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  ความเช่ือมโยงท่ี 2 ในช็อตภาพท่ี  2 ภาพแบบภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) ท่ีต้องการ

ให้เหน็ภาพในมมุกว้าง แล้วภาพคอ่ยๆเข้าใกล้ตวัปารี องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้

กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) ชว่ยสร้างบรรยากาศท่ีต่ืนเต้นมาก

ขึน้ 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  5-6 กบั

ห้องเพลงท่ี 7-8 ในช็อตภาพท่ี  7 กบัห้องเพลงท่ี 10 ในช็อตภาพท่ี  8 กบัห้องเพลงท่ี 11 ในช็อตภาพท่ี  9 

กบัห้องเพลงท่ี 12 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 3 ในช็อตภาพท่ี 5-6 เป็นภาพขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือแสดง

รายละเอียดในการเข้าไปถึงตวัปารีในระยะใกล้แล้วตวัปารีคอ่ยๆลอยขึน้ด้านบน จนปรากฏในช็อตภาพ

ท่ี 7 ใช้ขนาดภาพแบบภาพ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) เพ่ือแสดงความกว้างใหญ่  ใช้มมุ

ภาพจากด้านลา่งขึน้ไปด้านบนแบบโลว์ แองเจล (Low Angle) เพ่ือเสริมบรรยากาศใต้ทะเลให้รู้สกึ

ลกึลบั ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ  อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) เพ่ือสง่ผลถึงการบอกเป็นนยัถึง

ความศกัดิส์ทิธ์ิ องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้การบรรเลงแนวทํานองด้วยเสียงป่ีเซ

รูไน (Serunai)ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีประจําตวัของปารีบรรเลงด้วยลีลา ซึง่ส่ือคล้ายกบัเสียงร้องของทารก

ตอนกําเนดิคลอดจากท้องมารดาอีกครัง้ ผสมด้วยกระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion 

Skin Indian)ประกอบการเคล่ือนท่ี และเม่ือเหลา่ฝงูปลาเข้ามาล้อมปารีในช็อตภาพท่ี 8 จนเห็นหน้า  

ปารีชดัเจนในช็อตภาพท่ี 9 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงร้องในแนวทํานอง

เดมิและฉาบจีนเพ่ือเน้นความสําคญัท่ีกบัปารีอีกครัง้ 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  10-

12 กบัห้องเพลงท่ี 15-16 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้ขนาดภาพแบบภาพ ลอง ช็อต (long shot) เพ่ือแสดงความ

กว้างใหญ่ ใช้มมุภาพจากด้านลา่งขึน้ไปด้านบนแบบโลว์ แองเจล (Low Angle) เพ่ือเสริมบรรยากาศ

การอยูใ่ต้อํานาจของปารี  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ  อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) เพ่ือสง่ผลถึง

การบอกเป็นนยัถึงความศกัดิส์ทิธ์ิ  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงร้องในแนว

ทํานองเดมิผสมด้วย กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) ประกอบการ

เคล่ือนท่ีของฝงูปลา 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิ เคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  12 

กบัห้องเพลงท่ี 16 ในช็อตภาพท่ี  13 กบัห้องเพลงท่ี 17 ในช็อตภาพท่ี  14-15 กบัห้องเพลงท่ี 18-20 

ในช็อตภาพท่ี  16 กบัห้องเพลงท่ี 21-23 ในช็อตภาพท่ี  17 กบัห้องเพลงท่ี 24 ในช็อตภาพท่ี  18 กบัห้อง

เพลงท่ี 25 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้ขนาดภาพและมมุภาพท่ีหลากหลาย ตัง้แต ่ลอง ชอ็ต (Long 

shot) มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) โลว์ แองเจล (Low Angle) 

และ ไฮ แองเจล (High Angle) องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนินแนวทํานอง

ในทางตามมมุภาพเชน่ในช็อตภาพท่ี 12-13 เช่ือมโยงด้วยการเปล่ียนระดบัโน้ต (Pitch)จากโน้ต Ab3-
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Db4ในห้องเพลงท่ี  16 และ Db4-A3 ในห้องเพลงท่ี 17 ในช็อตภาพท่ี 14-15 เช่ือมโยงด้วยการเ ปล่ียน

ระดบัโน้ต(Pitch)จากโน้ต Gb3-A3ในห้องเพลงท่ี  19-20 ในช็อตภาพท่ี 16 เช่ือมโยงด้วยการเปล่ียน

ระดบัโน้ต(Pitch)จากโน้ต Db4-Gb3 ในห้องเพลงท่ี 21-22 ในช็อตภาพท่ี 17 เช่ือมโยงด้วยการเปล่ียน

ระดบัโน้ต(Pitch)จากโน้ต A3-Db4ในห้องเพลงท่ี 24 ในช็อตภาพท่ี 18 เช่ือมโยงด้วยการเปล่ียนระดบั

โน้ต(Pitch)จากโน้ต Db4-Gb3ในห้องเพลงท่ี 25 โดยโน้ตชว่งขึน้แทนสายตาของตวัละครท่ีมองใน

ทิศทางขึน้และโน้ตชว่งลงแทนสายตาของตวัละครท่ีมองในทิศทางลง 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  19 

กบัห้องเพลงท่ี 30 ในช็อตภาพท่ี 20 กบัห้องเพลงท่ี 31 ในช็อตภาพท่ี 21 กบัห้องเพลงท่ี 36 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  6 ใช้ขนาดภาพและมมุภาพท่ีหลากหลาย ตัง้แต ่ลอง ช็ อต (Long 

shot) มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) มีเดียม ชอ็ต (Medium 

shot) โลว์ แองเจล (Low Angle) และ ไฮ แองเจล (High Angle) ซึง่เป็นชว่งของท่ีเน้นการสนทนาเป็น

หลกั องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีตดัแนวทํานองออก คงเห ลือไว้แต่ กระสวนจงัหวะ 

(Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) โดยหลงัจากสนทนาเสร็จแล้วในช็อตภาพท่ี 21 ใน

ห้องเพลงท่ี 36 จงึรับตอ่ด้วยเสียงป่ีเซรูไน (Serunai)และเสียงฉาบจีน 
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สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบทของตอนปารีสาํเร็จวิชาดูหลํ่าขัน้สูง 

(Level Success)  

 การวิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่องค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ

ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ของตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) สามารถ

สรุปเป็นวิธีการออกมาได้ทัง้หมด 7 วิธีการความเช่ือมโยงดงันี ้

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงร้องของ

ผู้ชาย ท่ีแสดงถึงความเข้มแข็ง ดนตรีกบัภาพ ทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) จากชว่งโน้ต Bb3-

Eb4 เป็นการเคล่ือนแนวทํานองแบบข้ามขัน้  (Disjunction) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเปิดตวัเร่ิมด้ วยภาพดํา 

(Black) แล้วสวา่งขึน้ทนัที 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ กระสวน

จงัหวะ (Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) เพ่ือสมัพนัธ์กบั ภาพ ลอง ชอ็ต (Long 

shot) ท่ีต้องการให้เห็นภาพในมมุกว้าง แล้วภาพคอ่ยๆเข้าหาใกล้ตวัปารี  เม่ือรวมองค์ประกอบทัง้ภาพ

และเสียงจะชว่ยสร้างบรรยากาศท่ีต่ืนเต้นมากขึน้ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้การบรรเลง

แนวทํานองด้วยเสียงป่ีเซรูไน (Serunai) ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีประจําตวัของปารีบรรเลงด้วยลีลา ซึง่ส่ือ

คล้ายกบัเสียงร้องของทารกตอนกําเนิดคลอดจากท้องมารดาอีกครัง้  ผสมด้วย กระสวนจงัหวะ 

(Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเคล่ือนท่ีของภาพ การเข้าไปถึง

ตวัปารีในระยะใกล้แล้วตวัปารีค่ อยๆลอยขึน้ด้านบน จนปรากฏภาพ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต (Extreme long 

shot) เพ่ือแสดงความกว้างใหญ่ ใช้มมุภาพจากด้านลา่งขึน้ไปด้านบนแบบโลว์ แองเจล (Low Angle) ) 

เพ่ือเสริมบรรยากาศใต้ทะเลให้รู้สกึลกึลบั  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ  อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) 

เพ่ือสง่ผลถึงการบอกเป็นนยัถึงความศกัดิส์ทิธ์ิ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงร้องใน

แนวทํานองเดมิและฉาบจีนเพ่ือเน้นความสําคญัท่ีกบัปารีอีกครัง้  เพ่ือสมัพนัธ์กบัภาพของเหลา่ฝงูปลา

เข้ามาล้อมปารี ท่ีส่ือความนยัถึงการแสดงความยินดีกบัปารีท่ีสําเร็จวิชาดหูลําขัน้สงู 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนินแนวทํานอง

ตามทิศทางเพ่ือสมัพนัธ์กบัการดําเนินมมุภาพอาทิเชน่ มมุภาพ แบบโลว์ แองเจล (Low Angle) เป็น

การถ่ายภาพจากด้านลา่งขึน้บน  การดําเนินแนวทํานองมีทิศทางการเปล่ียนระดบัโน้ต (Pitch)จากโน้ต

เสียงต่ําขึน้ไปโน้ตเสียงสงู และมมุภาพแบบไฮ แองเจล (High Angle) เป็นการถ่ายภาพจากด้านบนลงลา่ง  

การดําเนินแนวทํานองมีทิศทางการเปล่ียนระดบัโน้ต  (Pitch) จากโน้ตเสียงสงูลงไปโน้ตเสียงต่ํา ตาม

ทิศทางของการดําเนินมมุภาพ 
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  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนินแนว

ทํานองตามทิศทางเพ่ือสมัพนัธ์กบัเสียงโน้ตชว่งขึน้แทนสายตาของตวัละครท่ีมองในทิศทางขึน้ และ

เสียงโน้ตชว่งลงแทนสายตาของตวัละครท่ีมองในทิศทางลง 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีตดัแนวทํานองออก 

คงเหลือไว้แต่กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการ

เน้นบทสนทนา (Dialogue) 

 

 พันธมิตรสลัดญ่ีปุ่นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหัง (Assassination) 

 สมัพนัธบทของภาพและบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั 

(Assassination) มีความเช่ือมโยงกนัในระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของ

ภาพท่ีเกิดขึน้ทํางานพร้อมกนั (Synchronization) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทัง้หมด 13 ความเช่ือมโยง

โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  1 

กบัห้องเพลงท่ี 1-3ในช็อตภาพท่ี 3 กบัห้องเพลงท่ี 4 ในช็อตภาพท่ี 4 กบัห้องเพลงท่ี 5 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  1  ในช็อตภาพท่ี 1-3 ใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) โดยภาพยนตร์ให้อารมณ์ภาพ

แสดงถึงบรรยากาศของความเงียบสงดัอมึครึม องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมั พนัธ์ด้วยวิธีการสร้าง

บรรยากาศด้วยเสียง บรรยากาศรอบเคียงของญ่ีปุ่ น  (Drone Japan) ในช็อตภาพท่ี 4 ใช้ขนาดภาพ  

ลอง ชอ็ต (Long shot) มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) ซึง่เป็นมมุภาพท่ีมีลกัษณะ
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การส่ือท่ีเป็นนามธรรม (abstract) องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพั นธ์ด้วยวิธีการ  เสียงกลองใน

ความถ่ีต่ําและลกึมาก  (Low Beat) เสียงท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกัให้โทน

เสียงกว้างใหญ่  (Big Hit) และ เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม 

ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายลม (Wind Fx ) 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  7-8 กบั

ห้องเพลงท่ี 7-8 และในช็อตภาพท่ี 9-10 กบัห้องเพลงท่ี 8 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  2  ในช็อตภาพท่ี 7-8 ใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) มีการเปล่ียนระยะภาพจากภาพ

ระยะไกลมาเป็นภาพระยะใกล้อยา่งรวดเร็ว องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ท่ี

ได้จากการออกแบบขึ ้นมาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายลม  ท่ีมีทิศทาง

เสียงในลกัษณะวนไปมาซ้ายและขวา  (Wind Reverse)และเคร่ืองประกอบจงัหวะของมาเลเซียท่ีผา่น

ขบวนการออกแบบด้วยอิเลคทรอนิกส์ให้มีทิศทางของเสียงแบบย้อนกลบั (Malay Percussion Reverse) 

และในช็อตภาพท่ี 9-10 กบัห้องเพลงท่ี 8 เป็นภาพท่ีนินจาญ่ีปุ่ นกระโดนจากท่ีสงูลงมาเพ่ือลอบฆา่

ทหารยาม องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้น

ในจงัหวะหนกัในจดุท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ (Fx Super) 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  11-15 

กบัห้องเพลงท่ี 9-10 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  3  ในช็อตภาพท่ี 11-15 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) 

มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) โดยภาพยนตร์ให้อารมณ์ภาพแสดงถึงการตอ่สู้แบบ

ไมซ่ึง่หน้าระหวา่งนินจากบัทหาร องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงท่ีมาลองรับ

ให้จดุท่ีมาการปะทะกนัเป็นหลกั เชน่ เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใ หมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิง

นามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายลม  (Wind Fx ) เสียงท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะ

หนกัในจดุท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ (Fx Super) เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะ

เชิงนามธรรม ซึง่เสียงเป็นลกัษณะเสียงของฟ้าผา่  (Thunder Warlords) โดยสงัเกตได้วา่เสียงปะทะ

ของกลุม่นินจาจะเป็นเสียงประเภทลม  (Wind Fx ) และ เสียงท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นใน

จงัหวะหนกัในจดุท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ (Fx Super)เทา่นัน้ 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหว่างองค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  20-

23 กบัห้องเพลงท่ี 11-13 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  4  ในช็อตภาพท่ี 20-23  ใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) 

มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) มมุภาพแบบ  ไฮ แอง

เจล (High Angle) ทําให้ตวัละครหรือวตัถท่ีุถกูถ่ายลดคณุคา่ ต่ําต้อย ไมน่า่เกรงขามไมน่า่หวาดกลวั

โดยภาพยนตร์ให้อารมณ์ภาพแสดงถึงการตอ่สู้แบบไมซ่ึง่หน้าระหวา่งนินจากบัทหารแตต่า่งสถานท่ี

ตอ่สู้  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงท่ีมาลองรับให้จดุท่ีมาการปะทะกนัเป็น

หลกั  เชน่การใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะ

คล้ายลม  (Wind Fx ) เพิม่ความกดดนัด้วยเสียง ร่ัวกลองซลู ู (Zulu Roll) เสียงกลองเคร่ืองประกอบ

จงัหวะประเภทฉาบของเอเซีย ( Asian Kit Cymbal) และเน้นจดุปะทะชว่งนินจาใช้ดาบฟันทหารด้วย

เสียงขลุย่สยากฮูาชิ (Syakuhachi) 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  27-33 

กบัห้องเพลงท่ี 14-15 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  5 ในช็อตภาพท่ี 27-33 ใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High 

Angle) โดยภาพยนตร์ให้อารมณ์ภาพแสดงถึงการตอ่สู้แบบไมซ่ึง่หน้า ในสถานการณ์ตอ่เน่ืองมาจาก

ชอ็ตภาพท่ีแล้ว แตใ่นชอ็ตภาพนี ้ยะรังและเจ้าชายปาหงัเร่ิมออกมาสู้กบัพวกนนิจาโดยภาพการตอ่สู้

ยงัไมเ่ปิดเผยหน้าตาของยะรังและเจ้าชายปาหงั โดยในชอ็ตภาพท่ี 27-29 ใช้องค์ประกอบของดนตรี

เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงท่ีมาลองรับให้จดุท่ีมาการปะทะของยะรังด้วยเสียงเสียงฆ้องมาเลเซีย

(Gong Malay) และในช็อตภาพท่ี 31-33 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง

ท่ีมาลองรับให้จดุท่ีมาการปะทะของเจ้าชายปาหงัด้วย เสียงกลองเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฉาบ

ของเอเซีย ( Asian Kit Cymbal) ซึง่ในสว่นการใช้เสียง ท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึง

ลกัษณะเชงินามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายลม  (Wind Fx ) เสียงร่ัวกลองซลู ู (Zulu Roll) เสียงกลอง

เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฉาบของเอเซีย ( Asian Kit Cymbal) และเน้นจดุปะทะของนินจา ยงัคง

ใช้เหมือนเดมิ 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  34 กบั

ห้องเพลงท่ี 16 ในช็อตภาพท่ี 35-36 กบัห้องเพลงท่ี 17 ในช็อตภาพท่ี  42-44 กบัห้องเพลงท่ี 18 ในช็อต

ภาพท่ี 45-46 กบัห้องเพลงท่ี 19 ในช็อตภาพท่ี 52-55 กบัห้องเพลงท่ี 20 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  6 ในช็อตภาพท่ี 27-33  ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) 

ลอง ชอ็ต (Long shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล  

(High Angle) โดยภาพยนตร์ให้อารมณ์ภาพแสดงถึงการตอ่สู้แบบซึง่หน้า ในสถานการณ์ตอ่เน่ืองมาจาก

ชอ็ตภาพท่ีแล้ว แตใ่นชอ็ตภาพนี ้ยะรังและเจ้าชายปาหงัสู้กบัพวกนินจาโดยภาพการตอ่สู้แบบเปิดเผย

หน้าตาของยะรังและเจ้าชายปาหงั โดยในชอ็ตภาพท่ี 54 ใช้ขนาดภาพ แบบภาพขนาด คลอสอพั  

(Close-up) เพ่ือแสดงรายละเอียดใบหน้าของยะรังซึง่เป็นตวัละครท่ีมีความสําคญัท่ีสดุในตอนนี ้  ใช้

องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงท่ีมาลองรับให้จดุท่ีมาการปะทะของยะรั งด้วย

เสียงฆ้องมาเลเซีย (Gong Malay)และกลองเคร่ืองหนงัของเอเชีย  (Asian Kit Skin)ในช็อตภาพท่ี 34 

และ 54 และในช็อตภาพท่ี 35-53 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงท่ีมาลอง

รับให้จดุท่ีมาการปะทะของเจ้าชายปาหงัด้วยเสียงกลองท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะ

หนกัให้โทนเสียงคล้ายเสียงปืนหรือระเบดิ  (Bang)ซึง่ในสว่นการใช้เสียง ท่ีได้จากการออกแบบขึน้มา
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ใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายลม  (Wind Fx) เสียงร่ัวกลองซลู ู (Zulu Roll) 

เสียงกลองเคร่ืองปร ะกอบจงัหวะประเภทฉาบของเอเซีย (Asian Kit Cymbal) และเน้นจดุปะทะของ

นินจา ยงัคงใช้เหมือนเดมิ 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  56-60 

กบัห้องเพลงท่ี 21 ในช็อตภาพท่ี  62-64 กบัห้องเพลงท่ี 22-23 ในช็อตภาพท่ี  65-75 กบัห้องเพลงท่ี 24-

29 ในช็อตภาพท่ี 76-77 กบัห้องเพลงท่ี 30 และในช็อตภาพท่ี 85 กบัห้องเพลงท่ี 40 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  7 ในช็อตภาพท่ี 56-60 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) 

มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) โดยภาพยนตร์ให้อารมณ์ภาพแสดงถึงการตอ่สู้แบบ

ซึง่หน้า  โดยสถานการณ์เป็นชว่งตอนท่ียะรังเข้ามาชว่ยเจ้าชายปารังท่ีกําลงัจะตกเป็นรองศตัรู  

องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการกระสวนจงัหวะป ระจําตวัยะรัง นําเข้ามาก่อน 1 

กระสวนจงัหวะ  ในช็อตภาพท่ี 62-64 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot)เป็นช็อตภาพท่ีเน้น

การสนทนาระหวา่งยะรังและเจ้าชายปาหงั องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการหยดุ

กระสวนจงัหวะแล้วสลบัด้วยเสียง ร่ัวกลองซลู ู (Zulu Roll) ในช็อตภาพท่ี 65-75 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ) โดยภาพยนตร์ให้อารมณ์ภาพ

แสดงถึงการตอ่สู้แบบซึง่หน้าโดยเน้นท่ีอากปักริยาของยะรังเป็นสําคญั องค์ประกอบของดนตรีเช่ือม

สมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนนิกระสวนจงัหวะประจําตวัข องระยงัเม่ือมีจดุปะทะก็จะเน้นยํา้ด้วย เสียงกลอง

เคร่ืองหนงัของเอเชีย  (Asian Kit Skin)ท่ีหนกัขึน้และสลบัด้วยเสียงเสียงฆ้องมาเลเซีย (Gong Malay) 

ในช็อตภาพท่ี  76-77 กบัห้องเพลงท่ี 30 ภาพยนตร์ใช้อารมณ์ภาพแบบช้าลงเลก็น้อยเพ่ืออากปักริยา

ชว่งยะรังกระโดดขึน้ไปเตะนินจาทัง้ 2 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงกลอง

เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฉาบของเอเซีย ( Asian Kit Cymbal)เน้นในจดุปะทะ ในช็อตภาพท่ี  85 

ใช้ขนาดภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล (Low Angle) เพ่ือเพิม่ความสําคญั

ให้กบัตวัละคร ท่ีถ่ายจากด้านลา่งจะออกมานา่กลวั  นา่เกรงขาม   โดยภาพยนตร์ให้อารมณ์ภาพแสดง

ถึงการตอ่สู้แบบซึง่หน้าโดยเน้นท่ีอากปักริยาของยะรังท่ีกําลงัสงัหารนนิจาด้วยการเชือดคอซึง่เป็นภาพ

ท่ีรุ่นแรง องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฉาบ

ขนานใหญ่มาก (Big Cymbal) 



396 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  89-

90 กบัห้องเพลงท่ี 45-46 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  8 ในช็อตภาพท่ี 89-90 ใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) มมุ

ภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) โดยภาพยนตร์ให้อารมณ์ภาพแสดงถึงการท่ีนนิจาพา่ย

แพ้การตอ่สู้จึง่หนีอ้อกมาด้านนอก องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงขลุย่สยากู

ฮาชิ (Syakuhachi) 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  91-

92 กบัห้องเพลงท่ี 47 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  9 ในช็อตภาพท่ี  91-92 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) 

มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) โดยภาพยนตร์ให้อารมณ์ภาพแสดงถึงความนา่กลวั

ของหวัหน้านินจาท่ีกําลงัจะตอ่สู้กบัยะรังแบบตวัตอ่ตวั ในช็อตภาพท่ี  91 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือม

สมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงกลองท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกัให้โทนเสียงคล้าย

เสียงปืนหรือระเบดิ (Bang)เสริมให้นา่เกร่งให้กบัหวัหน้านินจา และในช็อตภาพท่ี  92 องค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียง ร่ัวกลอง ซลู ู(Zulu Roll) โดยท่ีทัง้ 2 ชอ็ตภาพจะมีการสร้าง

บรรยากาศด้วยเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมส่ือถึงเสียงบริเวณ

ยา่นเสียงสงู (Highlander) ซึง่เป็นการชว่ยกดอารมณ์ด้วยเสียงยา่นความถ่ีสงู 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคร าะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  93-

94 กบัห้องเพลงท่ี 48-49 ในช็อตภาพท่ี 95-96 กบัห้องเพลงท่ี 51-52 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  10 ในช็อตภาพท่ี  93-96 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) 

มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) โดยภาพยนตร์ให้อารมณ์ภาพแสดงถึงการเผชญิหน้า

ของยะรังกบัหวัหน้านนิจา โดยเป็นตอ่สู้กนัด้วยการแสดงออกทางสายตา องค์ประกอบของดนตรีเช่ือม

สมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ื อส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมชว่งการ

แสดงออกทางสายตา (Introvert Eyes)ให้กบัหวัหน้านินจาและใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหม่

เพ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมส่ือถึงเสียงท่ีผิดเพีย้นโดยเนือ้คล้ายกบัเสียงหอนของไมโครโฟน  

(Feedback)ให้กบัยะรัง โดยท่ีทัง้ 4 ชอ็ตภาพจะมีการสร้างบรรยากาศด้วยเสียงท่ีได้จากการออกแบบ

ขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมส่ือถึงเสียงบริเวณยา่นเสียงสงู (Highlander) ซึง่เป็นการชว่ย

กดอารมณ์ด้วยเสียงยา่นความถ่ีสงู 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  101-

102 กบัห้องเพลงท่ี 59-60 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 11 ในช็อตภาพท่ี 101 ใช้ขนาดภาพแบบภาพขนาด คลอสอพั (Close-up) 

เพ่ือแสดงรายละเอียดของการลากดาบของหวัหน้านินจา ในช็อตภาพท่ี 102 ใช้ขนาดภาพ มีเดียม ชอ็ต 

(Medium shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์

ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมซึง่เสียงเป็นลกัษณะ

เสียงของการชกัดาบหรือกระบ่ี (Sword)เสริมในชว่งหวัหน้านินจาลากกระบ่ี ใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบ
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ขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมชว่งการแสดงออกทางสายตา  (Introvert Eyes)แทนการ

เคล่ือนมมุกล้องจากด้านลา่งขึน้บน โดยเปล่ียนจากโน้ตตวั  E4 ขึน้ไปโน้ตตวั G 5 โดยท่ีทัง้ 2 ชอ็ตภาพ

จะมีการสร้างบรรยากาศด้วยเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมส่ือ

ถึงเสียงบริเวณยา่นเสียงสงู (Highlander) ซึง่เป็นการชว่ยกดอารมณ์ด้วยเสียงยา่นความถ่ีสงู 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  110-111 

กบัห้องเพลงท่ี 77-78 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  12 ในช็อตภาพท่ี  110-111 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium 

shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ 

ใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมชว่งการแสดงออกทางสายตา  

(Introvert Eyes) แทนสายตาของมองยะรังมองไปท่ีเจ้าชายปาหงัจากด้านลา่งขึน้บน โดยเปล่ียนจาก

โน้ตตวั B4 ขึน้ไปโน้ตตวั E5 เสียงดงักลา่วยงัถือวา่เป็นเสียงท่ีส่ือถึงรางบอกเหตท่ีุไปในเชงิร้ายมากกวา่ 

เน่ืองจากเสียงดงักลา่วถกูใช้เป็นเสียงประจําแทนสายตาของหวัหน้านนิจาซึง่เป็นคนร้าย   
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  112-

113 กบัห้องเพลงท่ี 79 ในช็อตภาพท่ี  113-115 กบัห้องเพลงท่ี 80 ในช็อตภาพท่ี  116-118 กบัห้อง

เพลงท่ี 81-85   ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  13 ในช็อตภาพท่ี  112-118 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium 

shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) เป็นหลกั โดยสลบัด้วยใช้ขนาดภาพ แบบภาพ

ขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือแสดงรายละเอียด การแสดงออกทางสีหน้าของยะรัง ในช็อตภาพท่ี  

113 และ 115 ในช็อตภาพท่ี  112 เป็นภาพท่ีเจ้าชายปาหงัหนัปล ายปืนมาท่ียะรัง องค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงร่ัวกลองซลู ู(Zulu Roll)เสริมให้ลุ้นระทกึ  ในช็อตภาพท่ี  113-114 

องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึง

ลกัษณะเชงินามธรรมชว่งการแสดงออกทางสายตา (Introvert Eyes) แทนสายตาของมองยะรังมองไป

ท่ีเจ้าชายปาหงัจากด้านลา่งขึน้บน และแทนอากปักริยาของหวัหน้านนิจาท่ีกําลงัชกูระบ่ีมาจากมมุ

เหนือศีรษะหรือมมุสงู  โดยใช้โน้ตจากโน้ตตวั E4 ขึน้ไปโน้ตตวั G5 เสียงดงักลา่วยงัถือวา่เป็นเสียงท่ีส่ือ

ถึงรางบอกเหตท่ีุไปในเชงิร้าย ในช็อตภาพท่ี 116-118 เป็นภาพท่ีเจ้าชายปาหงั ยิงปืนไปท่ีหวัหน้านินจา 

แล้วยงัคงค้างภาพทา่ยิงไว้จนภาพคอ่ยๆมืดลง องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียง

ท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมชว่งการแสดงออกทางสายตา  

(Introvert Eyes) และเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมซึง่เสียงเป็น

ลกัษณะการเสียดสีกนัของเคร่ืองสายโลหะ (Bow) ค้างเอาไว้แล้วคอ่ยๆเบาจนหายไปตามภาพ 
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สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบทของตอนพันธมิตรสลัดญ่ีปุ่ นลอบ

ปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) 

 วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่ องค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ี

ทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ของตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้ าชายปาหงั 

(Assassination) สามารถสรุปเป็นวิธีการออกมาได้ทัง้หมด 18  วิธีการความเช่ือมโยงดงันี ้

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการสร้างบรรยากาศ

ด้วยเสียง บรรยากาศรอบเคียงของญ่ีปุ่ น  (Drone Japan) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์ภาพแสดงถึง

บรรยากาศของความเงียบสงดัอมึครึม 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงกลอง

ในความถ่ีต่ําและลกึมาก  (Low Beat) ใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกัให้

โทนเสียงกว้างใหญ่ (Big Hit) และ เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม 

ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายลม (Wind Fx) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) มมุภาพ

แบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) ซึง่เป็นมมุภาพท่ีมีลกัษณะการส่ือท่ีเป็นนามธรรม (abstract) 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายลม  ท่ีมีทิศทางเสียง

ในลกัษณะวนไปมาซ้ายและขวา  (Wind Reverse) และเคร่ืองประกอบจงัหวะของมาเลเซียท่ีผา่น

ขบวนการออกแบบด้วยอิเลคทรอนิกส์ให้มีทิศทางของเสียงแบบย้อนกลบั (Malay Percussion Reverse) 

เพ่ือสมัพนัธ์กบัวิธีการเปล่ียนระยะภาพจากภาพระยะไกลมาเป็นภาพระยะใกล้อยา่งรวดเร็ว 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ื อมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงท่ีได้

จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกัในจดุท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ  (Fx Super) เพ่ือสมัพนัธ์

กบัอากปักริยาของนินจาญ่ีปุ่ นท่ีกระโดนจากท่ีสงูลงมาเพ่ือลอบฆา่ทหารยาม 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม เพ่ือสมัพนัธ์กบัภาพแสดงถึงการตอ่สู้แบบ

ไมซ่ึง่หน้าระหวา่งนินจากบัทหาร โดยสงัเกตได้วา่เสียงปะทะของกลุม่นินจาจะเป็นเสียงประเภทลม  

(Wind Fx ), เสียงท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกัในจดุท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ  (Fx 

Super), เสียงขลุย่สยากฮูาชิ (Syakuhachi) เทา่นัน้ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงรัว่

กลองซูล ู(Zulu Roll) เสียงกลองเคร่ืองประกอบจงั หวะประเภทฉาบของเอเซีย (Asian Kit Cymbal) 

เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์ความรู้สกึกดดนัการลุ้นระทกึ 
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  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงท่ีมา

ลองรับให้จดุท่ีมาการปะทะของยะรังด้วยเสียงฆ้องมาเลเซีย (Gong Malay) และการปะทะของเจ้ าชาย

ปาหงัด้วยเสียงกลองเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฉาบของเอเซีย  (Asian Kit Cymbal) เพ่ือสมัพนัธ์

กบัอารมณ์ภาพแสดงถึงการตอ่สู้แบบไมซ่ึง่หน้า ยะรังและเจ้าชายปาหงัเร่ิมออกมาสู้กบัพวกนนิจาโดย

ภาพการตอ่สู้ยงัไมเ่ปิดเผยหน้าตาของยะรังและเจ้าชายปาหงั 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี  8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงท่ีมา

ลองรับให้จดุท่ีมาการปะทะของยะรังด้วยเสียงฆ้องมาเลเซีย (Gong Malay) และกลองเคร่ืองหนงัของ

เอเชีย (Asian Kit Skin) และใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงท่ีมาลองรับให้

จดุท่ีมาการปะทะของเจ้าชายปาหงัด้วย เสียงกลองท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกั

ให้โทนเสียงคล้ายเสียงปืนหรือระเบดิ  (Bang) เพ่ือสมัพนัธ์กบั  อารมณ์ภาพแสดงถึงการตอ่สู้แบบซึง่

หน้า ในสถานการณ์ท่ียะรังและเจ้าชายปาหงัสู้กบัพวกนนิจาโดยภาพการตอ่สู้แบบเปิดเผยหน้าตาของ

ยะรังและเจ้าชายปาหงั 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการกระสวนจงัหวะ

ประจําตวัยะรังเพ่ือสมัพนัธ์กบัความต้องการสร้างเอกลกัษณ์และเน้นอากปักริยาของยะรังเป็นสําคญั  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 10 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงกลอง

เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฉาบของเอเซีย ( Asian Kit Cymbal)เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาชว่งยะ

รังกระโดดขึน้ไปเตะนินจาทัง้ 2 และใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพั นธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง เคร่ือง

ประกอบจงัหวะประเภทฉาบขนานใหญ่มาก (Big Cymbal)เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของยะรังท่ีกําลงั

สงัหารนินจาด้วยการเชือดคอซึง่เป็นภาพท่ีรุ่นแรงขึน้ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 11 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงขลุย่ส

ยากฮูาชิ (Syakuhachi) เพ่ือสมัพนัธ์กบัความต้องการสร้างเอกลกัษณ์เสริมอากปักริยาของนนิจา 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 12 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงกลอง

ท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกัให้โทนเสียงคล้ายเสียงปืนหรือระเบดิ  (Bang) เพ่ือ

สมัพนัธ์กบัการเสริมภาพลกัษณ์ท่ีนา่เกร่งให้กบัหวัหน้านนิจา 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 13 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยสีวิธี การสร้าง

บรรยากาศด้วยเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมส่ือถึงเสียงบริเวณ

ยา่นเสียงสงู (Highlander) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการใช้เสียงชว่ยกดอารมณ์ด้วยเสียงยา่นความถ่ีสงู 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 14 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมชว่งการแสดงออกทางสายตา  (Introvert 

Eyes) ให้กบัหวัหน้านินจาและใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม
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ส่ือถึงเสียงท่ีผิดเพีย้นโดยเนือ้คล้ายกบัเสียงหอนของไมโครโฟน  (Feedback) ให้กบัยะรังเพ่ือสมัพนัธ์

กบัอารมณ์ภาพแสดงถึงการเผชิญหน้าของยะรังกบัหวัหน้านินจา โดยเป็นตอ่สู้กนัด้ว ยการแสดงออก

ทางสายตา 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 15 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมซึง่เสียงเป็นลกัษณะเสียงของการชกัดาบ

หรือกระบ่ี (Sword) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาในชว่งหวัหน้านินจาลากกระบ่ี 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 16 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมชว่งการแสดงออกทางสายตา  (Introvert 

Eyes) ท่ีถกูใช้เป็นเสียงประจําแทนสายตาของหวัหน้านินจาซึง่เป็นคนร้าย โดยเปล่ี ยนจากโน้ตตวั  B4 

ขึน้ไปโน้ตตวั E5 เพ่ือแทนสายตาของมองยะรังมองไปท่ีเจ้าชายปาหงัจากด้านลา่งขึน้บนซึง่การใช้เสียง

ดงักลา่วยงัถือวา่เป็นเสียงท่ีส่ือเพ่ือสมัพนัธ์ถึงรางบอกเหตท่ีุไปในเชิงร้าย  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 17 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้โน้ตจาก

โน้ตตวั E4 ขึน้ไปโน้ตตวั G5 เสียงดงักลา่วยงัถือวา่เป็นเสียงท่ีส่ือถึงรางบอกเหตท่ีุไปในเชงิร้าย เพ่ือ

สมัพนัธ์กบัอากปักริยาของหวัหน้านินจาท่ีกําลงัชกูระบ่ีมาจากมมุเหนือศีรษะหรือมมุสงู 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 18 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมชว่งการแสดงออกทางสายตา  (Introvert 

Eyes) และเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมซึง่เสียงเป็นลกัษณะ

การเสียดสีกนัของเคร่ื องสายโลหะ  (Bow) ค้างเอาไว้แล้วคอ่ยๆเบาจนหายไป เพ่ือสมัพนัธ์ กบัภาพ ท่ี

เจ้าชายปาหงัยิงปืนไปท่ีหวัหน้านินจา แล้วยงัคงค้างภาพทา่ยิงไว้จนคอ่ยๆมืดลง (Dimmer out) 

 

 ยะรังบุกช่วยตวัประกันและการล้างแค้นของปารี (Invasion) 

 สมัพนัธบทของภาพและบทเพลงประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  

(Invasion) มีความเช่ือมโยงกนัในระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ี

เกิดขึน้ทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทัง้หมด 15 ความเช่ือมโยงโดย

มีรายละเอียดดงันี ้
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 จากภาพประกอบค วามสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  4 

กบัห้องเพลงท่ี 1 ในช็อตภาพท่ี 5-6 กบัห้องเพลงท่ี 3 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  1 ในช็อตภาพท่ี  4 และ 5-6 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium 

shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ใช้โทนแสงแบบ โลว์คีย์ (Low key)เพ่ือสร้าง

บรรยากาศภาพให้อมึครึม โดยภาษาภาพยนตร์ต้องเลา่เร่ืองด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึงการแอบลอบเข้า

มาชว่ยตวัประกนัของฝ่ายลงักาสกุะโดยยะรัง โดยในชอ็ตภา พท่ี 4 เป็นชว่งท่ียะรังคอ่ยๆยอ่งเข้ามา

หลงัจากท่ีเผยตวัจากท่ีซ้อน องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงกลองขนาดใหญ่

(Big Drums) จากนัน้ในช็อตภาพท่ี 5-6 เป็นช๊อตภาพท่ีมีตอ่เน่ืองกนัอยา่งรวดเร็ว เป็นชว่งท่ียะรังเร่ิมลง

มือปฏิบตัภิารกิจนี ้ด้วยการเ ช่ือดคอทหารยามจนกระเดน็ไปด้วยความแรง องค์ประกอบของดนตรี

เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ เสียงกลองขนาดใหญ่ -ยกัษ์ (Giant Drums) เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบ

จงัหวะประเภทกลอง ท่ีเสริมด้วยขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เสียงก้องและกว้างท่ีบรรเลงวนซํา้

กลบัไปกลบัมาแบบท่ี 27 (Loop 27 Long Full) และเสริมจนิตนาการณ์ด้วยเสียงท่ีได้จากการออกแบบ

ขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือถึงคนร้ายกาจและการหลบหนี ้ (Serpents and 

Fugitive) โดยรูปแบบของกระสวนจงัหวะเป็นดงัตวัอยา่งตอ่ไปนี ้
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 โดยกระสวนจงัหวะดงัตวัอยา่งนีเ้ป็นกระสวนจงัหวะท่ีใช้เป็นหลกัประจําในการดําเนิน

เร่ืองราวโดยตลอดจนจบทัง้ตอน 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี 9-13 

กบัห้องเพลงท่ี 7-10 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 2 ในช็อตภาพท่ี 9-10 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ใช้

มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle) และมมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle) ในช็อตภาพท่ี 11 

ใช้ขนาดภาพ แบบภาพขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือแสดงรายละเอียด ของอาวธุท่ีใช้ และในช็อต

ภาพท่ี 12-13 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล (Low Angle) 

โดยภาษาภาพยนตร์ต้องเลา่เร่ืองด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึงการใช้หน้าไม้ของฝ่ายลงักาสกุะย่ิงศตัรูฝ่าย

อีกาดําจากท่ีต่ําขึน้ไปท่ีสงู องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงกลองประเภทเคร่ือง



406 

 
หนงัในบรรยากาศเดมิ คือเสียงกลองขนาดใหญ่ -ยกัษ์  (Giant Drums) เคร่ืองดน ตรีเคร่ืองประกอบ

จงัหวะประเภทกลอง ท่ีเสริมด้วยขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เสียงก้องและกว้างท่ีบรรเลงวนซํา้

กลบัไปกลบัมาแบบท่ี 27 (Loop 27 Long Full) และเสริมจนิตนาการณ์ด้วยเสียงท่ีได้จากการ

ออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือถึงคนร้ายก าจและการหลบหนี ้  

(Serpents and Fugitive)   

 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  9 

กบัห้องเพลงท่ี 5-13 ในช็อตภาพท่ี  16-17 กบัห้องเพลงท่ี  17-18 ในช็อตภาพท่ี  21-23 กบัห้องเพลงท่ี  

19-21  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  3 ในช็อตภาพท่ี  9 กบัห้องเพลงท่ี 5-13 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต 

(Medium shot) ใช้มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์เป็น

การสร้างบรรยากาศในอีกมิตหินึง่ ซึง่เดมิในช็อตภาพนีใ้ช้กระสวนจงัหวะและเสียงท่ีชว่ยเน้นในจงัหวะ

หนกัในจดุปะทะ ซึง่ในรูปแบบการสร้างบรรยากาศในอีกมิตใิช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์

ด้วยวิธีใช้ กลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) เป็นขัน้คูต่รัยโทน (Tritone)ชว่ยสร้างบรรยากาศท่ีขดั

แยงไมป่กรต ิ ในช็อตภาพท่ี  16-17 กบัห้องเพลงท่ี  17-18 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot)

ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีใช้ กลุม่

เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) เป็นขัน้คูต่รัยโทน (Tritone)เช่ือมตอ่ระหวา่งช็อตภาพท่ี 16 ไปชอ็ต
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ภาพท่ี 17 ด้วยวิธีการเปล่ียนระดบัเสียงจาก (C5-F#5)ไป(C#5-G5) แล้วหยดุชัว่คราว  ในช็อตภาพท่ี  

21-23 กบัห้องเพลงท่ี  19-21 ใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot)  โดยสลบัด้วยใช้ขนาดภาพ แบบ

ภาพขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือแสดงรายละเอียด จดุท่ีกระสนุปืนย่ิงเข้าเป้า และใช้ขนาดภาพ  

มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) เป็นหลกั องค์ประกอบ

ของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีใช้กลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) เป็นขัน้คูต่รัยโทน (Tritone)ด้วย

การเพิ่มความดงัเพ่ือเน้นในจดุปะทะท่ีเกิดขึน้ในช็อตภาพท่ี 22 เป็นเป้าหมายสําคญั 

 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  24 กบั

ห้องเพลงท่ี 22 ในช็อตภาพท่ี  25 กบัห้องเพลงท่ี  23 ในช็อตภาพท่ี  26 กบัห้องเพลงท่ี  24 ในช็อตภาพท่ี  

27-30 กบัห้องเพลงท่ี 25-30 ได้ดงันี ้
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  ความเช่ือมโยงท่ี  3 ในช็อตภาพท่ี  24 กบัห้องเพลงท่ี 22 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต 

(Medium shot)เพ่ือเน้นการแสดงออกทางสีหน้าของยะรัง ในช็อตภาพท่ี  25 กบัห้องเพลงท่ี  23 ในช็อต

ภาพท่ี 26 กบัห้องเพลงท่ี  24 ในช็อตภาพท่ี  27-30 กบัห้องเพลงท่ี 25-30 ทัง้หมดใช้ขนาดภาพ  ลอง 

ชอ็ต (Long shot)เพ่ือเน้นการแสดงออกทางอากปักริยาของกลุม่คนหมูม่าก  ซึง่ส่ือได้ถึงสถานการณ์ใน

เร่ืองราวท่ีใหญ่มากขึน้ ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) เป็นหลกัแล้วสลบัด้วย มมุ

ภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle) และมมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle) โดยภาษาภาพยนตร์

ต้องเลา่เร่ืองด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึงการท่ีอีกฝ่ายเร่ิมรู้ว่ าถกูบกุรุกจากอีกฝ่ายสถานท่ีจงึเร่ิมวุน่วาย

มากขึน้กวา่เดมิ ในชอ็ตภาพท่ี  24 กบัห้องเพลงท่ี 22-24 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย

วิธีการใช้เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทไม้ท่ีบรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมา  (Loop Wood) 

โดยท่ียงัคงใช้ กลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) เป็นขัน้คูต่รัยโทน (Tritone)เสริมบรรยากาศท่ีขดั

แยงไมป่กรตไิว้ดงัเดมิ โดยท่ีในช็อตภาพท่ี  27-30 กบัห้องเพลงท่ี 25-30 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือม

สมัพนัธ์ด้วยวิธีการเน้นในทกุจงัหวะหนกัของห้องเพลงเชน่จงัหวะท่ี 1, 2, 3, 4 โดยในจงัหวะท่ี 3 จะมี

การเปล่ียนระดบัเพ่ือให้เกิดความรู้ถ่ึงการเคล่ือนท่ีไปข้างหน้า ซึง่มีลกัษณะคล้ายการเชิดของดนตรีไทย 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี 29-30 

กบัห้องเพลงท่ี 25 และในช็อตภาพท่ี 31 กบัห้องเพลงท่ี 26 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  4  ในช็อตภาพท่ี  29-30 กบัห้องเพลงท่ี 25 ใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต 

(Long shot) เพ่ือเน้นการแสดงออกทางอากปักริยาของกลุม่คนหมูม่าก  ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  

(Low  Angle)และ มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย

วิธีการใช้เสียง ฉาบโทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยท่ีเสริมด้วยขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําให้  

เสียงผิดเพีย้นไปจากเดมิ (Crashes Cresc Fx)เสริมในชว่งท่ียะรังกระโดด ชว่ยเสริมให้ยะรังดมีูฤทธ์ิเดช
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มากขึน้ ในช็อตภาพท่ี 31กบัห้องเพลงท่ี 26 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเน้นในทกุ

จงัหวะหนกัของห้องเพลงเชน่จงัหวะท่ี 1, 2, 3, 4 โดยในจงัหวะท่ี 3 จะเน้นเป็นพิเศษด้วยเสียงกลอง

ประเภทเคร่ืองหนงั ซึง่เป็นชว่งท่ี ยะรัง ปะทะกบัฝ่ายศตัรูแบบเนือ้ชนเนือ้ 

 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  33 กบั

ห้องเพลงท่ี 29 ในช็อตภาพท่ี  34 กบัห้องเพลง  29-30 ในช็อตภาพท่ี  35 กบัห้องเพลง  30 ในช็อตภาพท่ี  

36 กบัห้องเพลง 31-32 และในช็อตภาพท่ี 37-39 กบัห้องเพลง 33-35  ได้ดงันี ้
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  ความเช่ือมโยงท่ี  5  ในช็อตภาพท่ี  33 กบัห้องเพลงท่ี 29 ในช็อตภาพท่ี  34 กบัห้อง

เพลง 29-30 ในช็อตภาพท่ี 35 กบัห้องเพลง  30 ในช็อตภาพท่ี  36 กบัห้องเพลง  31-32 และในช็อตภาพ

ท่ี 37-39 กบัห้องเพลง  33-35 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot)เพ่ือเน้นการแสดงออก

ประกอบอากปักริยาของยะรัง และใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot)เพ่ือเน้นการแสดงออกทาง

อากปักริยาของกลุม่คนหมูม่าก  ซึง่ส่ือได้ถึงสถานการณ์ในเร่ืองราวท่ีใหญ่มากขึน้ ใช้มมุภาพแบบ อาย 

ลีเวล ช็อต (Eye-Level Shot) เป็นหลกั โดยในช็อตภาพท่ี 35 สลบัด้วยการใช้มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล 

(High Angle) โดยภาษาภาพยนตร์ต้องเลา่เร่ืองด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึงการเปล่ียนสถานการณ์ท่ีรุ่น

แรงขึน้ องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ฉาบจีน (China LG)เน้นในอากปักริยา

ของยะรังชว่งสะบดัหน้าในช็อตภาพท่ี 33-35 และเน้นให้สถานการณ์ท่ีวุน่วายมากขึน้ในช็อตภาพท่ี 

37-39 นอกจากนัน้ยงัใช้วิธีการเพิม่อตัราจงัหวะให้ละเอียดมากขึน้ไปกวา่เดมิจากโน้ตตวัดํา 3 พยางค์

ใน 1 ห้องเพลงมาเป็นโน้ตตวัเขบต็ 2 ชัน้ 3 พยางค์ใน 1 ห้องเพลง 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  40 กบั

ห้องเพลงท่ี 36-38 ในช็อตภาพท่ี 41 กบัห้องเพลง 38--39 ได้ดงันี ้

 ความเช่ือมโยงท่ี  6  ในช็อตภาพท่ี  40-41 ใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) เพ่ือ

เน้นการแสดงออกทางอากปักริยาของกลุม่คนหมูม่าก  ซึง่ส่ือได้ถึงสถานการณ์ในเร่ืองราวท่ีใหญ่มาก

ขึน้ ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) เป็นหลกั โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ือง

ด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึงการกลบัมาในสถานการณ์ท่ีอนัตรายของลิม่เค่ียมท่ีโดยสารมากบัเรือท่ีกําลงั

