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Performing across dialects: Interpretation of 
‗Mayuraphirom‘ on Viola and Piano 

 

ศุภพรสุวรรณภักด ี

สถาบันดนตรีกัลยาณวิัฒนา 
 

บทคัดย่อ 

 การตีความการบรรเลงบทเพลงมยุราภิรมยแ ผานการ
บรรเลงโดยวิโอลาและเปียโนของผูวิจัย ไดใหความสําคัญกับ
การศึกษากระบวนการเรียนรูบทเพลงดวยวิธีการฟใง และบรรเลงซํ้า 
ซ่ึงคลายกับการตอเพลงในดนตรีไทย และจะนําไปสูการสราง
ความคุนเคยใหกับแนวทางการบรรเลง และสรางใหเกิดสําเนียงเสียง
ใหมๆ บนเครื่องดนตรีตะวันตก  กอนการวิเคราะหแบทเพลงโดยใช
เทคนิควิธีของดนตรีตะวันตก การประยุกตแเอาเทคนิควิธีการบรรเลง 
สําเนียงเสียงของดนตรีไทย มาผสมผสาน และเทียบเคียงกับเทคนิค
วิธีการในการบรรเลงของดนตรีตะวันตก อันจะนําไปสูการสรางสรรคแ 
เรียบเรียงบทเพลง ที่มีความซับซอนในการบรรเลงมากขึ้นได 

 นอกจากนี้ ผูวิจัย ยังไดประยุกตแเอาแนวทางในการเรียบ
เรียงและการบรรเลงจากดนตรีตะวันตก มาใชในการตีความบทเพลง 
ซ่ึงรวมไปถึงการตีความใหมในมิติของ เทคนิควิธีในการบรรเลง เวลา 
ความดังเบา จากการศึกษาที่เนนการตีความ ประยุกตแ และผสมผสาน
แนวทางการสรางสรรคแสองวัฒนธรรมนี้ จะเป็นการประสานกระบวน
วิธีในการเรียนรูและสรางสรรคแดนตรี ที่จะนําไปสูการเรียนรูวิธีการ
ใหมๆ ในการสรางสรรคแดนตรี ที่ผสมผสานจุดเดนของทั้ งสอง
วัฒนธรรม 

Abstract  
 
 ―Performing across dialects: Interpretation 
of ‗Mayuraphirom‘ on Viola and Piano‖ concentrate 
on the idea of performing Thai Traditional piece 
through combine methods of traditional music and 
classical music. The performers learn the piece by 
hearing, memorising and performing the piece in 
traditional manner. This will lead to the change in 
performance dialect which the performer will adopt 
traditional Thai music dialect onto a classical music 
performance technique. Only after the piece was 
memorised, then the process of analysing, arranging 
in the a classical music approach will start. 

 The performers are also working on the 
idea of integrating classical music performance 
technique which belong to certain instrument, in this 
case, viola, with traditional Thai piece. This result in 
the interpretation of the piece sounding different 
from the original piece, in term of performance 
technique, interpretation of time, dynamics, and 
gesture. This research is an experiment in combining 
two methods of music making: Traditional music 
and Classical music, and finding some way that the 
dialogue of the two methods will shade lights to new 

approaches in working with music of different 
cultures. 