จะเข้าถึงฝ่ังองค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงฆ้องกาเมลนั ดําเนินโน้ต 2 ตวัโน้ต

เป็นคู ่2 ไมเนอร์ (A4-Ab4) สลบักนั ไปจนถึงภาพในช็อตภาพท่ี 41โดยภาษาภาพยนตร์ต้องเลา่เร่ือง
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ด้วยอารมณ์ภาพแสดงในชว่งท่ีลิ่มเค่ียมกระโดดจากเรือขึน้มาถึงบนฝ่ัง  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือม

สมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงฉาบโทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกั (Crash 

Cress Hit)เสริมอากปักริยาของลิม่เค่ียม 

 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  43-44 

กบัห้องเพลงท่ี 46 ในช็อตภาพท่ี 45-47 กบัห้องเพลง 49--53 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  7 ในช็อตภาพท่ี  43-44 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot)

แล้วเปล่ียนเป็นขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) อยา่งรวดเร็ว และใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต 

(Eye-Level Shot) เป็นหลกั องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย วิธีการใช้เสียง กลองท่ีมีรูปแบบ

เสียงสะท้อนไป-มาจากด้านซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย (Matrix AB) เพ่ือชว่ยในการเช่ือมตอ่กนัระหวา่ง

ชอ็ตภาพท่ี 43-44 และในช็อตภาพท่ี 45-47 กบัห้องเพลง 49-47 ภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองด้วย

อารมณ์ภาพแสดงถึงการอยูใ่นสถานการณ์ท่ีได้เปรี ยบในฝ่ายยะรัง องค์ประกอบของดนตรีเช่ือม
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สมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ฉ่ิงของไทย เป็นตวัเสริมอากปักริยาให้กบัยะรังจนไปจบท่ีชอ็ตภาพท่ี 47 

องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงฉาบโทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยทําหน้าท่ี

เน้นในจงัหวะหนกั (Crash Cress Hit) 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  48 กบั

ห้องเพลงท่ี 54-56 ในช็อตภาพท่ี 52-54  กบัห้องเพลง 62--63 ได้ดงันี ้

 ความเช่ือมโยงท่ี   8 ในช็อตภาพท่ี  48-54 กบัห้องเพลงท่ี 54-63 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) เป็นหลกัและสลบัด้วย การใช้

มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle)ในช็อตภาพท่ี 52-53 โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ือง

ด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึงสถานการณ์ท่ีลิม่เค่ียมกําลงัว่ิงเข้าไปในถํา้เพ่ือจะชว่ยลิม่กอเนียวน้องสาว 

องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการลดเสียงกระสวนจงัหวะหลกัเหลือไว้แตเ่สียงกลองยา่น

เสียงต่ําเอาไว้อยา่งเบาๆโดยจะเน้นในจงัหวะท่ี 1 ทกุ 2 ห้องเพลง 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  55 กบั

ห้องเพลงท่ี 64 ในช็อตภาพท่ี  56 กบัห้องเพลง  65 ในช็อตภาพท่ี  57 กบัห้องเพลง  65 ในช็อตภาพท่ี  58  

กบัห้องเพลง 66 ในช็อตภาพท่ี 59  กบัห้องเพลง 66 ในช็อตภาพท่ี 60 กบัห้องเพลง 67 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  9 ในช็อตภาพท่ี  55 กบัห้องเพลงท่ี 64 ในช็อตภาพท่ี  56  กบัห้อง

เพลง 65 ในช็อตภาพท่ี  57 กบัห้องเพลง  65 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ใช้มมุภาพ

แบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) เป็นหลกั และ ในช็อตภาพท่ี  58 กบัห้องเพลง  66 ในช็อตภาพ

ท่ี 59 กบัห้องเพลง  66 ในช็อตภาพท่ี  60 กบัห้องเพลง  67 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) 

ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล (Low Angle) โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองด้วยอารมณ์ภาพ

แสดงถึงสถานการณ์ท่ีลิ่มเค่ียมเข้ามาพบวา่ลิ่มก่อเนียวได้เสียชีวิตแล้ว ทําให้ลิ่มเค่ียมรู้สกึตกใจและ

เศร้าเป็นอยา่งมาก องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้แนวทํานองท่ีใช้ เสียงร้องโทน

เดก็ผู้ชาย (Boy Choir) บรรเลงตามระดบัโน้ตท่ีสงูขึน้จาก D4-E4-F4-G4- แล้วค้างไว้ท่ีโน้ตตวั A4 แบบ 

1 ชอ็ต ตอ่ 1 โน้ต เม่ือภาพค้างโน้ตก็ค้างตามกนั คล้ายการแทนสายตาของลิม่เค่ียมท่ีมองจากด้านลา่ง

ขึน้ไปด้านบน 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  60-61 

กบัห้องเพลงท่ี 67-69 ในช็อตภาพท่ี 62-63 กบัห้องเพลง 70-71 ในช็อตภาพท่ี 64-65 กบัห้องเพลง 73-74 

ในช็อตภาพท่ี 65-67 กบัห้องเพลง 74-76 ในช็อตภาพท่ี 68  กบัห้องเพลง 77-78 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  10 ในช็อตภาพท่ี 60-61 กบัห้องเพลงท่ี 67-69 ในช็อตภาพท่ี  62-63  

กบัห้องเพลง 70-71 ในช็อตภาพท่ี 64-65  กบัห้องเพลง 73-74 ในช็อตภาพท่ี 65-67 กบัห้องเพลง 74-76 

ในช็อตภาพท่ี  68 กบัห้องเพลง  77-78 ใช้ขนาดภาพแบบภาพขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือแสดง

รายละเอียด การแสดงออกทางสีหน้าของลิ่มเค่ียมและลิ่มกอเนียว และใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต 

(Medium shot) สลบัในบางชอ็ตภาพ มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) มมุภาพแบบ 

โลว์ แองเจล (Low Angle) และมมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle)  โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการ

เลา่เร่ืองด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึงสถานการณ์ท่ีลิม่เค่ียมแสดงความอาลยัอาวรตอ่การจากไปของลิม่

ก่อเนียว ทําให้ลิม่เค่ียมรู้สกึเศร้าเป็นอยา่งมาก  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้แนว

ทํานองท่ีใช้เสียงร้องโทนเดก็ผู้ชาย (Boy Choir) บรรเลงตามทิศทางของสายตาของตวัละครในลกัษณะ

เชน่ ถ้าตวัละครมองลงหรือก้มหน้า  แนวทํานองจะมีทิศทางลง หรือถ้าตวัละครมองขึน้หรือเงยหน้า  

แนวทํานองจะมีทิศทางขึน้ไปตามสายตานัน้เชน่กนั  
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  75-76 

กบัห้องเพลงท่ี 90 ในช็อตภาพท่ี 77 กบัห้องเพลง 91 ในช็อตภาพท่ี  78 กบัห้องเพลง 92-97 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  11 ในช็อตภาพท่ี  75-76 กบัห้องเพลงท่ี 90 ในช็อตภาพท่ี  77 กบั

ห้องเพลง 91 ในช็อตภาพท่ี 78 กบัห้องเพลง 92-97 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) และใช้

ขนาดภาพ แบบภาพขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือแสดงรายละเอียด การแสดงออกทางสีหน้าของ 

ปารี และ ศตัรูท่ีปารีแค้นท่ีสดุ ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) มมุภาพแบบ โลว์ 

แองเจล (Low Angle) และมมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่

เร่ืองด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึงท่ีปารีได้พบกบัศตัรูท่ีเป็นคนฆา่บนิตงั ทําให้ปารีโกธรแค้นจนเสียสต ิโดย

ในช็อตภาพท่ี  75-76 กบัห้องเพลงท่ี 90 องค์ประกอบข องดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ฉาบ

โทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกั (Crash Cress Hit) ในช็อตภาพท่ี  77  

กบัห้องเพลง  91 และในช็อตภาพท่ี  78 กบัห้องเพลง  92-97 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย

วิธีการใช้เสียง เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทเสียงกลองชดุ ท่ีบรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมา

โดยผา่นขบวนวิธีการควบคมุบดบงัเสียงให้ออกมาไมท่ี่คล้ายอาการหอืูอ้ (Mc D Loop) และเสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือถึงคนร้ายกาจและการหลบ

หนี ้(Serpents and Fugitive) 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  87 กบั

ห้องเพลงท่ี 110-113 ในช็อตภาพท่ี 88  กบัห้องเพลง 114-115  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  12 ในช็อตภาพท่ี  87 กบัห้องเพลงท่ี 110-113 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) เพ่ือแสดงรายละเอียดการแสดงออกทางสีหน้าของ ปารี และ ศตัรูท่ีปารีแค้นท่ีสดุ  

ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) และให้แสงแบบสไตล์การจดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ 

(Semi silhouetting) เพ่ือแสดงถึงการถกูครอบงําด้วยอํานาจของความโกธร  โดยภาษาภาพยนตร์

ต้องการเลา่เร่ืองด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึงท่ีความรุ่นแรงจากความโกธรของปารี องค์ประกอบของดนตรี

เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงกลองคองก้า (Conga) ผสมกบัเสียงกลองขนาดใหญ่-ยกัษ์ (Giant Drums)

ในช็อตภาพท่ี  88  กบัห้องเพลง  114-115 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง

บรรยากาศรอบเคียงของญ่ีปุ่ น  (Drone Japan) เสียงบรรยากาศรอบเคียงของกลุม่ฝงูผู้คน  (Clusters 

Fx) เสียงฉาบโทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยท่ีเสริมด้วยขบวนการท างอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เสียง

ผิดเพีย้นไปจากเดมิ (Crashes Cresc Fx) และใช้เสียงเคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทเสียง

กลองชดุท่ีบรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมาโดยผา่นขบวนวิธีการควบคมุบดบงัเสียงให้ออกมาไมท่ี่คล้าย

อาการหอืูอ้ (Mc D Loop) และเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึ ้นมาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ี

ต้องการส่ือถึงคนร้ายกาจและการหลบหนี ้(Serpents and Fugitive) 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  89-

100 กบัห้องเพลงท่ี 115-122 ในช็อตภาพท่ี  101-106 กบัห้องเพลง  123-127 และในช็อตภาพท่ี  107-

111 กบัห้องเพลง 130-136  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  13 ในช็อตภาพท่ี  89-100 กบัห้องเพลงท่ี 115-122 ในช็อตภาพท่ี  

101-106 กบัห้องเพลง  123-127 และในช็อตภาพท่ี  107-111 กบัห้องเพลง  130-136 ใช้ขนาดภาพ มมุ

กล้องท่ีหลากหลาย โดยภาพสว่นใหญ่ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) และใช้ขนาดภาพ

แบบภาพขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือแสดงรายละเอียด การแสดงออกทางสีหน้าของ ปารี  เป็น

หลกัโดยมีการใช้สีภาพเป็นโทนสีซีเปีย (Sepai)เพ่ือแสดงถึงการย้อนอดีต โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการ

เลา่เร่ืองด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึงท่ีความรุ่นแรงจากความโกธรของปารีจนเสียสต ิโดยท่ีในชอ็ตภาพท่ี  

89-100 กบัห้องเพลงท่ี 115-122 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงร้องโทน

เดก็ผู้ชายท่ีมีวิธีการร้ องแบบพเิศษ  (Boy Choir Fx) ในช็อตภาพท่ี  101-106  กบัห้องเพลง  123-127 

องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ กลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) เป็นขัน้คูต่รัย

โทน(Tritone)ชว่ยสร้างบรรยากาศท่ีขดัแยงไมป่กรต ิ และในชอ็ตภาพท่ี  107-111  กบัห้องเพลง  130-

136  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึง

ลกัษณะเชงินามธรรมท่ีต้องการส่ือถึงปีศาจและความนา่กลวั (Ghost) 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  122-

127 กบัห้องเพลงท่ี 151-154 และ ในช็อตภาพท่ี 132-133  กบัห้องเพลง 159-160  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  14 ในช็อตภาพท่ี  122-127 กบัห้องเพลงท่ี 151-154 ใช้ขนาดภาพ  

มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) เพ่ือแสดงรายละเอียด การแสดงออกทางสีหน้าระหวา่งการสนทนา

ระหวา่ง ยะรัง กบั อีกาดํา  ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) องค์ประกอบของดนตรี

เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ กลุม่เสียงสตริงคอร์ด (String Chord) เป็นขัน้คูต่รัยโทน (Tritone)ชว่ยสร้าง

บรรยากาศท่ีขั ดแยงไมป่กรติ  ผสมด้วย เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงิ

นามธรรมท่ีต้องการส่ือถึงปีศาจและความนา่กลวั (Ghost) และในช็อตภาพท่ี  132-133 กบัห้องเพลง  

159-160 เป็นช็อตภาพท่ีแสดงถึงการท่ียะรังและปารีถกูอีกาดํายิงด้วยปืน  องค์ประกอบของดนตรี

เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงฉาบโทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกั 

(Crash Cress Hit)ในช็อตภาพท่ี 132 และใช้เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทไม้ท่ีบรรเลงวน

ซํา้กลบัไปกลบัมา (Loop Wood)ในช็อตภาพท่ี 133    
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  137-

138 กบัห้องเพลงท่ี 164 และ ในช็อตภาพท่ี 139  กบัห้องเพลง 165-166  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   15 ในช็อตภาพท่ี  137-138 กบัห้องเพลงท่ี 164 และ ในช็อตภาพท่ี  

139  กบัห้องเพลง  165-166   ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) เพ่ือแสดงรายละเอียด การ

แสดงออกทางกายและสีหน้าหน้าระหวา่งปารีและองค์หญิงองู ูและใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long 

shot) เพ่ือแสดงมติภิาพท่ีไกลออกไป ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ช็อต (Eye-Level Shot) เป็นหลกั โดย

ภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึงการจําต้องจากกนัระหวา่งปารีและองค์

หญิงองู ู องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยเสียง ร้องโทนเดก็ผู้ชายท่ีมีวิธีการร้องแบบพิเศษ  

(Boy Choir Fx) โดยวิธีการเปล่ียนระดบัแนวทํา นองจากต่ําขึน้สงูของโน้ต C5-E5 แล้วค้างเอาไว้ คูไ่ป

กบัการแสดงออกทางกายของปารี และใช้วิธีการเปล่ียนระดบัแนวทํานองจาก  Bb3-B3 เป็นการเคล่ือน

แนวทํานองเป็นคู ่2 ไมเนอร์คูไ่ปกบัการแสดงออกทางกายและสีหน้าขององค์หญิงองู ู

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบทของตอนยะรังบุกช่วยตัวประกันและ

การล้างแค้นของปารี (Invasion) 

 วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่ องค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ี

ทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ของตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  

(Invasion) สามารถสรุปเป็นวิธีการออกมาได้ทัง้หมด 27 วิธีการความเช่ือมโยงดงันี ้

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงกลอง

ขนาดใหญ่(Big Drums) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการสร้างบรรยากาศภาพอมึครึม ซึง่อารมณ์ภาพแสดงถึงการ

แอบลอบเข้ามาชว่ยตวัประกนัของฝ่ายลงักาสกุะโดยยะรัง 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเสียงกลอง

ขนาดใหญ่-ยกัษ์ (Giant Drums) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของยะรังท่ีเร่ิมลงมือปฏิบตัภิารกิจนี ้ด้วย

การเช่ือดคอทหารยามจนกระเดน็ไปอยา่งรุ่นแรง 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเสียง ท่ีได้จาก

การออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือถึงคนร้ายกาจและการหลบหนี ้

(Serpents and Fugitive) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเสริมจิน ตนาการณ์ในภาพ การแอบลอบเข้ามาชว่ยตวั

ประกนัของฝ่ายลงักาสกุะโดยยะรัง  
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้กระสวน

จงัหวของเคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทกลอง ท่ีเสริมด้วยขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ทํา

ให้เสียงก้องและกว้างท่ีบรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมาแบบท่ี 27 (Loop 27 Long Full) ท่ีใช้เป็นหลกั

ประจําในการดําเนินเร่ืองราวโดยตลอดเพ่ือสมัพนัธ์กบัการเร่ิมต้นปฏิบตัภิารกิจ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เคร่ืองดนตรี

เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทไม้ท่ีบรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมา (Loop Wood) เพ่ือสมัพนัธ์กบั อารมณ์

ภาพแสดงถึงการเร่ิมวุน่วายมากขึน้กวา่เดมิ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพั นธ์ด้วยวิธีการใช้ กลุม่เสียง

สตริงคอร์ด (String Chord) เป็นขัน้คูต่รัยโทน(Tritone) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเสริมบรรยากาศท่ีขดัแยงไม่

ปกรตไิว้ดงัเดมิ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเน้นในทกุ

จงัหวะหนกัของห้องเพลงเชน่จงัหวะท่ี 1, 2, 3, 4 โดยในจงัหวะท่ี 3 จะมีการเปล่ียนระดบั เพ่ือสมัพนัธ์

ให้เกิดความรู้ถ่ึงการเคล่ือนท่ีไปข้างหน้า ซึง่มีลกัษณะคล้ายการเชิดของดนตรีไทย 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 การใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ในจํานวนเคร่ืองดนตรี

ท่ีหลากหลายมากขึน้  เพ่ือสมัพนัธ์กบัการใช้ขนาดภาพลอง ชอ็ต (Long shot) เพ่ือเน้นการแสดงออก

ทางอากปักริยาของกลุม่คนหมูม่าก ซึง่ส่ือได้ถึงสถานการณ์ในเร่ืองราวท่ีใหญ่มากขึน้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ฉาบ

โทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยท่ีเสริมด้วยขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เสียงผิดเพีย้นไปจาก

เดมิ (Crashes Cresc Fx) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาในชว่งท่ียะรังกระโดด เสริมให้ยะรังดมีูฤทธ์ิเดช

มากขึน้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 10 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเน้นเป็นพิเศษ

ด้วยเสียงกลองประเภทเคร่ืองหนงั เพ่ือสมัพนัธ์กบัชว่งท่ี ยะรัง ปะทะกบัฝ่ายศตัรูแบบเนือ้ชนเนือ้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 11 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ฉาบ

จีน (China LG) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของยะรังชว่งสะบดัหน้า 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 12 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเพิ่มอตัรา

จงัหวะให้ละเอียดมากขึน้ไปกวา่เดมิจากโน้ตตวัดํา 3 พยางค์ใน 1 ห้องเพลงมาเป็นโน้ตตวัเขบต็ 2 ชัน้ 

3 พยางค์ใน 1ห้องเพลง เพ่ือสมัพนัธ์กบัสถานการณ์ในเร่ืองราวท่ีวุน่วายมากขึน้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 13 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงฆ้อง

กาเมลนั ดําเนนิทํานองด้วยโน้ต 2 ตวัโน้ตเป็นคู ่2 ไมเนอร์ (A4-Ab4) สลบักนั เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์

ภาพแสดงถึงการกลบัมาในสถานการณ์ท่ีอนัตรายของลิ่มเค่ียมท่ีโดยสารมากบัเรือท่ีกําลงัจะเข้าถึงฝ่ัง 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 14 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงฉาบ

โทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกั (Crash Cress Hit) เพ่ือสมัพนัธ์กบั

อากปักริยาของลิ่มเค่ียมในชว่งท่ีลิ่มเค่ียมกระโดดจากเรือขึน้มาถึงบนฝ่ัง 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 15 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง กลอง

ท่ีมีรูปแบบเสียงสะท้อนไป -มาจากด้านซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย (Matrix AB) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการ

เช่ือมตอ่กนัระหวา่งช็อตภาพ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 16 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ฉ่ิง

ของไทยเพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาและสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัยะรัง 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 17 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการลดเสียง

กระสวนจงัหวะหลกัเหลือไว้แตเ่สียงกลองยา่นเสียงต่ําเอาไว้อยา่งเ บาๆโดยจะเน้นในจงัหวะท่ี 1 ทกุ 2 

ห้องเพลง เพ่ือสมัพนัธ์กบัสถานการณ์ท่ีลิ่มเค่ียมกําลงัว่ิงเข้าไปในถํา้เพ่ือจะชว่ยลิ่มกอเนียวน้องสาว 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 18 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้แนวทํานอง

ท่ีมีทิศทาง บรรเลงตามระดบัโน้ตจากเสียงต่ําไปเสียงสงู เพ่ือสมัพนัธ์กบัการแทนสายตาของลิ่มเค่ียมท่ี

มองจากด้านลา่งขึน้ไปด้านบน หรือถ้ามองลงหรือก้มหน้า  แนวทํานองจะมีทิศทางลง  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 19 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงร้อง

โทนเดก็ผู้ชาย  (Boy Choir) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์ภาพแสดงถึงสถานการณ์ท่ีลิ่มก่อเนียว (น้องสาว)

ได้เสียชีวิตแล้ว  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 20 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ฉาบ

โทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกั (Crash Cress Hit) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการ

ได้พบกบัศตัรูท่ีเป็นคนฆา่บนิตงั 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 21 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง เคร่ือง

ดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทเสียงกลองชดุ ท่ีบรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมาโดยผา่นขบวนวิธีการ

ควบคมุบดบงัเสียงให้ออกมาไมท่ี่คล้ ายอาการหอืูอ้ (Mc D Loop) และเสียงท่ีได้จากการออกแบบ

ขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือถึงคนร้ายกาจและการหลบหนี ้ (Serpents and 

Fugitive) เพ่ือสมัพนัธ์กบัความโกธรแค้นจนเสียสตขิองปารี 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 22 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมั พนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง กลอง

คองก้า (Conga) ผสมกบัเสียงกลองขนาดใหญ่ -ยกัษ์ (Giant Drums) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์ภาพ

แสดงถึงท่ีความรุ่นแรงจากความโกธรของปารี 
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  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 23 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง

บรรยากาศรอบเคียงของญ่ีปุ่ น  (Drone Japan) เสียงบรรยากาศรอบเคียงของกลุม่ฝงูผู้คน  (Clusters 

Fx) เสียงฉาบโทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยท่ีเสริมด้วยขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เสียง

ผิดเพีย้นไปจากเดมิ (Crashes Cresc Fx) ใช้เสียง เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหว ะประเภทเสียง

กลองชดุท่ีบรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมาโดยผา่นขบวนวิธีการควบคมุบดบงัเสียงให้ออกมาไมท่ี่คล้าย

อาการหอืูอ้ (Mc D Loop) และเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ี

ต้องการส่ือถึงคนร้ายกาจและการหลบหนี ้ (Serpents and Fugitive) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการถกูครอบงํา

ด้วยอํานาจของความโกธรแค้นจนเสียสต ิ

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 24 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงร้อง

โทนเดก็ผู้ชายท่ีมีวิธีการร้องแบบพิเศษ  (Boy Choir Fx) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการใช้สีภาพเป็นโทนสีซีเปีย

(Sepai)ท่ีแสดงถึ งการย้อนอดีต โดยการแทนเสียงภายในใจท่ีตามหลอนกบัอดีตท่ีบนิตงัถกูฆา่ ด้วย

อารมณ์ภาพแสดงถึงท่ีความรุ่นแรงจากความโกธรของปารีจนเสียสต ิ

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 25 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิ งนามธรรมท่ีต้องการส่ือถึงปีศาจและความนา่กลวั 

(Ghost) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์ภาพแสดงถึงท่ีความรุ่นแรงจากความโกธรของปารีให้ดู นา่กลวัมาก

ย่ิงขึน้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 26 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยเสียงร้องโทนเดก็ผู้ชาย

ท่ีมีวิธีการร้องแบบพิเศษ  (Boy Choir Fx) โดยวิธีการเปล่ียนระดบัแนวทํานองจากต่ําขึน้สงูของโน้ต 

C5-E5 แล้วค้างเอาไว้ เพ่ือสมัพนัธ์กบัการแสดงออกทางกายของปารี  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 27 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนระดบั

แนวทํานองจาก  Bb3-B3 เป็นการเคล่ือนแนวทํานองเป็น คู ่2 ไมเนอร์เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาการ

การร้องไห้และการสะเอือ้ ขององค์หญิงองู ู 

 

 เปิดสงคราม (The Day of Battle) 

 สมัพนัธบทของภาพและบทเพลงประจําตอน เปิดสงคราม  (The Day of Battle) มีความ

เช่ือมโยงกนัในระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีเกิดขึน้ทํางานพร้อม

กนั (Synchronization) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทัง้หมด 8 ความเช่ือมโยงโดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  1 

กบัห้องเพลงท่ี 1-2  ในช็อตภาพท่ี 2-6 กบัห้องเพลง 2-5  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   1 ในช็อตภาพท่ี  1 กบัห้องเพลงท่ี 1-2 ใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต 

(Long shot) ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์

ด้วยเสียงแพดวอยช์ (Pad Viox) และ ไควเยอท่ีออกเสียงวา่ฮา  (Choir Haa) โดยบรรเลงในลกัษณะ

กลุม่เสียงประสานเป็นคอร์ด Bm9 ค้างเอาไว้ จนถึงในช็อตภาพท่ี 2-6 กบัห้องเพลง  2-5 ใช้การไลข่นาด

ภาพตอ่เน่ืองและรวดเร็วจากใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot)ไปเป็น ภาพ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต 

(Extreme long shot) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงอาณาบริเวณอนักว้างใหญ่ไพศาลของลงักาสกุะใช้มมุภาพ

แบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot)ไปเป็นมมุภาพแบบ โลว์ แองเจล (Low Angle) เพ่ือเพิ่ม

ควา มสําคญัให้กบัสถานท่ี เสริมความใหญ่โตท่ีปรากฏก่อให้เกิดความรู้สกึคกุคาม นา่เกรงขาม 

องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยเสียง กลองซูลู (Zulu Drums) เสียงเคร่ืองดนตรีประเภทเสียง

สงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงเลียนแบบเสียงเคร่ืองสายจริงโดยให้โทนเสียงเป็น

อิเลคทรอนกิส์มากกวา่  (String Pad) เสียงรัวฉาบ  (Roll Cymbal) และเฟรนซ์ฮอร์น (French horn) 

เปล่ียนระดบัเสียงจากโน้ต D4-F#4 แล้วเพิ่มเสียงขึน้ทีละน้อย(Crescendo)   
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี 7-8 

กบัห้องเพลงท่ี  6 ในช็อตภาพท่ี 9 กบัห้องเพลง  7 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   2 ในช็อตภาพท่ี 7-8 กบัห้องเพลงท่ี  6 และในช็อตภาพท่ี  9 กบัห้อง

เพลง  7 ใช้ขนาดภาพเอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot)และขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) 

ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle) และ มมุภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle) องค์ประกอบ

ของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยการดําเนินแนวทํานองด้วยเสียง เคร่ืองสายท่ีเลน่เสียงสัน้  (String Detach) 

ผสมกบัเสียงกลองท่ีใช้ในเร่ืองราวความกล้าหาญ (Epic Drums) และเคร่ืองประกอบจงัหวะในวงกาเม

ลนั (Percussion Gamelan) โดยแนวทํานองดงักลา่วจะบรรเลงตอ่เน่ืองไปจนถึงห้องเพลงท่ี 20  ใน

ภาพแรกของตอนปรากฏภาพธงประจําเรือรบว่ิงไปด้านหน้าอยา่งรวดเร็ว องค์ประกอบของดนตรีเช่ือม

สมัพนัธ์ด้วยการใช้เสียงกลองทมิพานี (Timpani)เน้นในจดุท่ีเห็นภาพนัน้ทนัที 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี 10-

11 กบัห้องเพลงท่ี 9-10 ในช็อตภาพท่ี  15-16 กบัห้องเพลง  13-14  ในช็อตภาพท่ี  17-20 กบัห้องเพลง  

14-17  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   3 ในช็อตภาพท่ี 10-11 กบัห้องเพลงท่ี 9-10 ในช็อตภาพท่ี  15-16 

กบัห้องเพลง  13-14  ในช็อตภาพท่ี  17-20 กบัห้องเพลง  14-17  ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium 

shot) เพ่ือแสดงรายละเอียด การแสดงออกทางกายและสีหน้าระหวา่งบคุคลสําคญัทัง้ 2 ฝ่ายอาทิเชน่ 

อีกาดํา รายาฮีเจา และยะรัง และสลบัด้วยการใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) ใช้มมุภาพแบบ 

อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle) และ มมุภาพแบบ ไฮ 

แองเจล (High Angle) สลบักนั  โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึง

ศกัยภาพของทัง้ 2 ฝ่ายท่ีแสดงถึงการพร้อมออกรบ ซึง่ทัง้ 2 ฝ่ายตา่งเตม็ไปด้วยอารมณ์ของความ

มัน่ใจและความฮกึเหิม องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยเสียงร้องประสานเสียงทัง้ 4 แนว

ประสาน (Voices) โดยดําเนินคูไ่ปกบัจงัหวะท่ีกระชบัจากการดําเนินแนวทํานองด้วยเสียง เคร่ืองสายท่ี

เลน่เสียงสัน้  (String Detach) ผสมกบัเสียงกลองท่ี ใช้ในเร่ืองราวความกล้าหาญ  (Epic Drums) และ

เคร่ืองประกอบจงัหวะในวงกาเมลนั (Percussion Gamelan) โดยในจดุท่ีต้องการเน้นความสําคญัของ

ตวัละคร และการเช่ือมตอ่ภาพ  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยเสียง แพดวอยช์ (Pad Viox) 
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ท่ีบรรเลงเช่ือมตอ่ด้วยวิธีการเพิ่มเสียง ขึน้ทีละน้อย (Crescendo)  ในช็อตภาพท่ี 10-11 กบัห้องเพลงท่ี 

9-10 ในช็อตภาพท่ี 15-16 กบัห้องเพลง 13-14  โดยในช็อตภาพท่ี 17-20 กบัห้องเพลง 14-17 องค์ประกอบ

ของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยการเสริมบรรยากาศด้วยแนวทํานองท่ีสร้างอารมณ์ของความมัน่ใจและ

ความฮกึเหิมเป็นหลกั ดนตรีจงึทําหน้าท่ีเป็นเพ่ือประกอบบรรยากาศให้กบัภาพ (Music underscore) 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี 21-22 

กบัห้องเพลงท่ี 18-20 ในช็อตภาพท่ี  23 กบัห้องเพลง  21-22  ในช็อตภาพท่ี  24-25 กบัห้องเพลง  23-24  

ในช็อตภาพท่ี  27 กบัห้องเพลง  24 ในช็อตภาพท่ี  28-29 กบัห้องเพลง  25-26 ในช็อตภาพท่ี  30 กบัห้อง

เพลง 27 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   4 ในช็อตภาพท่ี 21-22 กบัห้องเพลงท่ี 18-20 ในช็อตภาพท่ี 23 กบั

ห้องเพลง 21-22  ในช็อตภาพท่ี 24-25 กบัห้องเพลง 23-24  ในช็อตภาพท่ี  27 กบัห้องเพลง  24 ในช็อต

ภาพท่ี 28-29 กบัห้องเพลง  25-26 ในช็อตภาพท่ี  30 กบัห้องเพลง  27 ใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long 

shot) และสลบัด้วยการใช้ขนาดภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) เพ่ือแสดงรายละเอียดการแสดงออก

ทางกายและสีหน้าระหวา่งรายาฮีเจาและยะรัง ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle) และ มมุ

ภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle) เป็นหลกั โดยมีการสลบั ด้วยมมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-

Level Shot) โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองด้วยอารมณ์ภ าพแสดงถึงการเตรียมรับมือของฝ่าย

ลงักาสกุะ ชึง่เน้นให้เห็นถึงการสง่สารกนัระหวา่งรายาฮีเจากบัยะรัง องค์ประกอบของดนตรีเช่ือม

สมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ีแนวทํานองตามทิศทางสายตาของตวัละครผู้สง่สารและรับสาร อาทิเชน่ 

ในช็อตภาพท่ี  23 กบัห้องเพลง  21-22 เป็นการใช้วิธีการเคล่ือนท่ีทิศทางของแนวทํานองตามทิศทาง

สายตาของยะรังท่ีมองขึน้ไปทางรายาฮีเจา  การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองมีทิศทางขึน้ตามสายตาของ  

ยะรัง (B4-E5)และ(C#5-F#5) ในช็อตภาพท่ี  24-25 กบัห้องเพลง  23-24  เป็นการใช้วิธีการเคล่ือนท่ี

ทิศทางของแนวทํานองตามทิศทางสายตาของรายาฮีเจา  ท่ีมองลงไปทางยะรังการเคล่ือนท่ีของแนว

ทํานองมีทศิทางขึน้ตามสายตาของรายาฮีเจา  (G5-F#4)และ(D5-B4) ในช็อตภาพท่ี  28-29 กบัห้อง

เพลง 25-26 เป็นการใช้วิธีการเคล่ือนท่ีทิศทางของแนวทํานองตามทิศทา งสายตาของยะรังท่ีมองขึน้ไป

ทางรายาฮีเจาและยงัเป็นการเปล่ียนขยายมมุภาพในมมุท่ีกว้างขึน้ การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองมี

ทศิทางขึน้ตามสายตาของยะรัง (B4-A5)  ในช็อตภาพท่ี  30 กบัห้องเพลง  27เป็นการใช้วิธีการเคล่ือนท่ี

ทิศทางของแนวทํานองตามทิศทางสายตาของยะรังท่ีมองขึน้  แล้วกลา่วคําเพ่ือแสดงความเข้มแข็ง 

(B4-G5) โดยทิศทางการเคล่ือนทํานองสว่นใหญ่ ทัง้หมดมีทิศทางการเคล่ือนแนวทํานองแบบข้ามขัน้ 

(Disjunct motion)เป็นองค์ประกอบหลกั 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี 30-33 

กบัห้องเพลงท่ี 28-29 ในช็อตภาพท่ี  34-36 กบัห้องเพลง  29-30  ในช็อตภาพท่ี  37-39 กบัห้องเพลง  

31-32  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  5 ในช็อตภาพท่ี 30-33 กบัห้องเพลงท่ี 28-29 ในช็อตภาพท่ี  34-36 

กบัห้องเพลง  29-30 ในช็อตภาพท่ี  37-39 กบัห้องเพลง  31-32  ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium 

shot) เพ่ือแสดงรายละเอียดการแสดงออกทางกายและสีหน้าของยะรัง และสลบัด้วยการใช้ขนาดภาพ  

ลอง ชอ็ต (Long shot) เพ่ือแสดงมิตภิาพให้กว้างขึน้ ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle) เป็น

หลกัโดยมีการสลบั ด้วยมมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot)ในช็อตภาพท่ี 30, 34 และ มมุ

ภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle) ในช็อตภาพท่ี 36 โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองด้วยอารมณ์

ภาพแสดงถึงความ นา่เกรงขาม  นา่นบัถือและเป็นการเพิ่มค วามสําคญัให้กบัยะรัง ในช็อตภาพท่ี 30-

33 กบัห้องเพลงท่ี 28-29 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ีทิศทางของแนว
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ทํานองตามทิศทางของมมุกล้องแบบ 1 ชอ็ต ตอ่ 1 โน้ต ในช็อตภาพท่ี  34-36 กบัห้องเพลง  29-30 เป็น

การเปล่ียนระยะขนาดภาพจาก มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ไปใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot)

และมมุกล้องจากมมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot)ในช็อตภาพท่ี  34 เปล่ียนเป็นมมุภาพ

แบบ โลว์ แองเจล (Low Angle)ในช็อตภาพท่ี  35 และเปล่ียนเป็นมมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High 

Angle) ในช็อตภาพท่ี  36 องค์ประกอบของดน ตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ีทิศทางของแนว

ทํานองตามทศิทางของขนาดด้วยวิธีการขยายโน้ตให้ยาวขึน้ และตามทศิทางของมมุกล้องด้วยวิธีการ

เปล่ียนระดบัเสียงให้ต่ําลง (B5-A5)  ซึง่ในช็อตภาพท่ี 37-39 กบัห้องเพลง 31-32 ก็ใช้องค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธี การเคล่ือนท่ีทิศทางของแนวทํานองตามทิศทางของมมุกล้องเชน่กนัด้วย

วิธีการเปล่ียนระดบัเสียงให้สงูขึน้จาก (G#5-B5)ในช็อตภาพท่ี 37 (G#5-C#6) ในช็อตภาพท่ี 39   

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี 40-41 

กบัห้องเพลงท่ี 33-34 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  6 ในช็อตภาพท่ี 40-41 กบัห้องเพลงท่ี 33-34 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) เพ่ือแสดงรายละเอียด การแสดงออกทางกาย และใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล 

ชอ็ต (Eye-Level Shot) เป็หลกั โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึงภาพ

การตีกลองออกศกึปรากฏชดัเจนในภาพยนตร์ องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้

เทคนิค สร้างเสียงดนตรีท่ีเคร่ืองดนตรีทําให้เกิดเสียงปรากฏในภาพเรี ยกวา่ เสียงดนตรีท่ีอยูใ่นฉาก 

(Plot Music) 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี 42-43 

กบัห้องเพลงท่ี 34-35 ในช็อตภาพท่ี 44 กบัห้องเพลงท่ี 37 ในช็อตภาพท่ี 45 กบัห้องเพลงท่ี 38 ในช็อต

ภาพท่ี 46 กบัห้องเพลงท่ี 39 ในช็อตภาพท่ี 47 กบัห้องเพลงท่ี 43 ในช็อตภาพท่ี 50 กบัห้องเพลงท่ี 46 

ในช็อตภาพท่ี 51 กบัห้องเพลงท่ี 47 ได้ดงันี ้



432 

 
  ความเช่ือมโยงท่ี   7 ในช็อตภาพท่ี 42-43 กบัห้องเพลงท่ี 34-35 ในช็อตภาพท่ี 44 กบั

ห้องเพลงท่ี 37 ในช็อตภาพท่ี 45 กบัห้องเพลงท่ี 38 ในช็อตภาพท่ี 46 กบัห้องเพลงท่ี 39  ในช็อตภาพท่ี 

47 กบัห้องเพลงท่ี 43 ในช็อตภาพท่ี 50 กบัห้องเพลงท่ี 46 ในช็อตภาพท่ี 51 กบัห้องเพลงท่ี 47 ใช้

ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) เพ่ือแสดงรายละเอียด การแสดงออกทางกาย  โดยท่ีมมุภาพ

แบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle)ในชอ็ตภาพท่ีเก่ียวข้องกบัอีกาดํา และมมุกล้องจากมมุภาพแบบ อาย 

ลีเวล ช็อต (Eye-Level Shot)ในช็อตภาพท่ีเก่ียวข้องกบัพนัธมิตรสลดัทัง้หลาย โดยองค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยการเสริ มบรรยากาศด้วยแนวทํานองท่ีสร้างอารมณ์ของความมัน่ใจและความ

ฮกึเหิมเป็นหลกั ดนตรีจงึทําหน้าท่ีเป็นเพ่ือประกอบบรรยากาศให้กบัภาพ (Music underscore) แล้ว

เน้นในจดุสําคญัด้วย เสียงไควเยอท่ีออกเสียงวา่ฮา  (Choir Haa)ในช็อตภาพท่ี 42-43 และเสียงเคร่ือง

ประกอบจงัหวะท่ีผา่นข บวนการทางอิเลคทรอนิกส์ประเภทเบลหรือระฆงัโดยการกระทบกนัของเหล็ก  

(Metal Rmx Bell)ในช็อตภาพท่ี 43, 46, 47, 51 

 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี 52-54 

กบัห้องเพลงท่ี 48-50 ในช็อตภาพท่ี 55-56 กบัห้องเพลงท่ี 51-52 ได้ดงันี ้



433 

 
  ความเช่ือมโยงท่ี 8 ในช็อตภาพท่ี 52-53 ภาพ เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) 

(ELS.) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงอาณาบริเวณอนักว้างใหญ่ไพศาลของลงักาสกุะใช้มมุภาพภาพแบบ  ไฮ 

แองเจล (High Angle) เพ่ือทําให้ฝ่ายโจรสลดัดดู้อยคา่ลง ในช็อตภาพท่ี 54 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต 

(Medium shot) ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) และในช็อตภาพท่ี 55-56 กบัห้อง

เพลงท่ี 51-52 ใช้ภาพขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือแสดงรายละเอียดใบหน้าของ ยะรัง ใช้มมุภาพ

แบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองถึงการเปิดการโจมตี โดย

ภาพยนตร์กําลงัจะเน้นในข้อความสําคญัของยะรังในการสัง่ “ย่ิง” ฝ่ายศตัรู  องค์ประกอบของดนตรี

เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยการเสริมบรรยากาศด้วยแนวทํานองท่ีสร้างอารมณ์ของค วามมัน่ใจและความฮกึเหิม

เป็นหลกั ดนตรีจงึทําหน้าท่ีเป็นเพ่ือประกอบบรรยากาศให้กบัภาพ (Music underscore) แล้วลด

บทบาทของแนวทํานองด้วยการค้างโน้ตตวั B5 เอาไว้จนถึงห้องเพลงท่ี 51-52 และหยดุเพลงด้วยการ

เน้นในห้องเพลงท่ี 51 ด้วยเสียงเคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีผา่นขบวนการทางอิเลคทรอนิกส์ประเภทเบล

หรือระฆงัโดยการกระทบกนัของเหล็ก (Metal Rmx Bell) 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบทของตอนเปิดสงคราม (The Day of 

Battle) 

วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่ องค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ี

ทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ของตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) สามารถสรุปเป็น

วิธีการออกมาได้ทัง้หมด 15 วิธีการความเช่ือมโยงดงันี ้

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยเสียง แพดวอยช์ (Pad 

Viox) และ ไควเยอท่ีออกเสียงวา่ฮา  (Choir Haa) โดยบรรเลงในลกัษณะกลุม่เสียงประสานเป็นคอร์ด 

Bm9 ค้างเอาไว้เพ่ือสมัพนัธ์กบัการไลข่นาดภาพตอ่เน่ืองและรวดเร็วจากใช้ขนาดภาพ ลอง ชอ็ต (Long 

shot) ไปเป็นภาพ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) เพ่ือแสดงให้เหน็ถึงอาณาบริเวณอนักว้าง

ใหญ่ไพศาลของลงักาสกุะ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย แนวทํานองของเฟ

รนซ์ฮอร์น (French horn) เปล่ียนระดบัเสียงจากโน้ต D4-F#4 แล้วเพิ่มเสียงขึน้ทีละน้อย(Crescendo), 

เสียงกลองซูล ู(Zulu Drums), เสียงเคร่ืองดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียง

เลียนแบบเสียงเคร่ืองสายจริงโดยให้โทนเสียงเป็นอิเลคทรอนิกส์มากกวา่  (String Pad), เสียงรัวฉาบ  

(Roll Cymbal) และ เพ่ือสมัพนัธ์กบัใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot)ไปเป็นมมุภาพ

แบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) เพ่ือเพิ่มความสําคญัให้กบัสถานท่ี เสริมความใหญ่โตท่ีปรากฏ

ก่อให้เกิดความรู้สกึคกุคาม นา่เกรงขาม 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยการดําเนินแนว

ทํานองด้วยเสียงเคร่ืองสายท่ีเลน่เสียงสัน้  (String Detach) บรรเลงพร้อมกนั  (Unison) กบัเสียงกลองท่ี

ใช้ในเร่ืองราวความกล้าหาญ (Epic Drums) และบรรเลงพร้อมกนั  (Unison) กบัเคร่ืองประกอบจงัหวะ

ในวงกาเมลนั (Percussion Gamelan) เพ่ือสมัพนัธ์กบับรรยาของสงคราม การรุกไปข้างหน้า ความ

สามคัคีกนั 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยการใช้เสียง กลองทิม

พานี (Timpani) เน้นในจดุท่ีเห็นภาพธงประจําเรือรบว่ิงไปด้านหน้าอยา่งรวดเร็วเพ่ือสมัพนัธ์กบัการ

เสริมความสําคญัให้เร่ืองราวใหญ่โตขึน้และนา่สนใจมากขึน้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยเสียงร้องประสาน

เสียงทัง้ 4 แนวประสาน  (Voices) โดยดําเนินคูไ่ปกบัจงัหวะท่ีกระชบัจากการดําเนินแนวทํานองด้วย

เสียงเคร่ืองสายท่ีเลน่เสียงสัน้  (String Detach) ผสมกบัเสียงกลองท่ีใช้ในเร่ืองราวความกล้าหาญ  

(Epic Drums) และเคร่ืองประกอบจงัหวะในวงกาเมลนั (Percussion Gamelan) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการ

เสริมบรรยากาศด้วยแนวทํานองท่ีสร้างอารมณ์ของความมัน่ใจและความฮกึเหมิเป็นหลกั โดยอารมณ์

ภาพแสดงถึงศกัยภาพการพร้อมออกรบของทัง้ 2 ฝ่าย ดนตรีจงึทําหน้าท่ีเป็นเพ่ือประกอบบรรยากาศ

ให้กบัภาพ (Music underscore)  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยเสียง แพดวอยช์ (Pad 

Viox) ท่ีบรรเลงเช่ือมตอ่ด้วยวิธีการเพิ่มเสียงขึน้ทีละน้อย (Crescendo) แทรกอยูใ่นดนตรีจงึทําหน้าท่ี

เป็นเพ่ือประกอบบรรยากาศให้กบัภาพ (Music underscore) ในชว่งท่ีต้องการเน้ นสําคญัของตวัละคร 

เพ่ือสมัพนัธ์กบัการใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) เพ่ือแสดงรายละเอียด การแสดงออก

ทางกายและสีหน้าระหวา่งบคุคลสําคญัทัง้ 2 ฝ่ายอาทิเชน่ อีกาดํา รายาฮีเจา และยะรัง  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ื อนท่ีแนว

ทํานองตามทิศทางสายตาของตวัละครผู้สง่สารและรับสารอาทิเชน่การเคล่ือนท่ีทิศทางของแนวทํานอง

ตามทศิทางสายตาของยะรังท่ีมองขึน้ไปทางรายาฮีเจา  การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองมีทิศทางขึน้ตาม

สายตาของยะรัง (B4-E5)และ(C#5-F#5) หรือการเคล่ือนท่ีทิศทางของแนวทํานองตามทิศทาง สายตา

ของรายาฮีเจา ท่ีมองลงไปทางยะรังการเคล่ือนท่ีของแนวทํานองมีทิศทางขึน้ตามสายตาของรายาฮีเจา  

(G5-F#4) และ (D5-B4) 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ี

ทิศทางของแนวทํานองมีทิศทางขึน้ตามสายตาของยะรัง (B4-A5)  เพ่ือสมัพนัธ์ตามทิศทางสายตาของ

ยะรังท่ีมองขึน้พร้อมกบัการเปล่ียนขยายมมุภาพในมมุท่ีกว้างขึน้  
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ีทิศทาง

ของแนวทํานองมีทิศทางขึน้ (B4-G5) แบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการกลา่วคําเพ่ือ

แสดงความเข้มแข็งหรือเรียกขวญักําลงัใจ  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 10 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ีทิศทาง

ของแนวทํานองตามทิศทางของมมุกล้องแบบ 1 ชอ็ต ตอ่ 1 โน้ตเพ่ือสมัพนัธ์กบัความต้องการเลา่เร่ือง

ด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึงความนา่เกรงขาม นา่นบัถือและเป็นการเพิม่ความสําคญัให้กบัยะรัง 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 11 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ีทิศทาง

ของแนวทํานองตามทิศทางของขนาดด้วยวิธีการขยายโน้ตให้ยาวขึน้เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนระยะ

ขนาดภาพจากมีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ไปใช้ขนาดภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) และมมุกล้องจาก

มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 12 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนระดบั

เสียงให้ต่ําลง (B5-A5) และเปล่ียนระดบัเสียงให้สงูขึน้จาก (G#5-B5)เพ่ือสมัพนัธ์กบั การเปล่ียนมมุ

ภาพจากมมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot)เป็นมมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle) 

และจากมมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot)เปล่ียนเป็นมมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High 

Angle) 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 13 ใช้องค์ประกอบของด นตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เทคนิค

สร้างเสียงดนตรีท่ีเคร่ืองดนตรีทําให้เกิดเสียงปรากฏในภาพเรียกวา่ เสียงดนตรีท่ีอยูใ่นฉาก (Plot Music) 

เพ่ือสมัพนัธ์กบัภาพการตีกลองออกศกึปรากฏชดัเจนในภาพยนตร์ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 14 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเน้นเสียง ไคว

เยอท่ีออกเสียงวา่ฮา  (Choir Haa) และเสียงเคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีผา่นขบวนการทางอิเลคทรอนิกส์

ประเภทเบลหรือระฆงัโดยการกระทบกนัของเหล็ก  (Metal Rmx Bell) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการส่ือสารกนั

ระหวา่งอีกาดําด้วย มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle) กบัพนัธมิตรสลดั ด้วยมมุภาพแบบ อาย 

ลีเวล ช็อต (Eye-Level Shot) ซึง่เป็นการส่ือสารแบบไมมี่ระดบัเสียงทํานอง(Non Pitch)  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 15 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยการเสริมบรรยากาศ

ด้วยแนวทํานองท่ีสร้างอารมณ์ของค วามมัน่ใจและความฮกึเหิมเป็นหลกั ดนตรีจงึทําหน้าท่ีเป็นเพ่ือ

ประกอบบรรยากาศให้กบัภาพ (Music underscore) แล้วลดบทบาทของแนวทํานองด้วยการค้างโน้ต

ตวั B5 เอาไว้ แล้วหยดุเพลงด้วยการเน้นด้วยเสียงเคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีผา่นขบวนการทางอิเลคทรอนิกส์

ประเภทเบลหรือระฆงัโดยการกระทบกนัของเหล็ก (Metal Rmx Bell) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการให้ความสําคญักบั

ข้อความคญั (Key word) การเปิดการโจมตี โดยภาพยนตร์กําลงัจะเน้นในข้อความสําคญัของยะรังใน

การสัง่ “ย่ิง” ฝ่ายศตัรู 
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   การชุบชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben)  

 สมัพนัธบทของภาพและบทเพลงประจําตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of 

Kraben) มีความเช่ือมโยงกนัในระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ี

เกิดขึน้ทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทัง้หมด ความเช่ือมโยงโดยมี

รายละเอียดดงันี ้

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  1-3 กบั

ห้องเพลงท่ี 1-3  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   1 ในช็อตภาพท่ี  1-2 กบัห้องเพลงท่ี 1-3  ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต 

(Medium shot) ใช้มมุกล้องจาก มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) และการจดัแสงใน

โทนมืด ให้บรรยากาศท่ีทมึทบึด้วยหลืบเงาผสมกบัการแต้มแสงสวา่งเพียงบางจดุซึง่เป็นสไตล์การจดั

แสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ ด้วยการเสริมบรรยากาศด้วย เสียง

เคร่ืองดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงด้วยการผสมเสียงให้มีลกัษณะของ

โทนเสียงแบบระฆงักงัวานยา่นเสียงต่ํา ซึง่จะไมมี่เสียงของการกระทบแตเ่สียงยาวตอ่เน่ืองของเสียง

กงัวาน (Resonance) ซึง่ให้โทนเสียงเป็นอิเลคทรอนกิส์มากกวา่ (Low Bell Pad) 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  4-5 

กบัห้องเพลงท่ี 4 ในช็อตภาพท่ี  6-7 กบัห้องเพลงท่ี 5-7 ในช็อตภาพท่ี  8-10 กบัห้องเพลงท่ี 9-10 

ในช็อตภาพท่ี  11-12 กบัห้องเพลงท่ี 11-12 ในช็อตภาพท่ี  14-15 กบัห้องเพลงท่ี 13-14 ในช็อตภาพท่ี  

16 กบัห้องเพลงท่ี 16-17 ในช็อตภาพท่ี  17 กบัห้องเพลงท่ี 18 ในช็อตภาพท่ี  18-19 กบัห้องเพลงท่ี 19-

20 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   2 ในช็อตภาพท่ี  4-5 กบัห้องเพลงท่ี 4 ในช็อตภาพท่ี  6-7 กบัห้อง

เพลงท่ี 5-7 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ใช้มมุกล้องจากมมุภาพแบบใช้มมุภาพภาพ

แบบ ไฮ แองเจล (High Angle) เป็นหลกั ในช็อตภาพท่ี  8-10 กบัห้องเพลงท่ี 9-10 และในช็อตภาพท่ี  

11, 13 กบัห้องเพลงท่ี 11-12 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ใช้มมุกล้องจากมมุภาพแบบ

ใช้มมุภาพภาพแบบอาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อตภาพท่ี  12 กบัห้องเพลงท่ี 11-12 ใช้ภาพ
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ขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือแสดงรายละเอียดของเจ้าชายราไวในวยัเดก็ออ่น ใช้มมุภาพภาพแบบ

อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อตภาพท่ี  14-15 กบัห้องเพลงท่ี 13-14 ในช็อตภาพท่ี  16 กบั

ห้องเพลงท่ี 16-17 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) สลบัด้วย ภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต 

(Deep-Focus Shot) เพ่ือแสดงภาพชดัลกึท่ีประกอบไปด้วยระยะของภาพท่ี หลากหลาย ใช้ มมุกล้อง

จากมมุภาพแบบใช้มมุภาพภาพแบบอาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อตภาพท่ี 17 กบัห้องเพลง

ท่ี 18 ในช็อตภาพท่ี  18-19 กบัห้องเพลงท่ี 19-20 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ใช้มมุ

กล้องจากมมุภาพแบบใช้มมุภาพภาพแบบอาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อตภาพท่ี  4 เป็นการ

เร่ิมต้นดําเนนิทํานองของบทเพลง เร่ิมต้นเม่ือเจ้าชายราไวปลอ่ยมือจากกระเบนขาวแล้วกลา่วเรียก

กระเบนขาววา่ “พอ่” องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง บอนงัยา่นเสียงต่ํา  

(Bonang Low)ดําเนินทํานองแรก โดยภาพรวมทัง้มีการเปล่ียนโ ทนสีของภาพทัง้หมด 3 ชว่ง ได้แก่ 

ชว่งท่ี 1 ในช็อตภาพท่ี  4-11, ชว่งท่ี 2 ในช็อตภาพท่ี  12-16 และชว่งท่ี 3 ในช็อตภาพท่ี  17-19 

องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีใช้ดําเนินทํานองอาทิเชน่

ในชว่งท่ี 1 ในช็อตภาพท่ี  4-11ใช้เสียงขลุย่บนัสริุ (Bansuri Flute) ชว่งท่ี 2 ในช็อตภาพท่ี  12-16 ใช้

เสียง รีบบั (Rebab) และชว่งท่ี 3 ในช็อตภาพท่ี  17-19 ใช้เสียงเคร่ืองดนตรีท่ีมีสว่นประกอบของเขา

สตัว์ อินเดียน ฮอร์น  (Indian horn) ซึง่เสียงทัง้ 3 เป็นเสียงท่ีโทนเสียงท่ีตา่งกนั โดย เสียงขลุย่บนัสริุ 

(Bansuri Flute)ให้โทนเสียงสงู เสียง  รีบบั (Rebab) ให้โทนเสียงกลาง และ เสียงเคร่ืองดนตรีท่ีมี

สว่นประกอบของเขาสตัว์ อินเดียน ฮอร์น  (Indian horn)ให้โทนเสียงต่ํา นอกจากนัน้องค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนระดบัเสียง (Pitch)หรือค้างโน้ตเอาไว้ (Pedal)ของแนวทํานองไป

ตามอากปักริยาของตวัละครเชน่กระเบนขาวในชอ็ตภาพท่ี 4-11(Gb4-Bb4)ในช็อตภาพท่ี 6 (Cb5-

Eb5)ในช็อตภาพท่ี 8-9 (Bb6-F5)ในช็อตภาพท่ี 10 (Gb5-Bb6)ในช็อตภาพท่ี 10-11 และเปล่ียนระดบั

เสียง(Pitch)ของแนวทํานองไปตามมิตขิองภาพเชน่การ ภาพแบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) 

เพ่ือแสดงภาพชดัลกึท่ีประกอบไปด้วยระยะของภาพท่ีหลากหลาย ในช็อตภาพท่ี 15-16 (Cb5-Bb4) 

ในช็อตภาพท่ี  14-15 กบัห้องเพลงท่ี 13-14 ใช้วิธีการค้างโน้ต (Pedal) เพ่ือลดความสําคญัของดนตรี

แล้วเพิ่มความสําคญัให้กบับทสนทนา (Dialogue) และในช็อตภาพท่ี  17 กบัห้องเพลงท่ี 18 ในช็อต

ภาพท่ี 18-19 กบัห้องเพลงท่ี 19-20 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนระดบัเสียง

(Pitch)หรือค้างโน้ตเอาไว้ (Pedal)ของแนวทํานองไปตามอากปักริยาของตวัละครเชน่กระเบนขาวท่ี

กําลงัมองเจ้าชายราไวด้วยทศิทางของสายตาในลกัษณะมองลงและ การถอนหายใจองค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนระดบัเสียง (Pitch)ด้วยเทคนิคพิเศษ ซึง่เสียงฟังแล้วเหมือนมนั

โหนๆ(Portamento) 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  21-

22 กบัห้องเพลงท่ี 23-24 ในช็อตภาพท่ี  23-24 กบัห้องเพลง 25-28 ในช็อตภาพท่ี  25 กบัห้องเพลงท่ี 

28 ในช็อตภาพท่ี 26 กบัห้องเพลงท่ี 29 ในช็อตภาพท่ี 27-28 กบัห้องเพลงท่ี 30-31 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   3 ในช็อตภาพท่ี 21 กบัห้องเพลงท่ี 23 ในช็อตภาพท่ี  23 กบัห้อง

เพลง 25 ในช็อตภาพท่ี  26 กบัห้องเพลงท่ี 29 ในช็อตภาพท่ี  27-28 กบัห้องเพลงท่ี 30-31ใช้ขนาดภาพ  

มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ใช้มมุภาพแบบใช้มมุภาพภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) เป็นหลกั

โดยท่ีในช็อตภาพท่ี  25 กบัห้องเพลงท่ี 28 สลบัด้วยการใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) มมุภาพ

แบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle) ก่อให้เกิดความรู้สกึคกุคาม ความไมม่ัน่คง ถกูครอบงํา นา่กลวั นา่

เกรงขาม  โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองถึงการใช้พลงัอํานาจแบบเกินจริง เพ่ือชบุชีวิตให้กบั

เจ้าชายราไว องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหม่

เพ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายเสียงลม  (Wind Fx )เร่ิมในช็อตภาพท่ี  21 ใช้

เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีส่ือถึงความนยัเชงิอตัลกัษณ์ของ

บรรยากาศรอบเคียงของกระเบนดํา (Drone Kraben) เร่ิมในช็อตภาพท่ี 23-24  ใช้เสียงบรรยากาศรอบเคียง

ในภายถํา้ ท่ีประกอบด้วยเสียงค้างคาวและเสียงก้อง เสียงสะท้อนภายในโพรงถํา้ (Bat Cave Drone)ในช็อต

ภาพท่ี 25  และใช้เสียงการขยบัเต้นของหวัใจ ท่ีมีสดัสว่นเป็นจงัหวะ (Heartbeat) เร่ิมในช็อตภาพท่ี 27 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  33 กบั

ห้องเพลงท่ี 23-24 ในช็อตภาพท่ี  34 กบัห้องเพลง 41 ในช็อตภาพท่ี  35-38 กบัห้องเพลงท่ี 42-44 ได้

ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   4 ในช็อตภาพท่ี  33 กบัห้องเพลงท่ี 23-24 ในช็อตภาพท่ี  34 กบัห้อง

เพลง 41 ในช็อตภาพท่ี 35-38 กบัห้องเพลงท่ี 42-44 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ใช้มมุ

กล้องจากมมุภาพแบบใช้มมุภาพภาพแบบอาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) โดยภาษาภาพยนตร์

ต้องการเลา่เร่ืองถึงการกลบัฟืน้คืนชืพของเจ้าชายราไว  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย

วิธีการใช้เสียง เคร่ืองดนตรีท่ีมีสว่นประกอบของเขาสตัว์ อินเดียน ฮอร์น  (Indian horn) ดําเนินแนว

ทํานองเพ่ือรับอากปักริยาของเจ้าชายราไว ในช็อตภาพท่ี  33 กบัห้องเพลงท่ี 23-24 เสียงท่ีได้จากการ

ออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงวิชาดหูล่ํา  (Doolum) ผสมกนักบัเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหม่

เพ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายเสียงลม  (Wind Fx) โดยปรับแตง่ให้มีทิศทาง

ของเสียงท่ีมีทิศทางว่ิงเป็นอิสระซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย  (Pan Random)ในช็อตภาพท่ี  33-34 กบั

ห้องเพลงท่ี 23-24 และใช้วิธีการบรรเลงร่วมโน้ตตวั Eb5 เดียวกนัของเสียงขลุย่บนัสริุ (Bansuri Flute) 

เสียง รีบบั (Rebab) และเสียงเคร่ืองดนตรีท่ีมีสว่นประกอบ ของเขาสตัว์  อินเดียน ฮอร์น  (Indian horn) 

ในช็อตภาพท่ี 34-38 กบัห้องเพลงท่ี 42-44 
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สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบทของตอนการชุบชีวิตเจ้าชายราไว  

(The Coming of Kraben)  

  วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่ องค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ี

ทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ของตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) 

สามารถสรุปเป็นวิธีการออกมาได้ทัง้หมด 11 วิธีการความเช่ือมโยงดงันี ้

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยการออกแบบเสียงเพ่ือ

เสริมบรรยากาศด้วย เสียงเคร่ืองดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงด้วยการ

ผสมเสียงให้มีลกัษณะของโทนเสียงแบบระฆงักงัวานยา่นเสียงต่ํา ซึง่จะไมมี่เสียงของการกระทบแต่

เสียงยาวตอ่เน่ืองของเสียงกงัวาน (Resonance) ให้โทนเสียงเป็นอิเลคทรอนิกส์มากกวา่  (Low Bell 

Pad) เพ่ือสมัพนัธ์กบั การจดัแสงในโทนมืด ให้บรรยากาศท่ีทมึทบึด้วยหลืบเงาผสมกบัการแต้มแสง

สวา่งเพียงบางจดุซึง่เป็นสไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง บอนงั

ยา่นเสียงต่ํา (Bonang Low) ดําเนินทํานองแรก เพ่ือสมัพนัธ์กบั อากปักริยาเม่ือเจ้าชายราไวปลอ่ยมือ

จากกระเบนขาวแล้วกลา่วเรียกกระเบนขาววา่ “พอ่”ซึง่เป็นข้อความคญั (Key word) ท่ีสดุในตอน 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3  ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนเสียง

เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ดําเนินทํา นองอาทิเชน่ในชว่งท่ี 1 ใช้เสียงขลุย่บนัสริุ (Bansuri Flute) ชว่งท่ี 2 ใช้เสียง 

รีบบั (Rebab)  และชว่งท่ี 3 ใช้เสียงเคร่ืองดนตรีท่ีมีสว่นประกอบของเขาสตัว์ อินเดียน ฮอร์น  (Indian 

horn) ซึง่เสียงทัง้ 3 เป็นเสียงท่ีโทนเสียงท่ีตา่งกนั โดย เสียงขลุย่บนัสริุ (Bansuri Flute)ให้โทนเสียงสงู 

เสียง รีบบั (Rebab) ให้โทนเสียงกลาง และ เสียงเคร่ืองดนตรีท่ีมีสว่นประกอบของเขาสตัว์ อินเดียน 

ฮอร์น (Indian horn)ให้โทนเสียงต่ํา เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเลา่เร่ืองใน 3  ชว่งอารมณ์ได้แก่ชว่งท่ี 1 ชว่ง

เสียใจท่ีสดุ ชว่งท่ี 2 ชว่งการนกึถึงเหตกุารณ์ในอดีต  และชว่งท่ี 3 ชว่งการตกไปอยูใ่ต้อํานาจของความ

โกธรแค้น 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนระดบั

เสียง(Pitch)สงูและต่ํา เพ่ือสมัพนัธ์กบัมติขิองภาพขยายออกไปในระยะไกลและภาพขยายเข้ามาใน

ระยะใกล้แบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5  ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนระดบั

เสียง(Pitch)ลงต่ําเพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของกระเบนขาวท่ีกําลงัมองเจ้าชายราไวด้วยทศิทางของ

สายตาในลกัษณะมองลง 
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วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนระดบัเสียง

(Pitch) ด้วยเทคนิคพิเศษซึง่เสียงฟังแล้วเหมือนมนัโหนๆ (Portamento) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาการ

ถอนหายใจของกระเบนขาว 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการค้างโน้ต(Pedal) 

เพ่ือลดความสําคญัของดนตรี เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเพิ่มความสําคญัให้กบับทสนทนา (Dialogue) 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการออกแบบเสียง

เชิงนามธรรมโดยใช้เสียง ท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม ซึง่เสียง

ลกัษณะคล้ายเสียงลม  (Wind Fx) ใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิง

นามธรรมท่ีส่ือถึงความนยัเชิงอตัลกัษณ์ของบรรยากาศรอบเคียงของกระเบนดํา (Drone Kraben) ใช้

เสียงบรรยากาศรอบเคียงในภายถํา้ ท่ีประกอบด้วยเสียงค้างคาวและเสียงก้อง เสียงสะท้อนภายใน

โพรงถํา้ (Bat Cave Drone) และใช้เสียงการขยบัเต้นของหวัใจ  ท่ีมีสดัสว่นเป็นจงัหวะ  (Heartbeat) 

นํามาใช้สลบัหรือรวมกนัเป็นองค์ประกอบ เพ่ือสมัพนัธ์กบัเสียงเชิงนามธรรมของพลงัอํานา จแบบเกิน

จริงเพ่ือชบุชีวิตให้กบัเจ้าชายราไว 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง เคร่ือง

ดนตรีท่ีมีสว่นประกอบของเขาสตัว์ อินเดียน ฮอร์น  (Indian horn) ดําเนินแนวทํานอง เพ่ือสมัพนัธ์กบั

การกลบัฟืน้คืนชืพของเจ้าชายราไว 

   วิธีการเช่ือมโยงท่ี 10 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงวิชาดหูล่ํา  (Doolum) ผสมกนักบัเสียงท่ีได้จากการออกแบบ

ขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายเสียงลม  (Wind Fx) โดยปรับแตง่ให้มี

ทิศทางของเสียงท่ีมีทิศทางว่ิงเป็นอิสระซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย  (Pan Random) นํามาใช้สลบัหรือ

รวมกนัเป็นองค์ประกอบ เพ่ือสมัพนัธ์กบัเสียงเชิงนามธรรมของพลงัอํานาจแบบเกินจริงเพ่ือชบุชีวิต

ให้กบัเจ้าชายราไว 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 11 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนั ธ์ด้วยวิธีการบรรเลงร่วม

โน้ตตวั Eb5 เดียวกนัของเสียงขลุย่บนัสริุ (Bansuri Flute) เสียง รีบบั (Rebab) และเสียงเคร่ืองดนตรีท่ี

มีสว่นประกอบของเขาสตัว์  อินเดียน ฮอร์น  (Indian horn) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์ความยินดี

ของกระเบนดําท่ีชบุชีวิตให้กบัเจ้าชายราไวได้สําเร็จ 
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 การจากไปช่ัวนิรันดร์ของบินตัง (Beloved) 

 สมัพนัธบทของภาพและบทเพลงประจําตอน การจากไปชัว่นรัินด ร์ของบนิตงั  (Beloved) มี

ความเช่ือมโยงกนัในระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีเกิดขึน้ทํางาน

พร้อมกนั (Synchronization) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทัง้หมด  7 ความเช่ือมโยงโดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  2-4 กบั

ห้องเพลงท่ี 5-29 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  1 ในช็อตภาพท่ี  2-4 กบัห้องเพลงท่ี 2-4 ใช้ภาพขนาด คลอสอพั 

(Close-up) เพ่ือแสดงรายละเอียดของการแสดงออกทางสีหน้าของปารี ใช้มมุภาพภาพแบบอาย ลีเวล 

ชอ็ต (Eye-Level Shot) โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองถึงการฟืน้ต่ืนจากการถกูทําลายของปารี  

องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสีย งประเภทระฆงักงัวาน มีระดบัเสียงสงูและต่ํา  

(Bell) ดําเนินทํานองสัน้ๆด้วยวิธีการซํา้ (Repetitions) ระหวา่งโน้ต 2 โน้ต (A5-E5) โดยจะดําเนินจาก

ห้องเพลงท่ี 2 ไปจนถึง ห้องเพลงท่ี 29 โดยดงักลา่วทําหน้าท่ีแทนเสียงสญัญาณชีพของปารีท่ี ฟืน้ต่ืน

ขึน้มา 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  5-8 กบั

ห้องเพลงท่ี 7-12 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   2 ในช็อตภาพท่ี  5-8 กบัห้องเพลงท่ี 7-12 ใช้ภาพขนาด คลอสอพั 

(Close-up) เพ่ือแสดงรายละเอียดของการแสดงออกทางสีหน้าของปารี ใช้มมุภาพภาพแบบอาย ลีเวล 

ชอ็ต (Eye-Level Shot) โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองถึงก ารฟืน้ต่ืนจากการถกูทําลายของปารี

แล้วตกตลงึเม่ือพบกบัสภาพท่ีเตม็ไปด้วยคนตาย  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้

เสียงเชลโล (Cello) ดําเนินทํานองด้วยการส่ือสารทางอารมณ์เศร้าด้วยใช้เทคนิคประดบัโน้ต (Ornament) 

เพ่ือบรรยายความรู้สกึท่ีไมร่าบธรรมดา โดยการดําเนนิทํานองดงักลา่วเพ่ือสร้างบรรยากาศให้อยูใ่น

อารมณ์เศร้าและวงัเวง  

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  10-12 

กบัห้องเพลงท่ี 13-16 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  3 ในช็อตภาพท่ี  10-12 กบัห้องเพลงท่ี 13-16 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) ใช้มมุกล้องจากมมุภาพแบบใช้มมุภาพภาพแบบอาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) 

โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองถึงการได้พบวา่ศพหนึง่ท่ีได้พบคือศพของบนิตงั ภรรยา ของปารี 

จงึทําให้ปารีตกใจและเสียใจเป็นอยา่งมาก องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสีย งรัว

กลองทมิพานี (Roll Timpani) เพ่ือเน้นการปะทอุารมณ์ในเหตกุารณ์ท่ีปรากฏตรงหน้าชว่งตอนนี ้
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  12-16 

กบัห้องเพลงท่ี 17-20 และในช็อตภาพท่ี 17 กบัห้องเพลงท่ี 21-23  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   4 ในช็อตภาพท่ี  12-16 กบัห้องเพลงท่ี 17-20 และในช็อตภาพท่ี  17 

กบัห้องเพลงท่ี 21-23 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ใช้มมุกล้องจากมมุภาพแบบใช้มมุ

ภาพภาพแบบอาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองถึงการแสดง

การพรรณนาทางอารมณ์ของปารีท่ีสญูเสียคนรักไป องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้

เสียงป่ีเซรูไน (Serunai) ดําเนินแนวทํานองเพ่ือพรรณนาความรู้สกึภายในของปารี 

 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  18-19 

กบัห้องเพลงท่ี 24-27 และในช็อตภาพท่ี 20-21 กบัห้องเพลงท่ี 28-29  ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   5 ในช็อตภาพท่ี  18-19 กบัห้องเพลงท่ี 24-27 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) ใช้มมุกล้องจากมมุภาพแบบใช้มมุภาพภาพแบบอาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) 

โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองถึงการแสดงการพรรณนาทางอารมณ์ของปารี  องค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงเชลโล  (Cello) ดําเนินทํานองด้วยการส่ือสารทางอารมณ์เศร้า
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ด้วยใช้เทคนิคประดบัโน้ต (Ornament) โดยท่ีทศิทางของทํานองสมัพนัธ์ไปกบัอากปักริยาของปารีอาทิ

เชน่ในช็อตภาพท่ี 18 ปารีใช้มือเพ่ือปิดตาบนิตงัแล้วค้างเอาไว้ คล้ายการแสดงความอาลยัอาวรณ์ 

องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการค้างโน้ต(Pedal)ตวั A4 เอาไว้แล้วขยีโ้น้ต ในช็อตภาพท่ี 

19 ปารีก้มหน้าลงด้วยความอาลยัอาวรณ์ องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนแนว

ทํานองท่ีมีทศิทางลงจากโน้ตตวั (C5-B4) สมัพนัธ์ไปกบัภาพด้วย 

  ความเช่ือมโยงท่ี  6 ในช็อตภาพท่ี  20-21 กบัห้องเพลงท่ี 28-29 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) ใช้มมุกล้องจากมมุภาพแบบใช้มมุภาพภาพแบบอาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) 

โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองถึงการแสดงการพรรณนาทางอารมณ์ของปารี ท่ีกําลงันําสร้อยคอซึง่

เป็นสญัญาลกัษณ์แหง่ความรักระหวา่งปารี กบับนิตงั มาดแูล้วดงึออกในชว่งท่ีดงึออก องค์ประกอบ

ของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการหยดุเสียงประเภทระฆงักงัวาน มีระดบัเสียงสงูและต่ํา  (Bell) ท่ี

ดําเนินทํานองมาตัง้แตห้่องเพลงท่ี 2 ไปจนถึง ห้องเพลงท่ี 29 สง่ให้เกิดความรู้สกึคล้ายกบัอาการใจหายไป

เฉยๆ 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  22 กบั

ห้องเพลงท่ี 30-32  ในช็อตภาพท่ี  23 กบัห้องเพลงท่ี 33 ในช็อตภาพท่ี  24-28 กบัห้องเพลงท่ี 34-38 ได้

ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี 7 ในช็อตภาพท่ี  22 กบัห้องเพลงท่ี 30-32  ในช็อตภาพท่ี  23 กบัห้อง

เพลงท่ี 33 ในช็อตภาพท่ี  24-28 กบัห้องเพลงท่ี 34-38 ใช้ภาพขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือแสดง

รายละเอียดของการแสดงออกทางสีหน้าของปารี ใช้มมุภาพภาพแบบอาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) 

โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการเลา่เร่ืองถึงการแสดงการพรรณนาทางอารมณ์ของปารี  องค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสีย งป่ีเซรูไน (Serunai) ดําเนินแนวทํานองเพ่ือพรรณนาความรู้สกึ

ภายในของปารี ด้วยลีลาคล้ายการสะอืน้ และเพิม่ระดบัความรู้สกึด้วยกา รเปล่ียนระดบัเสียงให้สงูขึน้

ห้องเพลงท่ี 33 ตรงกบัภาพปารีดงึบนิตงัเข้ามากอด ในชอ็ตภาพท่ี  24-28 กบัห้องเพลงท่ี 34-38 ใช้

องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสีย งป่ีเซรูไน (Serunai) ดําเนินแนวทํานองเพ่ือ

พรรณนาความรู้สกึภายในของปารี ด้วยลีลาการขยีโ้น้ต คล้ายการสะอืน้ ดําเนินไปแบบคอ่ยๆเบาลงไป

จนจบท่ีในช็อตภาพท่ี 28 

 

สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบทของตอนการจากไปช่ัวนิ รันดร์ของ

บนิตงั (Beloved) 

 วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่ องค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ี

ทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ของตอนการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) สามารถสรุป

เป็นวิธีการออกมาได้ทัง้หมด 9 วิธีการความเช่ือมโยงดงันี ้
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  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงประเภท

ระฆงักงัวาน มีระดบัเสียงสงูและต่ํา  (Bell) ดําเนินทํานองสัน้ๆด้วยวิธีการซํา้ (Repetitions) ระหวา่ง

โน้ต 2 โน้ต (A5-E5) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการทําหน้าท่ีการแทนเสียงสญัญาณชีพของปารีท่ีฟืน้ต่ืนขึน้มา 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสีย งเชลโล 

(Cello) ดําเนินทํานองด้วยการส่ือสารทางอารมณ์เศร้าด้วยใช้เทคนิคประดบัโน้ต (Ornament) เพ่ือบรรยาย

ความรู้สกึท่ีไมร่าบธรรมดา โดยการดําเนนิทํานองดงักลา่ว เพ่ือสมัพนัธ์กบัการสร้างบรรยากาศให้อยูใ่น

อารมณ์เศร้าและวงัเวง  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนั ธ์ด้วยวิธีการใช้เสีย งรัว

กลองทมิพานี (Roll Timpani) เพ่ือสมัพนัธ์ด้วยการเน้นการปะทอุารมณ์ในเหตกุารณ์ท่ีปรากฏตรงหน้า 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการวิธีการใช้เสีย ง

ป่ีเซรูไน (Serunai) ดําเนินแนวทํานองเพ่ือพรรณนาความรู้สกึภ ายในของปารีเพ่ือสมัพนัธ์กบัการแสดง

การพรรณนาทางอารมณ์ของปารีท่ีสญูเสียคนรักไป 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ด้วยวิธีการค้าง

โน้ต (Pedal) ตวั A4 เอาไว้แล้วขยีโ้น้ต เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของ ปารีใช้มือเพ่ือปิดตาบนิตงัแล้ว

ค้างเอาไว้ คล้ายการแสดงความอาลยัอาวรณ์ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ด้วยวิธีการ

เคล่ือนแนวทํานองท่ีมีทิศทางลงจากโน้ตตวั (C5-B4) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาท่ี ปารีก้มหน้าลงด้วย

ความอาลยัอาวรณ์ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการหยดุเสียง

ประเภทระฆงักงัวาน มีระดบัเสียงสงูและต่ํา  (Bell) ทําหน้าท่ีการแทนเสียงสญัญาณชีพของปารีท่ี ฟืน้

ต่ืนขึน้มาโดยดําเนนิทํานองมาตลอด สง่ให้เกิดความรู้สกึคล้ายกบัอาการใจหายไปเฉยๆเพ่ือสมัพันธ์กบั

อากปักริยาการพรรณนาทางอารมณ์ของปารี  ท่ีกําลงันําสร้อยคอซึง่เป็นสญัญาลกัษณ์แหง่ความรัก

ระหวา่งปารีกบับนิตงั มาดแูล้วดงึออกในชว่งท่ีดงึออก 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสีย งป่ีเซรูไน 

(Serunai) ดําเนินแนวทํานองเพ่ื อพรรณนาความรู้สกึภายในของปารี ด้วยลีลาคล้ายการสะอืน้ และ

เพิม่ระดบัความรู้สกึเศร้ามากขึน้ด้วยการเปล่ียนระดบัเสียงให้สงูเพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาท่ีปารีดงึบนิ

ตงัเข้ามากอด  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสีย งป่ีเซรูไน 

(Serunai) ดําเนนิแนวทํานองเพ่ือพรรณนาความรู้สกึภายในของปารี ด้วยลีลาการขยีโ้น้ตคล้ายการ

สะอืน้ ดําเนินไปแบบคอ่ยๆเบาลงไปจนจบเพ่ือสมัพนัธ์กบัการจบเร่ืองราวของตอนนี ้
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 เปิดเร่ือง (Opening) 

 สมัพนัธบทของภาพและบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) มีความเช่ือมโยงกนัใน

ระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีเกิดขึน้ทํางานพร้อมกนั  

(Synchronization) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทัง้หมด 8 ความเช่ือมโยงโดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  0-3 กบั

ห้องเพลงท่ี 1 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   1 ในช็อตภาพท่ี  0-3 กบัห้องเพลงท่ี 1 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต 

(Medium shot) ใช้มมุกล้องจากมมุภาพแบบใช้มมุภาพภาพแบบอาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) 

ภาพท่ีใช้เปิดเร่ืองเป็นภาพการ์ตนู เพ่ือเป็นการส่ือถึงโลกสมมตุไิด้โดยตรง โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการ

สร้างจดุนา่สนใจให้กบัผู้ชม ซึง่ในภาพท่ีปรากฏให้เห็น คือภาพม้วนฟิล์มท่ีดดัแปลงมาเป็นล้อรถ ซึง่มี

เดก็ว่ิงเลน่ประคองมาองค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงเคร่ืองดนตรีประเภทเสียง

สงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงให้ได้โทนเสียงท่ีมีลกัษณะท่ีลอ่งลอยยืดยาวเพ่ือส่ือให้เกิด

ความรู้สกึนา่กลวั (Horrid String) โดยเป็นการทํางานเพ่ือให้ไปกบัอากปักริยาของล้อรถท่ีเร่ิมออกตวั 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  5-8 กบั

ห้องเพลงท่ี 2 ในช็อตภาพท่ี  9-11 กบัห้องเพลงท่ี 3 ในช็อตภาพท่ี  12 กบัห้องเพลงท่ี 4 ในช็อตภาพท่ี  

13-15 กบัห้องเพลงท่ี 5 ในช็อตภาพท่ี  16-17 กบัห้องเพลงท่ี 6 ในช็อตภาพท่ี  18 กบัห้องเพลงท่ี 7-8  

ได้ดงันี ้
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  ความเช่ือมโยงท่ี  2 ในช็อตภาพท่ี  5-8 กบัห้องเพลงท่ี 2 ในช็อตภาพท่ี  9-11 กบัห้อง

เพลงท่ี 3 ในช็อตภาพท่ี  12 กบัห้องเพลงท่ี 4 ในช็อตภาพท่ี  13-15 กบัห้องเพลงท่ี 5 ในช็อตภาพท่ี  16-

17 กบัห้องเพลงท่ี 6 ใช้ขนาดภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) ในช็อตภาพท่ี  5-7สลบัด้วยการใช้ขนาดภาพ  

มีเดียม ชอ็ต (Medium shot)ในช็อตภาพท่ี  8-14และใช้ขนาดภาพ เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long 

shot) ในช็อตภาพท่ี 15-17 โดยใช้มมุกล้องจากมมุภาพแบบใช้มมุภาพภาพแบบอาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-

Level Shot) เป็นหลกั โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการสร้างจดุนา่สนใจให้กบัผู้ชม ซึง่ในภาพท่ีปรากฏให้

เห็นคือ การ์ตนูเดก็ผู้ชาย 3 คนเลน่การละเลน่ของไทย โดยการนําเอาอปุกรณ์ของภาพยนตร์เชน่ม้วน

ฟิล์มแทนเป็นล้อรถ ,กล้องถ่ายวิดีโอแทนเป็นม้าก้านกล้วย ,แผน่ฟิล์มแทนเป็นวาว โดยภาพยนตร์

ต้องการส่ือถึงเอกลกัษณ์ของไทยผา่นตวัการ์ตนูทัง้ 3 ด้วยอากปักริยาของชวนกนัไปเลน่หรือไปเท่ียว 

เพ่ือส่ือถึงการพาผู้ชมเข้าไปสูโ่ลกแหง่จินตนาการในภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั องค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ สร้างกลุม่แนวทํานองท่ีส่ือถึงความเป็นไทยและมลาย ูด้วยการใช้เสียง  

เกนอง (Kenong) กาเมลนั (Gamelan) บอนงั (Bonang) ฆ้องวงเลก็ (Gong Wong Lek) ฆ้องวงใหญ่ 

(Gong Wong Yai) มาสร้างเป็นแนวจงัหวะและทํานองให้เข้ากบัอากปักริยาของการละเลน่ของการ์ตนู

เดก็ทัง้ 3 ซึง่จงัหวะดงักลา่วได้นําลีลาของจงัหวะม้ายอ่งมาพฒันาสร้างจนเป็นกลุม่แนวทํานอง 

นอกจากนัน้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของ

อินโดนีเซีย  (Gong Ageng) มาสร้างสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของการ์ตนูเดก็ทัง้ 3 และการเช่ือมตอ่

ระหวา่งภาพในช็อตตา่งๆเป็นหลกั 

  ความเช่ือมโยงท่ี   3 ในช็อตภาพท่ี  18 กบัห้องเพลงท่ี 7-8 เป็นจอดํา(Black)โดยภาษา

ภาพยนตร์ต้องการสร้างจดุนา่สนใจให้กบัผู้ชมในรูปแบบท่ีชวนให้ค้นหา องค์ประกอบของดนตรีเช่ือม

สมัพนัธ์ด้วยวิธีการเร่ิมแนวทํานองท่ีมีสําเนียงท่ีแปลกหดู้วย การใช้ บนัไดเสียง  (Scale) D Harmonic 

minor ปรากฏในเคร่ืองดนตรีกลุม่เคร่ืองสายท่ีบรรเลงพร้อมกนั (String Section) โดยมีโน้ตนอกบนัได

เสียงมาใช้ประกอบด้วยได้แก่ โน้ตตวั Ab หรือ G# จงึทําให้แนวทํานองท่ีมีสําเนียงท่ีแปลกหแูละ

นา่สนใจ 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  19 กบั

ห้องเพลงท่ี 8-9 ในช็อตภาพท่ี  21 กบัห้องเพลงท่ี 9 ในช็อตภาพท่ี  24-25 กบัห้องเพลงท่ี  15-20 ในช็อต

ภาพท่ี 28-29 กบัห้องเพลงท่ี 26-29 ในช็อตภาพท่ี  30 กบัห้องเพลงท่ี 30 ในช็อตภาพท่ี  31 กบัห้อง

เพลงท่ี 31 ในช็อตภาพท่ี 32 กบัห้องเพลงท่ี 32-34 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   4 ในช็อตภาพท่ี  19 กบัห้องเพลงท่ี 8-9 ในช็อตภาพท่ี  21 กบัห้อง

เพลงท่ี 9 ในช็อตภาพท่ี 24-25 กบัห้องเพลงท่ี  15-20  ในช็อตภาพท่ี  30 กบัห้องเพลงท่ี 30 ในช็อตภาพ

ท่ี 31 กบัห้องเพลงท่ี 31 ในช็อตภาพท่ี  32 กบัห้องเพลงท่ี 32-34 ใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) 

ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle) ท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึถึงการถกูครอบงํา  นา่กลวั  นา่เกรง

ขาม  นา่นบัถือ โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการสร้างจดุนา่สนใจให้กบัผู้ชมด้วยการสร้างบรรยากาศภาพ

ในโลกทศัน์แบบเฉพาะตวั และยงัเป็นการทําบทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญัของเพลงเปิดเร่ืองคือการแนะนํา

ทีมงานสร้างภาพยนตร์ ช่ือนกัแสดง และ ช่ือเร่ือง เป็นหลกัสําคญั องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์

ด้วยวิธีการ ดงึความสนใจด้วยการทํางานพร้อมกนัระหวา่งภาพและเสียง  (Synchronization) ซึง่ใน

ภาพรวมของตอนเปิดเร่ืองนีคื้อตวัอกัษร (Text) ตา่งๆท่ีใช้แนะนําทีมงานสร้างภาพยนตร์ ช่ือนกัแสดง 

และ ช่ือเร่ือง องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภท

เสียงระฆงัของอินโดนีเซีย  (Indonesian Bell) และ ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  

(Gong Ageng) ในช็อตภาพท่ี 19 กบัห้องเพลงท่ี 8-9 ในช็อตภาพท่ี 21 กบัห้องเพลงท่ี 9  องค์ประกอบ

ของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงเคร่ืองดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการ

ปรับแตง่เสียงให้ได้โทนเสียงท่ีมีลกัษณะท่ีลอ่งลอยยืดยาวเพ่ือส่ือให้เกิดความรู้สกึนา่กลวั  (Horrid 

String) ในช็อตภาพท่ี 24-25 กบัห้องเพลงท่ี 15-20 ซึง่ตวัอกัษร(Text)มีลกัษณะการนําเ สนอแบบคอ่ยๆ

ลอยออกมาจากด้านหลงั ในช็อตภาพท่ี  32 กบัห้องเพลงท่ี 32-34 เป็นจดุท่ีต้องให้ความสําคญัเป็น
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พเิศษคือ การนําเสนอ ”ช่ือเร่ือง ” องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงเคร่ืองดนตรี

เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฉาบขนานใหญ่มาก  (Big Cymbal)ผสมด้วยกลองทิมพานีในยา่นเสียง

ต่ํา (Low Timpani) 

  ความเช่ือมโยงท่ี   5 ในช็อตภาพท่ี  28-30 กบัห้องเพลงท่ี 26-30 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม 

ชอ็ต (Medium shot) ในช็อตภาพท่ี  31 กบัห้องเพลงท่ี 31ใช้ภาพขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือ

แสดงรายละเอียดตวักระเบนตวัใหญ่ ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) ท่ีก่อให้เกิดความ รู้สกึ

ถึงการถกูครอบงํา นา่กลวั นา่เกรงขาม องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเ ชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบนโดย

การนําเสียงร้องของนกมาผสมกบัเสียงฉาบ (Cymbal Bird) ผสมด้วยเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มา

ใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบน  (Sound Design) และเสียง

ท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหม่ เพ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบน  

(Sound Design) โดยท่ีวิธีการใช้เสียง ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng)

ยงัคงชว่ยเสริมบรรยากาศของพืน้ท่ีดงัเดมิ 

 ในความเช่ือมโยงท่ี  4 และในความเช่ือมโยงท่ี  5 องค์ประกอบของดนตรีนอกจากจะเป็นการ

เช่ือมสมัพนัธ์ ของตวัอกัษร (Text) ตา่งๆและการเคล่ือนท่ีของกระเบนแล้ว ยงัเป็น องค์ประกอบของ

ดนตรีท่ีทําหน้าท่ีประกอบบรรยากาศให้กบัเสียงพดูประเภท เนเรเทอร์/วอยซ์โอเวอร์ส (Narator/Voiceovers) 

ซึง่เป็นเสียงพากย์ท่ีทําหน้าท่ีเลา่เร่ื องโดยไมเ่หน็ตวัผู้ เลา่ เสียงพากย์นีต้า่งจาก  ADR ตรงท่ีเสียพดูนี ้

ไมไ่ด้ถกูนําไปใช้แทน เสียงท่ีมาจากการถ่าย แตจ่ะถกูนําไปใช้เพ่ือการเลา่เร่ืองไมมี่ซงิค์ปาก ลกัษณะ

ของการอดัจงึไมต้่องการจําลองคณุสมบตัขิองเสียงในสถานท่ีนัน้ๆ 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  33-34 

กบัห้องเพลงท่ี 35-36 ในช็อตภาพท่ี  35-39 กบัห้องเพลงท่ี 37-39 ในช็อตภาพท่ี  39 กบัห้องเพลงท่ี  39 

ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  6 ในช็อตภาพท่ี  33 กบัห้องเพลงท่ี 35 ในช็อตภาพท่ี  34 กบัห้อง

เพลงท่ี 36 ในช็อตภาพท่ี  35 กบัห้องเพลงท่ี 37 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) สลบักบัใช้

ภาพขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือการเช่ือมโยงระหวา่งช็อตภาพท่ี 34 ไปชอ็ตภาพท่ี 35 ใช้มมุภาพ

แบบ โลว์ แองเจล (Low Angle) องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้จากการ

ออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบน  (Sound 

Design) และเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม ท่ีต้องการส่ือการ

เคล่ือนท่ีของกระเบน  (Sound Design) และหยดุการดําเนินแนวทํานองในกลุม่ของ เกนอง (Kenong) 

กาเมลนั (Gamelan) บอนงั (Bonang) ฆ้องวงเลก็ (Gong Wong Lek) ฆ้องวงใหญ่ (Gong Wong 

Yai) ท่ีดําเนินประคองมาตัง้แตเ่ร่ิมต้นบทเพลง แล้วเปล่ียนอตัราความเร็วจาก 110 มาเป็น 55 เป็นการ

ดงึความสนใจด้วยการยืดจงัหวะเสียงให้ช้าลงคล้ายกบัการเน้นความสําคญัด้วยภาพช้า (Slow motion) 

แล้วเช่ือมตอ่ทํานองด้วยเสียงร้องประสาน 4 แนว (Voices) เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัมหาปืนใหญ่ใน

ภาพแรกท่ีได้เห็น พฒันาดําเนินทํานองตอ่เน่ืองไปจน ถึงในช็อตภาพท่ี  35-39 กบัห้องเพลงท่ี 37-39  

โดยในช็อตภาพท่ี 39 กบัห้องเพลงท่ี 39  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงเคร่ือง

ดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงให้ได้โทนเสียงท่ีมีลกัษณะท่ีลอ่งลอยยืด

ยาวเพ่ือส่ือให้เกิดความรู้สกึนา่กลวั (Horrid String) เพ่ือรับไปกบัการการเคล่ือนท่ีแบบลอยลงสูใ่ต้ท้อง

ทะเลของมหาปืนใหญ่ 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  44-46 

กบัห้องเพลงท่ี 41-42 ในช็อตภาพท่ี  46-47 กบัห้องเพลงท่ี 42 ในช็อตภาพท่ี  48-49 กบัห้องเพลงท่ี  42-

43 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   7 ในช็อตภาพท่ี  44-46 กบัห้องเพลงท่ี 41-42 ในช็อตภาพท่ี  46-47 

กบัห้องเพลงท่ี 42 ในช็อตภาพท่ี  48-49 กบัห้องเพลงท่ี  42-43 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium 

shot)สลบัด้วยการ ใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle) 

มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) และ มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View)

โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการสร้ างจดุนา่สนใจ ด้วยมติภิาพท่ีหลากหลายเชน่ ใกล้ ไกล ขึน้และลง เป็น

การส่ือสารแทนสายตาของลิ่มเค่ียมท่ีมองดศูพของอาจารย์ ยานิส บรี  องค์ประกอบของดนตรีเช่ือม

สมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ดําเนินทํานอง  โดยท่ีทิศทางของทํานองสมัพนัธ์ไปกบัสายตาของลิ่มเค่ียมถ่ายทอด

ผา่นการดําเนินมมุกล้อ ง อาทิเชน่ในช็อตภาพท่ี 44-46 กบัห้องเพลงท่ี 41-42 องค์ประกอบของดนตรี

เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนแนวทํานองมีทิศทางขึน้จากโน้ตตวั (E4-A5) ลองรับการใช้มมุภาพแบบ 

โลว์ แองเจล (Low Angle)  ท่ีมีลกัษณะการถ่ายจากด้านลา่งขึน้ไปด้านบน  ในช็อตภาพท่ี  46-47 กบั

ห้องเพลงท่ี 42 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการค้างโน้ต  (Pedal) ตวั A5 ลองรับการใช้

มมุภาพแบบอาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ท่ีมีลกัษณะการถ่ายแบบภาพเสมอสายตา ในช็อต

ภาพท่ี  49 กบัห้องเพลงท่ี  43 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธี การเคล่ือนแนวทํานองมี

ทศิทางลงจากโน้ตตวั (A7-A6) ลองรับการใช้มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) ท่ีมีลกัษณะ

การถ่ายจากเหนือศีรษะลงมาเหมือนกนัเป็นการแทนสายตาของนก 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  50-54 

กบัห้องเพลงท่ี 43-46 ในช็อตภาพท่ี  55 กบัห้องเพลงท่ี 47 ในช็อตภาพท่ี  56 กบัห้องเพลงท่ี  48 ในช็อต

ภาพท่ี 57-61 กบัห้องเพลงท่ี 48-49 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   8 ในช็อตภาพท่ี  50-54 กบัห้องเพลงท่ี 43-46 ในช็อตภาพท่ี  55 กบั

ห้องเพลงท่ี 47 ในช็อตภาพท่ี  56 กบัห้องเพลงท่ี  48 ในช็อตภาพท่ี  57-61 กบัห้องเพลงท่ี  48-49 ใช้

ขนาดภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot)สลบัด้วยการ ใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) ใช้มมุภาพ

แบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อตภาพท่ี 50-54 

กบัห้องเพลงท่ี 43-46 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ีทิศทางของแนวทํานอง

ตามทิศทางของมมุกล้องแบบ 1 ชอ็ต ตอ่ 1 ห้องเพลง  ดําเนินทํานอง  โดยท่ีทิศทางของทํานองสมัพนัธ์

ไปกบัการถ่ายทอดผา่นการดําเนินมมุกล้อง ในช็อตภาพท่ี  55 กบัห้องเพลงท่ี 47 องค์ประกอบของ

ดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ีทิศทางของแนวทํานองตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของมหาปืนใหญ่ท่ี

จมลงใต้ทะเล  การเคล่ือนแนวทํานองมีทิศทางลงจากโน้ตตวั  (A2-C2) ในช็อตภาพท่ี  57-61 กบัห้อง

เพลงท่ี 48-49 46 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย วิธีการค้างโน้ต  (Pedal) ตวั E4แล้วคอ่ยๆ

หายไป เพ่ือลองรับการตามทิศทางของเทคนิคการคอ่ยๆลดแสงลงจนมืด (Dimmer) 
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สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบทของตอนเปิดเร่ือง(Opening) 

 วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่ องค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ี

ทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ของตอนเปิดเร่ือง  (Opening) สามารถสรุปเป็นวิธีการออกมาได้

ทัง้หมด 15วิธีการความเช่ือมโยงดงันี ้

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสีย งเคร่ือง

ดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงให้ได้โทนเสียงท่ีมีลกัษณะท่ีลอ่งลอยยืด

ยาวเพ่ือส่ือให้เกิดความรู้สกึนา่กลวั (Horrid String) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของล้อรถท่ีเร่ิมออกตวั 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ สร้างกลุม่แนว