การบรรเลงดนตรขี้ามส าเนียง - การตคีวามบทเพลง
มยุราภิรมย์ผ่านวิโอลาและเปยีโน 

 แนวความคิดที่จะผสมผสานระหวางดนตรีไทยกับดนตรี
คลาสสิกตะวันตกโดยผสมผสานวัฒนธรรมดนตรีของไทยเพื่อใหเกิด
องคแความรูใหมดานดนตรีโดยเริ่มตนจากการศึกษาบทประพันธแเพลง
ดนตรีไทยเทคนิคการบรรเลงการตีความและการประยุกตแเทคนิคการ
บรรเลงและตีความแบบไทยผานเครื่องดนตรีของตะวันตกอีกทั้งการ
พยายามที่จะเขาใจบทประพันธแในนั้นๆผานการวิเคราะหแสังเคราะหแ
และสรางสรรคแวิธีในการบรรเลงที่ผสมผสานทั้งสองวัฒนธรรมดนตรี
ไมวาจะเป็นในมิติของคุณลักษณะของเสียง(Articulation) ระดับเสียง 
(Pitch) เทคนิคการบรรเลง (Technique) การประสานเสียง 
(Harmony) และสังคีตลักษณแ (Form) ซ่ึงการขามวัฒนธรรมการ
เรียนรูและการบรรเลงจะสามารถพื้นที่ใหกับดนตรีในรูปแบบที่
แตกตางกันออกไปและสามารถตอยอดทางความคิดสรางสรรคแเพื่อ
พัฒนางานดนตรีตอไปได 
 ในการบรรเลงดนตรีไทยนั้นกรณีการแสดงสดนักดนตรี
ไทยสามารถสรางแนวความคิดและวิธีการบรรเลงที่ยืดหยุนไดดังที่ณัช
ชาพันธุ์ เจริญกลาวไว ในวรรณกรรมเปียโนแห่งกรุงสยามว่า 
“รายละเอียดในการบรรเลงเช่นสั้นยาวเบาดังรวมทั้งการเลือกใช้นิ้ว
จะไม่ระบุในโน้ตเพลงเพื่อให้นักดนตรีหาแนวทางเล่นที่ต้องการ
นอกจากนี้การแสดงสดบนเวทีและในแผ่นซีดีอาจมีบางจุดที่ไม่เหมือน
โน้ตเพลงเนื่องจากดนตรีไทยเปิดโอกาสให้นักดนตรียืดหยุ่นได้ในการ
บรรเลงอันเป็นธรรมชาติและเสน่ห์เฉพาะของดนตรีไทย” ซ่ึงแตกตาง
กับดนตรีในวัฒนธรรมตะวันตกที่มีความจําเป็นตองเลนใหถูกคาถูก
จังหวะรวมถึงการบรรเลงไมผิดไมเพี้ยนโดยจําเป็นตองบรรเลงโดย
การทําตามลักษณะของเสียงที่นักประพันธแกําหนดไวบนโนตของ
ดนตรีเพื่อจะใหไดเสียงใกลเคียงตามที่นักประพันธแตั้งใจไวเห็นไดชัด
มากขึ้นในสมัยยุคโรแมนติกเป็นตนมาสังเกตไดจากการที่นักประพันธแ
พยายามเขียนทุกอยางลงไปในโนตไมวาจะเป็นลักษณะของเสียง
ความเบา-ดังอัตราจังหวะความเร็วหรืออาจจะระบุการใชคันชักของ
เครื่องสายวาควรใชคันชักขึ้นหรือลงฯลฯสิ่งเหลานี้ทําใหวิธีการ
บรรเลงมีขอจํากัดในการตีความหมายของดนตรีในบทประพันธแนั้นๆ 
 อยางไรก็ตามในการบรรเลงบทเพลงที่อยูในวัฒนธรรม
ตะวันตกการบันทึกโนตนั้นก็ยังมีขอจํากัดและสามารถนําไปสูการ
ตีความที่แตกตางไดตามแนวทางหรือเทคนิคการบรรเลงเฉพาะของผู
แสดงโดยอาจเปรียบเทียบแนวทางการบรรเลงดนตรีไทยกับดนตรีใน
ยุคบาโรกที่จะมีลักษณะสําเนียงเสียงของโนตประดับ(Ornament) ที่
สามารถความไดหลากหลาย 
 กรณีศึกษาบทประพันธแมยุราภิรมยแนี้ผูเขียนไดศึกษา
บริบททางประวัติศาสตรแองคแประกอบของดนตรีรวมไปถึงการตีความ
และใหความหมายบทเพลงมยุราภิรมยแจัดเป็นเพลงระบําประพันธแ
โดยครูมนตรีตราโมท(พ.ศ. 2443 - 2540) ศิลปินแหงชาติสาขาดนตรี
ไทยพ.ศ. 2528 ซ่ึงไดรับอิทธิพลจาการใชถอยคําที่เลียนเสียงดนตรี
ธรรมชาติ “กอกกอกกระโตงหง”  
จากบทรองของเพลงเขมรไทรโยคสมเด็จพระเจาบรมวงศแเธอเจาฟูา
กรมพระยานริศรานุวัติวงศแทํานองเพลงมยุราภิรมยแแสดงอากัปกิริยา
ของนกยูงบทประพันธแนี้เป็นบทประพันธที่ไมมีเนื้อรองและมักใช
บรรเลงเป็นเพลงออกของเพลงเขมรไทรโยคอัตราจังหวะของบทเพลง
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มยุราภิรมยแในชวงแรกอยูในอัตราจังหวะสองชั้นและเปลี่ยนเป็น
จังหวะชั้นเดียวโดยใชหนาทับสองไมกํากับ 
 บทเพลงมยุราภิรมยแถูกนํามาใช ในการระบํา ตอมา
คุณหญิงแผวสนิทวงศแเสนีประดิษฐแทารํามักใชประกอบทารายรํา
เลียนแบบกิริยาทาทางอันสวยงามของนกยูงซ่ึงประพันธแเพื่อไวใช
ประกอบการแสดงละครในเรื่องอิเหนาตอนหยาหรันตามไดนางเกน
หลงซ่ึงการตีความของผูวิจัยก็ยังไดคํานึงถึงลักษณะของการประพันธแ
เพลงใหกับระบําโดยเนนใหมีทอนที่มีความยืดหยุนของจังหวะและ
ทอนที่มีจังหวะชัดเจนโดยประยุกตแใหมีความแตกตางไปจากลักษณะ
จังหวะหนาทับสองไมที่ใชกํากับบทเพลงในการบรรเลงดวยเครื่อง
ดนตรีไทย 
การตีความข้ามส าเนียง: บทเพลงไทยสู่เครื่องดนตรีตะวันตก
  