ทํานองท่ีส่ือถึงความเป็นไทยและมลาย ูด้วยการใช้เสียง  เกนอง (Kenong) กาเมลนั (Gamelan) บอนงั 

(Bonang) ฆ้องวงเลก็ (Gong Wong Lek) ฆ้องวงใหญ่ (Gong Wong Yai) มาสร้างเป็นแนวจงัหวะ

และทํานองให้เข้ากบัอากปักริยาของการละเลน่ของการ์ตนูเดก็ทัง้ 3 ซึง่จงัหวะดงักลา่วได้นําลีลาของ

จงัหวะม้ายอ่งมาพฒันาสร้างจนเป็นกลุม่แนวทํานอง  เพ่ือสมัพนัธ์กบัความต้องการสร้างจดุนา่สนใจ

ให้กบัผู้ชม ซึง่ในภาพท่ีปรากฏให้เห็น คือ การ์ตนูเดก็ผู้ชาย 3 คนเลน่การละเลน่ของ ไทยโดยการนําเอา

อปุกรณ์ของภาพยนตร์เชน่ม้วนฟิล์มแทนเป็นล้อรถ ,กล้องถ่ายวิดีโอแทนเป็นม้าก้านกล้วย ,แผน่ฟิล์ม

แทนเป็นวาว โดยภาพยนตร์ต้องการส่ือถึงเอกลกัษณ์ของไทยผา่นตวัการ์ตนูทัง้ 3 ด้วยอากปักริยาของ

ชวนกนัไปเลน่หรือไปเท่ียว เพ่ือส่ือถึงการพาผู้ชมเข้าไปสูโ่ลกแหง่จินตนาการในภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่

จอมสลดั 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงฆ้อง

หลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) เพ่ือสมัพนัธ์กบั กบัอากปักริยาของการ์ตนู

เดก็ทัง้ 3 และการเช่ือมตอ่ระหวา่งภาพในช็อตตา่งๆ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเร่ิมแนวทํานอง

ท่ีมีสําเนียงท่ีแปลกหดู้วย การใช้ บนัไดเสียง  (Scale) D Harmonic minor ปรากฏในเคร่ืองดนตรีกลุม่

เคร่ืองสายท่ีบรรเลงพร้อมกนั (String Section) โดยมีโน้ตนอกบนัไดเสียงมาใช้ประกอบด้วยได้แก่ โน้ต

ตวั Ab หรือ G# จงึทําให้แนวทํานองท่ีมีสําเนียงท่ีแปลกหแูละนา่สนใจเพ่ือสมัพนัธ์กบัความต้องการ

สร้างจดุนา่สนใจให้กบัผู้ชมในรูปแบบท่ีชวนให้ค้นหาเพ่ือสมัพนัธ์กบัภาพดํา (Black)ก่อนจะนําเสนอใน

ภาพบรรยากาศใต้ท้องทะเล 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ดงึความสนใจ

ด้วยการทํางานพร้อมกนัระหวา่งภาพและเสียง  (Synchronization) ด้วยการใช้เสียงเคร่ืองประกอบ

จงัหวะประเภทเสียงระฆงัของอินโดนีเซีย  (Indonesian Bell) และ ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของ

อินโดนีเซีย  (Gong Ageng) เพ่ือสมัพนัธ์กบั บทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญัของเพลงเปิดเร่ืองคือการแนะนํา

ทีมงานสร้างภาพยนตร์ ช่ือนกัแสดง และ ช่ือเร่ืองตวัอกัษร (Text) ตา่งๆ เป็นหลกัสําคญั 
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  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสั มพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงเคร่ือง

ดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงให้ได้โทนเสียงท่ีมีลกัษณะท่ีลอ่งลอยยืด

ยาวเพ่ือส่ือให้เกิดความรู้สกึนา่กลวั  (Horrid String) เพ่ือสมัพนัธ์กบัตวัอกัษร (Text) มีลกัษณะการ

นําเสนอแบบคอ่ยๆลอยออกมาจากด้านหลงั 

   วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงเคร่ือง

ดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฉาบขนานใหญ่มาก  (Big Cymbal) ผสมด้วยกลองทิมพานีในยา่น

เสียงต่ํา (Low Timpani) เพ่ือสมัพนัธ์กบัตวัอกัษร (Text) ท่ีต้องให้ความสําคญัเป็นพเิศษคือ การนําเสนอ 

“ช่ือเร่ือง” 

   วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบนโดย

การนําเสียงร้องของนกมาผสมกบัเสียงฉาบ (Cymbal Bird) ผสมด้วยเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มา

ใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือการเคล่ือนท่ีของกระ เบน (Sound Design) และเสียง

ท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบน  

(Sound Design) เพ่ือสมัพนัธ์กบั การเคล่ือนท่ีของตวักระเบนตวัใหญ่ ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  

(Low  Angle) ท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึถึงการถกูครอบงํา  นา่กลวั  นา่เกรงขาม 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียง ฆ้อง

หลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย (Gong Ageng) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเสริมบรรยากาศของพืน้ท่ี

มลาย ู

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 10 ใช้องค์ประกอบของดนตรี ท่ีทําหน้าท่ีประกอบบรรยากาศ  เพ่ือ

สมัพนัธ์กบัเสียงพดูประเภท  เนเรเทอร์/วอยซ์โอเวอร์ส  (Narator/Voiceovers) ซึง่เป็นเสียงพากย์ทีทํ่า

หน้าท่ีเลา่เร่ืองโดยไมเ่หน็ตวัผู้ เลา่ เสียงพากย์นีต้า่งจาก ADR ตรงท่ีเสียพดูนีไ้มไ่ด้ถกูนําไปใช้แทน เสียง

ท่ีมาจากการถ่าย แตจ่ะถกูนําไปใช้เพ่ือการเลา่เร่ืองไมมี่ซงิค์ปาก ลกัษณะของการอดัจงึไมต้่องการ

จําลองคณุสมบตัขิองเสียงในสถานท่ีนัน้ๆ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 11 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธ รรมท่ีต้องการส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบน  

(Sound Design) และเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการ

ส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบน  (Sound Design) และหยดุการดําเนินแนวทํานองในกลุม่ของ เกนอง 

(Kenong) กาเมลนั (Gamelan) บอนงั (Bonang) ฆ้องวงเลก็ (Gong Wong Lek) ฆ้องวงใหญ่ (Gong 

Wong Yai) ท่ีดําเนินประคองมาตัง้แตเ่ร่ิมต้นบทเพลง แล้วเปล่ียนอตัราความเร็วจาก 110 มาเป็น 55 

เป็นการดงึความสนใจด้วยการยืดจงัหวะเสียงให้ช้าลงคล้ายกบัการเน้นความสําคญัด้วยภาพช้า (Slow 

motion) แล้วเช่ือมตอ่ทํานองด้วยเสียงร้องประสาน 4 แนว (Voices) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการสร้างภาพลกัษณ์ท่ี

สําคญัให้กบัมหาปืนใหญ่ในภาพแรกท่ีได้เห็น  
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 12 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงเคร่ือง

ดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการ ปรับแตง่เสียงให้ได้โทนเสียงที่มีลกัษณะทีล่อ่งลอยยืด

ยาวเพ่ือส่ือให้เกิดความรู้สกึนา่กลวั  (Horrid String) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการการเคล่ือนท่ีแบบลอยลงสูใ่ต้

ท้องทะเลของมหาปืนใหญ่ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 13 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนินทํานอง  

โดยท่ีทิศทางของทํานองสมัพนัธ์ไปกบัสายตาของลิ่มเค่ียมถ่ายทอดผา่นการดําเนินมมุกล้องอาทิเชน่ 

วิธีการเคล่ือนแนวทํานองมีทิศทางขึน้จากโน้ตตวั  (E4-A5) ลองรับการใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  

(Low Angle) ท่ีมีลกัษณะการถ่ายจากด้านลา่งขึน้ไปด้านบน , วิธีการค้างโน้ต  (Pedal) ตวั A5 ลองรับ

การใช้มมุภาพแบบอาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ท่ีมีลกัษณะการถ่ายแบบภาพเสมอสายตา , 

วิธีการเคล่ือนแนวทํานองมีทิศทางลงจากโน้ตตวั  (A7-A6) ลองรับการใช้มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว 

(Bird’s Eye View) ท่ีมีลกัษณะการถ่ายจากเหนือศีรษะลงมาเหมือนกนัเป็นการแท นสายตาของนก 

ทัง้หมดเพ่ือสมัพนัธ์กบัความต้องการสร้างจดุนา่สนใจ ด้วยมติภิาพท่ีหลากหลายเชน่ ใกล้ ไกล ขึน้และ

ลง เป็นการส่ือสารแทนสายตาของลิ่มเค่ียมท่ีมองดศูพของอาจารย์ยานิส บรี 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 14 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ี

ทิศทางของแนวทํานองตามทิศทางของมมุกล้องแบบ 1 ชอ็ต ตอ่ 1 ห้องเพลง  ดําเนินทํานองโดย การ

เคล่ือนแนวทํานองมีทิศทางลงจากโน้ตตวั  (A2-C2) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการถ่ายทอดผา่นการดําเนนิมมุ

กล้องท่ีเคล่ือนท่ีแนวทํานองตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของมหาปืนใหญ่ท่ีจมลงใต้ทะเล   

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 15 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย วิธีการค้างโน้ต  

(Pedal) ตวั E4แล้วคอ่ยๆหายไป เพ่ือสมัพนัธ์ตามทิศทางของเทคนิคการคอ่ยๆลดแสงลงจนมืด (Dimmer) 

 

 การปิดเร่ือง (The End) 

 สมัพนัธบทของภาพและบทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) มีความเช่ือมโยงกนัใน

ระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีเกิดขึน้ทํางานพร้อมกนั  

(Synchronization) สามารถวิเคราะห์ออกมาได้ทัง้หมด 5 ความเช่ือมโยงโดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  0-3 กบั

ห้องเพลงท่ี 1-4 ได้ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   1 ในช็อตภาพท่ี  0-3 กบัห้องเพลงท่ี 1-4 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต 

(Medium shot) มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการสร้าง

ภาพลกัษณ์ให้กบัองค์รายาบรูิ รายาองค์ใหมข่องนครลงักาสกุะ องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์

ด้วยวิธีการดําเนินทํานองด้วยเสียงร้องประสาน 4 แนว (Voices) เพ่ือสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองค์รายา

บรูิ รายาองค์ใหมข่องนครลงักาสกุะให้ดสูง่าและแข็งแกร่ง 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  3 กบัห้อง

เพลงท่ี 3 ในช็อตภาพท่ี  4 กบัห้องเพลงท่ี 4 ในช็อตภาพท่ี  5 กบัห้องเพลงท่ี 5 ในช็อตภาพท่ี  6 กบัห้อง

เพลงท่ี 6  ได้ในช็อตภาพท่ี  6 กบัห้องเพลงท่ี 7 ในช็อตภาพท่ี  7 กบัห้องเพลงท่ี 8 ในช็อตภาพท่ี  7-8 กบั

ห้องเพลงท่ี 8 ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   2 ในช็อตภาพท่ี  3 กบัห้องเพลงท่ี 3 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต 

(Medium shot) ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ในช็อตภาพท่ี  4 กบัห้องเพลงท่ี 4 

ใช้ขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot)  ในช็อตภาพ

ท่ี 5 กบัห้องเพลงท่ี 5 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ใช้มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High 

Angle) ในช็อตภาพท่ี  6 กบัห้องเพลงท่ี 6  ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ใช้มมุภาพแบบ  

ไฮ แองเจล (High Angle ในช็อตภาพท่ี 6 กบัห้องเพลงท่ี 7 ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) 

ใช้มมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High Angle) ในช็อตภาพท่ี  7 กบัห้องเพลงท่ี 8 ใช้ภาพขนาด คลอสอพั 

(Close-up) เพ่ือแสดงรายละเอียด ใบหน้าของรายาฮีเจา ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level 

Shot)  ในช็อตภาพท่ี  7-8 กบัห้องเพลงท่ี 8 ใช้ภาพขนาด คลอสอพั (Close-up) เพ่ือแสดงรายละเอียด 

ใบหน้าของรายาฮีเจา ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการ

ส่ือถึงสายสมัพนัธ์ระหวา่ง องค์รายาบรูิและยะรังซึง่ทัง้ 2 ตา่งใช้การแสดงออกทางสีหน้าบอกถึงความ

นยัท่ีมีตอ่กนั องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆ  

ของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) และเสียงกลองประเภทเคร่ืองหนงัท่ีมีเสียงของการกระทบของหนงั   

(A Drum Skin) ชว่ยเน้นระหวา่งการเช่ือมตอ่ระหวา่งชอ็ตภาพและประกอบไปกบัอากปักริยาของ องค์

รายาบรูิและยะรัง  อาทิเชน่ในช็อตภาพท่ี  3 กบัห้องเพลงท่ี 3 องค์รายาบรูิ  ปลอ่ยมือจากมงกฎุ ในชอ็ต

ภาพท่ี 4 กบัห้องเพลงท่ี 4 เหลา่ทหารแสดงความเคารพองค์รายาฮีเจา ในช็อตภาพท่ี  5 กบัห้องเพลงท่ี 
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5 และในช็อตภาพท่ี  6 กบัห้องเพลงท่ี 6 ยะรังก้มหน้าและเงยหน้าอยา่งเข็มแข็ง   ในช็อตภาพท่ี  6 กบั

ห้องเพลงท่ี 7 และในช็อตภาพท่ี 7 กบัห้องเพลงท่ี 8 การเช่ือมความรู้สกึตอ่กนัระหวา่ง องค์รายาบรูิและ

ยะรัง ในช็อตภาพท่ี 7-8 กบัห้องเพลงท่ี 8 องค์รายาบรูิหลบัตาลงแสดงถึงความรักท่ีไมส่มหวงัของ องค์

รายาบรูิและยะรัง 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนั ระหวา่ง องค์ประกอบ

หลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  9-11 

กบัห้องเพลงท่ี 9-10 ในช็อตภาพท่ี 12 กบัห้องเพลงท่ี 12-14 ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   3 ในช็อตภาพท่ี  9-11 กบัห้องเพลงท่ี 9-10 ใช้ภาพขนาด คลอสอพั 

(Close-up) เพ่ือแสดงรายละเอียด ใบหน้าของรายาฮีเจา ใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level 

Shot) แล้วลดระดบัแสงลงจนมืด โดยภาษาภาพยนตร์ต้องการจบเร่ืองราวแล้วเช่ือมตอ่ในบรรยากาศ

ใต้ท้องทะเลให้ผู้ชมรู้สกึสนใจค้นหาตอ่ องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเพิ่มอตัรา

จงัหวะจาก 4/4 แล้วเพิม่ตอ่ด้วย 2/4 เพ่ือยืดแนวทํานองให้ลงพอดีกบัช็อตภาพท่ี 11และเพิ่มความ

นา่สนใจด้วยกระสวนจงัหวะท่ีเร้าใจขึน้โดยดําเนินกระสวนจงัหวะด้วย เสียงกลองท่ีใช้ในเร่ืองราวความ

กล้าหาญ (Epic Drums)ตามด้วยแนวทํานองของ ป่ีเซรูไน (Serunai)ในห้องเพลงท่ี 12-13 แล้วเสริมตอ่

ด้วยแนวทํานองจากเสียง เคร่ืองลมทองเหลืองท่ีบรรเลงเป็นชว่งคูแ่ปด  (Oc Brass) ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรี

ท่ีแสดงอตัลกัษณ์เก่ียวกบัเหตกุารณ์สงครามในช็อตภาพท่ี 12-13 กบัห้องเพลงท่ี 14-15 
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 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  14-15 

กบัห้องเพลงท่ี 14-23 ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี  4 ในช็อตภาพท่ี 14-15 กบัห้องเพลงท่ี 14-23 ใช้ขนาดภาพ ลอง ชอ็ต 

(Long shot) และ มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) โดยองค์ประกอบของดนตรีเช่ือม

สมัพนัธ์ด้วยการเสริมบรรยากาศด้วยแนวทํานองท่ีสร้างอารมณ์ของความฮกึเหมิการก้าวไปข้างหน้า

เป็นหลกั ดนตรีจงึทําหน้าท่ีเป็นเพ่ือประกอบบรรยากาศให้กบัภาพ (Music underscore) ซึง่ดนตรีทํา

หน้าท่ีคล้ายกบัตอนเปิดคือการลองรับ ตวัอกัษร (Text) ตา่งๆท่ีใช้แนะนําทีมงานในสาขาตา่งๆใน

ภาพยนตร์ 

 
 

 จากภาพประกอบความสมัพนัธ์ สามารถวิเคราะห์ความเช่ือมโยงกนัระหวา่งองค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ในช็อตภาพท่ี  17-20 

กบัห้องเพลงท่ี 25 ดงันี ้

  ความเช่ือมโยงท่ี   5 ในช็อตภาพท่ี  17-20 กบัห้องเพลงท่ี 25 เป็นการดําเนินช็อตภาพ

จากในช็อตภาพท่ี  17-20 อยา่งรวดเร็วจาก ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ไปขนาดภาพ  

ลอง ชอ็ต (Long shot) ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle)  แล้วลดแสงจนมืด (Dimmer) 

องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย เสียงรัวกลองทมิพานี  (Roll Timpani) และเสียงรัวฉาบ  (Roll 

Cymbal) 
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สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบทของตอนการปิดเร่ือง (The End) 

วิเคราะห์ความเช่ือมโยงระหวา่ องค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ี

ทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ของตอนการปิดเร่ือง (The End) สามารถสรุปเป็นวิธีการออกมา

ได้ทัง้หมด 6 วิธีการความเช่ือมโยงดงันี ้

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย วิธีการดําเนินทํานอง

ด้วยเสียงร้องประสาน 4 แนว (Voices) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองค์รายาบรูิ รายา

องค์ใหมข่องนครลงักาสกุะให้ดสูง่าและแข็งแกร่ง 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย วิธีการใช้เสียงฆ้อง

หลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมต่ างๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) และเสียงกลองประเภทเคร่ืองหนงัท่ีมีเสียง

ของการกระทบของหนงั (A Drum Skin) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเน้นระหวา่งการเช่ือมตอ่ระหวา่งช็อตภาพ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย วิธีการใช้เสียงฆ้อง

หลกัท่ีใช้ในพิ ธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) และเสียงกลองประเภทเคร่ืองหนงัท่ีมีเสียง

ของการกระทบของหนงั (A Drum Skin) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาขององค์รายาบรูิและยะรัง  อาทิเชน่ 

องค์รายาบรูิ  ปลอ่ยมือจากมงกฎุ ,เหลา่ทหารแสดงความเคารพองค์รายาฮีเจา ,ยะรังก้มหน้าและเงย

หน้าอยา่งเข็มแข็ง, การเช่ือมความรู้สกึตอ่กนัระหวา่งองค์รายาบรูิและยะรัง และองค์รายาบรูิหลบัตาลง

แสดงถึงความรักท่ีไมส่มหวงัขององค์รายาบรูิและยะรัง 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเพิ่มอตัรา

จงัหวะจาก 4/4 แล้วเพิม่ตอ่ด้วย 2/4 เพ่ือยืดแนวทํานองให้ลงพอดีกบัภาพบรรยากาศใต้ท้องทะเล และ

เพิ่มความนา่สนใจด้วยกระสวนจงัหวะท่ีเร้าใจขึน้โดยดําเนินกระสวนจงัหวะด้วย เสียงกลองท่ีใช้ใน

เร่ืองราวความกล้าหาญ  (Epic Drums) ตามด้วยแนวทํานองของ ป่ีเซรูไน (Serunai) แล้วเสริมตอ่ด้วย

แนวทํานองจากเสียง เคร่ืองลมทองเหลืองท่ีบรรเลงเป็นชว่งคูแ่ปด  (Oc Brass) ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ี

แสดงอตัลกัษณ์เก่ียวกบัเหตกุารณ์สงคราม  เพ่ือสมัพนัธ์ กบัความต้องการจบเร่ืองราวแล้วเช่ือมตอ่ใน

บรรยากาศใต้ท้องทะเลให้ผู้ชมรู้สกึสนใจค้นหาตอ่ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยการเสริมบรรยากาศ

ด้วยแนวทํานองท่ีสร้างอารมณ์ของความฮกึเหมิการก้าวไปข้างหน้าเป็นหลกั ดนตรีจงึทําหน้าท่ีเป็นเพ่ือ

ประกอบบรรยากาศให้กบัภาพ (Music underscore) เพ่ือสมัพนัธ์กบัดนตรีทําหน้าท่ีคล้ายกบัตอนเปิด

คือการลองรับ ตวัอกัษร (Text) ตา่งๆท่ีใช้แนะนําทีมงานในสาขาตา่งๆในภาพยนตร์ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย เสียงรัวกลองทมิพานี  

(Roll Timpani) และเสียงรัวฉาบ  (Roll Cymbal) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการดําเนินช็อตภาพ อยา่งรวดเร็วจาก

ใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ไปขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) ใช้มมุภาพแบบ โลว์ 

แองเจล  (Low  Angle)  แล้วลดแสงจนมืด (Dimmer)ซึง่เป็นวิธีการจบด้วยมมุและขนาดท่ีนา่สนใจ 
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สรุปการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบททัง้หมด 12 สัมพันธบท  

 จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบด้านสมัพนัธบท ทัง้หมด 12 สมัพนัธบทสามารถจําแนกตาม

วิธีการทํางานร่วมกนัระหวา่งภาษาภาพยนตร์และเสียงดนตรีประกอบได้เป็น 14 กลุม่ดงันี ้

  กลุม่ท่ี 1. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทางด้านขนาดของภาพ 

  กลุม่ท่ี 2. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทางด้านการดําเนิน

มมุกล้อง 

  กลุม่ท่ี 3. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทางด้านการใช้โทน

แสงและทิศทางของแสง 

  กลุม่ท่ี 4. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี 

  กลุม่ท่ี 5. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของตวัละคร  

  กลุม่ท่ี 6. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัการแสดงออกทางสีหน้าของตวัละคร 

  กลุม่ท่ี 7. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์ด้วยการส่ือแทนเสียงทางนามธรรม 

  กลุม่ท่ี 8. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัการขยายความสําคญั 

  กลุม่ท่ี 9. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัการสร้างภาพลกัษณ์ 

  กลุม่ท่ี 10. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัการเช่ือมตอ่ภาพ 

  กลุม่ท่ี 11. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัความต้องการสร้างบรรยากาศ 

  กลุม่ท่ี 12. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัการเลา่เร่ือง 

  กลุม่ท่ี 13. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัการส่ือสารทางกายด้วยภาษาสายตา

และภาษามือของตวัละคร 

  กลุม่ท่ี 14. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัอารมณ์ความรู้สกึ 

 

 โดยวิธีการทํางานร่วมกนัระหวา่งภาษาภาพยนตร์และเสียงดนตรีประกอบได้เป็น 14 กลุม่มี

จําแนกออกเป็นรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

 การใช้องค์ประกอบของดนตรีสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางด้านขนาดของภาพ  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธี การใช้เสียง ฉาบ

ใหญ่เพ่ือสมัพนัธ์กบัขนาดภาพท่ีต้องการเน้นให้เห็นถึงความกว้างใหญ่ไพศาลอยา่งภาพแบบ  เอ็กธีม  

ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ กระสวน

จงัหวะ (Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) ชว่ยเสริมสร้างในภาพดใูหญ่และคกึคกั

ย่ิงขึน้ โดยท่ีแนวทํานองของ เคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง (Wood Percussion) ยงัคงบรรเลง

แนวทํานองเหมือนเดมิ เพ่ือสมัพนัธ์กบัการใช้ภาพแบบ ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) ท่ีต้องการให้เห็น

ภาพในองค์ประกอบภาพท่ีกว้างใหญ่ขึน้.ในบรรยากาศเดมิ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้กระสวนจงัหวะ 

(Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) เพ่ือสมัพนัธ์กบั ภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) ท่ี

ต้องการให้เห็นภาพในมมุกว้าง แล้วภาพคอ่ยๆเข้าหาใกล้ตวัปารี  เม่ือรวมองค์ประกอบทัง้ภาพและ

เสียงจะชว่ยสร้างบรรยากาศท่ีต่ืนเต้นมากขึน้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ กระสวน

จงัหวะ (Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเคล่ือนท่ีของภาพ การ

เข้าไปถึงตวัปารีในระยะใกล้แล้วตวัปารีคอ่ยๆลอยขึน้ด้านบนจนปรากฏภาพ เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme 

long shot) เพ่ือแสดงความกว้างใหญ่  ใช้มมุภาพจากด้านลา่งขึน้ไปด้านบนแบบโลว์ แองเจล (Low 

Angle) เพ่ือเสริมบรรยากาศใต้ทะเลให้รู้สกึลกึลบั  ใช้สไตล์การจดัแสงแบบ  อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-

Lighting) เพ่ือสง่ผลถึงการบอกเป็นนยัถึงความศกัดิส์ทิธ์ิ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงกลอง

ในความถ่ีต่ําและลกึมาก  (Low Beat) ใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกัให้

โทนเสียงกว้างใหญ่ (Big Hit) และ เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม 

ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายลม (Wind Fx ) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการใช้ขนาดภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) มมุภาพ

แบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) ซึง่เป็นมมุภาพท่ีมีลกัษณะการส่ือท่ีเป็นนามธรรม (abstract) 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายลม  ท่ีมีทิศทางเสียง

ในลกัษณะวนไปมาซ้ายและขวา  (Wind Reverse) และเคร่ืองประกอบจงัหวะของมาเลเซียท่ีผา่น

ขบวนการออกแบบด้วยอิเลคทรอนิกส์ให้มีทิศทางของเสียงแบบย้อนกลบั (Malay Percussion Reverse) 

เพ่ือสมัพนัธ์กบัวิธีการเปล่ียนระยะภาพจากภาพระยะไกลมาเป็นภาพระยะใกล้อยา่งรวดเร็ว 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 การใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ในจํานวนเคร่ืองดนตรี

ท่ีหลากหลายมากขึน้  เพ่ือสมัพนัธ์กบัการใช้ขนาดภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) เพ่ือเน้นการแสดงออก

ทางอากปักริยาของกลุม่คนหมูม่าก ซึง่ส่ือได้ถึงสถานการณ์ในเร่ืองราวท่ีใหญ่มากขึน้ 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยเสียง แพดวอยช์ (Pad 

Viox) และ ไควเยอท่ีออกเสียงวา่ฮา  (Choir Haa) โดยบรรเลงในลกัษณะกลุม่เสียงประสานเป็นคอร์ด 

Bm9 ค้างเอาไว้เพ่ือสมัพนัธ์กบัการไลข่นาดภาพตอ่เน่ืองและรวดเร็วจากใช้ขนาดภาพ ลอง ชอ็ต (Long 

shot) ไปเป็นภาพ เอ็กธีม ลอง ชอ็ต (Extreme long shot) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงอาณาบริเวณอนักว้าง

ใหญ่ไพศาลของนครลงักาสกุะ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ีทิศทาง

ของแนวทํานองตามทิศทางของขนาดด้วยวิธีการขยายโน้ตให้ยาวขึน้เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเปล่ียนระยะ

ขนาดภาพจากมีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ไปใช้ขนาดภาพ ลอง ชอ็ต (Long shot) และมมุกล้องจาก

มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) 

 

 การใช้องค์ประกอบของดนตรีสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางด้านการดาํเนินมุมกล้อง  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนินทิศทาง

ของระดบัเสียง  (Pitch)จากเสียงต่ําไปในระดบัเสียงท่ีสงูขึน้ เพ่ือสมัพนัธ์กบัการดําเนิน มมุภาพจาก

ด้านลา่งขึน้ไปด้านบนแบบโลว์ แองเจล (Low Angle)  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการค้างเสียงของ

โน้ต (Pedal tone) เอาไว้เพ่ือสมัพนัธ์กบัการดําเนินมมุภาพในระดบัสายตาแบบมมุภาพแบบ อาย ลีเวล 

ชอ็ต (Eye-Level Shot) ค้างไว้  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธี สร้างทิศทางการ

เคล่ือนแนวทํานองสองแนวทํานอง ในเสียงกลุม่เคร่ืองสาย (String section)ในแนวบน และกลุม่เคร่ือง

เป่าลมทองเหลืองประเภทเฟรนซ์ฮอร์น (French horn) ในแนวลา่ง ดําเนินคูก่นัไปในทิศทางแบบตรงข้าม 

(Contrary) ในลกัษณะท่ีแยกออกแล้วเข้าหากนั  เพ่ือสมัพนัธ์กบัการดําเนินภาพภาพ ลอง ช็อต (Long 

shot) แล้วลดขนาดภาพมาเป็นแบบภาพ มีเดียม ช็อต (Medium shot) เพ่ือเน้นในเห็นความสําคญั

ของตวัละครหลกั 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนินทําน อง

แบบโน้ตตอ่โน้ตโดยอตัราความยาวของโน้ตเทา่กบั 4 จงัหวะเป็นอตัราท่ีเทา่กนัทัง้หมด เพ่ือสมัพนัธ์กบั

การดําเนินภาพในระยะภาพในแบบภาพ มีเดียม ช็อต (Medium shot) โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือให้เห็น

การแสดงออกทางสีของตวัละคร  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ชว่งเสียง 

(Range) ของแนวทํานองในกลุม่เคร่ืองสาย (String section) ท่ีกว้างซึง่ประกอบด้วยแนวทํานองเสริม 

(Counter line) ในกลุม่ชวาฆ้อง (Java Gong) มาสร้างมติิ ให้มีความหลากหลายมากย่ิงขึน้   และเสริม
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ด้วยการใช้วิธียืดจํานวนห้องเพลง เพ่ือสมัพนัธ์กบั การใช้ระยะภาพท่ีหลากหลายสลบัไปมาในอากปั

กริยาของสนทนาขององค์หญิงบรูิ กบัพนัธมติรท่ีหลากหลายในความต้องการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีชาญ

ฉลาดในกบัองค์หญิงบรูิ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนินแนว

ทํานองตามทิศทางเพ่ือสมัพนัธ์กบัการดําเนินมมุภาพอาทิเชน่ มมุภาพ แบบโลว์ แองเจล (Low Angle) 

เป็นการถ่ายภาพจากด้านลา่งขึน้บน  การดําเนินแนวทํานองมีทิศทางการเปล่ียนระดบัโน้ต (Pitch)จาก

โน้ตเสียงต่ําขึน้ไปโน้ตเสียงสงู และมมุภาพ แบบไฮ แองเจล (High Angle) เป็นการถ่ายภาพจาก

ด้านบนลงลา่ง การดําเนินแนวทํานองมีทิศทางการเปล่ียนระดบัโน้ต  (Pitch) จากโน้ตเสียงสงูลงไปโน้ต

เสียงต่ํา ตามทิศทางของการดําเนินมมุภาพ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย แนวทํานองของเฟ

รนซ์ฮอร์น (French horn) เปล่ียนระดบัเสียงจากโน้ต D4-F#4 แล้วเพิ่มเสียงขึ น้ทีละน้อย(Crescendo) 

,เสียงกลองซูล ู(Zulu Drums) ,เสียงเคร่ืองดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียง

เลียนแบบเสียงเคร่ืองสายจริงโดยให้โทนเสียงเป็นอิเลคทรอนิกส์มากกวา่  (String Pad) ,เสียงรัวฉาบ  

(Roll Cymbal) และ เพ่ือสมัพนัธ์กบัใช้มมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot)ไปเป็นมมุภาพ

แบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle) เพ่ือเพิ่มความสําคญัให้กบัสถานท่ี เสริมความใหญ่โตท่ีปรากฏ

ก่อให้เกิดความรู้สกึคกุคาม นา่เกรงขาม 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือน ท่ี

ทิศทางของแนวทํานองตามทิศทางของมมุกล้องแบบ 1 ชอ็ต ตอ่ 1 โน้ตเพ่ือสมัพนัธ์กบัความต้องการ

เลา่เร่ืองด้วยอารมณ์ภาพแสดงถึงความนา่เกรงขาม นา่นบัถือและเป็นการเพิม่ความสําคญัให้กบัยะรัง 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนระ ดบั

เสียงให้ต่ําลง (B5-A5) และเปล่ียนระดบัเสียงให้สงูขึน้จาก (G#5-B5)เพ่ือสมัพนัธ์กบั การเปล่ียนมมุ

ภาพจากมมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot)เป็นมมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low  Angle) 

และจากมมุภาพแบบ อาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot)เปล่ียนเป็นมมุภาพแบบ  ไฮ แองเจล (High 

Angle) 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 10 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนระดบั

เสียง(Pitch)สงูและต่ํา เพ่ือสมัพนัธ์กบัมติขิองภาพขยายออกไปในระยะไกลและภาพขยายเข้ามาใน

ระยะใกล้แบบ ดีพ โฟกสั ชอ็ต (Deep-Focus Shot) 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 11 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนินทํานอง  

โดยท่ีทิศทางของทํานองสมัพนัธ์ไปกบัสายตาของลิ่มเค่ียมถ่ายทอดผา่นการดําเนินมมุกล้องอาทิเชน่ 

วิธีการเคล่ือนแนวทํานองมีทิศทางขึน้จากโน้ตตวั  (E4-A5) ลองรับการใช้มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  
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(Low Angle)  ที่มีลกัษณะการถ่ายจากด้านลา่งขึน้ไปด้านบน , วิธีการค้างโน้ต  (Pedal) ตวั A5 ลองรับ

การใช้มมุภาพแบบอาย ลีเวล ชอ็ต (Eye-Level Shot) ท่ีมีลกัษณะการถ่ายแบบภาพเสมอสายตา , 

วิธีการเคล่ือนแนวทํานองมีทิศทางลงจากโน้ตตวั  (A7-A6) ลองรับการใช้มมุภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว 

(Bird’s Eye View) ท่ีมีลกัษณะการถ่ายจากเหนือศีรษะลงมาเหมือนกนัเป็นการแทนสายตาของนก 

ทัง้หมดเพ่ือสมัพนัธ์กบัความต้องการสร้างจดุนา่สนใจ ด้วยมติภิาพท่ีหลากหลายเชน่ ใกล้ ไกล ขึน้และ

ลง เป็นการส่ือสารแทนสายตาของลิ่มเค่ียมท่ีมองดศูพของอาจารย์ยานิส บรี 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 12 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ีทิศทาง

ของแนวทํานองตามทิศทางของมมุกล้องแบบ 1 ชอ็ต ตอ่ 1 ห้องเพลง  ดําเนินทํานองโดย การเคล่ือน

แนวทํานองมีทิศทางลงจากโน้ตตวั  (A2-C2) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการถ่ายทอดผา่นการดําเนนิมมุกล้องท่ี

เคล่ือนท่ีแนวทํานองตามทิศทางการเคล่ือนท่ีของมหาปืนใหญ่ท่ีจมลงใต้ทะเล 

 

 การใช้องค์ประกอบของดนตรี สัมพันธ์กับองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและ

ทศิทางของแสง  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการคอ่ยๆเพิม่ความดงั

ของระดบัเสียง (Cresendo)ของเคร่ืองดนตรีสตริงแพด (String Pad) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการคอ่ยๆเพิ่มแสง

สวา่งขึน้จากมืดไปสวา่ง (Dimmer in) ตามทิศทางของแสง 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้กระสวนจงัหวะ 

(Rhythmic) ท่ีสนกุ เพ่ือสมัพนัธ์กบัการให้แสงแบบเดย์ไลท์ (Day Light) ท่ีสร้างบรรยากาศให้กบัภาพท่ี

ต้องการบรรยากาศของความร่าเริงแจม่ใส 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการรูดเสียง (Glissando) 

ของเคร่ืองดนตรีฮาร์ป (Harp) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการคอ่ยๆเพิ่มแสงสวา่งขึน้จากมืดไปสวา่ง (Dimmer in) 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนินคอร์ด

แบบเพดเดลิคอร์ด (Pedal Chord) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการส่ือความหมายในเชิงจิตวิทยาท่ีแสดงถึงการตก

อยูภ่ายใต้เงาอํานาจในการให้แสงในสไตล์การจดัแสงแบบเซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting)  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เพียงเสียง

กลุม่ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย (Gong Ageng) เทา่นัน้เพ่ือสมัพนัธ์กบัการ  ใช้ขนาด

ภาพแบบภาพ เอ็กธีม  ลอง ชอ็ต (Extreme long shot)เพ่ือแสดงความกว้างใหญ่ การใช้สไตล์การจดั

แสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-Exposure) การใช้เพ่ือสร้างบรรยากาศท่ีนา่ต่ืนกลวั  ใช้สไตล์การ

จดัแสงแบบ เซมิซิลลเูอทตงิ (Semi silhouetting) เพ่ือแสดงการอยูใ่ต้อํานาจ  การใช้สไตล์การจดัแสง

แบบ อพัเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) เพ่ือสง่ผลถึงการบอกเป็นนยัถึงความศกัดิส์ทิธ์ิ การใช้สไตล์

การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) เพ่ือสง่ผลในการสร้างความรู้สกึนุม่นวล 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงร้องของ

ผู้หญิงโทนอบอุน่ ซึง่ส่ือคล้ายกบัเสียงของมารดากบัการอุ้มไว้เสียงวอร์มแพด (Warm Pad) เพ่ือสมัพนัธ์

กบัใช้สไตล์การจดัแสงแบบ แบค็ ไลท์ตงิ (Back-Lighting) เพ่ือสง่ผลในการสร้างความรู้สกึนุม่นวล และ

อบอุน่ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงร้องของ

ผู้ชาย ท่ีแสดงถึงความเข้มแข็ง ดนตรีกบัภาพ ทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) จากชว่งโน้ต Bb3-

Eb4 เป็นการเคล่ือนแนวทํานองแบบข้ามขัน้  (Disjunction) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเปิดตวัเร่ิมด้วยภาพดํา 

(Black) แล้วสวา่งขึน้ทนัที 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมชว่งการแสดงออกทางสายตา  (Introvert 

Eyes) และเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมซึง่เสียงเป็นลกัษณะ

การเสียดสีกนัของเคร่ืองสายโลหะ (Bow) ค้างเอาไว้แล้วคอ่ยๆเบาจนหายไปเพ่ือสมัพนัธ์กบัภาพท่ี

เจ้าชายปาหงัยิงปืนไปท่ีหวัหน้านินจา แล้วยงัคงค้างภาพทา่ยิงไว้จนคอ่ยๆมืดลง (Dimmer out) 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยการออกแบบเสียงเพ่ือ

เสริมบรรยากาศด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงด้วยการ

ผสมเสียงให้มีลกัษณะของโทนเสียงแบบระฆงักงัวานยา่นเสียงต่ํา ซึง่จะไมมี่เสียงของการกระทบแต่

เสียงยาวตอ่เน่ืองของเสียงกงัวาน (Resonance) ให้โทนเสียงเป็นอิเลคทรอนิกส์มากกวา่ (Low Bell 

Pad) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการจดัแสงในโทนมืด ให้บรรยากาศท่ีทมึทบึด้วยหลืบเงาผสมกบัการแต้มแสง

สวา่งเพียงบางจดุซึง่เป็นสไตล์การจดัแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการค้างโน้ต (Pedal) 

ตวั E4แล้วคอ่ยๆหายไป เพ่ือสมัพนัธ์ตามทิศทางของเทคนิคการคอ่ยๆลดแสงลงจนมืด (Dimmer) 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 10 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยเสียงรัวกลองทมิพานี 

(Roll Timpani) และเสียงรัวฉาบ  (Roll Cymbal) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการดําเนินช็อตภาพ อยา่งรวดเร็วจาก

ใช้ขนาดภาพ มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) ไปขนาดภาพ  ลอง ชอ็ต (Long shot) ใช้มมุภาพแบบ โลว์ 

แองเจล  (Low  Angle)  แล้วลดแสงจนมืด (Dimmer)ซึง่เป็นวิธีการจบด้วยมมุและขนาดท่ีนา่สนใจ   

 

 การใช้องค์ประกอบของดนตรีสัมพันธ์กับอากัปกริยาของตัวละคร  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการกระจายโน้ต 

(Apaggeo)เสียง ฮาร์ป (Harp)เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของภาพฝงูนกท่ีบนิแยกกระจายออกจาก

กลุม่ 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนทํานอง

สองแนวแบบเฉียง (Oblique) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของตวัละครสองตวัละคร โดยท่ีฝ่ายหนึง่

เคล่ือนท่ีเข้าหาและอีกฝ่ายหนึง่ไมไ่ด้เคล่ือนท่ี 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้อตัราจงัหวะ

ผสมจาก 3/4  มา 2/4 เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของตวัละครท่ีกําลงัจะลกุขึน้ยืนด้วยอาการแบบไม่

มัน่คง ทําให้การเคล่ือนท่ีของทํานองมีลกัษณะท่ีรับไปกบัอากปักริยาของตวัละคร 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการบรรเลงแบบ

การกระจายวนโน้ตในคอร์ดเมเจอร์ (C6) ด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีประเภท กลุม่ชวาฆ้อง  (Java Gong) 

เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาการเสดจ็พระราชดําเนินขององค์รายาฮีเจา 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการบรรเลงโน้ต

แบบซํา้ (Repeat) ด้วยเสียงเคร่ืองประกอบจงัหวะไม้มีระดบัเสียง  (Wood Percussion) แล้วคอ่ยลด

ระดบัเสียง(Pitch)จากสงูลงต่ํา เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของตวัละครในภาพเชน่การฟังเสียงใต้ทะเล , 

การดํานํา้   

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ นําแนวทํานอง

ของขลุย่ซูหลิง  (Suling) ท่ีบรรเลงโน้ตเป็นลกั ษณะวนไปมาอยู ่4 ตวัโน้ต (Fb Eb Gb G) เพ่ือสมัพนัธ์

กบัอากปักริยาการดํานํา้ของปารี 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเน้นเสียงฉาบ

ด้วยการตีแบบกระแทกกระทัน่เพ่ือสมัพนัธ์กบัเน้นในอากปักริยาภาพความเจบ็ปวดของอีกาดํา 

 วิธีการเช่ือมโ ยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงท่ีได้

จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกัในจดุท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ  (Fx Super) เพ่ือสมัพนัธ์

กบัอากปักริยาของนินจาญ่ีปุ่ นท่ีกระโดนจากท่ีสงูลงมาเพ่ือลอบฆา่ทหารยาม 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงกลอง

เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฉาบของเอเซีย ( Asian Kit Cymbal)เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาชว่งยะ

รังกระโดดขึน้ไปเตะนินจาทัง้ 2 และใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง เคร่ือง

ประกอบจงัหวะประเภทฉาบขนานใหญ่มาก (Big Cymbal)เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของยะรังท่ีกําลงั

สงัหารนินจาด้วยการเชือดคอซึง่เป็นภาพท่ีรุ่นแรงขึน้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 10 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมซึง่เสียงเป็นลกัษณะเสียงของการชกัดาบ

หรือกระบ่ี (Sword) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาในชว่งหวัหน้านินจาลากกระบ่ี 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 11 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้โน้ตจาก

โน้ตตวั E4 ขึน้ไปโน้ตตวั G5 เสียงดงักลา่วยงัถือวา่เป็นเสียงท่ีส่ือถึงรางบอกเหตท่ีุไปในเชงิร้าย เพ่ือ

สมัพนัธ์กบัอากปักริยาของหวัหน้านินจาท่ีกําลงัชกูระบ่ีมาจากมมุเหนือศีรษะหรือมมุสงู 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 12 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเสียงกลอ ง

ขนาดใหญ่-ยกัษ์ (Giant Drums) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของยะรังท่ีเร่ิมลงมือปฏิบตัภิารกิจนี ้ด้วย

การเช่ือดคอทหารยามจนกระเดน็ไปอยา่งรุ่นแรง 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 13 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ฉาบ

โทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยท่ี เสริมด้วยขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เสียงผิดเพีย้นไปจาก

เดมิ (Crashes Cresc Fx) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาในชว่งท่ียะรังกระโดด เสริมให้ยะรังดมีูฤทธ์ิเดช

มากขึน้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 14 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเน้นเป็นพิเศษ

ด้วยเสียงกลองประเภทเคร่ืองหนงั เพ่ือสมัพนัธ์กบัชว่งท่ี ยะรัง ปะทะกบัฝ่ายศตัรูแบบเนือ้ชนเนือ้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 15 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ฉาบ

จีน (China LG) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของยะรังชว่งสะบดัหน้า 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 16 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงฉาบ

โทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกั (Crash Cress Hit) เพ่ือสมัพนัธ์กบั

อากปักริยาของลิ่มเค่ียมในชว่งท่ีลิ่มเค่ียมกระโดดจากเรือขึน้มาถึงบนฝ่ัง 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 17 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง กลอง

คองก้า (Conga) ผสมกบัเสียงกลองขนาดใหญ่ -ยกัษ์ (Giant Drums) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์ภาพ

แสดงถึงท่ีความรุ่นแรงจากความโกธรของปารี 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 18 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนระดบั

แนวทํานองจาก  Bb3-B3 เป็นการเคล่ือนแนวทํานองเป็นคู ่ 2 ไมเนอร์เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาการ

การร้องไห้และการสะเอือ้ ขององค์หญิงองู ู 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 19 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เทคนิค

สร้างเสียงดนตรีท่ีเคร่ืองดนตรีทําให้เกิดเสียงปรากฏใน ภาพเรียกวา่ เสียงดนตรีท่ีอยูใ่นฉาก (Plot 

Music) เพ่ือสมัพนัธ์กบัภาพการตีกลองออกศกึปรากฏชดัเจนในภาพยนตร์ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 20 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนระดบั

เสียง(Pitch) ด้วยเทคนิคพิเศษซึง่เสียงฟังแล้วเหมือนมนัโหนๆ (Portamento) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยา

การถอนหายใจของกระเบนขาว 
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  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 21 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ด้วยวิธีการ

ค้างโน้ต  (Pedal) ตวั A4 เอาไว้แล้วขยีโ้น้ต เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของ ปารีใช้มือเพ่ือปิดตาบนิตงั

แล้วค้างเอาไว้ คล้ายการแสดงความอาลยัอาวรณ์ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 22 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ด้วยวิธีการ

เคล่ือนแนวทํานองท่ีมีทิศทางลงจากโน้ตตวั (C5-B4) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาท่ี ปารีก้มหน้าลงด้วย

ความอาลยัอาวรณ์ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 23 ใช้องค์ประกอ บของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการหยดุเสียง

ประเภทระฆงักงัวาน มีระดบัเสียงสงูและต่ํา  (Bell) ทําหน้าท่ีการแทนเสียงสญัญาณชีพของปารีท่ี ฟืน้

ต่ืนขึน้มาโดยดําเนนิทํานองมาตลอด สง่ให้เกิดความรู้สกึคล้ายกบัอาการใจหายไปเฉยๆเพ่ือสมัพนัธ์กบั

อากปักริยาการพรรณนาทางอารมณ์ของป ารี ท่ีกําลงันําสร้อยคอซึง่เป็นสญัญาลกัษณ์แหง่ความรัก

ระหวา่งปารีกบับนิตงั มาดแูล้วดงึออกในชว่งท่ีดงึออก 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 24 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสีย งเคร่ือง

ดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงให้ได้โทนเสียงท่ีมีลกัษณะท่ีลอ่งลอยยืด

ยาวเพ่ือส่ือให้เกิดความรู้สกึนา่กลวั (Horrid String) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของล้อรถท่ีเร่ิมออกตวั 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 25 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการสร้างกลุม่แนว

ทํานองท่ีส่ือถึงความเป็นไทยและมลาย ูด้วยการใช้เสียง  เกนอง (Kenong) กาเมลนั (Gamelan) บอนงั 

(Bonang) ฆ้องวงเลก็ (Gong Wong Lek) ฆ้องวงใหญ่ (Gong Wong Yai) มาสร้างเป็นแนวจงัหวะ

และทํานองให้เข้ากบัอากปักริยาของการละเลน่ของการ์ตนูเดก็ทัง้ 3 ซึง่จงัหวะดงักลา่วได้นําลีลาของ

จงัหวะม้ายอ่งมาพฒันาสร้างจนเป็นกลุม่แนวทํานอง  เพ่ือสมัพนัธ์กบัความต้องการสร้างจดุนา่สนใจ

ให้กบัผู้ชม ซึง่ในภาพท่ีปรากฏให้เห็น คือ การ์ตนูเดก็ผู้ชาย 3 คนเลน่การละเลน่ของไทยโดยการนําเอา

อปุกรณ์ของภาพยนตร์เชน่ม้วนฟิล์มแทนเป็นล้อรถ ,กล้องถ่ายวิดีโอแทนเป็นม้าก้านกล้วย ,แผน่ฟิล์ม

แทนเป็นวาว โดยภาพยนตร์ต้องการส่ือถึงเอกลกัษณ์ของไทยผา่นตวัการ์ตนูทัง้ 3 ด้วยอากปักริยาของ

ชวนกนัไปเลน่หรือไปเท่ียว เพ่ือส่ือถึงการพาผู้ชมเข้าไปสูโ่ลกแหง่จินตนาการในภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่

จอมสลดั 

   วิธีการเช่ือมโยงท่ี  26 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบนโดย

การนําเสียงร้องของนกมาผสมกบัเสียงฉาบ (Cymbal Bird) ผสมด้วยเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มา

ใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบน  (Sound Design) และเสียง

ท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบน  

(Sound Design) เพ่ือสมัพนัธ์กบั การเคล่ือนท่ีของตวักระเบนตวัใหญ่ ใช้มมุภาพแบบ โลว์ แอง เจล  

(Low  Angle) ท่ีก่อให้เกิดความรู้สกึถึงการถกูครอบงํา  นา่กลวั  นา่เกรงขาม 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 27 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงเคร่ือง

ดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงให้ได้โทนเสียงท่ีมีลกัษณะท่ีลอ่งลอยยืด

ยาวเพ่ือส่ือให้เกิดความรู้สกึนา่กลวั  (Horrid String) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการการเคล่ือนท่ีแบบลอยลงสูใ่ต้

ท้องทะเลของมหาปืนใหญ่ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 28 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย วิธีการใช้เสียงฆ้อง

หลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) และเสียงกลองประเภทเคร่ืองหนงัท่ีมีเสียง

ของการกระทบของหนงั (A Drum Skin) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาขององค์รายาบรูิและยะรัง  อาทิเชน่ 

องค์รายาบรูิ  ปลอ่ยมือจากมงกฎุ ,เหลา่ทหารแสดงความเคารพองค์รายาฮีเจา ,ยะรังก้มหน้าและเงย

หน้าอยา่งเข็มแข็ง, การเช่ือมความรู้สกึตอ่กนัระหวา่งองค์รายาบรูิและยะรัง และองค์รายาบรูิหลบัตาลง

แสดงถึงความรักท่ีไมส่มหวงัขององค์รายาบรูิและยะรัง 

 

 การใช้องค์ประกอบของดนตรีสัมพันธ์กับการแสดงออกทางสีหน้าของตัวละคร  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการคอ่ยๆเพิ่มเสียง

รัวเสียงกลองยา่นเสียงต่ํา  เพ่ือสมัพนัธ์กบัการแสดงออกทางสีหน้าของตวัละครเชน่ องค์รายาฮีเจา ท่ี

แสดงออกทางสายตาด้วยอาการตกใจหวาดกลวั 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธี การเปล่ียนเสียง

เคร่ืองดนตรีนําจาก กลุม่ชวาฆ้อง  (Java Gong) มาเป็นกลุม่เคร่ืองสาย (String section) โดยใช้ชว่ง  

(Range) แนวทํานองท่ีสงูขึน้ด้วย เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาการแสดงออกทางสีหน้าขององค์รายาฮี

เจาทรงแย้มพระสรวลชว่ยลดบรรยากาศท่ีเคร่งขร่ึมให้ดสูดใสมากขึน้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี  3 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนกญุแจ

เสียง แบบไมมี่คอร์ดร่วม  (Direct modulation) จาก Eb ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 6 ในบนัไดเสียง  G Harmonic 

minor มาเป็นคอร์ด E ซึง่เป็นคอร์ดท่ี 4 ในบนัไดเสียง  B Major) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการแสดงออกทางสี

หน้าและให้ความสําคญักบัลิ่มกอเนียว ซึง่เป็นการสนทนาในสาระสําคญัท่ีสดุในตอนคือ เร่ืองราวท่ี

เก่ียวข้องกบัการตามหาลิ่มเค่ียม 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงรัว

กลองทมิปานี  (Roll Timpani) ยา่นเสียงต่ํา สร้างบรรยากาศให้ดอูมึครึม แล้วคอ่ยๆเพิม่ความดงัขึน้  

(Cresendo) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการแสดงออกทางสีหน้าและการสนทนาในสาระสําคั ญขององค์รายาฮี  ท่ี

ส่ือถึงการมีนยัแอบแฝง 
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 การใช้องค์ประกอบของดนตรีสัมพันธ์ด้วยการส่ือแทนเสียงทางนามธรรม  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงกลุม่

เคร่ืองสาย (String section)บรรเลงสําเนียงด้วยเทคนิคการประดบัโน้ตแบบมอร์เดนต์บน  (Upper 

mordent) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเลียนเสียงร้องของนก 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 การใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ทํานอง

ดนตรีถาม-ตอบแบบคอนแชร์โต (Concerto) ระหวา่งแนวทํานองของ เฟรนซ์ฮอร์น (French horn) และ

แนวทํานองกลุม่เคร่ืองสาย (String section) เพ่ือสมัพนัธ์ด้วยการส่ือแทนการสนทนาระหวา่งตวัละคร 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ กระสวน

จงัหวะ (Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) เพ่ือสมัพนัธ์ด้วยการ ส่ือแทนเสียงพลงั

อํานาจพิเศษของวิชาดหูล่ํา 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้การบรรเลง

แนวทํานองด้วยเสียงป่ีเซรูไน (Serunai)ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีประจําตวัของปารีบรรเลงด้วยลีลา ซึง่ส่ือ

คล้ายกบัเสียงร้องของท ารกตอนกําเนดิคลอดจากท้องมารดา แล้วเสริมด้วยเสียงร้องของผู้หญิงโทน

อบอุน่ ซึง่ส่ือคล้ายกบัเสียงของมารดาเพ่ือสมัพนัธ์กบัปารี ท่ีกําลงัเจริญวยัจากวยัเดก็ไปสูว่ยัหนุม่ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการออกแบบเสียง

เชิงนามธรรมโดยใ ช้เสียง ท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม ซึง่เสียง

ลกัษณะคล้ายเสียงลม  (Wind Fx ) ใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิง

นามธรรมท่ีส่ือถึงความนยัเชิงอตัลกัษณ์ของบรรยากาศรอบเคียงของกระเบนดํา (Drone Kraben) ใช้

เสียงบรร ยากาศรอบเคียงในภายถํา้ ท่ีประกอบด้วยเสียงค้างคาวและเสียงก้อง เสียงสะท้อนภายใน

โพรงถํา้ (Bat Cave Drone) และใช้เสียงการขยบัเต้นของหวัใจ  ท่ีมีสดัสว่นเป็นจงัหวะ  (Heartbeat) 

นํามาใช้สลบัหรือรวมกนัเป็นองค์ประกอบ เพ่ือสมัพนัธ์กบัเสียงเชิงนามธรรมของพลงัอํานาจแบบเกิน

จริงเพ่ือชบุชีวิตให้กบัเจ้าชายราไว 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง เคร่ือง

ดนตรีท่ีมีสว่นประกอบของเขาสตัว์ อินเดียน ฮอร์น  (Indian horn) ดําเนินแนวทํานอง เพ่ือสมัพนัธ์กบั

การกลบัฟืน้คืนชืพของเจ้าชายราไว 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงวิชาดหูล่ํา  (Doolum ) ผสมกนักบัเสียงท่ีได้จากการออกแบบ

ขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรม ซึง่เสียงลกัษณะคล้ายเสียงลม (Wind Fx ) โดยปรับแตง่ให้มี

ทิศทางของเสียงท่ีมีทิศทางว่ิงเป็นอิสระซ้ายไปขวาและขวาไปซ้าย  (Pan Random) นํามาใช้สลบัหรือ

รวมกนัเป็นองค์ประกอบ เพ่ือสมัพนัธ์กบัเสียงเชิงนามธรรมของพลงัอํานาจแบบเกินจริงเพ่ือชบุชีวิต

ให้กบัเจ้าชายราไว 
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  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมั พนัธ์ด้วยวิธีการ  ใช้เสีย ง

ประเภทระฆงักงัวาน มีระดบัเสียงสงูและต่ํา  (Bell) ดําเนินทํานองสัน้ๆด้วยวิธีการซํา้ (Repetitions) 

ระหวา่งโน้ต 2 โน้ต (A5-E5) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการทําหน้าท่ีการแทนเสียงสญัญาณชีพของปารีท่ี ฟืน้ต่ืน

ขึน้มา 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงร้องโทน

เดก็ผู้ชายท่ีมีวิธีการร้องแบบพเิศษ  (Boy Choir Fx) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการใช้สีภาพเป็นโทนสีซีเปีย

(Sepai)ท่ีแสดงถึงการย้อนอดีต โดยการแทนเสียงภายในใจท่ีตามหลอนกบัอดีตท่ีบนิตงัถกูฆา่ ด้วย

อารมณ์ภาพแสดงถึงท่ีความรุ่นแรงจากความโกธรของปารีจนเสียสต ิ

 

 การใช้องค์ประกอบของดนตรีสัมพันธ์กับการขยายความสาํคัญ  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ พฒันาแนว

ทํานองด้วยวิธีแบบแคนอน (Canon) ในแนวทํานองของ เฟรนซ์ฮอร์น  (French horn) กบัแนวทํานอง

กลุม่เคร่ืองสาย (String section) และใช้วิธีการหนว่งจงัหวะให้ช้าลง (Ritard) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการจบ

เพ่ือเน้นความสําคญัให้นา่สนใจด้วยเร่ืองราวท่ีใหญ่โตย่ิงขึน้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ คอ่ยๆลดระดบั

ชว่งเสียงจากเสียงยา่นสงูลงไปเสียงยา่นต่ํา (Pitch) เป็นการลดความสําคญัของแนวทํานองลง แล้วให้

ความสําคญัให้กบับทสนทนา (Dialogue) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการใช้ ภาพแบบคลอสอพั (Close-up) เพ่ือ

แสดงรายละเอียดหรือเน้นความสําคญัในบทสนทนา (Dialogue)  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ คอ่ยๆลดระดบั

ชว่งเสียง (Pitch) เพ่ือลดความสําคญัของแนวทํานองลง แล้วสร้างความสําคญัให้กบับทสนทนา 

(Dialogue) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการสนทนาในสาระสําคํญระหวา่งลิ่มกอเนียวและองค์หญิงบรูิในเร่ืองราวท่ี

เก่ียวข้องกบัการตามหาลิม่เค่ียม 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเน้นเสียงฉาบ

ด้วยการตีแบบกระแทกกระทัน่ เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเน้นภาพของอีกาดําและมหาปืนใหญ่ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ การบรรเลง

แนวทํานองด้วยเสียงป่ีเซรูไน (Serunai) ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีประจําตวัของปารี เพ่ือสมัพนัธ์กบัการแสดง

ความสําคญัให้กบัปารี 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงร้องใน

แนวทํานองเดมิและฉาบจีนเพ่ือเน้นความสําคญัท่ีกบัปารีอี กครัง้ เพ่ือสมัพนัธ์กบัภาพของเหลา่ฝงูปลา

เข้ามาล้อมปารี ท่ีส่ือความนยัถึงการแสดงความยินดีกบัปารีท่ีสําเร็จวิชาดหูลําขัน้สงู 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีตดัแนวทํานองออก 

คงเหลือไว้แต่กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการ

เน้นบทสนทนา (Dialogue) 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ฉาบ

โทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกั (Crash Cress Hit) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการ

ได้พบกบัศตัรูท่ีเป็นคนฆา่บนิตงั 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยการใช้เสียง กลองทิม

พานี (Timpani) เน้นในจดุท่ีเห็นภาพธงประจําเรือรบว่ิงไปด้านหน้าอยา่งรวดเร็วเพ่ือสมัพนัธ์กบัการ

เสริมความสําคญัให้เร่ืองราวใหญ่โตขึน้และนา่สนใจมากขึน้ 

 วิธีการเช่ื อมโยงท่ี 10 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยเสียง แพดวอยช์ 

(Pad Viox) ท่ีบรรเลงเช่ือมตอ่ด้วยวิธีการเพิ่มเสียงขึน้ทีละน้อย (Crescendo) แทรกอยูใ่นดนตรีจงึทํา

หน้าท่ีเป็นเพ่ือประกอบบรรยากาศให้กบัภาพ (Music underscore) ในชว่งท่ีต้องการเน้นสําคญัของตวั

ละคร เพ่ือสมัพนัธ์กบัการใช้ขนาดภาพ  มีเดียม ชอ็ต (Medium shot) เพ่ือแสดงรายละเอียด การ

แสดงออกทางกายและสีหน้าระหวา่งบคุคลสําคญัทัง้ 2 ฝ่ายอาทิเชน่ อีกาดํา รายาฮีเจา และยะรัง  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 11 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ี

ทิศทางของแนวทํานองมีทิศทางขึน้ (B4-G5) แบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการกลา่ว

คําเพ่ือแสดงความเข้มแข็งหรือเรียกขวญักําลงัใจ  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 12 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยก ารเสริมบรรยากาศ

ด้วยแนวทํานองท่ีสร้างอารมณ์ของความมัน่ใจและความฮกึเหิมเป็นหลกั ดนตรีจงึทําหน้าท่ีเป็นเพ่ือ

ประกอบบรรยากาศให้กบัภาพ (Music underscore) แล้วลดบทบาทของแนวทํานองด้วยการค้างโน้ต

ตวั B5 เอาไว้  แล้วหยดุเพลงด้วยการเน้นด้วยเสียง เคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีผา่นข บวนการทาง

อิเลคทรอนิกส์ประเภทเบลหรือระฆงัโดยการกระทบกนัของเหล็ก  (Metal Rmx Bell) เพ่ือสมัพนัธ์กบั

การให้ความสําคญักบัข้อความคญั (Key word) การเปิดการโจมตี โดยภาพยนตร์กําลงัจะเน้นใน

ข้อความสําคญัของยะรังในการสัง่ “ย่ิง” ฝ่ายศตัรู 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 13 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง บอนงั

ยา่นเสียงต่ํา (Bonang Low) ดําเนนิทํานองแรก เพ่ือสมัพนัธ์กบั อากปักริยาเม่ือเจ้าชายราไวปลอ่ยมือ

จากกระเบนขาวแล้วกลา่วเรียกกระเบนขาววา่ “พอ่”ซึง่เป็นข้อความคญั (Key word) ท่ีสดุในตอน 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 14 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการค้างโน้ต

(Pedal) เพ่ือลดความสําคญัของดนตรี เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเพิ่มความสําคญัให้กบับทสนทนา (Dialogue) 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 15 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสีย งรัว

กลองทมิพานี (Roll Timpani) เพ่ือสมัพนัธ์ด้วยการเน้นการปะทอุารมณ์ในเหตกุารณ์ท่ีปรากฏตรงหน้า 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 16 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดงึความสนใจ

ด้วยการทํางานพร้อมกนัระหวา่งภาพและเสียง  (Synchronization) ด้วยการใช้เสียงเคร่ืองประกอบ

จงัหวะประเภทเสียงระฆงัของ อินโดนีเซีย  (Indonesian Bell) และ ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของ

อินโดนีเซีย  (Gong Ageng) เพ่ือสมัพนัธ์กบั บทบาทหน้าท่ีท่ีสําคญัของเพลงเปิดเร่ืองคือการแนะนํา

ทีมงานสร้างภาพยนตร์ ช่ือนกัแสดง และ ช่ือเร่ืองตวัอกัษร (Text) ตา่งๆ เป็นหลกัสําคญั 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 17 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงเคร่ือง

ดนตรีประเภทเสียงสงัเคราะห์ ท่ีผา่นขบวนการปรับแตง่เสียงให้ได้โทนเสียงท่ีมีลกัษณะท่ีลอ่งลอยยืด

ยาวเพ่ือส่ือให้เกิดความรู้สกึนา่กลวั  (Horrid String) เพ่ือสมัพนัธ์กบัตวัอกัษร (Text) มีลกัษณะการ

นําเสนอแบบคอ่ยๆลอยออกมาจากด้านหลงั 

   วิธีการเช่ือมโยงท่ี 18 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียง

เคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฉาบขนานใหญ่มาก  (Big Cymbal) ผสมด้วยกลองทิมพานี

ในยา่นเสียงต่ํา  (Low Timpani) เพ่ือสมัพนัธ์กับตวัอกัษร  (Text) ท่ีต้องให้ความสําคญัเป็นพเิศษคือ 

การนําเสนอ”ช่ือเร่ือง” 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 19 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบน  

(Sound Design) และเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการ

ส่ือการเคล่ือนท่ีของกระเบน  (Sound Design) และหยดุการดําเนินแนวทํานองในกลุม่ของ เกนอง 

(Kenong) กาเมลนั (Gamelan) บอนงั (Bonang) ฆ้องวงเลก็ (Gong Wong Lek) ฆ้องวงใหญ่ (Gong 

Wong Yai) ท่ีดําเนินประคองมาตัง้แตเ่ร่ิมต้นบทเพลง แล้วเปล่ียนอตัราความเร็วจาก 110 มาเป็น 55 

เป็นการดงึความสนใจด้วยการยืดจงัหวะเสียงให้ช้าลงคล้ายกบัการเน้นความสําคญัด้วยภาพช้า (Slow 

motion) แล้วเช่ือมตอ่ทํานองด้วยเสียงร้องประสาน 4 แนว (Voices) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการสร้างภาพลกัษณ์

ท่ีสําคญัให้กบัมหาปืนใหญ่ในภาพแรกท่ีได้เห็น 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 20 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยการเสริมบรรยากาศ

ด้วยแนวทํานองท่ีสร้างอารมณ์ของความฮกึเหมิการก้าวไปข้างหน้าเป็นหลกั ดนตรีจงึทําหน้าท่ีเป็นเพ่ือ

ประกอบบรรยากาศให้กบัภาพ (Music underscore) เพ่ือสมัพนัธ์กบัดนตรีทําหน้าท่ีคล้ายกบัตอนเปิด

คือการลองรับ ตวัอกัษร (Text) ตา่งๆท่ีใช้แนะนําทีมงานในสาขาตา่งๆในภาพยนตร์ 
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 การใช้องค์ประกอบของดนตรีสัมพันธ์กับการสร้างภาพลักษณ์  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ประพนัธ์

ทํานองท่ีมีรูปแบบท่ีแสดงความเป็นเอกลกัษณ์ท่ีแปลกใหมน่า่สนใจ  เพ่ือสมัพนัธ์กบั ความต้องการให้

จดจําในภาพลกัษณ์และบรรยากาศแรกท่ีปรากฏของสถานท่ีหรือบคุคลสําคญัในสถานท่ีนัน้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเป็นเปล่ียน

คอร์ดแบบบนัไดเสียงร่วม (Relative key) จากคอร์ด F ไมเนอร์ เป็นคอร์ด F เมเจอร์ เพ่ือสมัพนัธ์กบั

เป็นการสร้างโทนเสียงท่ีชีใ้ห้เห็นถึงความแตกตา่งขององค์รายาฮีเจาและองค์หญิงบรูิอยา่งชดัเจน 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงฉาบ

แบบหยาบกระด้างและเสียง เกชาป่ี (Kecapi) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเสริมเอกลกัษณ์ของบคุคลกิให้กบั

เจ้าชายราไวในความเป็นคนหยาบกระด้าง 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้การบรรเลง

แนวทํานองด้วยเสียงป่ีเซรูไน (Serunai) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการสร้างเอกลกัษณ์ด้วยเคร่ืองดนตรีประจํา ตวั

ของปารี 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม เพ่ือสมัพนัธ์กบัภาพแสดงถึงการตอ่สู้แบบ

ไมซ่ึง่หน้าระหวา่งนินจากบัทหาร โดยสงัเกตได้วา่เสียงปะทะของกลุม่นนิจาจะเ ป็นเสียงประเภทลม  

(Wind Fx ), เสียงท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกัในจดุท่ีต้องการเน้นเป็นพิเศษ  (Fx 

Super), เสียงขลุย่สยากฮูาชิ (Syakuhachi) เทา่นัน้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงท่ีมา

ลองรับให้จดุท่ีมาการปะทะของยะรังด้วยเสียงฆ้องมาเลเซีย (Gong Malay) และการปะทะของเจ้าชาย

ปาหงัด้วยเสียงกลองเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฉาบของเอเซีย  (Asian Kit Cymbal) เพ่ือสมัพนัธ์

กบัอารมณ์ภาพแสดงถึงการตอ่สู้แบบไมซ่ึง่หน้า ยะรังและเจ้าชายปาหงัเร่ิมออกมาสู้กบัพวกนนิจาโดย

ภาพการตอ่สู้ยงัไมเ่ปิดเผยหน้าตาของยะรังและเจ้าชายปาหงั 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงท่ีมา

ลองรับให้จดุท่ีมาการปะทะของยะรังด้วยเสียงฆ้องมาเลเซีย (Gong Malay) และกลองเคร่ืองหนงัของ

เอเชีย (Asian Kit Skin) และใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงท่ีมาลองรับให้

จดุท่ีมาการปะทะของเจ้าชายปาหงัด้วย เสียงกลองท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกั

ให้โทนเสียงคล้ายเสียงปืนหรือระเบดิ  (Bang) เพ่ือสมัพนัธ์กบั  อารมณ์ภาพแสดงถึงการตอ่สู้แบบซึง่

หน้า ในสถานการณ์ท่ียะรังและเจ้าชายปาหงัสู้กบัพวกนนิจาโดยภาพการตอ่สู้แบบเปิดเผยหน้าตาของ

ยะรังและเจ้าชายปาหงั 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการกระสวนจงัหวะ

ประจําตวัยะรังเพ่ือสมัพนัธ์กบัความต้องการสร้างเอกลกัษณ์และเน้นอากปักริยาของยะรังเป็นสําคญั 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงขลุย่ส

ยากฮูาชิ (Syakuhachi) เพ่ือสมัพนัธ์กบัความต้องการสร้างเอกลกัษณ์เสริมอากปักริยาของนนิจา 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 10 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีกา รใช้เสียงกลอง

ท่ีได้จากการออกแบบท่ีทําหน้าท่ีเน้นในจงัหวะหนกัให้โทนเสียงคล้ายเสียงปืนหรือระเบดิ  (Bang) เพ่ือ

สมัพนัธ์กบัการเสริมภาพลกัษณ์ท่ีนา่เกร่งให้กบัหวัหน้านนิจา 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 11 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้กระสวน

จงัหวของเคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทกลอง ท่ีเสริมด้วยขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ทํา

ให้เสียงก้องและกว้างท่ีบรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมาแบบท่ี 27 (Loop 27 Long Full) ท่ีใช้เป็นหลกั

ประจําในการดําเนินเร่ืองราวโดยตลอดเพ่ือสมัพนัธ์กบัการเร่ิมต้นปฏิบตัภิารกิจ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี  12 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง ฉ่ิง

ของไทย เพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาและสร้างเอกลกัษณ์ให้กบัยะรัง 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 13 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนินทํานอง

ด้วยเสียงร้องประสาน 4 แนว (Voices) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัองค์รายาบรูิ รายา

องค์ใหมข่องนครลงักาสกุะให้ดสูง่าและแข็งแกร่ง 

 

 การใช้องค์ประกอบของดนตรีสัมพันธ์กับการเช่ือมต่อภาพ  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธี ใช้เคร่ืองดนตรีใน

กลุม่ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) มาทํางานพร้อมกบัภาพ  

(Synchronization) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเช่ือมตอ่กบัภาพในชอ็ตภาพตา่งๆ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการรูดเสียง  

(Glissando)ของเคร่ืองดนตรีฮาร์ป (Harp) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเช่ือมตอ่ระหวา่งภาพในสถานท่ีหนึง่ไป

ยงัภาพอีกสถานท่ีหนึง่ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียง กลองท่ี

มีรูปแบบเสียงสะท้อนไป-มาจากด้านซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้าย (Matrix AB) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเช่ือมตอ่

กนัระหวา่งช็อตภาพ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงฆ้อง

หลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) เพ่ือสมัพนัธ์กบั กบัอากปักริยาของการ์ตนู

เดก็ทัง้ 3 และการเช่ือมตอ่ระหวา่งภาพในช็อตตา่งๆ 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วย วิธีการใช้เสียงฆ้อง

หลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) และเสียงกลองประเภทเคร่ืองหนงัท่ีมีเสียง

ของการกระทบของหนงั (A Drum Skin) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเน้นระหวา่งการเช่ือมตอ่ระหวา่งช็อตภาพ 

 

  การใช้องค์ประกอบของดนตรีสัมพันธ์กับความต้องการสร้างบรรยากาศ  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการบรรเลงแบบ

การกระจายวนโน้ตในคอร์ดเมเจอร์ (C6) ด้วยเสียงเคร่ืองดนตรีประเภท กลุม่ชวาฆ้อง  (Java Gong) 

เพ่ือสมัพนัธ์กบัความต้องการสร้างบรรยากาศให้ผอ่นคลายขึน้ เพ่ือโยงเข้าไปสูบ่รรยากาศของงานเลีย้ง

ต้อนรับ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้การบรรเลง

แนวทํานองด้วยเสียงป่ีเซรูไน (Serunai)ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีประจําตวัของปารี และใช้ กระสวนจงัหวะ 

(Rhythmic) ของอินเดีย (Percussion Skin Indian) ผสมไปกบัเสียงฉ่ิงและฉาบเพ่ือสมัพนัธ์กบัการ

แสดงให้เห็นบรรยากาศของความนา่ยินดีท่ีปารีเตบิโตเป็นหนุม่ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการสร้างบรรยากาศ

ด้วยเสียงบรรยากาศรอบเคียงของญ่ีปุ่ น (Drone Japan) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์ภาพแสดงถึงบรรยากาศ

ของความเงียบสงดัอมึครึม 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงกลอง

ขนาดใหญ่(Big Drums) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการสร้างบรรยากาศภาพอมึครึม ซึง่อารมณ์ภาพแสดงถึงการ

แอบลอบเข้ามาชว่ยตวัประกนัของฝ่ายลงักาสกุะโดยยะรัง 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเสียง ท่ีได้จาก

การออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือถึงคนร้า ยกาจและการหลบหนี ้

(Serpents and Fugitive) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเสริมจินตนาการณ์ในภาพ การแอบลอบเข้ามาชว่ยตวั

ประกนัของฝ่ายลงักาสกุะโดยยะรัง  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เคร่ืองดนตรี

เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทไม้ท่ีบรรเล งวนซํา้กลบัไปกลบัมา  (Loop Wood) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์

ภาพแสดงถึงการเร่ิมวุน่วายมากขึน้กวา่เดมิ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเพิ่มอตัราจงัหวะ

ให้ละเอียดมากขึน้ไปกวา่เดมิจากโน้ตตวัดํา 3 พยางค์ใน 1 ห้องเพลงมาเป็นโน้ตตวัเขบต็ 2 ชัน้ 3 พยางค์ใน 

1ห้องเพลง เพ่ือสมัพนัธ์กบัสถานการณ์ในเร่ืองราวท่ีวุน่วายมากขึน้ 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการลดเสียงกระสวน

จงัหวะหลกัเหลือไว้แตเ่สียงกลองยา่นเสียงต่ําเอาไว้อยา่งเบาๆโดยจะเน้นในจงัหวะท่ี 1 ทกุ 2 ห้องเพลง 

เพ่ือสมัพนัธ์กบัสถานการณ์ท่ีลิ่มเค่ียมกําลงัว่ิงเข้าไปในถํา้เพ่ือจะชว่ยลิ่มกอเนียวน้องสาว 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยการดําเนินแนวทํานอง

ด้วยเสียงเคร่ืองสายท่ีเลน่เสียงสัน้  (String Detach) บรรเลงพร้อมกนั  (Unison) กบัเสียงกลองท่ีใช้ใน

เร่ืองราวความกล้าหาญ (Epic Drums) และบรรเลงพร้อมกนั  (Unison) กบัเคร่ืองประกอบจงัหวะในวง

กาเมลนั (Percussion Gamelan) เพ่ือสมัพนัธ์กบับรรยาของสงคราม การรุกไปข้างหน้า ความสามคัคีกนั 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 10 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยเสียงร้องประสาน

เสียงทัง้ 4 แนวประสาน  (Voices) โดยดําเนินคูไ่ปกบัจงัหวะท่ีกระชบัจากการดําเนินแนวทํานองด้วย

เสียงเคร่ืองสายท่ีเลน่เสียงสัน้  (String Detach) ผสมกบัเสียงกลองท่ีใช้ในเร่ืองราวความกล้าหาญ  

(Epic Drums) และเคร่ืองประกอบจงัหวะในวงกาเมลนั (Percussion Gamelan) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการ

เสริมบรรยากาศด้วยแนวทํานองท่ีสร้างอารมณ์ของความมัน่ใจและความฮกึเหมิเป็นหลกั โดยอารมณ์

ภาพแสดงถึงศกัยภาพการพร้อมออกรบของทัง้ 2 ฝ่าย ดนตรีจงึทําหน้าท่ีเป็นเพ่ือประกอบบรรยากาศ

ให้กบัภาพ (Music underscore)  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 11 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเร่ิมแนวทํานอง

ท่ีมีสําเนียงท่ีแปลกหดู้วย การใช้ บนัไดเสียง  (Scale) D Harmonic minor ปรากฏในเคร่ืองดนตรีกลุม่

เคร่ืองสายท่ีบรรเลงพร้อมกนั (String Section) โดยมีโน้ตนอกบนัไดเสียงมาใช้ประกอบด้วยได้แก่ โน้ต

ตวั Ab หรือ G# จงึทําให้แนวทํานองท่ีมีสําเนียงท่ีแปลกหแูละนา่สนใจเพ่ือสมัพนัธ์กบัความต้องการ

สร้างจดุนา่สนใจให้กบัผู้ชมในรูปแบบท่ีชวนให้ค้นหาเพ่ือสมัพนัธ์กบัภาพดํา (Black)ก่อนจะนําเสนอใน

ภาพบรรยากาศใต้ท้องทะเล 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 12 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียง ฆ้อง

หลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย (Gong Ageng) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเสริมบรรยากาศของพืน้ท่ี

มลาย ู

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 13 ใช้องค์ประกอบของดนตรี ท่ีทําหน้าท่ีประกอบบรรยากาศ  เพ่ือ

สมัพนัธ์กบัเสียงพดูประเภท  เนเรเทอร์/วอยซ์โอเวอร์ส  (Narator/Voiceovers) ซึง่เป็นเสียงพากย์ทีทํ่า

หน้าท่ีเลา่เร่ืองโดยไมเ่หน็ตวัผู้ เลา่ เสียงพากย์นีต้า่งจาก ADR ตรงท่ีเสียพดูนีไ้มไ่ด้ถกูนําไปใช้แทน เสียง

ท่ีมาจากการถ่าย แตจ่ะถกูนําไปใช้เพ่ือการเลา่เร่ืองไมมี่ซงิค์ปาก ลกัษณะของการอดัจงึไมต้่องการ

จําลองคณุสมบตัขิองเสียงในสถานท่ีนัน้ๆ 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 14 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเพิ่มอตัรา

จงัหวะจาก 4/4 แล้วเพิม่ตอ่ด้วย 2/4 เพ่ือยืดแนวทํานองให้ลงพอดีกบัภาพบรรยากาศใต้ท้องทะเล และ

เพิ่มความนา่สนใจด้วยกระสวนจงัหวะท่ีเร้าใจขึน้โดยดําเนินกระสวนจงัหวะด้วย เสียงกลองท่ีใช้ใน

เร่ืองราวความกล้าหาญ  (Epic Drums) ตามด้วยแนวทํานองของ ป่ีเซรูไน (Serunai) แล้วเสริมตอ่ด้วย

แนวทํานองจากเสียง เคร่ืองลมทองเหลืองท่ีบรรเลงเป็นชว่งคูแ่ปด  (Oc Brass) ซึง่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ี

แสดงอตัลกัษณ์เก่ียวกบัเหตกุารณ์สงคราม  เพ่ือสมัพนัธ์ กบัความต้องการจบเร่ืองราวแล้วเช่ือมตอ่ใน

บรรยากาศใต้ท้องทะเลให้ผู้ชมรู้สกึสนใจค้นหาตอ่ 

 

 การใช้องค์ประกอบของดนตรีสัมพันธ์กับการเล่าเร่ือง  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยลีลาการบรรเลงของ

ขลุย่ซูหลิง (Suling) ท่ีบรรเลงโน้ตเป็นลกัษณะวนไปมาอยู ่ 4 ตวัโน้ต (Fb Eb Gb G) เพ่ือสมัพนัธ์กบั

การเลา่เร่ืองกลุม่คนท่ีร่วมประกอบอยูใ่นภาพโดยจะเน้นไปท่ีกิจกรรมการดํานํา้ใต้ทะเล   

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยลีลาการบรรเลงของ

ขลุย่ซูหลิง (Suling) ท่ีบรรเลงโน้ตเป็นลกัษณะวนไปมาอยู ่ 4 ตวัโน้ต (Fb Eb Gb G) แตมี่การเปล่ียน

รูปแบบของกระสวนจงัหวะโดยไปให้สําคญักลุม่เคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฆ้อง (Gong Ageng)

และเสียงฉ่ิงเพ่ือสมัพนัธ์กบัการเลา่เร่ืองกลุม่คนท่ีร่วมประกอบอยูใ่นภาพโดยจะเน้นไปท่ีกิจกรรมการ

ดํานํา้ใต้ทะเลท่ีตา่งสถานการณ์  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการสร้างกระสวน

จงัหวะท่ีแตกตา่งกนัเชน่ในกลุม่ของปารีจะใช้เสียงฆ้องตีค้างไว้ 8 จงัหวะแล้วเปล่ียนระดบัเสียง

(Pitch)ลง ในกลุม่ของอีกาดําจะใช้เสียงกลองเน้นทกุจงัหวะท่ี  1 และ 3 ของห้องเพลงเพ่ือสมัพนัธ์กบั

การเน้นให้เห็นความแตกตา่งของกลุม่คนทัง้ 2 กลุม่ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4  ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนเสียง

เคร่ืองดนตรีท่ีใช้ดําเนินทํานองอาทิเชน่ในชว่งท่ี 1 ใช้เสียงขลุย่บนัสริุ (Bansuri Flute) ชว่งท่ี 2 ใช้เสียง 

รีบบั (Rebab)  และชว่งท่ี 3 ใช้เสียงเคร่ืองดนตรี ท่ีมีสว่นประกอบของเขาสตัว์ อินเดียน ฮอร์น  (Indian 

horn) ซึง่เสียงทัง้ 3 เป็นเสียงท่ีโทนเสียงท่ีตา่งกนั โดย เสียงขลุย่บนัสริุ (Bansuri Flute)ให้โทนเสียงสงู 

เสียง รีบบั (Rebab) ให้โทนเสียงกลาง และ เสียงเคร่ืองดนตรีท่ีมีสว่นประกอบของเขาสตัว์ อินเดียน 

ฮอร์น (Indian horn)ให้โทนเสียงต่ํา เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเลา่เร่ืองใน 3 ชว่งอารมณ์ได้แก่ชว่งท่ี 1 ชว่ง

เสียใจท่ีสดุ ชว่งท่ี 2 ชว่งการนกึถึงเหตกุารณ์ในอดีต  และชว่งท่ี 3 ชว่งการตกไปอยูใ่ต้อํานาจของความ

โกรธแค้น 
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 การใช้องค์ประกอบของดนตรี สัมพันธ์กับการส่ือสารทางกายด้วยภาษาสายตาและ

ภาษามือของตัวละคร 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการดําเนินแนว

ทํานองตามทิศทางเพ่ือสมัพนัธ์กบัเสียงโน้ตชว่งขึน้แทนสายตาของตวัละครท่ีมองในทิศทางขึน้ และ

เสียงโน้ตชว่งลงแทนสายตาของตวัละครท่ีมองในทิศทางลง 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมชว่งการแสดงออกทางสายตา  (Introvert 

Eyes) ให้กบัหวัหน้านินจาและใช้เสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือ ส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรม

ส่ือถึงเสียงท่ีผิดเพีย้นโดยเนือ้คล้ายกบัเสียงหอนของไมโครโฟน  (Feedback) ให้กบัยะรังเพ่ือสมัพนัธ์

กบัอารมณ์ภาพแสดงถึงการเผชญิหน้าของยะรังกบัหวัหน้านนิจา โดยเป็นตอ่สู้กนัด้วยการแสดงออก

ทางสายตา 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรี เช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ ใช้เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมชว่งการแสดงออกทางสายตา  (Introvert 

Eyes) ท่ีถกูใช้เป็นเสียงประจําแทนสายตาของหวัหน้านินจาซึง่เป็นคนร้าย โดยเปล่ียนจากโน้ตตวั  B4 

ขึน้ไปโน้ตตวั E5 เพ่ือแทนสายตาของมองยะรังมองไปท่ีเจ้าชายปาหงัจากด้านลา่งขึน้บนซึง่การใช้เสียง

ดงักลา่วยงัถือวา่เป็นเสียงท่ีส่ือเพ่ือสมัพนัธ์ถึงรางบอกเหตท่ีุไปในเชิงร้าย  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้แนวทํานอง

ท่ีมีทิศทาง บรรเลงตามระดบัโน้ตจากเสียงต่ําไปเสียงสงู เพ่ือสมัพนัธ์กบัการแทนสายตาของลิ่มเค่ียมท่ี

มองจากด้านลา่งขึน้ไปด้านบน หรือถ้ามองลงหรือก้มหน้า  แนวทํานองจะมีทิศทางลง  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยเสียงร้องโทนเดก็ผู้ชายท่ี

มีวิธีการร้องแบบพิเศษ (Boy Choir Fx) โดยวิธีการเปล่ียนระดบัแนวทํานองจากต่ําขึน้สงูของโน้ต C5-E5 

แล้วค้างเอาไว้ เพ่ือสมัพนัธ์กบัการแสดงออกทางกายของปารี  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ีแนว

ทํานองตามทศิทางสายตาของตวัละครผู้สง่สารและรับสารอาทิเชน่การเคล่ือนท่ีทิศทางของแนวทํานอง

ตามทศิทางสายตาของยะรังท่ีมองขึน้ไปทางรายาฮีเจา  การเคล่ือนท่ีของแนวทํานองมีทิศทางขึน้ตาม

สายตาของยะรัง (B4-E5)และ(C#5-F#5) หรือการเคล่ือนท่ีทิศทางของแนวทํานองตามทิศทางสายตา

ของรายาฮีเจา ท่ีมองลงไปทางยะรังการเคล่ือนท่ีของแนวทํานองมีทศิทางขึน้ตามสายตาของรายาฮีเจา  

(G5-F#4)และ(D5-B4) 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเคล่ือนท่ีทิศทาง

ของแนวทํานองมีทิศทางขึน้ตามสายตาของยะรัง (B4-A5) เพ่ือสมัพนัธ์ตามทิศทางสายตาของยะรังท่ี

มองขึน้พร้อมกบัการเปล่ียนขยายมมุภาพในมมุท่ีกว้างขึน้ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเน้นเสียง ไคว

เยอท่ีออกเสียงวา่ฮา  (Choir Haa) และเสียงเคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีผา่นขบวนการทางอิเลคท รอนิกส์

ประเภทเบลหรือระฆงัโดยการกระทบกนัของเหล็ก  (Metal Rmx Bell) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการส่ือสารกนั

ระหวา่งอีกาดําด้วย มมุภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) กบัพนัธมิตรสลดั ด้วยมมุภาพแบบ อาย   

ลีเวล ช็อต (Eye-Level Shot) ซึง่เป็นการส่ือสารแบบไมมี่ระดบัเสียงทํานอง(Non Pitch) 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเปล่ียนระดบั

เสียง(Pitch)ลงต่ําเพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของกระเบนขาวท่ีกําลงัมองเจ้าชายราไวด้วยทศิทางของ

สายตาในลกัษณะมองลง 

 

 การใช้องค์ประกอบของดนตรีสัมพันธ์กับอารมณ์ความรู้สึก  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 1 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงร่ัว

กลองซูล ู (Zulu Roll) เสียงกลองเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทฉาบของเอเซีย (Asian Kit Cymbal) 

เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์ความรู้สกึกดดนัการลุ้นระทกึ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 2 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการสร้างบรรยากาศ

ด้วยเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมส่ือถึงเสียงบริเวณยา่นเสียง

สงู (Highlander) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการใช้เสียงชว่ยกดอารมณ์ด้วยเสียงยา่นความถ่ีสงู 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 3 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ กลุม่เสียง

สตริงคอร์ด (String Chord) เป็นขัน้คูต่รัยโทน(Tritone) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการเสริมบรรยากาศท่ีขดัแยงไม่

ปกรต ิ

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 4 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการเน้นในทกุจงัหวะ

หนกัของห้องเพลงเชน่จงัหวะท่ี 1, 2, 3, 4 โดยในจงัหวะท่ี 3 จะมีการเปล่ียนระดบั เพ่ือสมัพนัธ์ให้เกิด

ความรู้ถ่ึงการเคล่ือนท่ีไปข้างหน้า ซึง่มีลกัษณะคล้ายการเชดิของดนตรีไทย 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 5 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงฆ้องกา

เมลนั ดําเนินทํานองด้วยโน้ต 2 ตวัโน้ตเป็นคู ่ 2 ไมเนอร์ (A4-Ab4) สลบักนั เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์

ภาพแสดงถึงการกลบัมาในสถานการณ์ท่ีอนัตรายของลิ่มเค่ียมท่ีโดยสารมากบัเรือท่ีกําลงัจะเข้าถึงฝ่ัง 
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 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 6 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงร้องโทน

เดก็ผู้ชาย  (Boy Choir) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์ภาพแสดงถึงสถานการณ์ท่ีลิ่มก่อเนียว (น้องสาว )ได้

เสียชีวิตแล้ว  

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 7 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสีย งเคร่ือง

ดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทเสียงกลองชดุ ท่ีบรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมาโดยผา่นขบวนวิธีการ

ควบคมุบดบงัเสียงให้ออกมาไมท่ี่คล้ายอาการหอืูอ้ (Mc D Loop) และเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหม่

เพ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือถึงคนร้ายกาจและการหลบหนี ้ (Serpents and Fugitive) 

เพ่ือสมัพนัธ์กบัความโกธรแค้นจนเสียสตขิองปารี 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 8 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงบรรยากาศ

รอบเคียงของญ่ีปุ่ น  (Drone Japan) เสียงบรรยากาศรอบเคียงของกลุม่ฝงูผู้คน  (Clusters Fx) เสียง

ฉาบโทนเสียงกระด้างท่ีดงัขึน้ทีละน้อยท่ีเสริมด้วยขบวนการทางอิเล็กทรอนิกส์ทําให้เสียงผิดเพีย้นไป

จากเดมิ (Crashes Cresc Fx) ใช้เสียงเคร่ืองดนตรีเคร่ืองประกอบจงัหวะประเภทเสียงกลองชดุท่ี

บรรเลงวนซํา้กลบัไปกลบัมาโดยผา่นขบวนวิธีการควบคมุบดบงัเสียงให้ออกมาไมท่ี่คล้ายอาการหอืูอ้ 

(Mc D Loop) และเสียงท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชิงนามธรรมท่ีต้องการส่ือ

ถึงคนร้ายกาจและการหลบหนี ้ (Serpents and Fugitive) เพ่ือสมัพนัธ์กบัการถกูครอบงําด้วยอํานาจ

ของความโกธรแค้นจนเสียสต ิ

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 9 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้ เสียงท่ีได้

จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึงลกัษณะเชงินามธรรมท่ีต้องการส่ือถึงปีศาจและความนา่กลั ว 

(Ghost) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์ภาพแสดงถึงท่ีความรุ่นแรงจากความโกธรของปารีให้ดู นา่กลวัมาก

ย่ิงขึน้ 

 วิธีการเช่ือมโยงท่ี 10 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการ บรรเลงร่วม

โน้ตตวั Eb5 เดียวกนัของเสียงขลุย่บนัสริุ (Bansuri Flute) เสียง รีบบั (Rebab) และเสียงเคร่ืองดนตรีท่ี

มีสว่นประกอบของเขาสตัว์  อินเดียน ฮอร์น  (Indian horn) เพ่ือสมัพนัธ์กบัอารมณ์ความยินดีของ

กระเบนดําท่ีชบุชีวิตให้กบัเจ้าชายราไวได้สําเร็จ 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 11 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสีย งเชลโล 

(Cello) ดําเนินทํานองด้วยการส่ือสารทางอารมณ์เศร้าด้วยใช้เทคนิคประดบัโน้ต  (Ornament) เพ่ือ

บรรยายความรู้สกึท่ีไมร่าบธรรมดา โดยการดําเนนิทํานองดงักลา่ว เพ่ือสมัพนัธ์กบัการสร้างบรรยากาศ

ให้อยูใ่นอารมณ์เศร้าและวงัเวง  
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  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 12 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการวิธีการใช้เสีย ง

ป่ีเซรูไน (Serunai) ดําเนินแนวทํานองเพ่ือพรรณนาความรู้สกึภายในของปารีเพ่ือสมัพนัธ์กบัการแสดง

การพรรณนาทางอารมณ์ของปารีท่ีสญูเสียคนรักไป 

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 13 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงป่ีเซรูไน 

(Serunai) ดําเนนิแนวทํานองเพ่ือพรรณนาความรู้สกึภายในของปารี ด้วยลีลาคล้ายการสะอืน้ และ

เพิม่ระดบัความรู้สกึเศร้ามากขึน้ด้วยการเปล่ียนระดบัเสียงให้สงูเพ่ือสมัพนัธ์กบัอากปักริยาท่ีปารีดงึบนิ

ตงัเข้ามากอด  

  วิธีการเช่ือมโยงท่ี 14 ใช้องค์ประกอบของดนตรีเช่ือมสมัพนัธ์ด้วยวิธีการใช้เสียงป่ีเซรูไน 

(Serunai) ดําเนนิแนวทํานองเพ่ือพรรณนาความรู้สกึภายในของปารี ด้วยลีลาการขยีโ้น้ตคล้ายการ

สะอืน้ ดําเนินไปแบบคอ่ยๆเบาลงไปจนจบเพ่ือสมัพนัธ์กบัการจบเร่ืองราวของตอนนี ้

 

 



บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 การวิเคราะห์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั  (Queens of Langkasuka) 

ประพนัธ์โดย ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  ผู้ วิจยัได้ดําเนนิการศกึษาวิเคราะห์ข้อมลูจากการสมัภาษณ์  

ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ผู้ประพนัธ์ โดยมีจดุมุง่หมายของการวิจยัและวิธีการดําเนนิการวิจยั ดงันี ้

 

จุดมุ่งหมายของการวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาข้อมลูเก่ียวกบัชีวประวตัแิละผลงานของ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  

2. เพ่ือศกึษาวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั  

(Queens of Langkasuka) ประพนัธ์โดย ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

 

วธีิการดาํเนินการศึกษาค้นคว้า/วิจัย 

ในการทําวิจยัครัง้นี ้มีขัน้ตอนในการดําเนินการดงัตอ่ไปนี  ้

1. ขัน้รวบรวมข้อมลู 

2. ขัน้ศกึษาข้อมลู 

3. ขัน้วิเคราะห์ข้อมลู 

4. ขัน้สรุปข้อมลูและรายงานผล 

 

สรุปผลการศึกษาและวิเคราะห์ 

 ผลการศกึษาวิเคราะห์เร่ือง  การวิเคราะห์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั  

(Queens of Langkasuka) ประพนัธ์โดย ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  ซึง่ประกอบด้วยชีวประวตัแิละ

ผลงานของ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  และองค์ประกอบของ  บทเพลง ภาพ และ สั มพนัธบท ประจํา

ตอนหมูบ้่านเลดะ่  (The Village) ประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) ประจําตอนพนัธมิตรแหง่นคร

ลงักาสกุะ (Royal Banquet) ประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum) ประจําตอนปารี

สําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) ประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั 

(Assassination) ประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) ประจําตอน

เปิดสงคราม  (The Day of Battle) ประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) 

ประจําตอนการจากไปชัว่นรัินด ร์ของบนิตงั  (Beloved) ประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening) ประจําตอน

การปิดเร่ือง (The End) สรุปผลการศกึษาวิเคราะห์ได้ดงันี ้
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1. ผลการศึกษาข้อมูลเก่ียวกับชีวประวัตแิละผลงานของชาตชิาย พงษ์ประภาพันธ์ 

มีประเดน็สาํคัญดังนี ้
 1.1 ประวัตภิูมหิลังด้านครอบครัว 

 ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เกิดเม่ือวนัพฤหสับดีท่ี 28 พฤศจกิายน พ.ศ. 2511 ปี วอก ท่ีอําเภอ 