 การบรรเลงบทประพันธแนี้สิ่งที่คลายคลึงกับการบรรเลงใน
ดนตรีไทยนอกจากกระบวนการเรียนรูเพลงดวยวิธีการตอเพลงแบบ
ดนตรีไทยซ่ึงนําไปสูการตีความอยางอิสระของผูบรรเลงแลวยังมี
ลักษณะของการบรรเลงแบบดน (Improvisation) และการใชโนต
ประดับ (Ornamentation) โดยสวนมากจะใชโนตประดับอยูทั้งแนว
ทํานองและเสียงประสานบนพื้นฐานของบันไดเสียงเพนตาโทนิก 
(Pentatonic Scale) หรือบันไดหาเสียงอีกทั้งการบรรเลงแบบการ
เลนทํานองเดียวกัน (Unison) หรือการเลนในขึ้นคูหนึ่งสังเกตไดจาก
การบรรเลงในชวงขึ้นตนของบทประพันธแมยุราภิรมยแวิโอลาและ
เปียโนดําเนินไปพรอมกันผานลักษณะการหายใจไปพรอมกันดวย
ทักษะการบรรเลงแบบรวมวง 

 
ภาพประกอบที ่1 แสดงการเลนทํานองเดียวกันทั้งแนววิโอลาและ

เปียโน 
 ลักษณะการพรมนิ้ว(Trill) นั้นตองใชการพรมนิ้วแบบไทย
มิใชแบบตะวันตกซ่ึงวิธีการบรรเลงใหสะบัดนิ้วใหใกลสายมากที่สุด
เพื่อที่จะไดเสียงที่คลายเสียงรองแบบไทยหรือการเอื้อนจะแตกตาง
จากการพรมนิ้วแบบดนตรีตะวันตกที่ตองใหเสียงของแตละโนต
ออกมาสะอาดและชัดเจน 