หนองมว่ง จงัหวดั ลพบรีุ บดิาช่ือ “สรัุชต์ พงษ์ประภาพนัธ์” มารดาช่ือ “สายหยดุ เพิ่มพนู” (นามสกลุเดมิ) 

มีพ่ีน้องทัง้หมด 5 คน โดยชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เป็นบตุรคนท่ี 5   

 ภมูิลําเนาเดมิของบดิาและมารดาเดมิเป็นคนจีนแต้จิ๋วท่ีมาสร้างรากฐานอยูท่ี่อําเภอ หนองโดน 

จงัหวดัสระบรีุ ตัง้แตรุ่่นปู่ ยา่ตายาย จนภายหลงัก็ย้ายมาสร้างรากฐานใหมท่ี่อําเภอหนองมว่ง จงัหวดั

ลพบรีุในปีพ.ศ. 2507 

 ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เจริญเตบิโตมาในครอบครัวคนจีนแต้จิ๋ วท่ีประกอบอาชีพการ

ค้าขายวสัดกุ่อสร้างและขายพืชไร่เป็นหลกั ถ้านบัตัง้แตปู่่ ยา่ตายายเลยไมมี่ใครเก่ียวข้องกบัดนตรีเลย   

ดงันัน้จงึถือได้วา่ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เป็นบคุคลเดียวในตระกลู พงษ์ประภาพนัธ์ ท่ีประกอบ

อาชีพการทํางานด้านดนตรี  

              ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ยงัคงสถานภาพโสดอยู ่ เน่ืองด้วยเวลาในวิถีชีวิตสว่นใหญ่มกัจะ

เก็บตวัทุม่เทอยูก่บังานในห้องบนัทกึเสียงท่ีบ้านเป็นสว่นใหญ่ ทําให้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ มีความสขุ

อยา่งสมบรูณ์ในการมีวิถีชีวิตท่ีได้มอบความรักและการทุม่เทเวลาทัง้หมดให้กบังานดนตรีของเ ขาเอง

เป็นหลกั 
 

 1.2 ประวัตภิูมหิลังด้านการศกึษาด้านดนตรี 

 ปี พ.ศ. 2523 จบศกึษาในระดบัประถมท่ีโรงเรียน ทองทาบพิทยา  อําเภอ หนองมว่ง จงัหวดั 

ลพบรีุ ได้รับการศกึษาด้านดนตรีในขณะท่ีกําลงัศกึษาอยูช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี 5 โดยคณุครูช่ือ  วิโรจน์ 

ทองทาบ  เป็นผู้ เปิดประตเูข้าสูโ่ลกของดนตรี  โดยการกําหนดให้เข้าไปเลน่เป็นนกัดนตรีในวงดริุยางค์

ของโรงเรียนในตําแหนง่ “คนตีเบลไลร่า” (Bell-lyra) ในขณะท่ีกําลงัศกึษาอยูช่ัน้ประถมศกึษาปีท่ี 6 ได้

เรียนรู้เร่ืองบนัไดเสียง เพนทาโทนิค (Pentatonic) เป็นบนัไดเสียง แรกโดยเป็นการเรียนรู้ แบบซมึ ซับ

สงัเกตเปรียบเทียบและการลองผิดลองถกู 

 ปี พ .ศ.2529 จบการศกึษาระดบัมธัยมศกึษาท่ีโรงเรียนเทพศริินทร์ 1466  ถนน กรุงเกษม  

แขวง วดัเทพศริินทราวาส เขต ป้อมปราบศตัรูพา่ย กรุงเทพมหานคร ได้รับการศกึษาดนตรีในรูปแบบ

ของการรวมวง  (Ensemble) และ เร่ืองการประสานเสียง  (Harmony) เป็นหลกั  จากท่ีนกัดนตรีในวง

ดริุยางค์ในตําแหนง่คนเป่าเฟรนซ์ฮอร์น (French horn) และการชวนกนัในกลุม่เพ่ือนในชัน้มธัยมศกึษา

ปีท่ี 2 ไปตัง้วงดนตรีประเภทสมยันิยม (String Combo) ในตําแหนง่คนเลน่คีย์บอร์ด โดยเป็นการเรียนรู้

แบบสงัเกตและเลียนแบบจากวงดนตรีสมยันยิม (String Combo) ในสมยันัน้  
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 ปี พ.ศ.2533 จบศกึษาในระดบัอดุมศกึษาท่ีมหาวิทยาลยัรังสติ 52/347 หมูท่ี่ 7 ตําบล หลกั

หก อําเภอ เมืองปทมุธานี จงัหวดั ปทมุธานี ในสาขาวิชาการโรมแรม ซึง่มหาวิทยาลยัรังสิตในขณะนั ้ น 

ยงัไมมี่วิทยาลยัดนตรี ได้รับการศกึษาดนตรีมาในรูปแบบของกิจกรรมของชมรมดนตรี ด้วยกิจกรรมทํา

ให้เข้าใจในสมัพนัธบทระหวา่งคนกบัดนตรี  ได้มีการพฒันาด้านการสร้างรายละเอียดตา่งๆในบทเพลง

เชน่ การให้ความสําคญัในเร่ือง หนกัเบา ดงัคอ่ย (Dynamic) และประการหนึง่ท่ีสําคญัยงัเป็นจดุเร่ิมต้น

การเรียนรู้เร่ืองเทคโนโลยีดนตรีขัน้พืน้ฐาน  จากการซือ้ซีเควนเซอร์ (Sequencer) มาศกึษาเอามาใช้ทํา

เพลงเพ่ือมาเลน่ตามกิจกรรมงานตา่งๆในชมรม   

 ปี พ .ศ. 2534 ถือวา่เป็นจดุเปล่ียนท่ีนบัวา่สําคญัมากของการเป็นนกัประพนัธ์ดนตรีคือ

หลงัจากท่ีจบการศกึษาจากมหาวิทยาลยัรังสติ ในสาขาการโรมแรม ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  ก็ได้

ทํางานเป็นพนกังานสง่อาหารในภตัตาคารอาหารอิตาเล่ียนอยูโ่รมแรมเอราวณัช่ือ สปาสโซ ่ (Spasszo 

Italian Restaurant) ทําให้ค้นพบวา่ตนเองวา่กําลงัจะไปจมอยูก่บัความรู้สกึท่ีไมส่นกุกบัง านท่ีทําเลย 

ซึง่ในขณะนัน้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ สนใจอยากศกึษาหาความรู้ด้านเทคโนโลยีดนตรีมากกวา่ 

 ในปีเดียวกนันี ้ได้มีการประกวดแตง่เพลงโฆษณาภายใต้คําจํากดัความวา่ “ผู้ชายไร้สารตะกัว่” 

ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ก็สง่เข้าประกวดในครัง้นีด้้วย ซึง่การสง่เพลงเข้าประกว ดในครัง้นีก็้เป็นการ

ประพนัธ์เพลงครัง้แรกของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ซึง่จากผลการประกวดในครัง้นีทํ้าให้ ชาตชิาย  

พงษ์ประภาพนัธ์จงึตดัสินใจขอคณุพอ่คณุแมเ่พ่ือศกึษาตอ่ท่ีตา่งประเทศในอีก 2 ปีถดัมา  

 ปี พ.ศ.2538 จบการศกึษาตอ่ท่ีวิทยาลยัดนตรีเบร์ิคลี (Berklee College of Music) รัฐแมสซาชเูสส 

ประเทศสหรัฐอเมริกา  ในสาขาวิชา  วิศวกรรมด้านเสียง  (Sound Engineer) ได้รับการศกึษาดนตรี

เพิม่เตมิจากเดมิมากมาย อาทเิชน่ ระบบมดิิ  (Midi System),การผสมเสียงดนตรี (Mixing),ระบบการ

บนัทกึเสียงแบบดจิิตอล (Digital Recording) ,การเขียนแนวทํานองแบบ 4 แนว (Part),การเขียนแนว

ทํานอง 5 แนว (Part),การเขียนแนวทํานองสําหรับวงบิก๊แบนด์ (Big Band),การเขียนแนวทํานองแบบ

ออร์เคส เตร์ชั่น(Orchestration), การเขียนแนวทํานองสําหรับการร้องแบบกลุม่ (Vocal group),การ

เขียนดนตรีประกอบภาพยนตร์(Film Scoring) ,ออกแบบเสียง (Sound Design)โดยเป็นการเรียนรู้แบบ

ทําอะไรในเร่ืองเดมิซํา้กนัหลายๆครัง้จนชํานานจนหารูปแบบท่ีลงตวัเป็นของตวัเอง  

 

  1.3 ประวัตภิูมหิลังในการทาํงานประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

 หลงัจากท่ีได้เก็บเก่ียวประสบการณ์ในวิชาความรู้ด้านการประพนัธ์และด้านมิวสิคเทคโนโลยี

กลบัมาถึงประเทศไทย ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ยงัไมเ่ป็นท่ีรู้จกัใครในวงการนีเ้พียงพอ จงึทําให้เขา

ไมมี่งานทํานานจนเกือบ 1 ปี  
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 ปี พ.ศ. 2540 ถึง ปี พ.ศ. 2541 ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  ได้เร่ิมต้นจากการเข้าไปทํางานใน

คา่ยเพลงขนาดเลก็คา่ยหนึง่ก่อน ช่ือคา่ยวา่ โบพ รีคอร์ด (Boop Record) โดยรับคา่ตอบแทนเพียง

เดือนละ 4,000 บาทเทา่นัน้ แล้วภายหลงัจงึคอ่ยๆปรับขึน้มาเป็น 8,000 บาท หน้าท่ีงานสว่นใหญ่เป็น

งานประเภทโปรแกรมตามคําสัง่เป็นหลกั การทํางานในค่ ายเพลง “โบพ รีคอร์ด (Boop Record)” ถือ

ได้วา่เป็นจดุเปล่ียนของชีวิตอีกครัง้หนึง่ ซึง่สิ่งท่ีได้จาก โบพ รีคอร์ด (Boop Record) ถือวา่ได้รับ

ประสบการณ์จากการได้สมัผสักบัการทํางานโดยตรงอาทเิชน่ การได้รับการศกึษาเรียนรู้ในวิธีคดิ

เก่ียวกบังานด้านเสียง (Sound) ในงานดนตรีอีเล็กทรอนิกส์ ซึง่มีขบวนการและวิธีการในการคดิ

ออกแบบ (Design) อยา่งไรจงึจดัได้วา่มีรสนยิมท่ีดีตามแนวความคดิของนกัโฆษณา 

 ปี พ.ศ. 2541 คณุนนทรีย์ นิมิบตุร  ได้เข้ามาตดิตอ่ให้คณุภควฒัน์ ไววิทยะให้ชว่ยทําเพลง

ประกอบภาพยนตร์เร่ือง “นางนาก”ซึง่ในชว่งนัน้ คณุภควฒัน์ ไววิทยะ  มีงานด้านหนงัโฆษณาเข้ามา

มาก ทําให้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ได้รับโอกาสทํางานในงานประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ือง 

“นางนาก” ซึง่ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ถือวา่เป็นโอกาสอยา่งย่ิงท่ีอยากทํางานอยากเปิดหเูปิดตา แต่

ความรู้เร่ืองวิธีการถ่ายทอดทางภาพยน ตร์ (Cinematic) กบัเร่ือง การมีทกัษะ (Skilled) ตอนนัน้ยงัถือ

วา่ไมมี่มาน้อยมาก  ซึง่ภาพยนตร์เร่ือง “นางนาก” นีถื้อวา่เป็นการทํางานร่วมกนัโดยตรงระหวา่งชาตชิาย 

พงษ์ประภาพนัธ์กบั นนทรีย์ นิมิบตุร  ซึง่เป็นผู้ กํากบัการแสดงท่ีเน้นการให้รายละเอียดของมมุกล้องท่ี

ส่ือความหมายในเชิงจิตวิทยา การให้รายละเอียดของทิศทางและแหลง่กําเนิดแสง  ตลอดจนการควบคมุ

ในเร่ืองของโทนสีของภาพ ซึง่จะมีความสอดคล้องกบัวิธีการประพนัธ์ดนตรีของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

มากท่ีสดุ ซึง่จากความสําเร็จในครัง้นีจ้งึถือวา่เป็นก้าวแรกของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ในอาชีพนกั

ประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ ดงันัน้ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  จงึได้สรุปถึงการเป็นนกัประพนัธ์

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ท่ีประสบความสําเร็จควรมีคณุสมบตัดิงันี ้

 คณุสมบตัท่ีิชว่ยสง่เสริมให้งานมีคณุภาพมีรสนิยมไปในทิศทางท่ีตรงกบัวตัถปุระสงค์ในงาน

ศลิปะองค์รวมด้าน ภาพยนตร์วา่ ต้องมีความเข้าใจศลิปะ ,ต้องมีความเข้าใจดนตรี ,ต้องมีความเข้าใจ

เทคโนโลยี และ ต้องมีความเข้าใจภาพยนตร์  

 คณุสมบตัท่ีิชว่ยสง่เสริมให้งานมีเอกลกัษณ์ในแบบเฉพาะตวัวา่ควรมีการสะสมรสนยิมดนตรี

จนรู้วา่ชอบและไมช่อบดนตรีอยา่งไร ผสมกบัความรู้ขัน้พืน้ฐาน  (Basic) ท่ีแนบแนน่เพียงพอ  เวลาท่ี

ถ่ายทอดงานศลิปะความรู้ขัน้พืน้ฐานประสมกบัประสบการณ์ตา่งๆนี ้จะมีสว่นชว่ยในการถ่ายทอดงาน

ศลิปะเป็นอยา่งมากทําให้การส่ือสารการระหวา่งผู้ ถ่ายทอดงานศลิปะกบัผู้ รับการถ่ายทอดงานศลิปะ

ได้เข้าใจตรงกนัตาม 
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 สรุปภาพองค์รวมเก่ียวกบัควา มเป็นตวัตนของวิถีชีวิตการเป็นนกัประพนัธ์ดนตรีประกอบ

ภาพยนตร์ได้วา่ “ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เป็นนกัประพนัธ์ดนตรี  ท่ีมิได้เป็นเพียงนกัดนตรีอยา่งเดียว  

ยงัเป็นคนท่ีอยูใ่นกลุม่อาชีพของเป็นคนทําหนงั (Film Maker) ท่ีเป็นนกัออกแบบเสียง (Sound Designer) 

ท่ีเข้าใจในวิธีคดิเชิงสร้างสรรค์ในรสนิยมแบบนกัโฆษณา ไมไ่ด้เป็นนกัประพนัธ์ดนตรี (Music Composer) 

อยา่งเดียวเทา่นัน้ แตเ่ป็นคนท่ีเอาเร่ืองของการออกแบบเสียง (Sound Design) มาเลา่เร่ืองกบัภาพยนตร์ 
 

 1.4 ประสบการณ์และผลงานประสบการณ์ทาํงานร่วมกับผู้กาํกับการแสดง  

 ผู้ กํากบัการแสดง มีหน้าท่ีหลกัสําคญัในการสะท้อนอารมณ์ในเชิงศลิปะของทกุแขนงให้มี

ทิศทางของการผสมผสานงานศลิปะให้มีรูปแบบท่ีคล้อยตามกนั  ซึง่การควบคมุรายละเอียดของ

องค์ประกอบศลิป์ในทกุแขนงสาขาจะเป็นเคร่ืองมือในการกําหนดคณุภาพของภาพยนตร์ในเชิง

พาณิชย์ศลิป์ตอ่ไป ซึง่ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ได้แบง่ปันประสบการณ์ไว้เป็น 3 ปัจจยัสําคญัดงันี ้

  ปัจจยัท่ี 1 การถ่ายทอดความคดิในงานศลิปะ  โดยความเข้าใจในวิธีการถ่ายทอดงาน

ศลิปะ เป็นสิ่งท่ีจะต้องมีความเข้าใจในทิศทางท่ีไปด้วยกนัคล้อยตามกนัในเร่ืองความคดิอา่นตา่งๆมี

ความเทา่เทียมกนั ผลงานท่ีออกมาจงึจะมีมาตรฐานท่ีใกล้เคียงกนัและเข้ากนัได้อยา่งเหมาะสม  

  ปัจจยัท่ี 2 การจดัสรรเวลาในการสร้างงาน ซึง่ระยะเวลาในการสร้างสรรค์งานท่ีเหมาะสม 

ก็เป็นสิ่งสําคญัอีกประการหนึง่ในการผลิตงานในระดบัคณุภาพให้ออกมาในระดบัมาตรฐานอยา่งไร 

การจดัสรรเวลาให้เหมาะสมและเพียงพอกบัคณุภาพท่ีต้องการสมควรกบังาน ซึง่การจดัสรรเวลา

ดงักลา่วจะสามารถเป็นตวักําหนดชีว้ดัได้ถึงระดบัคณุภาพท่ีจะออกมาในงาน   

  ปัจจยัท่ี 3 การให้อิสระทางความคดิ ซึง่ภาพยนตร์ในแตล่ะเร่ืองก็จะมีวิธีการทํางานท่ี

แตกตา่งกนัไป ซึง่โดยหลกัแล้วสามารถแบง่ได้ 2 กลุม่ลกัษณะคือ 

   กลุม่ท่ี 1. ผู้ กํากบัการแสดงท่ีมีวิธีการตดัสินใจแตเ่พียงผู้ เดียว มีวิธีการทํางาน

โดยการแลกเปล่ียนทางความคดิซึง่กนัและกนั จนหาข้อสรุปให้เห็นเป็นภาพในจินตนาการท่ีภาพยนตร์

จะแสดงออกมาในทิศทางและรูปแบบตา่งๆท่ีชดัเจนท่ีสดุ 

   กลุม่ท่ี 2. ผู้ กํากบัการแสดงท่ีมีวิธีการตดัสินใจเป็นระบบกลุม่  มีวิธีการทํางาน

เป็นการร่วมกนัตดัสินใจเป็นกลุม่ ซึง่เป็นการกําหนดทิศทาง (Direction) ไว้หมดแล้ว ผู้ประพนัธ์มี

หน้าท่ีแคป่ระพนัธ์ไปตามทิศทางดงักลา่วเทา่นัน้  

  ประสบการณ์ทาํงานเก่ียวข้องกับดนตรีชาตพัินธ์ุ 

  การประพนัธ์ดนตรีท่ีเก่ียวข้องกบัดนตรีชาตพินัธุ์ของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ มีวิธีการ

นําดนตรีชาตพินัธุ์ (Ethno Music) มาใช้ โดยการนําเสียงของดนตรีพืน้บ้านท่ีได้จากการทํางานร่วมกบั

ศลิปินท่ีมีความชํานาญเฉพาะด้าน เพ่ือเข้ามาถ่ายทอดงานทางด้านศลิปะในศาสตร์ท่ีศลิปินผู้นัน้

ชํานาญเป็นพเิศษมาถ่ายทอดในภาษาสําเนียงดนตรี มาผสมรวมกบัพวกเสียงดนตรีสงัเคราะห์ 

(Synthesizers) หรือผา่นขบวนการปรับแตง่ทางอิเลคทรอนิคส์ ซึง่ถือวา่เป็นงานประเภทของการ

ออกแบบเสียง (Sound Design) 
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  ประสบการณ์ทาํงานในเชงิพาณิชย์ศิลป์ 

  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ได้กลา่วถึงเบือ้งหลงัของการท่ีเขาประสบความสําเร็จได้ใน

ปัจจบุนั ความเข้าใจ การทํางานในเชิง พาณิชย์ศลิป์  ซึง่หลกัการสําคญัของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์

ในเชิงพาณิชย์ ศลิป์วา่ จะต้องให้เวลาอยูก่บังานเตม็ท่ีตัง้แตเ่ร่ิมจนจบ , จะต้องมีความตรงไปตรงมา

จริงใจใสใ่จกบัรายละเอียดของงานตา่งๆทกุเร่ือง , ควรทําให้คนท่ีมาจ้างงานเรารู้สกึวา่คุ้มท่ีจ้างเราและ

หาท่ีไหนไมไ่ด้ เขาต้องเห็นถึงสิ่งท่ีเรามอบความทุม่เทให้กบัเขา , ควรทําให้เขารัก คือถ้าทําให้ เขารักเรา

แล้วปัญหาทกุอยา่งก็จบได้ด้วยดี 

 

  การศกึษาผลงานท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับผู้ประพันธ์   

   ภาพยนตร์เร่ือง นางนาก ได้รับรางวลัพระสรัุสวดี , รางวลัสพุรรณหงส์ และ

รางวลัชมรมวิจารณ์บนัเทิงในปีพ.ศ. 2542 

   ภาพยนตร์เร่ือง จนัดารา ได้รับรางวลัพระสรัุสวดีในปีพ.ศ. 2544 

   ภาพยนตร์เร่ือง บางระจนั ได้รับรางวลัสพุรรณหงส์ในปีพ.ศ. 2544 

   ภาพยนตร์เร่ือง มนต์รักทรานซิสเตอร์ ได้รับรางวลัชมรมวิจารณ์บนัเทิงในปี

พ.ศ.2544 

   ภาพยนตร์เร่ือง ขนุแผน ได้รับรางวลัพระสรัุสวดีในปีพ.ศ.2545    

   ภาพยนตร์เร่ือง โหมโรง ได้รับรางวลัพระสรัุสวดี, รางวลัชมรมวิจารณ์บนัเทิง

และรางวลัStar Entertainment Awards ในปีพ.ศ.2547 

   ภาพยนตร์เร่ือง ซุ้มมือปืน ได้รับรางวลัสพุรรณหงส์ในปีพ.ศ.2548 

   ภาพยนตร์เร่ือง ก้านกล้วยภาค 1 ได้รับรางวลัพระสรัุสวดี และรางวลัสพุรรณ

หงส์ในปีพ.ศ. 2549  

   ภาพยนตร์เร่ือง ก้านกล้วยภาค 2 ได้รับรางวลัสพุรรณหงส์ในปีพ.ศ.2552 

 

  วธีิคดิของงานภาพยนตร์ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับผู้ประพันธ์   

   วิธีคิดท่ี 1. การประพนัธ์โดยการนําในวฒันธรรมอ่ืนท่ีไมใ่ชด่นตรีคลาสสิกมา

ผสมกบัการออกแบบเสียงด้วยอิเลคทรอนกิส์ให้เหมาะสมกบับรรยากาศของภาพยนตร์ อาทเิชน่ การ

นําไทยหรือความเป็นไทยมาผสมเข้ากนักบัดนตรีอิเลคทรอนิกส์  (Electronic Music) ของภาพยนตร์

เร่ือง นางนาก , โหมโรง , ก้านกล้วย ภ าค 1และภาค 2 และการประพนัธ์ดนตรีในรูปแบบ เวิลด์มิวสิก 

(World Music) ของภาพยนตร์เร่ืองขนุแผน, จนัดาราและซุ้มมือปืน   
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   วิธีคิดท่ี 2. การประพนัธ์แบบมี ”โมทีฟนํา”(Leading motif)หรือ”ไลท์โมทีฟ”

(Lietmotif) อาทิเชน่ ทํานองประจําตวัละคร , ทํานองประจําสถานการณ์ , ทํานองประจําความรู้สกึนกึ

คดิของภาพยนตร์เร่ือง จนัดารา,บางระจนั,และซุ้มมือปืน  

   วิธีคิดท่ี 3. การประพนัธ์ดนตรีจากการพฒันาตอ่จากดนตรีท่ีใช้เพ่ือนําทิศทาง 

(Music Guide) ของภาพยนตร์เร่ือง มนต์รักทรานซิสเตอร์ และโหมโรง 

   วิธีคิดท่ี 4. การประพนัธ์ดนตรีเพ่ือให้เหมาะกบัขนาดของเร่ืองราวและบรรยากาศ 

ของภาพยนตร์อาทิเชน่ ขนาดของเร่ืองราวท่ีเน้นความย่ิงใหญ่อลงัการของ ภาพยนตร์เร่ือง  บางระจนั  

ขนุแผน  และ ก้านกล้วยภาค 1และก้านกล้วยภาค 2 และการปรุงบรรยากาศภาพยนตร์ให้แปลกใหม่

ทนัสมยั , ให้หรูหรา , ให้เหมาะกบัสิ่งท่ีสมมตุิ ขึน้หรือเร่ืองเกินจริงและอารมณ์ตา่งๆในภาพยนตร์ ซึง่

ภาพยนตร์ทกุเร่ืองจะมีการปรุงบรรยากาศให้เหมาะสมทัง้สิน้ 

 

  สิ่งท่ีเป็นแรงจูงใจของการทาํงานของภาพยนตร์ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับผู้ประพันธ์   

   แรงจูงใจท่ี 1. คือความท้าทายของความต้องการพฒันาคณุภาพของงาน

ตนเอง อาทิเชน่การอยากทดลองใสเ่ทคนิคด้านการประพนัธ์ดนตรีในแบบท่ีถนดัลงไปในงาน , ต้องการ

เรียนรู้สิ่งใหมท่ี่ไมเ่คยทํา เป็นต้น 

   แรงจูงใจท่ี 2. คือการได้ร่วมงานกบับคุคลคณุภาพท่ีมีเอกลกัษณ์ประจําตวั

หรือการได้ทํางานท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัเพ่ือท่ีจะได้รับสิ่งใหม่ๆ  วิธีการใ หม่ๆ  ในการทํางาน ท่ีมีความ

ความท้าทายแบบใหมอ่าทเิชน่การได้ร่วมงานกบัคณุเป็นเอก รัตนเรือง จาก ภาพยนตร์เร่ือง มนต์รัก

ทรานซิสเตอร์  และการได้ร่วมงานคณุอิทธิสนุทร วิชยัลกัษณ์ , การได้ร่วมงานกบัมลูนิธิหลวงประดษิฐ์

ไพเราะ , การได้ร่วมงานกบัวงกอไผ ่และการได้ร่วมงานกบัคณุ ณรงค์ฤทธ์ิ โตสง่า จาก ภาพยนตร์เร่ือง  

โหมโรง   

   

  การสร้างเอกลักษณ์ให้กับภาพยนตร์ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับผู้ประพันธ์   

   แบบท่ี 1. การสร้างเอกลกัษณ์โดยการประพนัธ์ทํานองหลกั (Melody Theme 

Song) ให้กบัภาพยนตร์  

   แบบท่ี 2. การสร้างเอกลกัษณ์โดยการถ่ายทอดอารมณ์ทางศลิปะด้วย

เอกลกัษณ์เฉพาะตวัในการบรรเลงอาทเิชน่  เสียงร้องทํานองหลกัของคณุมนต์ทิพย์ ลิปิสนุทร  จาก

ภาพยนตร์เร่ืองนางนาก, เสียงบรรเลงทํานองหลกัด้วย ไวโอลนิ  (Violin) โดยคณุ ทศันา นาควชัระ จาก

ภาพยนตร์เร่ือง จนัดารา  และ การบรรเลง ระนาด ของมลูนิธิหลวงประดษิฐ์ไพเราะ วงกอไผ ่และคณุ

ณรงค์ฤทธ์ิ โตสง่า จากภาพยนตร์เร่ืองโหมโรง เป็นต้น 
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   แบบท่ี 3. การสร้างเอกลกัษณ์โดยการนํา รูปแบบของดนตรีท่ีนา่สนใจมีชว่ย

สร้างเอกลกัษณ์ อาทิเชน่ การใช้รูปแบบดนตรีแบบเวิลด์มิวสิก (World Music) จากภาพยนตร์เร่ือง จนั

ดาราและขนุแผน , การใช้รูปแบบดนตรีลกูทุง่ จากภาพยนตร์เร่ือง มนต์รักทรานซิสเตอร์  และการใช้

รูปแบบดนตรีแอฟริกนั จงัเกิล (African Jungle) จากภาพยนตร์เร่ืองซุ้มมือปืน  

   แบบท่ี 4. การสร้างเอกลกัษณ์ โดยวิธีหลอ่เลีย้งให้มีบรรยากาศเฉพาะจน

สร้างเป็นโลกทศัน์ใหมใ่ห้ภาพยนตร์ จากภาพยนตร์เร่ือง ก้านกล้วยภาค 1และก้านกล้วยภาค 2 

 

  ผลงานท่ีผู้ประพันธ์ตัง้ปณิธานไว้ในอนาคต 

  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ได้ตัง้ปณิธานเก่ียวกบัอนาคตการ ประพนัธ์ดนตรี จะเป็น

ดนตรีท่ีมีจดุประสงค์การประพนัธ์ดนตรีนี ้ เพ่ือเน้นในการสร้างงานในเชิงศลิปะเป็นหลกั มิได้มุง่เน้นใน

เร่ืองประโยชน์ในด้านพาณิชย์ศลิป์แตอ่ยา่งใด เป็นงานท่ีไมอิ่งกระแสด้านการตลาด ดนตรีจะมีลกัษณะ

สร้างความผอ่นคลาย สร้างแรงบนัดาลใจ และใช้ประกอบกิจกรรมตา่งๆ โดยเฉพาะดนตรีดงักลา่วจะ

ชว่ยในการบรรยายและการสร้างบรรยากาศให้กบัสถานท่ีสําคญัตา่งๆของภมูิภาคเอเซีย ซึง่ในบทเพลง

อาจมีการร้องลํานําในภาษาสนัสกฤต หรือภาษาของชาวพืน้เมืองในภมูภิาคเอเซีย หรืออาจมีการประพนัธ์

ดนตรีท่ีอ้างอิงมาจากเทพนยิาย, เร่ืองเลา่,และวฒันธรรมประเพณีในภมูิภาคเอเซีย โดยนํามาขยายใน

รูปแบบเฉพาะตวัของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  

 

 1.5 ความรู้ท่ีเสริมการทาํงานด้านการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

   บทบาทและหน้าท่ีของดนตรีประกอบภาพยนตร์ 

  ในมมุมองของ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ มีมมุมองในเร่ือง บทบาทและหน้าท่ี ของ

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ จะแบง่ได้เป็นหลกัใหญ่คือ ดนตรีชว่ยขยายอารมณ์, ดนตรีชว่ยสร้างบรรยากาศ

ให้สมจริงหรือเกินจริง, ดนตรีชว่ยในการเลา่เร่ืองราว  

 

  องค์ประกอบในการสร้างงานด้านเสียงในภาพยนตร์ 

   ลาํดับความสาํคัญของเสียงในภาพยนตร์ 

   โดยความสําคญักบัเสียงการสนทนา  (Dialogue) มาเป็นลําดบัแรก แล้ว

ตามมาด้วยเสียงท่ีใช้ในการประกอบอากบักิริยาตา่งๆ (Sound Design and Sound Effect) และ

ลําดบัสดุท้ายก็คือเสียงดนตรีประกอบ (Music Score) ซึง่เสียงทัง้ 3 ลกัษณะเรียกรวมกนัวา่ซาวด์

แทร็ค (Sound track) 
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   ความสัมพันธ์ร่วมกันของเสียงในภาพยนตร์ 

   ซาวด์แทร็ค(Sound track) มีวิธีการสนบัสนนุกนัเป็นลกัษณะวิธีการเดียวกนั

กบับทสนทนา  (Dialogue) โดยการส่ือสาร (Communication) ตอ่กนัท่ีมีวิธีการในรูปแบบเฉพาะของ

ตวัเองแบง่ได้เป็น 2 รูปแบบคือรูปแบบท่ี 1 การชว่ยกนัเลา่เร่ืองและรูปแบบท่ี 2 การชว่ยส่ือความนยั 

   ความเข้าใจในการสร้างมิตใิห้กับเสียง  

   การสร้างมติใิห้กบัเสียง เพ่ือไมใ่ห้เกิดภาวะของการทบักนัของยา่นความถ่ี

เสียง ทิศทางตา่งๆของเสียงและปริมาณความดงัของเสียง จนทําให้เกิดบดบงักนัเองในของเสียงตา่งๆ 

ดงันัน้จงึมีความจําเป็นในบริหารจดัการ ในเร่ืองสร้างมิตใิห้กั บเสียงให้อยูใ่นยา่นความถ่ี ,ทิศทางและ

ปริมาณของเสียงได้อยา่งเหมาะสม การสร้างมติใิห้กบัเสียงกลา่วนีจ้ะเป็นตวัชว่ยเสริมสร้างแรงบนัดาล

ใจให้กบัการประพนัธ์ดนตรีให้มีจินตนาการได้กว้างไกลมากขึน้ไปอีก 

   ความรู้ในการเรียบเรียงเสียงประสานท่ีช่วยเสริมงานประพันธ์ดนตรี

ประกอบภาพยนตร์ 

  องค์ประกอบสําคญัท่ีนอกเหนือจากความเข้าใจพืน้ฐานการประพนัธ์ดนตรีในกลุม่

เคร่ืองดนตรีประกอบหลกั (Rhythm Part) ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์เสนอวา่ควรศกึษาวิธีการถ่ายทอด

ทางศลิปะ เพ่ือนําสําเนียงภาษาทางดนตรี ซึง่ดนตรีแตล่ะชนิดจะมีแนววิธีการประพนัธ์ตลอดจนวิ ธีการ

ถ่ายทอดทางศลิปะ ในรูปแบบท่ีเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวัคือดนตรีคลาสสกิ (Classic), ดนตรีแจ๊ส (Jazz), 

ดนตรีเทคโนโลยี  (Technology) และสืบค้นให้เข้าใจในดนตรีท้องถ่ิน  (Traditions) หรือดนตรีชาตพินัธ์ 

(Ethno Music) 

   องค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างหลักของแนวทาํนอง 

   แนวทํานอง โดยหลกัการใหญ่ๆ ควรจะมีองค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างหลกัจะ

ประกอบไปด้วย 3 ระดบั (Layer) แนวทํานอง  คือ แนวทํานอง (Melody Line), แนวจงัหวะท่ีใช้ในการ

ดําเนินเร่ืองและสร้างบรรยากาศ  (Rhythm Part), แนวทํานองเสริมท่ีทําหน้าท่ีเป็นตวัสอดแทรกไปกบั

แนวทํานองหลกั(Counter Line)  ซึง่โดยปรกตใินการเรียบเรียงเสียงประสานแล้วแนวทํานอง (Melody 

Line) จะเปรียบเทียบได้กบัพระเอกของเร่ืองราวตา่งๆ โดยมีแนวจงัหวะท่ีใช้ในการดําเนินเร่ืองและสร้าง

บรรยากาศ  (Rhythm Part) ทําหน้าท่ีสร้างบรรยากาศและชว่ยในการดําเนินเร่ืองราวตา่งๆของแนว

ทํานอง และในสว่นท้ายสดุก็คือแนวทํานองเสริมท่ีทําหน้าเป็นตวัสอดแทรกหรือประสานหรือ ขดัแย้งกนั

กบัแนวทํานองหลกั  (Counter Line) ซึง่เป็นระดบัแนวทํานองท่ีอยูต่รงกลางระหวา่งแนวทํานอง (Line 

Melody) และแนวจงัหวะท่ีใช้ในการดําเนินเร่ืองและสร้างบรรยากาศ  (Rhythm Part) คือเสียงทีทํ่า

หน้าท่ีคอยประคบัประครองแนวทํานอง (Melody)  
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  แรงบันดาลใจ  (Inspiration) ในการประพันธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ือง  

ปืนใหญ่จอมสลัด (Queens of Langkasuka) 

   ภาพองค์รวมของภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลัด  การตีความหมาย

ของภาพยนตร์จะเป็นประโยชน์ในการกําหนดทิศทางให้กบัการประพนัธ์ดนตรีและการออกแบบ

องค์ประกอบของเสียง ท่ีสามารถส่ือสารกบัผู้ชมอยา่งเหมาะสม ซึง่ภาพองค์รวมของภาพยนตร์เร่ือง  

ปืนใหญ่ สามารถบง่บอกถึงความหมายให้เห็นเป็นภาพองค์รวมได้  2 ความหมายดงันี ้ 

    ความหมายท่ี 1 คือเป็นภาพยนตร์ท่ีเน้นการส่ือความหมายในเชิง

การรักชาต ิและอิงประวตัศิาสตร์ ในเร่ืองราวเก่ียวกบัชาวมลาย ู   

    ความหมายท่ี 2 คือเป็นภาพยนตร์ท่ีเน้นการส่ือความหมายในเชิงท่ีมี

การอ้างอิงในโลกจินตนาการเกินจริงท่ีเรียกกนัวา่ภาพยนตร์แฟนตาซี (Fantasy)   

   การสืบค้นข้อมูล  

   ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ทําการเก็บข้อมลูและสืบค้นเก่ียวกบั เร่ืองราวของ

ดนตรีมลาย ูเพ่ือนํามาเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการประพนัธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั 

โดยเร่ิมทําการเก็บข้อมลูโดยการเดนิทางไปถามผู้ รู้หลายตอ่หลายท่ี เชน่ การไปหาครูสอนภาษา บาฮา

ซาและการหาเอาเพลงของมาเลเซียมาฟังบ้างเป็นต้น โดยตัง้ข้อสงัเกตวา่ดนตรีมาเลเซียนยิมใช้เคร่ือง

ดนตรีประเภทใดบ้างมีสําเนียงท่ีเป็นเอกลกัษณ์โดดเดน่อยา่งไร มีโอกาสในการใช้ดนตรีภายใต้ข้อจํากดั

ในการใช้อยา่งไร และภาพองค์รวมหลกัของดนตรีเป็นอยา่งไร 

   การเร่ิมต้นสร้างทาํนองหลัก 

   รูปแบบของดนตรีแบบมลายใูนแบบท่ีคนไทยคุ้นเคยคือเพลง “บนิหลา” โดย

กลุม่ศลิปินในแนวเพลงเพ่ือชีวิตจากตอนใต้สดุของประเทศไทยช่ือวา่ “แฮมเมอร์ ” ซึง่เพลง “บนิหลา”  

ทําให้มีสงัคมไทยได้รับการซมึซาบทางวฒันธรรมดนตรีมลายมูาตัง้แตปี่ พ .ศ. 2522 ทํานองของเพลง 

“บนิหลา” จงึเป็นทํานองท่ีสามารถตอบโจทย์ นําไปสร้างเป็นทํานองหลกั(Theme Song) ให้กบัภาพยนตร์

เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดัได้ โดยวิธีการนําทํานองเพลงไปวิเคราะห์หารายละเอียดในเร่ืองของทํานองและ

จงัหวะ (Melody and Grouping) แล้วนําเพลงมาเลเซียอ่ืนๆท่ีค้นหามาฟังแล้วนา่สนใจ นํามาเปรียบเทียบ

และเสริมแตง่จนได้ผลรับนําไปสูบ่ทสรุปทํานองออกมาเป็นในบนัไดเสียง  (Scale), กระสวนจงัหวะ  

(Rhythmic), และสีสนัเคร่ืองดนตรีท่ีจะใช้  (Tone Colour) ท่ีจะนําไปใช้พฒันาตอ่เป็นทํานองเพลงหลกั  

(Theme Song) ให้กบัภาพยนตร์ 

   ท่ีมาของบันไดเสียง (Scale) 

   เร่ืองบนัไดเสียง  (Scale)ท่ีใช้ในเร่ืองจะเป็นบนัไดเสียงท่ีประดษิฐ์ขึน้มาใหม ่

(Synthetic scale)ซึง่เป็นการผสมกนัระหวา่งบนัไดเสียงแบบไมเนอร์ (Minor Scale)และ ฟริเจียนโหมด 

(Phrygian Mode)โดยสําเนียงดนตรีจะมีลกัษณะเป็นแบบ ”สเกลแขก”แตไ่มใ่ชแ่ขกแบบอินเดีย จะเป็น
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แขกแบบมาเลเซียมากกวา่ ซึง่จะใช้บรรเลงทกุตอนในภาพยนตร์ในฉากท่ีเก่ียวข้องกบัสามราชินีและใน

ฉากท่ีเก่ียวข้องกบัชาวเลดะ่  โดยท่ีลกัษณะรูปแบบของสําเนียงดนตรีจะมีความคล้ายกนักบั “เพลงบนิ

หลา”ท่ีเคยโดง่ดัง่ในบ้านเราเม่ือหลายปีท่ีแล้ว  

   ท่ีมาของภาษาร้อง 

   การนําภาษาบาฮาซา  มาใช้ เป็นการจําลองหรือประดษิฐ์ภาษาขึน้มาใหม ่

โดยถือเสมือนวา่ภาษาใน เสียงร้องดงักลา่วมีวิธีคดิเป็นเคร่ืองดนตรี (Music Instrument) เคร่ืองหนึง่    

ท่ีไมมี่การส่ือความหมายอะไร เป็นการเอาเสียงร้องมาใช้ให้เกิดความรู้สกึตา่งๆ  ซึง่เป็นเร่ืองของการ

กําหนดรูปแบบเสียงดนตรีพืน้ท่ี (Set Pieces) ขึน้มาเฉพาะ ท่ีสามารถถ่ายทอดอารมณ์ได้โดยยงัคงไว้

ในเอกลกัษณ์การออกเสียงในสําเนียงของทํานองของพืน้ท่ีจริงคงเดมิเอาไว้ 

 

2. ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบของดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่

จอมสลัด (Queens of Langkasuka) 
 2.1 องค์ประกอบหลักของดนตรี 
 ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั (Queens of Langkasuka) ประพนัธ์โดย 

ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ท่ีนํามาวิเคราะห์ทัง้หมด 12 บทเพลง ประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่ (The Village) 

ประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) ประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) 

ประจําตอน วิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) ประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู  

(Level Success) ประจําตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) 

ประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) ประจําตอนเปิดสงคราม  (The 

Day of Battle) ประจําตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) ประจําตอนการจากไป

ชัว่นิรันดร์ของบนิตงั  (Beloved) ประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening) ประจําตอนการปิดเร่ือง (The End) 

สรุปผลการศกึษาวิเคราะห์ได้ดงันี ้ 

  2.1.1 องค์ประกอบทางด้านทาํนอง (Melody) 

  บันไดเสียง (Scale) การใช้บนัไดเสียง (Scale) ทัง้หมด 12 บทเพลงแบง่ได้เป็น            

3 รูปแบบบนัไดเสียง (Scale) โดยท่ีรูปแบบบนัไดเสียง (Scale) ท่ีใช้มากท่ีสดุคือ บนัไดเสียง  (Scale) 

Harmonic minor รูปแบบบนัไดเสียง (Scale) ท่ีใช้รองลงมาคือบนัไดเสียง  (Scale) Natural minorและ 

รูปแบบบนัไดเสียง (Scale) ท่ีใช้เป็นลําดบัสดุท้ายคือบนัไดเสียง  (Scale) Major โดยสรุปรายละเอียด

ได้ดงันี ้
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  รูปแบบบันไดเสียง (Scale) ท่ี 1 บนัไดเสียง (Scale) Harmonic minor ประกอบด้วย 

บนัไดเสียง  (Scale) A Harmonic minor ใช้ในบทเพลงประจําตอน การจากไปชัว่นรัินด ร์ของบนิตงั

(Beloved), บนัไดเสียง  (Scale) A Harmonic minor ท่ีมีการใช้โน้ตเข้ามาประดบัในลกัษณะแบบการ

ใช้โน้ตเกลา  (Resolution) จากโน้ตเสียงกระด้างเข้าหาโน้ตหลกั  ใช้ในบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  

(Opening), บนัไดเสียง (Scale) B Harmonic minor ใช้ในบทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) 

และบทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง (The End), บนัไดเสียง  (Scale) D Harmonic minor ท่ีมีการใช้

โน้ตเข้ามาประดบัในลกัษณะแบบการใช้โน้ตเกลา  (Resolution) จากโน้ตเสียงกระด้างเข้าหาโน้ตหลกั  

ใช้ในบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening), บนัไดเสียง  (Scale) E Harmonic minor ใช้ในบทเพลง

ประจําตอนการปิดเร่ือง (The End), บนัไดเสียง  (Scale) Eb Harmonic minor ใช้ในบทเพลงประจํา

ตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben), บนัไดเสียง  (Scale) F Harmonic minor ท่ีมี

การใช้โน้ตเข้ามาประดบัในลกัษณะแบบการใช้โน้ตเกลา  (Resolution) จากโน้ตเสียงกระด้างเข้าหา

โน้ตหลกั ใช้ในบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet), บนัไดเสียง  (Scale) 

G Harmonic minor ท่ีมีการใช้โน้ตเข้ามาประดบัในลกัษณะแบบการใช้โน้ตเกลา  (Resolution) จาก

โน้ตเสียงกระด้างเข้าหาโน้ตหลกั ใช้ในบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet),  

บนัไดเสียง  (Scale) G# Harmonic minor ใช้ในบทเพลงประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  

(Royal Banquet) 

  รูปแบบบันไดเสียง (Scale) ท่ี 2 บนัไดเสียง  (Scale) Natural minor ประกอบด้วย

บนัไดเสียง  (Scale) A Natural minor ใช้ในบทเพลงประจําตอน ยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้าง

แค้นของปารี  (Invasion) และ บทเพลงประจําตอน การจากไปชัว่นรัินด ร์ของบนิตงั  (Beloved),บนัได

เสียง (Scale) B Natural minor ใช้ในบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) และ บทเพลง

ประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle), บนัไดเสียง  (Scale) D Natural minor ใช้ในบทเพลง

ประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) และบทเพลงประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้น

ของปารี  (Invasion), บนัไดเสียง  (Scale) E Natural minor ใช้ในบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  

(The Village), บนัไดเสียง (Scale) Eb Natural minor ท่ีมีการใช้โน้ตเข้ามาประดบัในลกัษณะแบบการ

ใช้โน้ตเกลา  (Resolution) จากโน้ตเสียงกระด้างเข้าหาโน้ตหลกั ใช้ ในบทเพลงประจําตอน วิชาดหูล่ํา

และการเจริญวยัของปารี  (Doolum),บนัไดเสียง  (Scale) Gb Natural minor ใช้ในบทเพลงประจําตอน

ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) 

  รูปแบบบันไดเสียง (Scale) ท่ี 3 บนัไดเสียง (Scale) Major ประกอบด้วยบนัไดเสียง 

(Scale) A Major ใช้ในบทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka), บนัไดเสียง (Scale) C Pentatonic 

Major ใช้ในบทเพลงประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) , บนัไดเสียง  (Scale)  

D Major ใช้ในบทเพลงประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka), บนัไดเสียง  (Scale) Gb Major ใช้ในบท

เพลงประจําตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) 
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  ช่วงเสียง (Range) การใช้ชว่งเสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุในการประพนัธ์ทํานองของ

บทเพลง  ทัง้หมด 12 บทเพลงพบวา่การใช้ชว่งเสียงต่ําสดุและเสียงสงูสดุในชว่งโน้ต  Bb2-G6 ซึง่มี

ความหา่งเทา่กบั  3 Octave เพอร์เฟค(Perfect Octave)รวมกบัอีกคู่ 6 Major เทา่กบั คู ่29 เมเจอร์ 

(Major) ซึง่เป็นขัน้คูผ่สม (Compound interval) โดยชว่งเสียงต่ําสดุพบในบทเพลงประจําตอน การชบุ

ชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben)และชว่งเสียงสงูสดุพบในบทเพลงประจําตอน หมูบ้่าน

เลดะ่ (The Village) 

  การเคล่ือนทาํนอง  (Motion) จากทัง้หมด 12 บทเพลงเป็นการเคล่ือนทํานองแบบ

ตามขัน้ (Conjunct motion) มากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) ยกเว้นในบท

เพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) ท่ีมีการเคล่ือนทํานองแบบข้ามขัน้ (Disjunct motion) 

มากกวา่การเคล่ือนทํานองแบบตามขัน้ (Conjunct motion) 

  ความสัมพันธ์ของทาํนอง (Melody relationship)  

  ความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship) ในการประพนัธ์แนวทํานอง (Melody 

Line) ของบทเพลงทัง้หมด 12 บทเพลง พบวา่ ผู้ประพนัธ์ได้นําเอาวิธีการเรียบเรียงความสมัพนัธ์ของ

ทํานอง (Melody relationship) ซึง่เป็นองค์ประกอบท่ีสําคญั ในการประพนัธ์ทํานอง สามารถวิเคราะห์

ออกมาได้ดงันี ้

  ความสัมพันธ์ของขัน้คู่ (Interval) จากทัง้หมด 12 บทเพลงพบวา่ความสมัพนัธ์ของ

ขัน้คู ่(Interval) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ทํานองมากท่ีสดุโดยเสนอตามลําดบัคือใช้ขัน้คู ่8 เพอร์เฟค (Perfect 

octave) ซึง่พบมากท่ีสดุในบทเพลง บทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village), บทเพลงประจํา

ตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle), บทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening)  ใช้ขัน้คู ่1 เพอร์เพค 

(Perfect unison) ซึง่พบมากท่ีสดุใน บทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum), 

บทเพลงประจําตอน เปิดสงคราม  (The Day of Battle)ใช้ขัน้คู่ 6 เมเจอร์ (Major sixth) ซึง่พบมากท่ีสดุ

ในบทเพลงประจําตอนการปิดเร่ือง (The End)  ใช้ขัน้คู่ 6 ไมเนอร์ (Minor sixth) ซึง่พบมากท่ีสดุในบท

เพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet)ใช้ขัน้คู ่5 เพอร์เฟค (Perfect fifth) ซึง่

พบมากท่ีสดุในบทเพลงประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka)ใช้ขัน้คู ่4 เพอร์เฟค (Perfect fourth) ซึง่

พบมากท่ีสดุในบทเพลงประจําตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success)และใช้ขัน้คู ่3 ไมเนอร์ 

(Minor third) และ ขัน้คู ่2 เมเจอร์ (Major second) ซึง่พบมากท่ีสดุในบทเพลงประจําตอน ยะรังบกุ

ชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) 
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  ความสัมพันธ์ของทศิทาง (Motion) การเคล่ือนทํานองสองแนวทัง้หมด 12 บทเพลง 

ใช้การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) เป็นองค์ประกอบหลกั ของบทเพลงประจํา

ตอนหมูบ้่านเลดะ่  (The Village) บทเพลงประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) บทเพลงประจําตอน

พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) 

บทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) บทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) โดยมีการให้

ความสําคญัท่ีมีความแตกตา่งกนัดงันี ้

  บทเพลงประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่ (The Village) และ บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม 

(The Day of Battle) ใช้การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) มากกวา่การเคล่ือน

ทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) โดยท่ีไมพ่บ การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  

(Oblique motion) 

  บทเพลงประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) และ บทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง 

(The End) ใช้การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) มากท่ีสดุ รองลงมา การเคล่ือน

ทํานองสองแนวแบบสวนทาง (Contrary motion) โดยท่ีมีการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง (Oblique 

motion) ในอตัราสว่นท่ีน้อยท่ีสดุ 

  บทเพลงประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) และบทเพลง

ประจําตอนเปิดเร่ือง  (Opening) ใช้การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) มากท่ีสดุ 

รองลงมาการเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง (Oblique motion) โดยท่ีมีการเคล่ือนทํานองสองแนว

แบบสวนทาง (Contrary motion) ในอตัราสว่นท่ีน้อยท่ีสดุ 

  ยกเว้นในบทเพลงประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) 

ท่ีใช้การเคล่ือนทํานองสองแนวแบบเฉียง  (Oblique motion) เป็นองค์ประกอบหลกั  โดยมีการเคล่ือน

ทํานองสองแนวแบบขนาน (Parallel motion) เป็นองค์ประกอบรอง   

  ในบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) บทเพลงประจํา

ตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) ท่ีใช้ความสมัพนัธ์ แบบคล้าย (Direct motion) ซึง่มี

วิธีการพฒันาแนวทํานองด้วยวิธีการใช้แนวทํานองหลกัผสมกบัการประดบัทํานอง (Melodic variation) 

ท่ีมีทิศทางการเคล่ือนทํานอง  (Motion) ไปในทางเดียวกนัท่ีอาจจะไมไ่ด้มาในจงัหวะเดียวกนัแบบสนิท 

แตจ่ะเป็นไปในลกัษณะของการรองรับกนัในบางจงัหวะหรือสอดทํานองซึง่กนัและกนั  

  และในบทเพลงประจําตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) บทเพลง

ประจําตอนการจากไปชัว่นิรันดร์ของบนิตงั (Beloved) ท่ีมีความสมัพนัธ์แบบทํานองเป็นแบบแนวเดียว 

(Monophony) ซึง่มีวิธีการพฒันาแนวทํานองด้วยวิธีการใช้แนวทํานองท่ีเป็นอิสระตอ่กนั 



504 

 
  จากการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของทํานอง (Melody relationship ยงัพบวิธีการพฒันา

แนวทํานองเพิ่มขึน้ได้แก่ วิธีการพฒันาแนวทํานองแบบวิธีการถาม -ตอบแบบคอนแชร์โต (Concerto), 

วิธีการพฒันาแนวทํานองแบบการเลียน (Imitation), วิธีการพฒันาแนวทํานองด้วยวิธีแบบแคนอน 

(Canon) ,วิธีการพฒันาแนวทํานองแบบการเลียนพลกิกลบั (Imitation by inversion) โดยเป็นการ

เลียนกนัใน 4 ห้องเพลงแรกแล้วพฒันาแนวทํานองตอ่ใน 4 ห้องเพลงหลงัของทกุครัง้ท่ีเปล่ียนกญุแจเสียง, 

วิธีการพฒันาแนวทํานองด้วยวิธีการใช้โน้ตเข้ามาประดบัในลกัษณะแบบการใช้โน้ตเกลา  (Resolution) 

จากโน้ตเสียงกระด้างเข้าหาโน้ตหลกั และการพฒันาไปตามการเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) 

โดยใช้โน้ตใกล้เคียงเป็นหลกั 

 

  2.1.2 องค์ประกอบทางด้านจังหวะ (Rhythm) 

  จากการวิเคราะห์ องค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ของบทเพลงทัง้หมด 12 

บทเพลงพบวา่ บทเพลงทัง้หมด 12 บทเพลงนัน้มีองค์ประกอบทางด้านจงัหวะ  (Rhythm) ซึง่สามารถ

วิเคราะห์จากจํานวนห้องเพลงทัง้หมดรวมได้ 769 ห้องเพลง โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 

  อัตราจังหวะ(Time signature)  

  จากการวิเคราะห์บทเพลงทัง้หมด  12 บทเพลงใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัรา

ธรรมดา (Simple Time) เป็นหลกัในการดําเนินบทเพลง ซึง่ประกอบด้วย  การใช้อตัราจงัหวะแบบ  4/4 

ทัง้ 12 บทเพลง จํานวน 668 ห้องเพลง มาก ท่ีสดุ การใช้อตัราจงัหวะแบบ  3/4 ในบทเพลง บทเพลง

ประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่ (The Village) บทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) บทเพลงประจํา

ตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) บทเพลงประจําตอน ยะรัง

บกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) บทเพลงประจําตอน เปิดสงคราม  (The Day of 

Battle) จํานวน 46 ห้องเพลง  การใช้อตัราจงัหวะแบบ  2/4 ในบทเพลง บทเพลงประจําตอน หมูบ้่าน

เลดะ่ (The Village) บทเพลงประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) บทเพลงประจําตอน พนัธมิตรสลดั

ญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) บทเพลงประจําตอน ยะรังบกุชว่ยตวัประกนั

และการล้างแค้นของปารี  (Invasion) บทเพลงประจําตอน เปิดสงคราม  (The Day of Battle) บทเพลง

ประจําตอนการจากไปชั่ วนิรันดร์ของบนิตงั  (Beloved) บทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) 

จํานวน 29 ห้องเพลง  การใช้อตัราจงัหวะแบบ 5/4 ในบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลง

พระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle) บทเพลง

ประจําตอนเปิดเร่ือง  (Opening) บทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) จํานวน 13 ห้องเพลง   

การใช้อตัราจงัหวะแบบ  6/4 ในบทเพลง  บทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) บทเพลง
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ประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) จํานวน 10 ห้องเพลง  

โดยท่ีมีการใช้อตัราจงัหวะเป็นลกัษณะแบบอตัราผสม (Compound Time) ซึง่ประกอบด้วยการใช้

อตัราจงัหวะแบบ  5/8 ในบทเพลงประจําตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั 

(Assassination) จํานวน 2 ห้องเพลง การใช้อตัราจงัหวะแบบ  3/8 ในบทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  

(Opening) จํานวน 1 ห้องเพลง 

  การใช้อตัราจงัหวะในบทเพลงทัง้หมดสว่นใหญ่ มีการดําเนินอตัราจงัหวะแบบไมค่งท่ี 

ซึง่พบวา่บทเพลงประจําตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) มี

การเปล่ียนอตัราจงัหวะ 6 อตัราจงัหวะ  บทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) และบทเพลง

ประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) มีการเปล่ียนอตัราจงัหวะ 4 อตัราจงัหวะ  บทเพลง

ประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) บทเพลงประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของ

ปารี (Invasion)บทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) และ บทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง (The 

End) มีการเปล่ียนอตัราจงัหวะ 3 อตัราจงัหวะ บทเพลงประจําตอน การจากไปชัว่นรัินด ร์ของบนิตงั  

(Beloved) มีการเปล่ียนอตัราจงัหวะ 2 อตัราจงัหวะ ในขณะท่ีบทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นคร

ลงักาสกุะ (Royal Banquet) บทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum) บทเพลง

ประจําตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) และบทเพลงประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชาย

ราไว (The Coming of Kraben) เป็นอตัราจงัหวะแบบคงท่ี 

 

  อัตราความเร็ว (Tempo)  

  จากการวิเคราะห์บทเพลงทัง้หมด  12 บทเพลงใช้อตัราความเร็ว  (Tempo) แบบคงท่ี

และแบบไมค่งท่ีแบบละ 6 บทเพลงโดยมีรายละเอียดดงันี ้

  แบบคงท่ี 

  บทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) โดยมีอตัราความเร็ว  (Tempo) ของบท

เพลงเป็นระดบัคือ มีอตัราความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 140 ตลอดจนจบ  

  บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet) โดยมีอตัราความเร็ว 

(Tempo) ของบทเพลงเป็นระดบัอตัราความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 75  

  บทเพลงประจําตอน วิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) และบทเพลง

ประจําตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) โดยมีอตัราความเร็ว  (Tempo) ของบทเพลง

เป็นระดบัอตัราความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 144  

  บทเพลงประจําตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) และบทเพลง

ประจําตอนการจากไปชัว่นรัินดร์ของบนิตงั (Beloved) โดยมีอตัราความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 120 
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  แบบไม่คงท่ี 

  บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) 

โดยมีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 130 รวมได้ 60 ห้องเพลง มากท่ีสดุ  มีอตัราความเร็ว  (Tempo) 

เทา่กบั 108 รวมได้ 9 ห้องเพลง มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 82 รวมได้ 9 ห้องเพลง  มีอตัรา

ความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 135 รวมได้ 1 ห้องเพลง มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 127 รวมได้ 

1 ห้องเพลง  มีอตัราความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 95 รวมได้ 1 ห้องเพลง รวมได้ 6 อตัราความเร็ว 

  บทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) โดยมีอตัราความเร็ว  (Tempo) ของ

บทเพลงเป็นระดบัคือ มีอตัราความเร็ว (Tempo) เทา่กบั 72 รวมได้ 8 ห้องเพลง อตัราความเร็ว (Tempo) 

เทา่กบั 82 รวมได้ 14 ห้องเพลง และ อตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 21 รวมได้ 2 ห้องเพลง โดยท่ีใน

ทกุชว่งตอ่อตัราความเร็ว (Tempo) จะมีวิธีการทําให้จงัหวะช้าลง (Retenir) รวมได้ 3 อตัราความเร็ว 

  บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) โดยมีอตัราความเร็ว  (Tempo) 

ของบทเพลงมีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั  120 รวมได้ 4 ห้องเพลง มีอตัราความเร็ว  (Tempo) 

เทา่กบั 80 รวมได้ 30 ห้องเพลงเป็นหลกั และมีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 88 รวมได้ 18 ห้อง

เพลง รวมได้ 3 อตัราความเร็ว 

  บทเพลงประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion)  โดย

มีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 132 รวมได้ 169 ห้องเพลง มากท่ีสดุ มีอตัราความเร็ว  (Tempo) 

เทา่กบั 120 รวมได้ 1 ห้องเพลง รวมได้ 2 อตัราความเร็ว 

   บทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) โดยมีอตัราความเร็ว  (Tempo) 

เทา่กบั 110 รวมได้ 36 ห้องเพลง และมีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 55 รวมได้ 16 ห้องเพลง รวม

ได้ 2 อตัราความเร็ว   

   บทเพลงประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) โดยมีอตัราความเร็ว  (Tempo) 

เทา่กบั 77.50 รวมได้ 25 ห้องเพลง และมีอตัราความเร็ว  (Tempo) เทา่กบั 79.50 รวมได้ 10 ห้องเพลง 

รวมได้ 2 อตัราความเร็ว 

 

  กระสวนจังหวะ (Rhythmic) 

  กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ถือเป็นองค์ประกอบหลกัของบทเพลง โดยท่ีสามารถส่ือ

ให้เห็นได้ถึงภาพองค์รวมทัง้หมดทางอารมณ์ของจงัหวะในบทเพลงนัน้ได้อยา่งชดัเจน ซึง่จากการ

วิเคราะห์ในบทเพลงทัง้หมด 12 บทเพลงนอกจากเป็นการส่ือให้เห็นได้ถึงภาพองค์รวมทัง้หมดทาง

อารมณ์ของบทเพลงแล้ว ยงัสามารถจําแนกเป็นวิธีการใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ออกมาได้ 7 วิธีการ 

ดงันี ้
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   วธีิการท่ี 1. การใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ซึง่ทําหน้าท่ีส่ือเชิงอตัลกัษณ์  

ดงัท่ีพบใน บทเพลงประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่ (The Village) บทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) 

บทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) บทเพลงประจําตอนปารีสําเร็จวิชา

ดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั 

(Assassination) บทเพลงประจําตอน ยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) บท

เพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) บทเพลงประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) บทเพลง

ประจําตอนการปิดเร่ือง (The End)  

   วธีิการท่ี 2. การใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) เพ่ือรับไปกบัอากปักริยาหรือ

ขยายอารมณ์ในภาพยนตร์ (Synchronize) ดงัท่ีพบใน บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบ

ปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) บทเพลงประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้น

ของปารี (Invasion) บทเพลงประจําตอน การจากไปชัว่นรัินด ร์ของบนิตงั (Beloved) บทเพลงประจํา

ตอนการปิดเร่ือง (The End)    

   วธีิการท่ี 3. การใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ีใช้เคร่ืองดนตรีประเภท

ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย  (Gong Ageng) โดยเป็นการใช้เพ่ือคมุจงัหวะไว้ด้วยการ

ตีในชว่งหวัห้องเพลง  ดงัท่ีพบใน บทเพลงประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) บทเพลงประจําตอน

การปิดเร่ือง (The En 

   วธีิการท่ี 4. การใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ีมีวิธีพฒันาจงัหวะแบบคอ่ยๆ

เพิ่มชนิดเคร่ืองประกอบจงัหวะท่ีละเคร่ืองจากจงัหวะหลกั หรือ พฒันาจงัหวะด้วยการเพิม่รายละเอียด

มากขึน้ไปจากจงัหวะหลกัเชน่การหนว่งจงัหวะ โดยสมัพนัธ์ไปกบัเหตกุารณ์ในภาพยนตร์ ดงัท่ีพบใน

บทเพลงประจําตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) บทเพลง

ประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) 

   วธีิการท่ี 5. การใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ีใช้เคร่ืองดนตรีท่ีมีระดบัเสียง 

(Pitch) ดําเนินด้วยวิธีการดําเนินกระจายโน้ต (Arpeggio)ในกลุม่คอร์ด (Chord) อาทิเชน่ ฮาร์ป (Harp) 

เกนอง(Kenong),  บอนงั(Bonang), กาเมลนั(Gamelan), ฆ้องวงเลก็ (Kongwong Lek), ฆ้องวงใหญ่

(Kongwong Yai) ดงัท่ีพบใน บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet) บทเพลง

ประจําตอนการจากไปชัว่นิรันดร์ของบนิตงั (Beloved) บทเพลงประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening) 

   วธีิการท่ี 6. การใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ีใช้เคร่ืองประกอบจงัหวะ

ประเภทเสียงธรรมชาต ิ(Acoustics) ดงัท่ีพบใน บทเพลงประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่ (The Village) บทเพลง

ประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) บทเพลงประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ํา  

ขัน้สงู (Level Success) บทเพลงประจําตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั  

(Assassination) บทเพลงประจําตอน ยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) 

บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle) บทเพลงประจําตอนการปิดเร่ือง (The End)  
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   วธีิการท่ี 7. การใช้กระสวนจงัหวะ (Rhythmic) ท่ีใช้เคร่ืองดนตรีเสียงประเภท

เสียงสงัเคราะห์หรือนําไปปรับแตง่ด้วยขบวนการทางอิเลคทรอนิกส์ด้านเสียงเพ่ือให้เกิดมิตแิละโทนเสียง

ท่ีแปลกใหมด่งัท่ีพบใน  บทเพลงประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) บท

เพลงประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) 

 

  2.1.3 องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง (Harmony) 

  จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านการประสานเสียง  (Harmony) ของบทเพลง

ทัง้หมด 12 บทเพลงสามารถวิเคราะห์รายละเอียดได้ดงัตอ่ไปนี ้

  การดาํเนินเสียงประสาน (Harmonic progression) 

  จากการวิเคราะห์ในบทเพลงทัง้หมด 12 บทเพลงสามารถจําแนก เป็นวิธีการดําเนิน

เสียงประสาน (Harmonic progression) ออกมาได้ 6 วิธีการดงันี ้

   วธีิการท่ี 1. คอร์ด  (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์จะเป็นแบบไดอาโทนิก 

คอร์ด (Diatonic Chord) บนบนัไดเสียงแบบเมเจอร์  (Major)ดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอน ยะรังบกุ

ชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) หรือ บนบนัไดเสียงแบบเนเชอรัล ไมเนอร์ (Natural 

minor) ดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) บทเพลงประจําตอน ลงักาสกุะ  

(Langkasuka) บทเพลงประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) บทเพลงประจํา

ตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) บนบนัไดเสียงแบบฮาร์โมนิก ไมเนอร์  (Harmonic Minor)ดงัท่ี

พบใน บทเพลงประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) บทเพลงประจําตอน

เปิดเร่ือง (Opening) บทเพลงประจําตอนการปิดเร่ือง (The End)  และพบทัง้ แบบเมเจอร์  (Major)และ

ไมเนอร์ (Minor)ในบทเพลงเดียวกนัดงัท่ีพบใน บทเพลงประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level 

Success) พบทัง้ แบบบนบนัไดเสียงแบบเนเชอรัล ไมเนอร์ (Natural minor)และบนบนัไดเสียงแบบ

ฮาร์โมนกิ ไมเนอร์ (Harmonic Minor)ในบทเพลงเดียวกนัดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอน การจากไปชัว่

นิรันดร์ของบนิตงั (Beloved) 

   วธีิการท่ี 2. คอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์ จะเป็นแบบเพดเดลิคอร์ด  

(Pedal Chord) ซึง่วิธีการดําเนนิตอ่เน่ืองคอร์ดเดียวตลอด หรือ การซํา้, การนําโน้ตท่ีไมใ่ช้องค์ประกอบ

หลกัของคอร์ด (Non-chord tone) ดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่ (The Village) บทเพลง

ประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) หรือ ใช้โครงสร้างของคอร์ดเป็นแบบกลุม่เสียงประสานท่ีเป็น

กลุม่ของโน้ตนอกคอร์ดท่ีอยูเ่หนือขึน้ไปจากคอร์ดโทน  (Upper Structure) ดงัท่ีพบในบทเพลงประจํา

ตอนเปิดเร่ือง (Opening) บทเพลงประจําตอนการปิดเร่ือง (The End)  
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   วธีิการท่ี 3. คอร์ด (Chord) ท่ีใช้ในการประพนัธ์เป็นการดําเนินคอร์ดแบบ

คอร์ดเดียวทัง้บทเพลงตัง้แตต้่นจนจบดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี 

(Doolum)  

   วธีิการท่ี 4. นอกจากการประสานเสียง  (Harmony) เพ่ือรองรับไปกบัแนว

ทํานอง ยงัมี การประสานเสียง  (Harmony) เพ่ือสร้างบรรยากาศความกดดนัไมป่กรต ิโดยไมมี่การ

ดําเนินแนวทํานองหลกัโดยการใช้ใช้ขัน้คูป่ระเภททรัยโทน (Tritone)และ การใช้คอร์ดประเภทดมิินิชท์ 

(Diminished)ดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) 

   วธีิการท่ี 5. การใช้คอร์ด  F7 ทําหน้าท่ีเป็นคอร์ดแทน  (Substituting chord) 

ของคอร์ด B7 ทําหน้าเป็นคอร์ดทตุยิภมูิ (Secondary dominant) โดยคอร์ด B7 เป็นคอร์ด 5 ของคอร์ด 

Em และมีความสมัพนัธ์กบัคอร์ด F7 ด้วยการมีขัน้คูท่รัยโทน  (Tritone) ร่วมกนัดงัท่ีพบในบทเพลง

ประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle) 

   วธีิการท่ี 6. ใช้เทคนิควิธีการ Voice chord ด้วยวิธีการ  วอยซ์คอร์ด (Voice 

chord) แบบ วอยซิง่ อิน โฟร์ท (Voicing in fourth) คือการนําวิธีการวอยซ์คอร์ด (Voice chord) ใน

คอร์ด Em9 อาทิเชน่  วิธีการวอยซ์คอร์ดในชว่งโน้ตตวั E4-B3-F#3 ตามลําดบัจากเสียงสงูลงเสียงต่ํา 

โดยเป็นแนวประสานเสียงท่ีทําหน้าเป็นการดําเนินจงัหวะไปด้วยดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอน เปิด

สงคราม (The Day of Battle) 

  วิธีการจบของบทเพลง  จากการวิเคราะห์ในบทเพลงทัง้หมด 12 บทเพลงสามารถ

จําแนกได้ 4 วิธีการดงันี ้

   วิธีการจบแบบท่ี 1. การจบแบบสมบรูณ์  (Perfect cadence) ดงัท่ีพบใน

บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) บทเพลงประจําตอนปารีสําเร็จวิชา

ดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) บทเพลงประจําตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) 

   วิธีการจบแบบท่ี 2. การจบแบบไมส่มบรูณ์  (Imperfect Cadence) ดงัท่ีพบ

ในบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) และการจบด้วยคอร์ดท่ี  2 ไมเนอร์  

   วิธีการจบแบบท่ี  3. การจบแบบขดั (Interrupted cadence) ซึง่เป็นการจบ

ท่ีฟังแล้วไมจ่บ  (Non-final cadence) ในลักษณะผิดไปจากท่ีคาดซึง่เป็นซึง่ส่ือได้ถึงการเช่ือมโยงใน

เหตกุารณ์ตอ่ไปในแบบท่ีคาดไมถึ่งดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอน การจากไปชัว่นรัินด ร์ของบนิตงั  

(Beloved)  

ซึง่ทําให้ไมเ่กิด

ความรู้สกึวา่เป็นการจบแตอ่ยา่งใดแตจ่ะให้ความรู้สกึวา่ยงัค้างคาอยูด่งัท่ีพบใน บทเพลงประจําตอน

เปิดสงคราม (The Day of Battle) 
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   วิธีการจบแบบท่ี 4. การดําเนินและการจบด้วยวิธีแบบ โทนิกเพดเดลิคอร์ด  

(Tonic Pedal Chord) บทเพลงประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) บทเพลงประจําตอน วิชาดหูล่ํา

และการเจริญวยัของปารี (Doolum) บทเพลงประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening) บทเพลงประจําตอน การ

ปิดเร่ือง (The End)  

  การเปล่ียนกุญแจเสียง (Harmonic Modulation) 

  จากการวิเคราะห์ในบทเพลงทัง้หมด 12 บทเพลงสามารถจําแนก เป็นการเปล่ียน

กญุแจเสียง (Harmonic Modulation) ออกมาได้ 7 วิธีการดงันี ้

   วธีิการท่ี 1. ใช้วิธีการเปล่ียนกญุแจเสียง (Harmonic Modulation) ด้วยวิธี

แบบ ดอมมเินินท์ เพดเดลิ คอร์ด (Dominant pedal chord ดงัท่ีพบใน บทเพลงประจําตอน หมูบ้่าน

เลดะ่ (The Village) บทเพลงประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) บทเพลงประจําตอน พนัธมิตรแหง่

นครลงักาสกุะ (Royal Banquet) 

   วธีิการท่ี 2. วิธีใช้หางเสียงของโน้ต  ซึง่เป็นโน้ตในบนัไดเสียงอ่ืนของบนัได

ถดัไป เพดเดลิ โทน (Pedal Tone) ดงัท่ีพบใน บทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) 

   วธีิการท่ี 3. ใช้วิธีแบบ ดอมมิเนินท์ เพดเดลิ คอร์ด (Dominant pedal chord) 

และการเปล่ียนอยา่งฉบัพลนั  (Abrupt modulation) ซึง่ไมมี่การใช้คอร์ดร่วมกนั  ดงัท่ีพบใน บทเพลง

ประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) บทเพลงประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet) 

   วธีิการท่ี 4. ใช้วิธีการเปล่ียนกญุแจเสียงแบบคอร์ดร่วม  (Common-chord 

modulation) โดยเป็นการเปล่ียนจากกญุแจเสียงแบบเมเจอร์  (Major) ไปกญุแจเสียงแบบไมเนอร์  

(Minor) สลบักนัไปมาดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) หรือ 

การเปล่ียนกญุแจเสียงแบบมีคอร์ดร่วมดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle) 

   วธีิการท่ี 5. ใช้วิธีการเปล่ียนกญุแจเสียงโดยใช้โน้ตแบบคร่ึงเสียง (Chromatic 

tone) ซึง่เป็นการเปล่ียนกญุแจเสียงท่ีมีโน้ตบางตวัในกญุแจเสียงใหมเ่ป็นโน้ตท่ีไมอ่ยูใ่นกญุแจเสียงเก่า  

(Chromatic modulation) ดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอน ยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของ

ปารี (Invasion) บทเพลงประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening) บทเพลงประจําตอนการปิดเร่ือง (The End)  

   วธีิการท่ี 6. ใช้วิธีเปล่ียนกญุแจเสียงร่วม  (Relative key) ซึง่เป็นการเปล่ียน

กญุแจเสียงใช้เคร่ืองหมายประจํากญุแจเสียงเหมือนกนัอาทิเชน่เชน่การเปล่ียนกญุแจเสียงจาก A Natural 

minor มาเป็น A Harmonic minor scale ดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอนการจากไปชัว่นรัินดร์ของบนิตงั 

(Beloved) 
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   วธีิการท่ี 7. ใช้วิธีการเปล่ียนกญุแจเสียงคอร์ดท่ีมีความสมัพนัธ์ทางอ้อม  

(Remote key) กนัระหวา่ง 2 กญุแจเสียง  อาทิเชน่ การใช้คอร์ดท่ี 5 (F#) ของคอร์ด B7และคอร์ด Bm 

เป็นไปในลกัษณะของทตุยิภมูิคอร์ด (Secondary dominant) เพ่ือเข้าหาบนัไดเสียง (Scale) B Harmonic 

minor ดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอนการปิดเร่ือง (The End) 

  บทบาทเสียงประสาน (Harmonic function) 

  จากการวิเคราะห์ในบทเพลงทัง้หมด 12 บทเพลงสามารถจําแนก เป็นบทบาทเสียง

ประสาน (Harmonic function) ออกมาได้ 3 กลุม่ดงันี ้

   กลุ่มท่ี 1 บทบาทเสียงประสานของบทเพลงให้ความสําคญักบักลุม่เสียงโทนิก 

(Tonic Sound) เป็นหลกัดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) บทเพลงประจํา

ตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) บทเพลงประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู 

(Level Success) บทเพลงประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) บท

เพลงประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening) บทเพลงประจําตอนการปิดเร่ือง (The End)  

   กลุ่มท่ี 2 บทบาทเสียงประสานของบทเพลงให้ความสําคญักบักลุม่เสียงซบั

ดอมมิเนินท์ (Subdominant Sound) เป็นหลกัดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) 

บทเพลงประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) บทเพลงประจําตอนการจากไปชัว่นิ รันดร์ของ

บนิตงั (Beloved) 

   กลุ่มท่ี 3 บทบาทเสียงประสานของบทเพลงให้ความสําคญักบักลุม่เสียง

ดอมมิเนินท์  (dominant Sound) เป็นหลกัดงัท่ีพบใน บทเพลงประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  

(Royal Banquet) 

 

  2.1.4 องค์ประกอบทางด้านสีสันของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) 

  จากการวิเคราะห์ในบทเพลงทัง้หมด 12 บทเพลงสามารถจําแนก เป็นองค์ประกอบ

ทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) ออกมาได้ 4 กลุม่ดงันี ้

   กลุ่มท่ี 1 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดย

สว่นใหญ่เป็นเคร่ืองดนตรีเสียงธรรมชาติ  (Acoustics) และเคร่ืองดนตรี เชิงชาตพินัธ์ เป็นองค์ประกอบ

หลกัดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่ (The Village) บทเพลงประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) 

บทเพลงประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) บทเพลงประจําตอน เปิดสงคราม  

(The Day of Battle) บทเพลงประจําตอน การจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) บทเพลงประจํา

ตอนเปิดเร่ือง (Opening) บทเพลงประจําตอนการปิดเร่ือง (The End)  
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   กลุ่มท่ี 2 องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดย

สว่นใหญ่เป็น เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบเชงิชาตพินัธ์ เป็นองค์ประกอบหลกั ดงัท่ีพบในบทเพลงประจํา

ตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) บทเพลงประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู 

(Level Success) 

   กลุ่มท่ี 3. องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดย

สว่นใหญ่เป็น เคร่ืองดนตรีองค์ประกอบด้านการออกแบบเสียงเชงินามธรรมมากกวา่กลุม่เคร่ืองดนตรี

องค์ประกอบด้านจงัหวะเชิงชาตพินัธ์ เป็นองค์ประกอบ หลกัดงัท่ีพบในบทเพลงประจําตอน พนัธมิตร

สลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination)  

   กลุ่มท่ี 4. องค์ประกอบทางด้านสีสนัของเคร่ืองดนตรี (Tone Colour) โดย

สว่นใหญ่เป็นเคร่ืองดนตรีท่ีผา่นกระบวนการแตง่เสียงด้วยเทคโนโลยีด้านเสียง มากกวา่เคร่ืองดนตรีท่ีมี

เสียงเป็นธรรมชาติ  (Acoustic) ผสมด้วยเคร่ืองดนตรีเชิงชาตพินัธ์เป็นองค์ประกอบหลกั ดงัท่ีพบในบท

เพลงประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) และ บทเพลงประจําตอน

การชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) 

 

 2.2 องค์ประกอบหลักของภาพ 

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกัของภาพประจําตอนตา่งๆทัง้หมด 12 ตอน ทําให้ทราบถึง

วิธีการส่ือความหมายทางจติวิทยาด้วยการใช้ขนาดภาพ การใช้มมุภาพ การใช้แสงและทิศทางของแสง 

การใช้โทนวรรณะของสี ซึง่เป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในส่ือความหมายด้วยภาษาภาพยนตร์ และ

ยงัเป็นปัจจยัท่ีสําคญัในการกําหนดทิศทางการประพนั ธ์ดนตรีประกอบภาพยนตร์ โดยสามารถสรุปผล

การศกึษาวิเคราะห์ได้ดงันี ้

 

   2.2.1 องค์ประกอบทางด้านขนาดของภาพ 

   ภาพ เอ็กธีม  ลอง ช็อต (Extreme long shot) เป็นภาพท่ีแสดงให้เห็นถึงอาณา

บริเวณอนักว้างใหญ่ไพศาล พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือความหมายทางจติวิทยามาเป็น

องค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบใน ภาพประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) 

ซึง่ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบัด้วยภาพประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้

สงู (Level Success) ภาพประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) ภาพประจําตอนลงักาสกุะ 

(Langkasuka) ภาพประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) ภาพประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  

(Royal Banquet) ภาพประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum) 
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  ภาพ ลอง ช็อต (Long shot) เป็น ภาพในระยะท่ีจะเผยให้เห็นขนาดของบคุคลเตม็ตวั 

พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือความหมายทางจติวิทยามาเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัใน

ส่ือความหมาย ดงัท่ีพบใน ภาพประจําตอน การปิดเร่ือง (The End) ซึง่ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัมาก

ท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบัด้วย ภาพประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่ (The Village)ภาพประจําตอนเปิดสงคราม 

(The Day of Battle)ภาพประจําตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) ภาพประจําตอน

พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) ภาพประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวั

ประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion)ภาพประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening)ภาพประจําตอนวิชา

ดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum)ภาพประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) ภาพประจําตอน

การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben)ภาพประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  

(Royal Banquet) 

  ภาพ มีเดียม ช็อต (Medium shot) เป็นภาพท่ีใช้เพ่ือรักษาขนาดของตวัละคร

ในขณะเคล่ือนไหว รวมถึงใช้ในฉากสนทนาระหวา่งตวัละคร พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือ

ความหมายทางจิตวิทยามาเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบใน ภาพประจํา

ตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) ซึง่ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ รองลงมา

ตามลําดบัด้วย ภาพประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) ภาพประจําตอน

พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) ภาพประจําตอน วิชาดหูล่ําและ

การเจริญวยัของปารี  (Doolum) ภาพประจําตอน ยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  

(Invasion)ภาพประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka)ภาพประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening)ภาพประจํา

ตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) ภาพประจําตอนการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) 

ภาพประจําตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู  (Level Success) ภาพประจําตอนการปิดเร่ือง (The End)

ภาพประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่ (The Village) 

  ภาพขนาด คลอสอัพ (Close-up) เป็นภาพท่ีใช้เพ่ือแสดงการเน้นความสําคญัตวั

ละคร พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือความหมายทางจติวิทยามาเป็นองค์ประกอบหลกัท่ี

สําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบใน  ภาพประจําตอนการจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved) ซึง่ใช้

เป็นองค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบัด้วยภาพประจําตอน พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  

(Royal Banquet) ภาพประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka)ภาพประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่ (The Village) 

ภาพประจําตอนการปิดเร่ือง (The End) ภาพประจําตอน เปิดเร่ือง (Opening) ภาพประจําตอนปารี

สําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success)ภาพประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum) 

ภาพประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) ภาพประจําตอนพนัธมิตร

สลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) ภาพประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  

(The Coming of Kraben) ภาพประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle)  
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  2.2.2 องค์ประกอบทางด้านการดาํเนินมุมกล้อง 

  มุมภาพแบบ เบริดส์ อาย วิว (Bird’s Eye View) เป็นมมุภาพท่ีใช้เพ่ือการส่ือท่ีเป็น

นามธรรม (abstract) พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือความหมายทางจติวิทยามาเป็น

องค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบใน  ภาพประจําตอนการปิดเร่ือง (The End) ซึง่ใช้

เป็นองค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบัด้วยภาพประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) 

ภาพประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) ภาพประจําตอน

ลงักาสกุะ  (Langkasuka) ภาพประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) ภาพประจําตอน พนัธมิตรแหง่นคร

ลงักาสกุะ (Royal Banquet) ภาพประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum)  

  มุมภาพแบบ ไฮ แองเจล (High Angle) เป็นภาพมมุสงูท่ีใช้เพ่ือเน้นความย่ิงใหญ่

ของฉากและอาณาบริเวณโดยรอบและบดบงัความสําคญัของผู้คน ทําให้ตวัละครหรือวตัถท่ีุถู กถ่ายลด

คณุคา่ ต่ําต้อย ไมน่า่เกรงขาม ไมน่า่หวาดกลวั  พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือความหมาย

ทางจิตวิทยามาเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบใน  ภาพประจําตอน การชบุ

ชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) ซึง่ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ ร องลงมาตามลําดบั

ด้วยภาพประจําตอน เปิดสงคราม  (The Day of Battle) ภาพประจําตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู 

(Level Success) ภาพประจําตอนการปิดเร่ือง (The End) ภาพประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบ

ปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) ภาพประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) ภาพประจํา

ตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) ภาพประจําตอน พนัธมิตรแหง่นคร

ลงักาสกุะ (Royal Banquet) ภาพประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum)  

  มุมภาพแบบ อาย ลีเวล ช็อต (Eye-Level Shot) เป็นภาพท่ีใช้เพ่ือดําเนินในระดบั

สายตา พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือความหมายทางจติวิทยามาเป็นองค์ประกอบหลกัท่ี

สําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบใน ภาพประจําตอน การจากไปชัว่นิ รันดร์ของบนิตงั  (Beloved)ซึง่ใช้

เป็นองค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบัด้วยภาพ ประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  

(Royal Banquet) ภาพประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) ภาพประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนั

และการล้างแค้นของปารี  (Invasion) ภาพประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่  (The Village) ภาพประจําตอน

พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination)ภาพประจําตอน ปารีสําเร็จวิชา

ดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) ภาพประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening) ภาพประจําตอนวิชาดหูล่ําและ

การเจริญวยัของปารี  (Doolum) ภาพประจําตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) 

ภาพประจําตอนการปิดเร่ือง (The End)ภาพประจําตอนเปิดสงคราม (The Day of Battle)  
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  มุมภาพแบบ โลว์ แองเจล  (Low Angle) เป็นภาพท่ีใช้เพ่ือเพิ่มความสําคญัให้กบั

ตวัละคร ก่อให้เกิดความรู้สกึคกุคาม ความไมม่ัน่คง ถกูครอบงํา นา่กลวั นา่เกรงขาม และ นา่นบัถือ 

พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือความหมายทางจติวิทยามาเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัใน

ส่ือความหมาย ดงัท่ีพบในภาพประจําตอน เปิดสงคราม  (The Day of Battle) ซึง่ใช้เป็นองค์ประกอบ

หลกัมากท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบัด้วยภาพประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) 

ภาพประจําตอนการปิดเร่ือง (The End) ภาพประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของ

ปารี (Invasion) ภาพประจําตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) ภาพประจําตอน

หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) ภาพประจําตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั 

(Assassination) ภาพประจําตอนการจากไปชัว่นิรันดร์ของบนิตงั (Beloved)  

  ภาพ ดีพ โฟกัส ช็อต (Deep-Focus Shot) เป็นภาพชดัลกึทําให้ภาพมีมติท่ีิหลากหลาย

ในช้อตเดียวกนั พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือความหมายทางจติวิทยามาเป็นองค์ประกอบ

หลกัท่ีสําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบในภาพประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet) 

ซึง่ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบัด้วยภาพประจําตอน วิชาดหูล่ําและการเจริญ

วยัของปารี (Doolum) ภาพประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) ภาพประจําตอนปารีสําเร็จ

วิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) ภาพประจําตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว (The Coming of Kraben) 

ภาพประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่  (The Village) ภาพประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้น

ของปารี (Invasion) ภาพประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening)  

  ภาพ โอเวอร์ เดอะ โชว์เดอร์ (Over-The-Shoulder Shot) เป็นภาพท่ีใช้เพ่ือเน้น

ความสําคญัหรืออิทธิพลของตวัละครคนหนึง่ท่ีมีอยูเ่หนือตวัละครอีกคนหนึง่  พบวา่ภาพประจําตอน

ตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือความหมายทางจิตวิทยามาเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ี

พบใน ภาพประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) ซึง่ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัมาก

ท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบัด้วยภาพประจําตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู  (Level Success) ภาพ

ประจําตอนการจากไปชัว่นิรันดร์ของบนิตงั (Beloved) ภาพประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) ภาพ

ประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion)  

 

  2.2.3 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทศิทางของแสง  

  สไตล์การจัดแสงแบบ ไฮ คีย์ (High Key) เป็นการจดัแสงในโทนสวา่ง ให้บรรยากาศ

ท่ีสดช่ืนแจม่ใส พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือความหมายทางจิตวิทยามาเป็นองค์ประกอบ

หลกัท่ีสําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบในภาพประจําตอน หมูบ้่านเลดะ่  (The Village) ซึง่ใช้เป็น

องค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบัด้วยภาพประจําตอนเปิดสงคราม  (The Day of Battle) 
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ภาพประจําตอนลงักาสกุะ (Langkasuka) ภาพประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum) 

ภาพประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) ภาพประจําตอน เปิดเร่ือง  (Opening) 

ภาพประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet)  

  สไตล์การจัดแสงแบบ โลว์ คีย์ (Low Key) เป็นการจดัแสงในโทนมืด ให้บรรยากาศท่ี

ทมึทบึด้วยหลืบเงาผสมกบัการแต้มแสงสวา่งเพียงบางจดุ  พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือ

ความหมายทางจติวิทยามาเป็นองค์ประกอบหลั กท่ีสําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบในภาพประจํา

ตอนการจากไปชัว่นรัินดร์ของบนิตงั (Beloved) ซึง่ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบั

ด้วยภาพประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening) ภาพประจําตอนการปิดเร่ือง (The End) ภาพประจําตอนปา

รีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) ภาพประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี (Doolum) 

  สไตล์การจัดแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐาน (Basic Triangle) เป็นการจดัแสงหลกั

พืน้ฐานประกอบด้วย แสงหลกั แสงเสริม และ แสงจากด้านหลงั  พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้

วิธีการส่ือความหมายทางจติวิทยามาเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบใน   

ภาพประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) ซึง่ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ 

รองลงมาตามลําดบัด้วยภาพประจําตอนพนัธมติรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั  

(Assassination) ภาพประจําตอนการปิดเร่ือง (The End) ภาพประจําตอนลงักาสกุะ  (Langkasuka) 

ภาพประจําตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) ภาพประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวั

ประกนัและการล้างแค้นของปารี (Invasion) 

  สไตล์การจัดแสงแบบสามเหล่ียมพืน้ฐานโทนแสงอุ่น (Basic Triangle Warming 

Tones) เป็นการจดัแสงหลกัพืน้ฐานประกอบด้วย แสงหลกั แสงเสริม และ แสงจากด้านหลงั  โดยเน้น

หรือลดแสงเพ่ือให้เกิดแสงในโทนอุน่ พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือความหมายทางจติวิทยา

มาเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบในภาพประจําตอ นยะรังบกุชว่ยตวัประกนั

และการล้างแค้นของปารี  (Invasion) ซึง่ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบัด้วย

ภาพประจําตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) ภาพประจําตอนพนัธมิตรสลดั

ญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) ภาพประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening)  

  สไตล์การจัดแสงแบบ โอเวอร์ เอ็กโพเซอะ  (Over-Exposure) เป็นการสร้าง

บรรยากาศท่ีนา่ต่ืนกลวั  พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือความหมายทางจติวิทยามาเป็น

องค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบในภาพประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู  

(Level Success) ซึง่ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบัด้วยภาพประจําตอน เปิด

เร่ือง (Opening) ภาพประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) ภาพประจําตอนลงักา

สกุะ (Langkasuka) ภาพประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) ภาพ
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ประจําตอน พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination) ภาพประจําตอน

พนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ (Royal Banquet) ภาพประจําตอนการชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming 

of Kraben)  

  สไตล์การจัดแสงแบบ เซมิซิลลูเอทตงิ  (Semi silhouetting) เป็นการกําหนดให้

แสงมาในลกัษณะก่ึงภาพย้อนแสงเพ่ือทําให้ตวัละครถกูบดบงัด้วยเงาของแสงเพ่ือสร้างบรรยากาศการ

ตกอยูภ่ายใต้อํานาจ  พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือความหมายทางจติวิทยามาเป็น

องค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบในภาพประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) ซึง่

ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบัด้วยภาพประจําตอนยะรังบกุชว่ยตวัประกนัและ

การล้างแค้นของปารี  (Invasion) ภาพประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) ภาพ

ประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) ภาพประจําตอนเปิดเร่ือง (Opening) ภาพ

ประจําตอนพนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination)  

  สไตล์การจัดแสงแบบ  อัพเปอร์ ไลท์ตงิ (Upper-Lighting) เป็นการกําหนดให้แสง

มาจากทางด้านบน เพ่ือส่ือบอกเป็นนยัถึงความศกัดิส์ทิธ์ิ  พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือ

ความหมายทางจิตวิทยามาเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบในภาพประจํา

ตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) ซึง่ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ รองลงมา

ตามลําดบัด้วยภาพประจําตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) ภาพประจําตอนเปิดเร่ือง 

(Opening)  

  สไตล์การจัดแสงแบบ แบ็ค ไลท์ตงิ (Back-Lighting) เป็นการกําหนดให้แสงมา

จากทางด้านหลงัสง่ผลในการสร้างความรู้สกึนุม่นวล  พบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือ

ความหมายทางจิตวิทยามาเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในส่ือค วามหมาย ดงัท่ีพบในภาพประจํา

ตอนเปิดเร่ือง  (Opening) ซึง่ใช้เป็นองค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบัด้วยภาพประจํา

ตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) ภาพประจําตอนปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level 

Success) ภาพประจําตอนการปิดเร่ือง (The End)  

  สไตล์การจัดแสงแบบ ไฮ คอนทราสต์ (High Contrast) เป็นการจดัแสงในโทน

แบบ ขาวจดัและดําจดั ส่ือถึงการย้อนอดีตพบวา่ภาพประจําตอนตา่งๆท่ีใช้วิธีการส่ือความหมายทาง

จิตวิทยามาเป็นองค์ประกอบหลกัท่ีสําคญัในส่ือความหมาย ดงัท่ีพบในภาพประจําตอน เปิดเร่ือง  

(Opening) ซึง่ใช้เป็นอ งค์ประกอบหลกัมากท่ีสดุ  รองลงมาตามลําดบัด้วย ภาพประจําตอน ยะรังบกุ

ชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปารี  (Invasion) ภาพประจําตอน การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The 

Coming of Kraben)  
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  2.2.4 องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี 

  จากความเข้าใจถึงองค์ประกอบของการใช้ โทนสีวรรณะอุน่ (Warm tone) ทําให้

ความรู้สกึก่อให้เกิดพลงัวงัชา ความกระฉบักระเฉง ความร่ืนเริง ความขดัแย้ง ให้ความรู้สกึเข้าใกล้ตวั

เรา และการใช้ โทนสีวรรณะเย็น (Cool tone) ทําให้เกิดความรู้สกึสงบ เยือกเย็น สบายใจ ซมึเศร้า และ

ให้ความรู้สกึไกลตวัออกไป ซึง่มีความสมัพนัธ์กบัอารมณ์และความรู้สกึ ท่ีสามารถทําให้ทราบได้ถึง

บรรยากาศองค์รวมของภาพยนตร์ ซึง่จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี ของภาพ

ทัง้หมด 12 ตอนสามารถแบง่ได้เป็น 3 กลุม่ดงันี ้

 กลุ่มท่ี 1 ใช้โทนสีวรรณะอุน่ (Warm tone) เป็นองค์ประกอบหลกั  ซึง่พบวา่ภาพ

ประจําตอนพนัธมิตรแหง่นครลงักาสกุะ  (Royal Banquet) ใช้องค์ประกอบของโทนสีวรรณะอุน่ (Warm 

tone)ทัง้หมด ภาพประจําตอนหมูบ้่านเลดะ่ (The Village) ) ใช้สีเป็นองค์ประกอบในอตัราสว่นระหวา่ง

โทนสีวรรณะอุน่ (Warm tone) กบั โทนสีวรรณะเย็น (Cool tone) ในอตัราสว่น  (3:1), ภาพประจําตอน

เปิดสงคราม  (The Day of Battle) ใช้สีเป็นองค์ประกอบในอตัราสว่นระหวา่งโทนสีวรรณะอุน่ (Warm 

tone) กบั โทนสีวรรณะเย็น (Cool tone) ในอตัราส่วน (4:3), ภาพประจําตอนการปิดเร่ือง (The End) 

ใช้สีเป็นองค์ประกอบในอตัราสว่นระหวา่งโทนสีวรรณะอุน่ (Warm tone) กบั โทนสีวรรณะเย็น (Cool 

tone) ในอตัราสว่น (3:2) 

 กลุ่มท่ี 2 ใช้โทนสีวรรณะเย็น (Cool tone) เป็นองค์ประกอบหลกั   ซึง่พบวา่ภาพ

ประจําตอนวิชาดหูล่ําและการเจริญวยัของปารี  (Doolum) ใช้สีเป็นองค์ประกอบในอตัราสว่นระหวา่ง

โทนสีวรรณะอุน่ (Warm tone) กบั โทนสีวรรณะเย็น (Cool tone) ในอตัราสว่น  (1:4), ภาพประจําตอน

พนัธมิตรสลดัญ่ีปุ่ นลอบปลงพระชนม์เจ้าชายปาหงั (Assassination)ใช้สีเป็นองค์ประกอบในอตัราสว่น

ระหวา่งโทนสีวรรณะอุน่  (Warm tone) กบั โทนสีวรรณะเย็น (Cool tone) ในอตัราสว่น  (1:4), ภาพ

ประจําตอน ปารีสําเร็จวิชาดหูล่ําขัน้สงู (Level Success) ใช้สีเป็นองค์ประกอบในอตัราสว่นระหวา่ง