 
ภาพประกอบที ่2 แสดงการพรมบนสายวิโอลา 

 การเลนโนตแบบเดตาเช (Détaché) หรือการเลนแบบ
สลับคันชักที่มีลักษณะการใชคันชักกระโดด (Spiccato) ซ่ึงผูวิจัย
แสดงใชเทคนิคนี้มากในการบรรเลงเนื่องจากสามารถผลิตเสียงไดคม
และมีน้ําเสียงเขมแตแฝงความออนโยนและความหวานของประโยค
เพลงไวโดยพยายามใหคันชักผลิตเสียงออกมาเหมือนกับลักษณะของ
การบรรเลงซอไทยแตเสียงที่ออกมามีความจะคมชัดกวาปกติ 

 
ภาพประกอบที ่3 แสดงการเลนโนตแบบเดตาเชและการใชคันชัก

กระโดด 

 ทําความเขาใจกับประโยคเพลงถามและประโยคตอเห็น
ไดจากประโยครับสงของประโยคเพลงเพื่อใหไดความไหลลื่นของ
ดนตรีจนกลายเป็นการแบงประโยคเพลงที่สมบูรณแสอดคลองกับการ
หายใจของผูบรรเลงหรือการบรรเลงแบบการเลนซํ้า (Repeatation) 

ลอกันระหวางเครื่องดนตรีทําใหสีสันของเพลงนั้นเพื่อสรางประโยค
คําถาม-ตอบอีกทั้งการบรรเลงนั้นยังมีลักษณะการไลเลียนลอกัน
ระหวางเครื่องดนตรี (Immitation) 