โทนสีวรรณะอุน่ (Warm tone) กบั โทนสีวรรณะเย็น (Cool tone) ในอตัราสว่น  (1:2), ภาพประจําตอน

การชบุชีวิตเจ้าชายราไว  (The Coming of Kraben) ใช้สีเป็นองค์ประกอบในอตัราสว่นระหวา่งโทนสี

วรรณะอุน่(Warm tone) กบั โทนสีวรรณะเย็น (Cool tone) ในอตัราสว่น  (2:3), ภาพประจําตอนเปิด

เร่ือง (Opening) ใช้สีเป็นองค์ประกอบในอตัราสว่นระหวา่งโทนสีวรรณะอุน่ (Warm tone) กบั โทนสี

วรรณะเย็น(Cool tone) ในอตัราสว่น (2:3) 

 กลุ่มท่ี 3 ใช้โทนสีวรรณะอุน่  (Warm tone)และใช้โทนสีวรรณะเย็น (Cool tone) เป็น

องค์ประกอบหลกัเทา่กนั  ซึง่พบวา่ภาพประจําตอน ลงักาสกุะ  (Langkasuka) และภาพประจําตอนยะ

รังบกุชว่ยตวัประกนัและการล้างแค้นของปา รี (Invasion) ใช้สีเป็นองค์ประกอบในอตัราสว่นระหวา่ง

โทนสีวรรณะอุน่ (Warm tone) กบั โทนสีวรรณะเย็น(Cool tone) ในอตัราสว่นท่ีเทา่กนั 
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2.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสัมพันธบท 

การนําเสนอข้อมลูจากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสมัพนัธบท ของการทํางานเช่ือมโยงกนั

ระหวา่งองค์ประกอบหลกัของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ในภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั 

(Queens of Langkasuka) ผู้ วิจยัจะนําเสนอข้อมลูในประเดน็ท่ีมีความเช่ือมโยงกนัระหวา่องค์ประกอบหลกั

ของดนตรีกบัองค์ประกอบหลกัของภาพ ท่ีทํางานพร้อมกนั  (Synchronization) ไปตามลําดบัตอน

ตอ่ไปนี ้

 องค์ประกอบด้านสัมพันธบททัง้หมด 12 สัมพันธบท  

 จากการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านสมัพนัธบททัง้หมด 12 สมัพนัธบทสามารถจําแนก

ตามวิธีการทํางานร่วมกนัระหวา่งภาษาภาพยนตร์และเสียงดนตรีประกอบได้เป็น 14 กลุม่ดงันี ้

  กลุ่มท่ี 1.  การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบั องค์ประกอบทางด้าน

ขนาดของภาพ 

  กลุ่มท่ี 2.  การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทางด้านการ

ดําเนินมมุกล้อง 

  กลุ่มท่ี 3.  การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทางด้านการ

ใช้โทนแสงและทิศทางของแสง 

  กลุ่มท่ี 4.  การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทางด้านการ

ใช้โทนสี 

  กลุ่มท่ี 5.  การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัอากปักริยาของตวัละคร  

  กลุ่มท่ี 6.  การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัการแสดงออกทางสีหน้า

ของตวัละคร 

  กลุ่มท่ี 7.  การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์ด้วยการส่ือแทนเสียงทาง

นามธรรม 

  กลุ่มท่ี 8.  การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัการขยายความสําคญั 

  กลุ่มท่ี 9.  การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัการสร้างภาพลกัษณ์ 

  กลุ่มท่ี 10. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัการเช่ือมตอ่ภาพ 

    กลุ่มท่ี 11. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัความต้องการสร้างบรรยากาศ 

    กลุ่มท่ี 12. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัการเลา่เร่ือง 

    กลุ่มท่ี 13. การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัการส่ือสารทางกายด้วย

ภาษาสายตาและภาษามือของตวัละคร 

    กลุ่มท่ี 14. การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัอารมณ์ความรู้สกึ 
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  โดยสมัพนัธบท ทัง้หมด สามารถลําดบั ความสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งภาษาภาพยนตร์และ

เสียงดนตรีประกอบทัง้ 12 ตอนท่ีนํามาวิเคราะห์  โดยพบวา่การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบั

อากปักริยาของตวัละคร ซึง่ประกอบไปด้วย 28 วิธีการเช่ือมโยง มากท่ีสดุ รองลงมาตามลําดบัด้วยการ

ใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัการขยายความสําคญั  ซึง่ประกอบไปด้วย 20 วิธีการเช่ือมโยง 

การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัความต้องการสร้างบรรยากาศ  ซึง่ประกอบไปด้วย 14 วิธีการ

เช่ือมโยง  การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัอารมณ์ความรู้สกึ  ซึง่ประกอบไปด้วย 14 วิธีการ

เช่ือมโยง การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัการสร้างภาพลกัษณ์  ซึง่ประกอบไปด้วย 13 วิธีการ

เช่ือมโยง  การใช้องค์ประกอบข องดนตรี สมัพนัธ์กบั องค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้อง  ซึง่

ประกอบไปด้วย 12 วิธีการเช่ือมโยง  การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบั องค์ประกอบทางด้าน

การใช้โทนแสงและทิศทางของแสง ซึง่ประกอบไปด้วย 10 วิธีการเช่ือมโยง  การใช้องค์ประกอบของ

ดนตรี สมัพนัธ์ด้วยการส่ือแทนเสียงทางนามธรรม  ซึง่ประกอบไปด้วย 10 วิธีการเช่ือมโยง การใช้

องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัการส่ือสารทางกายด้วยภาษาสายตาและภาษามือของตวัละคร    

ซึง่ประกอบไปด้วย  9 วิธีการเช่ือมโยง  การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทางด้าน

ขนาดของภาพ  ซึง่ประกอบไปด้วย 9 วิธีการเช่ือมโยง  การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบั การ

เช่ือมตอ่ภาพ สมัพนัธ์กบัการแสดงออกทางสีหน้าของตวัละคร  ซึง่ประกอบไปด้วย 4 วิธีการเช่ือมโยง  

การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัการเลา่เร่ือง  ซึง่ประกอบไปด้วย 4 วิธีการเช่ือมโยง  โดยท่ีการ

ใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนสี จะเป็นการเช่ือมโยง กบัสร้าง

บรรยากาศองค์รวมของทกุความสมัพนัธ์ร่วมกนัระหวา่งภาษาภาพยนตร์และเสียงดนตรีประกอบ 

 ซึง่วิธีการสนบัสนนุกนั ระหวา่งภาษาภาพยนตร์และเสียงดนตรีประกอบ เป็นไปในลกัษณะ

วิธีการเดียวกนักบับทสนทนา  (Dialogue) โดยการส่ือสาร (Communication) ตอ่กนัท่ีมีวิธีการใน

รูปแบบเฉพาะของตวัเองโดยสามารถแบง่ได้เป็น 2 รูปแบบคือรูปแบบท่ี 1 การชว่ยกนัเลา่เร่ืองและ

รูปแบบท่ี 2 การชว่ยส่ือความนยั ดงันี ้

  รูปแบบท่ี 1 การชว่ยกนัเลา่เร่ือง ประกอบด้วย การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์

กบัอากปักริยา  การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัการขยายความสําคญั การใช้องค์ประกอบ

ของดนตรีสมัพนัธ์กบัการเช่ือมตอ่ภาพ สมัพนัธ์กบัการเลา่เร่ือง  

  รูปแบบท่ี 2 การชว่ยส่ือความนยั ประกอบด้วยการใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์

กบัอารมณ์ความรู้สกึ การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัการส่ือสารทางกายด้วยภาษาสายตา

และภาษามือของตวัละคร  สมัพนัธ์ด้วยการส่ือแทนเสียงทางนามธรรม   การใช้องค์ประกอบของดนตรี

สมัพนัธ์กบัการสร้างภาพลกัษณ์  การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัความต้องการสร้างบรรยากาศ  

การใช้องค์ประกอบของดนตรีสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทางด้านการดําเนินมมุกล้อง  การใช้องค์ประกอบ
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ของดนตรีสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทางด้านการใช้โทนแสงและทิศทางของแสง การใช้องค์ประกอบของ

ดนตรีสมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทางด้านขนาดของภาพ  การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัการ

แสดงออกทางสีหน้าของตวัละคร การใช้องค์ประกอบของดนตรี สมัพนัธ์กบัองค์ประกอบทางด้านการ

ใช้โทนสี  

 ดงันัน้จงึสามารถสรุปได้วา่บทบาทของดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั ให้

ความสําคญักบัการส่ือสาร (Communication) ตอ่กนัระหวา่งภาษาภาพยนตร์และเสียงดนตรีประกอบ 

ด้วยวิธีการชว่ยส่ือความนยั เป็นหลกั โดยมีวิธีการชว่ยกนัเลา่เร่ือง เป็นการสนบัสนนุ 

 

อภปิรายผล 

 จากการวิจยัการวิเคราะห์ดนตรีประกอบภาพยนตร์: กรณีศกึษาภาพยนตร์เร่ือง ”ปืนใหญ่จอม

สลดั” ประพนัธ์โดยชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์  โดยนําเสนอข้อมลูจากเอกสารท่ีเก่ียวข้องตลอดจนการ

เก็บข้อมลูภาคสนามด้วยการสมัภาษณ์ด้านประวตัแิละการนําบทเพลง ดนตรีประกอบภาพยนตร์  ท่ี

ประพนัธ์โดยชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ มาวิเคราะห์องค์ประกอบด้านตา่งๆ ทําให้ผู้ วิจยัทราบถึงเร่ืองราว

และนํามาพฒันาเป็นองค์ความรู้ใหมใ่ห้กบัผู้ วิจยัได้มากนานบัประการ  

 จากการศกึษาด้านประวตัแิละผลงาน โดยการสมัภาษณ์แสดงให้เห็นได้วา่ ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ 

เป็นบคุคลท่ีมีคณุสมบตัขิองความชา่งสงัเกต สามารถอธิบายเปรียบเทียบองค์ความรู้ตา่งๆ แล้วถ่ายทอด

ความจากองค์ความรู้ตา่ง ท่ีๆซบัซ้อน จนกลายเป็นเร่ืองงา่ยในการทําความเข้าใจ  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์

เป็นบคุคลท่ีเข้าใจในการทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน และเข้าใจสงัคม รอบด้าน  ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เป็น

บคุคลท่ีมีทศันะคตใินการทํางานศลิปะอยา่ง สนกุอยา่งเป็นธรรมชาติ และมีความสขุกบัปัจจบุนั ขณะ 

รู้จกัประเมินตนเอง แล้วคดิหาวิธีการพฒันาผลงานอยา่งอยา่งมีขบวนการวิธีการคดิงานในรูปแบบท่ี

มีอตัลกัษณ์เฉพาะตวัอยา่งชดัเจน และสร้างโอกาสความเจริญก้าวหน้าให้ตนเอง  

 ด้านวิธีการประพนัธ์ ดนตรีประกอบภาพยนตร์  ของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เป็นไปใน

ลกัษณะวิธีการเดียวกนักบับทสนทนา (Dialogue) โดยการส่ือสาร (Communication) ตอ่กนัท่ีมีวิธีการ

ในรูปแบบเฉพาะของตวัเอง  โดยวิธีการประพนัธ์ ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ือง ”ปืนใหญ่จอมสลดั ” ได้

แบง่เป็นรูปแบบวิธีการถ่ายทอดไว้อยา่งอตัลกัษณ์ทางวฒันธรรมโดยการใช้เคร่ืองท้องถ่ิ นในคาบสมทุร

มลายอูาทิเชน่การใช้ฆ้องหลกัท่ีใช้ในพิธีกรรมตา่งๆของอินโดนีเซีย (Gong Ageng)มาเป็นองค์ประกอบหลกั

ในการดําเนินเร่ืองราว  ซึง่เป็นเสียงท่ีแสดงความเป็นอตัลกัษณ์ให้กบั ภาพยนตร์  ซึง่สอดคล้องกบั   

เกษมสนัต์  พรหมสภุา  (2539 : 212-213) ได้กลา่วถึงดนตรีเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศ ใช้เพ่ือบง่บอก 

กาลเวลา สถานท่ี เหตกุารณ์  หรือ กลุม่วฒันธรรมท่ีสามารถแสดงเอกลกัษณ์ได้โดยการใช้ดนตรีท่ีมี

ลกัษณะเฉพาะตวั  และการส่ือถึงเร่ืองราวเหนือความจริงไว้ด้วยการใช้การสร้างโลกทศัน์ใหมด้่วยการ
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หลอ่เลีย้งด้วยบทเพลงตา่งๆตลอดทัง้เ ร่ืองผสมด้วยเสียง ท่ีได้จากการออกแบบขึน้มาใหมเ่พ่ือส่ือถึง

ลกัษณะเชิงนามธรรมโดยสอดคล้องไปตามสถานการณ์ในภาพยนตร์  ซึง่สอดคล้องกบั บรรจง โกศลัวฒัน์  

(2530: 860-861) ได้กลา่วถึง   เสียงดนตรียงัแตง่เตมิสีสนัให้กบัภาพได้ เพ่ือชว่ยสร้างมิตใิหม ่ เป็นการ

สร้างความรู้สกึใหมท่ี่ดเูหนือความเป็นจริง  เสียงของดนตรีจะชว่ยให้ภาพดไูมเ่ป็นความจริงมากนกั เชน่ 

ภาพยนตร์แบบเทพนยิาย  (Fairy  tail) 

 ชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ได้ประพนัธ์แนวทํานอง ของแตล่ะกลุม่บคุคลในเร่ือง โดยส่ือเป็น

นยัผา่นขบวนการวิธีประพนัธ์แนวทํานอง อาทิเชน่แนวทํานองท่ีเก่ียวข้องกบั 3 ราชินีเป็นกลุม่บคุคล

ชัน้สงูในเร่ือง การสร้างแนวทํานองของ 3 ราชินีจะมีองค์ประกอบหลกัของทํานองเป็นขัน้คู ่ 4 เพอร์เฟค

และขัน้คู ่5 เพอร์เฟคเป็นองค์ประกอบหลกั ชว่ยเสริมอตัลกัษณ์ให้ 3 ราชินี ดสูง่างาม  แนวทํานองท่ี

เก่ียวข้องกบัหมูบ้่านเลดะ่ ซึง่เป็นกลุม่คนท่ีมีความสามคัคี รักอิสระองค์ประกอบหลกัของทํานองเป็น

ขัน้คู ่8 เพอร์เฟคเป็นหลกั โดยท่ีกลุม่โจรสลดัจะพบทํานองท่ีใช้โน้ต เพียงหนึง่ตวัโน้ตหรือมีเพียงเสียงใน

ชว่งเสียงยา่นต่ําเทา่นัน้  ด้านลีลาในการบรรเลงแบง่ลีลาการบรรเลงตามกลุม่ โดยท่ีกลุม่นครลงักาสกุะ 

จะบรรเลงด้วยความบรรจง สว่นกลุม่โจรสลดั จะบรรเลงด้วยความหยาบกระด้าง  เร่ืองของทิศทางของ

แนวทํานอง , ลีลาจงัหวะ , เสียงประกอบบรรยากา ศ, เสียงส่ือสมมตุิ , การเลือกเคร่ืองดนตรี โดยใช้

ชว่งเสียงท่ีเหมาะสมไปกบัอากปักริยาของนาฏกรรมในภาพยนตร์ท่ีมีความสอดคล้องกนัอยา่งเข้าใจ 

อาทิเชน่ การส่ือสารด้วยสายตากบัทศิทางทํานองและการส่ือสารด้วยภาษามือกบัทศิทางทํานอง   

นอกจากนัน้การเข้าใจเชิงจิตวิทยาขององค์ประกอบด้านขนาดภาพ การดําเนินมมุกล้อง ทิศทางของ

แสงและโทนสี ซึง่ในการประพนัธ์ ดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ือง ”ปืนใหญ่จอมสลดั ”ล้วนมีรากฐานทาง

ความคดิ จากความเข้าใจอยา่งลกึซึง้ในงานศลิปะกบัการส่ือสารความหมายเชงิจติวิทยาประกอบคูก่ั น

ไป เสมอ 

 การวิเคราะห์องค์ประกอบด้านดนตรี องค์ประกอบด้านภาพ และองค์ประกอบด้านสมัพนัธบท

โดยละเอียดในงานวิจยันี ้ทําให้ทราบถึง แนวทางในการนําวิธีการและเทคนิคตา่ง  ๆมาใช้ในการประพนัธ์

ดนตรีประกอบภาพยนตร์ ด้วยวิธีการดําเนนิทํานอง  วิธีการเรียบเรียงเสียงประสาน  และความเข้าใจใน

วิธีการส่ือสารในศลิปะของภาพยนตร์ ความเข้าใจในวิธีการส่ือสาร ในเชิงวิทยา ตามโครงสร้างและ

วิธีการของดนตรีประกอบภาพยนตร์ ท่ีสอดคล้องซึง่กนัและกนั ซึง่สามารถสร้างความเป็นเอกลกัษณ์ ใน

การนําดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั  (Queens of Langkasuka) ไปใช้ได้เป็นอยา่งดี   

ตามหลกัการทางวิชาการ  ท่ีมีสว่นเก่ียวข้องกบัการวิจยันี ้  นบัวา่มีคณุคา่ในการท่ีจะนําไปประกอบ

การศกึษา ค้นคว้าและทางด้านการเรียนการสอนในโอกาสตอ่ๆไป  สําหรับ นิสิต นกัศกึษา และบคุคล

ทัว่ไปท่ีสนใจอีกด้วย 
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ข้อเสนอแนะ 

 นอกจากดนตรีประกอบภาพยนตร์เร่ืองปืนใหญ่จอมสลดั  (Queens of Langkasuka) แล้วยงั

มีดนตรีประกอบภาพยนตร์ในผลงานการประพนัธ์ของชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ท่ีนา่สนใจอีกมากมาย 

ซึง่จากการได้รับรางวลัสาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเย่ียมจากหลายสถาบนัของคณุชาตชิาย 

พงษ์ประภาพนัธ์  เป็นการบง่บอกให้เห็นได้วา่คณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ เป็นบคุคลท่ีนบัวา่ประสบ

ความสําเร็จมากท่ีสดุบคุคลหนึง่ในประเทศไทย นอกจากนัน้คณุชาตชิาย พงษ์ประภาพนัธ์ ยงัมีการ

พฒันาความรู้ความสามารถอยา่งไมห่ยดุยัง้จนเกิดแนวทางด้วยวิธีการใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงานท่ี

คงความ เป็นเอกลกัษณ์ในรูปแบบเฉพาะตวั  ซึง่ล้วนแล้วแตมี่บทบาทและความสําคญัท่ีจะสะท้อน

วิธีการถ่ายทอดผลงานศลิปะด้านเสียง ท่ีแทรกอยูใ่นบทเพลงตา่งๆท่ีสามารถสร้างคณุคา่ตอ่สาธารณชน

สืบตอ่ไป 
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ภาพประกอบ  1  ครอบครัว พงษประภาพนัธ ภาพจากดานซาย คุณ วรวุฒิ พงษประภาพันธ  
 คุณ ณิสา สงวนไทย คุณแม สายหยุด พงษประภาพันธ คณุชาติชาย พงษประภาพันธ  
 คุณพอ สุรัชต พงษประภาพนัธ คุณ รังสรรค พงษประภาพันธ และ คุณสุชาดา พงษประภาพันธ 

 
 ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 

 
    



531 
 

 
 

ภาพประกอบ  2  คุณ ชาติชาย พงษประภาพนัธ ชวงประถมศึกษา 
 

 ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  3  คุณ ชาติชาย พงษประภาพนัธ ชวงมัธยมศึกษา 
 

 ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 
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ภาพประกอบ 4  คุณ ชาติชาย พงษประภาพันธ ชวงอุดมศึกษา 
 

ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 5 คุณ ชาติชาย พงษประภาพันธ ในกิจกรรมของชมรมดนตรี 
 

ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 
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ภาพประกอบ 6 ออรแกนเครื่องแรกของคุณ ชาติชาย พงษประภาพันธ 
 

ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 7 คียบอรดซีเควนเซอร(Roland-W 30)เครื่องแรกของคุณ ชาติชาย พงษประภาพันธ  
 

ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 
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ภาพประกอบ 8 การรับรางวลัประกวดแตงเพลงโฆษณาภายใตคําจํากดัความวา “ผูชายไรสารตะกั่ว” 
 

ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 
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ภาพประกอบ 9  คุณชาติชาย พงษประภาพันธ, คุณพอ สุรัชตและคุณแม สายหยุด  พงษประภาพนัธ  
 ถายที่สนามบนิดอนเมืองกอนไปศึกษาตอตางประเทศ 

 
ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 
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ภาพประกอบ 10 คุณ ชาติชาย พงษประภาพนัธ ที่ชัน้เรยีนวทิยาลัยดนตรีเบิรคลี (Berklee College  
 of Music) 

 
ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 11 คุณ ชาติชาย พงษประภาพนัธ ทีห่นาวทิยาลยัดนตรเีบิรคลี (Berklee College of Music) 
 

ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 
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ภาพประกอบ 12  ภาพดานซาย คุณ ภควฒัน ไววทิยะและภาพดานขวาคุณ นนทรยี นมิิบุตร 
 ผูสนับสนนุใหคุณ ชาติชาย พงษประภาพนัธ กาวสูอาชพีนกัประพนัธดนตรีประกอบภาพยนตร 

 
ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 
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ภาพประกอบ 13 คุณ ชาติชาย พงษประภาพนัธ รับรางวลัสุพรรณหงส  
  

ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม) 
 

 
 

ภาพประกอบ 14 ภาพดานซาย คุณมนตทพิย ลิปสุนทร  Vocal Art เร่ืองนางนาก และภาพดานขวา  
 คุณทัศนา นาควัชระ Music Art เร่ืองจันดารา 

 
ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 
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ภาพประกอบ 15 ภาพดานซาย คุณณรงคฤทธิ์ โตสงา และ ภาพดานขวา วงกอไผ Music Artเร่ืองโหมโรง 

 
ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 

 
 

 
 

ภาพประกอบ 16 คุณเปนเอก รัตนเรือง ผูกํากับการแสดงจากภาพยนตรเร่ืองมนตรักทรานซิสเตอร  
 ในปพ.ศ. 2545 

 
ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 
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ภาพประกอบ 17 คุณสุนทร วิชัยลักษณ ผูกํากับการแสดงจากภาพยนตรเร่ืองโหมโรง ในปพ.ศ. 2546 
 

ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 
 

 
 

ภาพประกอบ 18 วงแฮมเมอร กลุมศิลปนไทย-มลายู ผูประพันธบทเพลง บนิหลา ซึง่เปนแรงบนัดาลใจ 
 ในการประพันธแนวทํานองหลักในภาพยนตรเร่ืองปนใหญจอมสลัด 

 

ที่มา:  ชาติชาย พงษประภาพันธ. (2554, ธันวาคม). 
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ภาพประกอบ 19 บรรยากาศการสัมภาษณ คุณ ชาติชาย พงษประภาพนัธ เมื่อวันที ่24 กรกฎาคม 2554 
 

ที่มา:  ธีรเดช แพรคุณธรรม. (2554, กรกฎาคม). 
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ภาคผนวก ข 
 

บทภาพยนตรที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหบทเพลง 
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บทภาพยนตร 
 

ตอน เปดเรื่อง 
 - เพลงเปดเรื่อง (Opening)เปดเรื่องดวยการแนะนํา บริษัทภาพยนตรหรรษาจํากัด ตอดวย
ภาพใตทองทะเลที่อุดมไปดวยฝูงปลานานาชนิด 
 

คําบรรยายเลาเรื่อง 
 “ เมื่อ 400 ปกอน รายาฮีเจา ปกครองลังกาสุกะดวย
ความเขมแข็งแตละแควนรอบดานพรอมกลุมกบฏและโจรสลัด

ตางๆ ลวนหมายทีจ่ะยึดครองแควนอนัมัง่คั่งแหงนี ้ป พ.ศ. 2136 
ยานิส บรี ปราชญแหงอาวุธชาวดัชท พรอมศิษยเอกชาวจีนนาม 
ล่ิมเคี่ยม เดนิทางมาลงักาสกุะเพื่อมหาปนใหญอาวุธทีด่ีที่สุดไป
ถวายรายาฮีเจา เพื่อปองกนับานเมือง  แตกลับถูกกลุมโจรสลัดที่
นําโดย  อีกาดาํจอมสลัดที่มวีิชาดหูลําอนัแกกลาตีชิงมหาปนใหญ
จึงทาํใหเรือฮอลลันดาระเบดิ ยานิส บรี ถงึแกความตาย  กระบอก
ปนใหญจมสูกนทะเล” 

 
 - ข้ึนตัวหนังสือแนะนําชื่อเร่ือง “ปนใหญจอมสลัด”เชื่อมตอดวยภาพ  พระอาทิตยข้ึน ยามเชา 
กลุมชนหมูบานชาวเลพายเรือออกทะเล แลวพบสภาพเรืออับปาง ในทะเล  พบศพของชายผูหนึ่ง  ที่ใน
ออมแขนกอดเด็กทารกที่ยังมี ชิวิตอยูบนกระดานของเรือที่อับปาง  

ตอน หมูบานชาวเผาเลดะ  
 - เปดภาพที ่วถิชีีวิตของหมูบานชาวเล  
 - เพลงเปดตวัหมูบานชาวทะเล 
 - ปารี(12ป) พรอมเพื่อนๆวิ่งกรูเขามาหา ล่ิมเคี่ยม  นักประดิษฐประจําหมูบานชาวเลเพื่อที่จะ
ขอทดลองเลนสิ่งประดิษฐชิ้นใหม ซึ่งมีลักษณะคลายเครื่องรอน 

 

ปารี  “พี่เคี่ยม  ขอขาบินดวยซ”ิ

ล่ิมเคี่ยม “เฮย… เจานะยังเด็กไป”
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ปารี  “เด็กนี่แหละดีตัวเบาบนิไดงายดวย”

ล่ิมเคี่ยม “ไมเอาดวยหรอก ถาเจาเปนอะไรขึ้นมา ลุงอันยาของเจาเลนขา
ตายแนเลย ลุงเจานะดุยิง่กวาฉลามอีก” 

   
 - ล่ิมเคี่ยมทดลองสิ่งประดิษฐใหม วิ่งไปที่ทาน้ําเตรียมจะบิน ชวงแรกก็ทําทาทางจะดีอยู แต
ไมนานปกก็หักลง จึงตกลงกลางทะเล 

ตอน มิตรและศัตรูของนครลังกาสุกะ 
 - ภาพจากมุมสูง   เห็นเกาะลงักาสุดพรอมกับมหานครลงักาสกุะ 
 - เพลงเปดตวันครลังกาสุกะ 
 - ภาพในทองพระโรง  คณะทตูจากประเทศตางๆกําลงัเขาเฝาพระราชนิ ี
 

ทหาร “เปดตัวคณะราชทูตจากญี่ปุน”

ยะหริง่ “ยะรัง เจามาทําอะไรทีน่ี”่

ยะรัง “ทานพอ  ขาเอาชนะการประลองคัดเลือก เลยไดเลื่อนมาเปน
ทหารองครักษชั้นในทานคงประจําที่อยุธยานานจนเกนิไป” 

ยะหริง่ “ยังหนุมอยูแทๆเจากบักาวหนาไดรวดเร็วขนาดนี“้ถาแมเจายงัมี
ชีวิตอยู คงดีใจ” 

ยะรัง “สําหรับขา การไดรับใชลังกาสุกะ ถือเปนเกียรติ์แกชีวิต 
เชนเดียวกับทานพอ” 

ทหาร  “เปดตัวคณะราชทูตจากเอเดน”

  
 - อีกาดําพรอมกับบีลัง คนรัก ปลอมตัวเปนคณะทูตจากเอเดนเขาเฝา เพื่อจะลอบปลง    
พระชนมราชินี แตตองลมเหลวเมื่อถูกขัดขวางโดย ยะรังองครักประจําตัวราชินี บีลังถูกยะรังสังหาร 
อีกาดําหนีเอาตัวรอดไปไดพรอมกับความแคนแตยะรังก็ตองแลกกับการเสียโฉม ดวยลูกดอกอาบยาพิษ
ของบีลัง เพราะเอาตัวเขาคุมกันพระราชินี 
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ตอน วิชาดูหลําและการเจริญวัยของปารี 
 - เพลงประกอบการบรรยายเกี่ยวกับวิชา ดหูลํา 
 - ตัดภาพมาที่กลุมของเจาชายราไว พรอมกับอีกาดํากําลังเตรียมการอะไรบางอยางโดยใชวิชา
ดูหลําฟงเสียงปลาใตน้ํา 
 - ภาพตัดกลับมาที ่อันยากาํลงัสอนวิชาดหูลําใหกับปารี 
 

อันยา “วิชาดหูลํา มี 3 ข้ันใหญ 9 ข้ันยอย  3 ข้ันแรกที่เราจะสอนใหเจา 
เปนการแยะเสียงของปลาออก รูวาชนิดไหนเปนยงัไง สัมผัสรู
อากาศ อุณหภูมิ ความชื้น กระแสน้ํา กระแสลมที่มาสมัผัสราง รู
ความสัมพันธระหวางปลากบัดินฟาอากาศ อานความรูสึกของ
ปลาออก ทําใหรูทิศทางน้าํและรูแหลงปลา รูจากปลาวาเมื่อไหร
ฝนจะตก     3 ข้ันที ่2 เจาจะสามารถสงพลงัเสียง ดูหลาํ แว
กน้ําออกไปควบคุมปลา บงัคับใหมันทําสิง่ที่เจาตองการ หรือทาํ
รายศัตรู จิตเชือ่มกันทางทะเล     เจาตองฝกวิชา ดูหลาํขัน้สูง เจา
จะสามารถสื่อสารกับปลาได มีแตอาจารยกระเบนขาวเทานัน้ที่
จะสอนเจาได” 

  
 - อีกาดํา พยายามดําน้ําลงไปใตทะเลลึกเพื่อคนหาอะไรบางอยาง(มหาปนใหญ)แตผูที่จะทํา
เชนนั้นไดจําเปนจะตองมีวิชา ดูหลํา ที่แกกลามากๆ จึงทําใหอีกาดํา ถึงกับกระอักเลือด 
 - ภาพตัดมาที่ หมูบานชาวเล ปารี(ตอนโต) โผลข้ึนมาเหนือผิวน้ํา  พรอมกับกลาวกับอันยา
และบินตัง 
 - เพลงที่แสดงถงึกาลเวลาชวง ปารีวยัเด็ก ไปสู ปารีในวัยหนุม 
 

ปารี “ฝูงโลมาจีนอยูขางหนานีเ้องเดี่ยวขาจะไปตอนรับมัน” 

    
- ปารีหยิบปลาดาวมายัดใสมอื บินตัง พรอมทั้งพูดวา 
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ปารี “บินตัง ขาขอให “
 

 
- บินตัง ยิ้มอยางมีความสุข  
- ดนตรีบรรเลงตอ 

 
ตอน พันธมิตรแหงนครลังกาสุกะ 
 - เปดภาพในมุมกวาง แสดงการมาเขาพบของบรรดาหัวเมืองตางๆโดยทางเรือตางๆ ทยอยมาเขา
เฝากันมิขาดสาย 
 - รายาฮีเจา สนทนากับ ฟานเดอรเวียร,องคหญิงบิรู สนทนากับ ลิ่มกอเนียว(นองสาว       
ล่ิมเคี่ยม มาเพื่อตามหา ล่ิมเคี่ยมที่พรากจากกันมานาน) 
 - ดนตรีแสดงการบงบอกสถานที่ นครลังกาสุกะ และ แสดงการเชื่อมโยมในพระอัฉริยภาพ
ของ รายาฮีเจา องคหญิงบิรู ดานการทูต  
 - ดนตรีมีการใชการแทรกเครื่องดนตรีผสมเขาไปดวย โดยดนตรีเปนตัวชวยเสริมบรรยากาศให
ถึงสถานที่ตางๆเชน ประเทศจีน 
 - ภาพตัดกลับมาที่ทองพระโรง องครายากําลังตอนรับบรรดาทูตและแขกจากนานาประเทศ
ที่มาเขาเฝาอยางเนืองแนน (แสดงใหเห็นความสามารถดานการทูตของรายาฮีเจาและองคหญิงบิรู 

 
ตอน พันธมิตรสลัดญี่ปุนลอบปลงพระชนมเจาชายปาหัง 
 - ตัดภาพกลับมาที่  นครลังกาสุกะ ณ หองบรรทมของเจาชายปาหัง กลุมนนิจานักฆา (พวกวาโกะ)  
บุกรุกเขามา หวงัลอบสังหารเจาชายปาหงั แตเจาชายปาหงั ไหวตัวทนั และไดรับความชวยเหลือจาก ยะรัง 

- คิวบู   สุดทาย  ยะรังและพวกเจาชายปาหงัสังหาร   กลุมนินจาจนหมดสิ้น 
 

ยะรัง “องคชายหลบไปกอน”

 
 - ดนตรีประกอบมีลักษณะเปนดนตรีประเภท Percussion เปนหลักและมีการแยกผสมดวย
เครื่องดนตรีญี่ปุน อยูในฉากดวย 
 - ยะรังตอสูกับกลุมนินจา จากในหองจนชนะและตามออกมาจนถึงดานนอกมีนินจาที่คาดวา
จะเปนหัวหนานินจา     
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 - ดนตรีเสริมจินตนาการณของหัวหนานินจา ดวยเสียงขลุยญี่ปุน 
 - ยะรังตอสูจนเอาชนะได และตองแปลกใจที่เจาชายปาหัง เล็งปลายกระบอกปนมาที่ระยัง 
แลวยิง  ความจริงปรากฏวา เจาชายปาหัง ตองการชวยปองกันยะรัง  ใหพนภัยจากศัตรูที่กําลังจะลอบ
ทําราย ยะรังจากดานหลัง 
 - ดนตรีชวยทําใหรูสึกลุนระทึกในชวง เจาชายเล็งปนมาที่ยะรัง และคลายเมื่อความจริง
ปรากฏ 
 
ตอน การจากไปชั่วนิรันดของบินตัง 
 - ตัดภาพกลับมาที่  ปารี  ซึ่งโดนจับถวงน้ํา ในขณะที่เขากําลังจะหมดลมหายใจ อยูนั้นสิ่งที่
เขาไมปรารถนาจะไดเห็นก็พลันปรากฏตอหนาเขานั่นคือศพของ บินตังคนรักซึ่งจมอยูใตน้ํา 
 - ดนตรีในตอนนี้ จัดวาเศราที่สุดในเรื่อง  
 - ดนตรีประพันธโดยใช ทํานองที่เศรา ประกอบลีลาการบรรเลงคลายการสะอื้น 
 - ปารีพบสรอยคอที่เปนเครื่องหมายแทนใจ ระหวางพวกเขาทั้งสองคน ในชวงเวลานั้นเอง
พลังแหงความโกรธแคนจึงทําใหปารีระเบิดพลังของวิชาดูหลําที่ซอนอยูในตัวเขาออกมาจนสามารถรับรู

กันไดโดยทั่วทองทะเล โดยเฉพาะกระเบนขาวและอีกาดําซึ่งรับรูอานุภาพนี้เปนอยางดี 
 - ดนตรีเปลี่ยนลีลาการบรรเลง แสดงใหเห็นพลังอํานาจที่ระเบิดมาภายในตัวปารี (เกิดเปน
ทํานองหลักประจําเรื่องที่บงบอกถึงอํานาจที่เหนือพลังอํานาจทั้งปวง) 
 - อีกาดําและกระเบนขาวตางรับรูถึงอานุภาพแหงพลังอํานาจนี้ไดเปนอยางดี จนกระเบน
ถึงกับกลาวชื่อของ “ ปารี”  ข้ึนมาทันที 
 
ตอน ปารีสําเร็จวิชาดูหลําข้ันสูง 
 - ปารีสําเร็จวิชาดูหลําจนสามารถบังคับปลาทุกชนิดทั้งนอยและใหญไดดังปรารถนา  
กระเบนขาวและอูงู มองดูอยางชื่นชม 
 - ดนตรีการสําเร็จวิชาดูหลําขั้นสูง อารมณเพลงคลายการแสดงความยินดีเครื่องดนตรีที่ใช 
ประกอบดวย Human Voice, เสียงปชวา,กาเมลัน กลอง,ฉาบ ทํานองที่ใชเปน ทํานองหลักทํานองหนึ่ง
ของเรื่อง 

 

กระเบนขาว “เมื่อเขาสําเรจ็วิชาดหูลําขัน้ทีห่กก็หมดหนาที่ขาแลว ข้ันสูงขึน้ไป
กวานี้เขาตอง เรียนดวยตัวเขาเอง” 
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ตอน ยะรังบุกชวยตัวประกันและการแกแคนของปารี 
 - ยะรังแอบซุมนําทหารจากลังกาสุกะ เพื่อหมายจะชวยตัวประกันที่กลุมโจรสลัดจับมาขังไว 
(ล่ิมเคี่ยม และนองสาวของลิ่มเคี่ยม) 
 - ดนตรีประกอบมีลักษณะเปน Percussion ผสมกันกับเสียงเครื่องสาย  (String Section)
โดยมิไดเนนเปนทํานอง เปนแสดงออกทางดานเทคนิคทางการบรรเลงเชน การเคลื่อนจากเสียงหนึ่งไป
ยังอีกสียงหนึ่งอยางตอเนื่อง (Glissando) หรือ การใชโนตโหยหวน (Portamento) และยังผสมดวย
เสียงดนตรีสังเคราะห (Synthesizer) อีกดวย 

 

ยะรัง “พวกทานจัดการวางระเบิดดานนอกใหเรียบรอย ” 

ทหาร “พวกเราไป”

 
 - ดนตรีประกอบชวยเสริมให ภารกิจดูแข็งแรงมากขึ้น โดยการใชเทคนิคการขยายความดัง
ของเสียง (Crescendo) 
 - ในฉากนี้เปนฉากการตอสู ดังนั้นจึงจะมีเสียงปรากฏในฉากจะมี 3 ลักษณะไดแก เสียงจาก
บทสนทนา, เสียงดนตรี, เสียง Foley Effect เสียงปน, เสียงลูกปนกระทบสิ่งของ, เสียงมีดดาบ, เสียง
มีดดาบชวงฟน แทงเขาไปในรางกาย เสียงตีเกราะสัญญา และเสียง อุทานตางๆเปนตน  
 

โจรสลัด “ใครวะออกไปดูซิ”

 
 - ในขณะที่มีการตอสูกัน ล่ิมเคี่ยมทราบวาทหารจากฝายลังกาสุกะมาชวยเหลือ จึงมุงตรงไป
เพื่อชวยนองสาวของตนในทันทีดนตรีมีการเพิ่ม Percussion ประเภทโลหะเชน ฉ่ิง และภาพตัดมาที่ 
ปารีและองคหญิงอูงู ที่หลบอยูดานบนของถ้ําลิ่มเคี่ยมบุกเขาไปในคุกที่ขังนองสาวของตนเอาไว 
 - ดนตรีชวงนี้มีการเปลี่ยนโทน โดยตัดเสียง Percussion ออกไปแลวเปลี่ยนมาเปนเสียงดนตรีที่
มีลักษณะการลากเสียงยาว (Hold Notes) และเสียงดนตรีประเภทดนตรีสมมุติ (Music Sound Design) 
 - ล่ิมบุกเขามา จนมาพบภาพแหงทุกขที่ในชีวิต เมื่อพบวานองสาวของตนไดตัดสินใจลาจาก
โลกไปเสียแลว 
 - ดนตรีประเภทเครื่องสาย (String Section) บรรเลงในลักษณะมาแลวหายสลับไปมา คลาย
กับการแทนความรูสึกภายในจิตใจของลิ่มเคี่ยม  นอกจากนั้นยังนําเอาเสียง Human Voice มาสราง
เปนทํานอง เสริมความรูสึกเศราและสะเทือนใจอีกดวย 



549 
 

ล่ิมเคี่ยม “ โธ นองพี ่” (สายตามองลงไปที่พืน้), (ล่ิมเคี่ยมเก็บสายสรอย
ประคําของนองเอาไปเปนที่ระลึก) 

ยะรัง “คุณชายลิ่ม      เราตองไปแลวเร็ว ”

 
 - ภาพตัดมาที่ปารีและองคหญิงอูงู ตอสูกับกลุมโจรสลัด ปารีไดพบกับคนที่เขาแคนที่สุด คือ
คนที่ฆาและขมขืนภรรยาของเขา  ปารีจึงมุงตรงเขาไปโดยหมายจะแกแคน   โจรใชปนยิ่งถูกที่แขนของ
ปารี และดวยอํานาจพลัง ดูหลํา จึงทําใหปารีมีพลังที่เหนือมนุษย กระสุนปนไมสามารถทําอันตราย
ใดๆตอปารีได   ปารีสังหารโจรผูนั้นอยางโหดรายคลายคนที่เสียสติ (มีภาพเหตุการณในอดีตเมื่อคร้ัง
เหตุการณจากไปของภรรยา  ปรากฏใหเห็น) 
 - ดนตรีมีเสียง Human Voice โทนต่ําๆและสูงๆแบบโหยหวนผิดธรรมชาติ (คลายกับดนตรีที่
ใชที่เกาะกระเบน) แสดงพลังวิชา ดูหลํา ดานมืด เสียงที่ใชเชื่อมตอสลับฉากเหตุการณในอดีต 
 

องคหญิงองูู “ปารี   ปารหียดุ ปารีพอที  ปารีขารักทานนะ” (ปารี คอยๆสงบลง 
แลวกอดองคหญิงองููเอาไว) 

ยะรัง “องคหญิงองู”ู

ปารี “องคหญิง?”

องคหญิงองูู “อยาพึง่พูด  เรารีบไปจากทีน่ี่กนัเถอะ”

 
 - ดนตรี Percussion บรรเลงตออีกครั้ง 
 - กลุมยะรัง ปารี ล่ิมเคี่ยม และองคหญิงอูงู แอบหลบหนีออกจาก ซองโจรเจาชายราไวและ
อีกาดํากลับเขามา พบกับกลุมของยะรังเขาพอดี ยะรังจึงขู กับอีกาดํา วาอยา เขามามิฉะนั้นจะจุดระเบิด
ที่ฝายลังกาสุกาไดวางเอาไวกอนหนานี้ อีกาดําอาศัยตอนที่ยะรังเผลอ จึงเปดฉากยิง ยะรังจนยะรัง
ไดรับบาดเจ็บ ปารีรีบสงยะรังขึ้นบนเรือ  และอีกาดําก็ยิ่งไป ที่ปารีจนทําใหปารีไมสามารถจะหนีไป
กลับเรือไดทัน 
 

องคหญิงองูู “ปารี ปารี ปารี”(รองไห)
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 - ปารี เผชิญหนาสูกับเจาชายราไวและอีกาดํา ดวยพลังวิชาดูหลํา จนสะเทือนไปทั่วทองทะเล 
รับรูไปถึงกระเบนดํา ดวยพลังดูหลําทําใหระเบิดที่วางไว ระเบิดทุกๆอยางที่อยูที่นั่นสงผลใหปารี
กระเด็นตกลงไปสูทองทะเล 
 - ดนตรีทํานองประจําของวชิาดูหลําบรรเลงและเสริมดวยการออกแบบเสียงของพลงัดูหลํา 
 

องคหญิงองูู “ไม ปาร”ี(รองแสดงออกถึงความเสยีใจ)

 
 - ดนตรีทํานองประจําของวิชาดูหลําบรรเลงและเสริมขยี้อารมณดวยเสียงป โดยทํานองที่ใช
บงบอกถึงเอกลักษณของชาติพันธอยางชัดเจน 
 - ปารีคอยๆจมลงสูทองทะเล อยางชาๆ มกีระเบนยกัษมีรับรางของปารีไปสงที่ สดือทะเล 
 - เสียงดนตรีที่มีลักษณะการลากเสียงยาว (Hold Notes) และเสียงดนตรีประเภทดนตรี
สมมุติ (Music Sound Design) โดยใชเสียง Human Voice คุมโทนไว 
     
ตอน การชุบชีวิตเจาชายราไว 
 - ตัดภาพกลับมาหลังจากการตอสูบนเกาะอีกาดําจบลงดวยการบาดเจ็บลมตายทั้งสองฝาย 
กระเบนขาวซึ่งถึงเดินทางมาถึงหวังจะยุติศึกใหทันเวลาเพราะยังไงเสียเจาชายราไว แทจริงแลวคือลูก
ชายของตนที่ลอบไดเสียกับนางสนมขององคกษัตริยแตกระเบนขาวมาชาไปภาพที่ตัวเองไดเห็นนั้นคือ

ศพของเจาชายราไว ดวยความเสียใจและโกรธแคนทําใหกระเบนขาวไมสามารถควบคุมตัวเองไดพลัง
ดานมืดเขาครอบงําทันทีจึงทําใหกลายรางเปนกระเบนดําและไดมอบพลังดูหลํา ตอชีวิตใหเจาชายราไว 
อีกครั้ง 
 - ดนตรีในฉากนี้เปนดนตรีที่เนนในการออกแบบเสียง(Sound Design)โดยเทคนิคการ     
เรโซแนนซ (Resonant) ของเสียงประเภทระฆัง (Bell), เสียงลม, เสียงนก 
 - ดนตรีชวงที่ราไวและกระเบนขาวเอื้อมจับมือกัน ดนตรีลักษณะใหฉงนทางความคิด โดยใช 
Vibraphone และ Human Voice ประครองอารมณไว 
 - เมื่อความจรงิปรากฏ แสดงความสัมพันธวากระเบนขาวและเจาชายราไวเปนพอลูกกัน 
 - ดนตรีใชเสียง Human Voice ทําหนาที่บรรยายความรูสึก 
 - กระเบนขาว เปลี่ยนเปน กระเบนดํา และการยอนเหตุการณอดีตของกระเบนดําและเจาชายราไว 
 - ดนตรีประเภทเสียงสมมุติ(Sound Design)กลับมามีบทบาทเชนการใชเสียงของพลังแหง 
ความเกลียดชัง,ความชั่ว และการใชเสียงหัวใจเตนสื่อความการชุบชีวิตเจาชายราไว 
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ตอน เปดสงคราม 
 - ดวยการชวยเหลือของกระเบนดําผูมีวิชาดูหลํา ขั้นสุดยอดทําใหพวกของเจาชายราไว 
สามารถกูมหาปนใหญขึ้นมาได บัดนี้กองกําลังของเหลาพันธมิตรสลัดกําลังบุกประชิดลังกาสุกะ
เขามาแลว 
 - ภาพตัดกลับไปที่ นครลังกาสุกะ บัดนี้ทุกคนเตรียมพรอมที่จะออกศึก รวมทั้งองครายาและ
เจาหญิงบิรูในชุดนักรบ 
 - ดนตรีประกอบระหวางการทําสงคราม ดนตรีมีการประพันธที่ใชขนาดของวงดนตรีที่ใหญมาก 
มีเทคนิคทางดนตรีมากมาย เสียงตางๆในภาพยนตรเชนเสียงดนตรี,เสียง Foley Effect,เสียงสนทนา 
ลวนทํางานสรางเสริมบรรยากาศทั้งสิ้น มีการใชทํานองหลักมาขยายสรางเสริม (เพลงใหญมากๆ) 
 

ทหาร “กองทพัสลัดบุกประชิดเมืองแลวพะยะคะ”

องครายาฮเีจา “ทานยะรงั ขาศึกจํานวนมากขนาดนี้เราตองยิงสกัดไวอยาใหข้ึนบก
ได” 

ยะรัง (ยะรัง เตรียมสั่งการยงิปนใหญทนัท ีตามคําบัญชาขององคราย)       
“ทหารปนใหญเตรียมพรอมยิง” 

 
 -  ทั้งสองฝายตางเปดศึกยงิปนใหญใสกนัทันท ี

  
ตอน ปดเร่ือง 
 - ภาพตัดกลับมาที่ พิธีศพขององครายาฮีเจาและตอดวยภาพการขึ้นครองราชยขอองคหญิง
บิรู ซึ่งกลายเปนองครายาองคตอไป 
 - จบที่ภาพใตทองทะเล ซากของเรือโจรสลัดและมหาปนใหญจมอยูพรอมกับเสียง ในคําที่
กระเบนขาวเคยกลาวไว “เมื่อใดที่เจาสละทุกสิ่งจิตใจที่วางเปลาจะทําใหกายของเจาเปนหนึ่งเดียวกับ
ทะเล” 
 - จบเรื่อง 
 - ดนตรีสรุปเร่ือง 
 - ดนตรี End Credits (ดนตรีภายในเรื่องบางชวงตอนนาํมารอยเรียงใหม) 
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