ส าเนียงเสียงดนตรีตะวันตกสู่บทเพลงไทย 
 บทประพันธแมยุราภิรมยแนี้ถูกบรรเลงโดยวิโอลาและเปียโน
โดยกําหนดบทบาทใหทั้งวิโอลาและเปียโนเป็นไดทั้งเครื่องดําเนิน
ทํานองและเครื่องประกอบจังหวะรวมทั้งกระบวนการเรียนรูบทเพลง
จะใชวิธีการตอเพลงแบบดนตรีไทยที่จะจําทีละวรรคเพลงหลังจากนั้น
จึงบันทึกโนตเพื่อใหสามารถวิเคราะหแถึงความสัมพันธแของแตละวรรค
เพลงและเขาใจโครงสรางของทอนเพลงนอกจากนี้ยังไดมีการ
เปรียบเทียบเทคนิควิธีการบรรเลงของเครื่องดนตรีไทยกับวิโอลาและ
เปียโนโดยเลือกที่จะใหมีการบรรเลงบางเทคนิคที่คลายคลึงกับดนตรี
ไทยหรือประยุกตแใชเทคนิคของดนตรีสากลในบางลักษณะโดย
พยายามที่จะคงสํานวนของดนตรีไทยไวหรืออาจจะทําใหมีความ
แตกตางชัดเจนเพื่อเพิ่มสีสันใหมดังจะไดกลาวในสวนตอไปของ
บทความ 
 การตีความเพื่อการแสดงบทเพลงนี้มิไดมีเจตนาที่จะ
บรรเลงเสมือนทางการบรรเลงของครูดนตรีไทยแตเป็นความพยายาม
ที่จะผสมผสานสําเนียงเสียงของดนตรีตะวันตกเขากับสํานวนเพลง
ดนตรีที่เป็นดนตรีไทยสังเกตุไดจากความยืดหยุนของเวลา(Duration) 
แนวสอดประสานสอดประสาน (Harmony) ใหเห็นถึงความงดงาม
ของแนวทํานองกําหนดวิธีการเลนผานการหายใจเป็นสัญลักษณแใน
การเขาในแตละประโยคแบบดนตรีเชมเบอรแ (Chamber Music) ซ่ึง
ดนตรีชนิดนี้เป็นพื้นฐานสําคัญในการพัฒนารูปแบบการบรรเลงของ
สังคมยุโรปเดิมตั้งแตสมัยบาโรกมาจนถึงปใจจุบันแตละแนวดนตรีมี
ความเป็นเอกเทศซ่ึงมีเนื้อหาและบทบาททางดนตรีที่เทาเทียมกันใน
แตละแนวและเป็นอิสระตอกันใหไดอารมณแสวนจังหวะแทนการใช
เครื่องเคาะจังหวะแบบดนตรีไทยโดยผลัดกันบรรเลงประกอบ 
(Accompaniment)  
 ผูวิจัยไดประยุกตแแนวทางในการบรรเลงอยางมีความ
ยืดหยุนของจังหวะ - ชา - เร็วและชาไปเร็ว (Accelerando) หรือเร็ว
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ไปชา (Ritardando) หรือการเปลี่ยนแปลงจังหวะอยางกะทันหันซ่ึง
คลายคลึงกับบทเพลงในยุคโรแมนติกของวัฒนธรรมดนตรีตะวันตก
หรือการหยุดชั่วขณะ (Fermata) ที่มักจะมีการนํามาใชเพื่อเพิ่มสีสัน
ในการบรรเลงนอกเหนือไปจากการใชเสียงประสาน (Harmony) ที่
มักจะใชโนตในลําดับที่หก (Added Sixth) และลําดับที่เกา (Added 
Ninth) และหลีกเล่ียงการใชคอรแดที่มีโนตตัวที่สามเพื่อมิใหมีลักษณะ
ของความเป็นคอรแดที่ชัดเจน 
 การใชชวงเสียงที่กวางผูแสดงไดใชเห็นถึงขอจํากัดของ
เครื่องดนตรีไทยที่มีจํากัดในเรื่องความกวางของระดับเสียงระหวาง
โนตที่อยูต่ําสุดไปยังสูงสุดของเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีตะวันตก
สามารถขยายชวงกวางของเสียงไดมากขึ้นสามารถทําสีสันเพื่อใหได
อรรถรสของบทเพลงมากขึ้นทั้งนี้สําเนียงของดนตรีไทยไดขยายกวาง
ขึ้นทําใหมิติของเสียงมีมากขึ้น 
 นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดใหความสําคัญกับบทบาทการ
บรรเลงในรูปแบบของผูบรรเลงเดี่ยว (Solo) และผูบรรเลงประกอบ 
(Accompaniment) โดยจัดใหมีรูปแบบในการสรางบทสนทนา
ระหวางสองเครื่องดนตรีที่หลากหลายไมวาจะเป็นการไลเลียนแนว
ทํานอง (Canon) การใชจังหวะลัก (Syncopation) นอกเหนือไปจาก
การบรรเลงแนวทํานองและประสานเสียงตามปกติ 

 
ภาพที ่5 ตัวอยางการไลเลียนแนวทํานองของวิโอลาและเปียโน 

 
ภาพที ่6 ลักษณะการใชจังหวะลัก 

 สีสันที่เกิดจากเทคนิคการบรรเลงอีกอยางหนึ่งที่ทําให
เพลงนาสนใจมากยิ่งขึ้นคือการประยุกตแใชเทคนิควิธีการบรรเลงวิโอ
ลาเชนการดีด(Pizzicato) การเพิ่มความเขมขนของเสียงวิโอลาโดยใช
การบรรเลงแบบคูแปด (Octave) ทําใหสําเนียงดูสุขุมและดุดันมาก
ขึ้นพรอมกันกับเปียโนที่เลนในแนวทํานองเดียวกันการบรรเลงใน
ลักษณะขามสายโนตหลายตัว (String Crossing) ซ่ึงในบทเพลงนี้เป็น
การบรรเลงขามสายแบบอารแเปโจบนสายซีจีดีและเอซ่ึงเป็นเทคนิค
การบรรเลงดนตรีที่นิยมในดนตรีของตะวันตกสรางความตื่นตาตื่นใจ
ราวกับการแสดงกายกรรมของเครื่องดนตรีทั้งนี้การบรรเลงในเทคนิค
นี้มิไดสรางความเปลี่ยนแปลงตอโครงสรางของเพลงไทยแตอยางใด
แตกลับประสานกับแนวทํานองหลักอยางลงตัวกอนที่จะลงคอรแดจบ
สุดทายของเพลง 

 
ภาพที ่7 แสดงการขามสายบนแนววิโอลา 

การบรรเลงข้ามส าเนยีง - บทเพลงไทยสู่การบรรเลงโดยเครื่อง
ดนตรีตะวันตก 
 จากการที่ผูวิจัยไดทดลองกระบวนการในการแปรแนวคิด
จากบทเพลงดนตรีไทยรวมไปถึงการบรรเลงโดยเครื่องดนตรีไทยมาสู
การบรรเลงบทเพลงมยุราภิรมยแโดยพยายามที่จะผสมผสานแนวคิด
และวิธีการของดนตรีทั้งสองวัฒนธรรมใหสามารถที่จะคงเอกลักษณแ
และจุดเดนของดนตรีทั้งสองสําเนียงไวซ่ึงผู วิจัยไดใชกระบวนการ
เรียนรูบทเพลงผานการบรรเลงแบบจําการบันทึกโนตซ่ึงทําเพื่อ
ประโยชนแในการวิเคราะหแมากกวาจะเป็นสื่อกลางสําคัญในการ
บรรเลงซํ้าและเมื่อเกิดกระบวนการบันทึกขึ้นก็เป็นเพียงเพื่อการ
วิเคราะหแอันจะนําไปสูการสังเคราะหแสูวิธีการในการเรียบเรียงบท
เพลงทีส่ามารถทําใหมีความซับซอนไดดังลักษณะของดนตรีตะวันตก
หรือแมกระทั่งการเลือกเทคนิควิธีการเรียบเรียงและฝึกซอมผานการ
จําและดนสดที่ทําใหผูบรรเลงสามารถที่จะแสดงลักษณะเดนของแต
ละเครื่องดนตรีผานการบรรเลงที่เกิดจากบุคลิกของเครื่องดนตรีจริงๆ
มากกวาการกําหนดโดยโนตเพลง 
 ทั้งนี้กระบวนวิธี ในการทดลองการเรียนรูวิ เคราะหแ
สังเคราะหแเรียบเรียงและแสดงบทเพลงมยุราภิรมยแนี้ไดแสดงใหเห็น
ถึงการประสานกระบวนวิธีในการเรียนรูและสรางสรรคแดนตรีผานการ
ผสมผสานสองวัฒนธรรมโดยเนนไปที่กระบวนการบรรเลงใหเป็นสวน
สําคัญในการเรียนรูและสรางสรรคแมากกวาการใชกระบวนการ
วิเคราะหแในเชิงทฤษฏีมาเพื่อใชในการเรียบเรียงสรางสรรคแและ
บรรเลงอันกลาวไดวามีความคลายคลึงกับการบรรเลงดนตรีไทยหาก
ทวาสามารถที่จะพัฒนาใหมีความซับซอนขึ้นไดผานการใชเทคนิค
วิธีการวิเคราะหแของดนตรีตะวันตกอันจะนําไปสูการเรียนรู วิธีการ
ใหมๆในการสรางสรรคแดนตรีที่ผสมผสานจุดเดนของทั้ งสอง
วัฒนธรรมดนตรี 
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