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บทคัดย่อ 

งานวิจัยเรื่อง งานวิจัยสร้างสรรค์บทเพลงประพันธ์ส าหรับไวโอลิน : สไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ มีวัตถุเพ่ือศึกษารูปแบบ
การแสดงรองเง็งและโครงสร้างดนตรีรองเง็ง เพ่ือประพันธ์เพลงบรรเลงไวโอลินสไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า 
รูปแบบการแสดงรองเง็งจังหวัดชายแดนภาคใต้มีลักษณะนาฏศิลป์ที่มุ่งความสวยงามของท่าเต้น ส่วนรูปแบบการแสดงรองเง็ง
จังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันมีการระบ าและการขับร้อง 

โครงสร้างดนตรีรองเง็ง ประกอบด้วย ท านอง บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ อัตราจังหวะ 2/4 และ 4/4 มีการ
ประสานเสียง เครื่องดนตรีวงรองเง็ง ได้แก่ ไวโอลิน แมนโดลิน แอคคอร์เดียน ร ามะนาและฆ้อง 

ผู้วิจัยประพันธ์เพลงบรรเลงส าหรับไวโอลินสไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ 4 เพลง ได้แก่ เพลงรักไวโอลิน เพลงรองเง็งใน
ฝัน เพลงมนต์เสน่ห์แดนใต้ เพลงสุขใจกับดนตรี พบว่า ท านองบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ จังหวะ 2/4 และ 4/4 เสียง
ประสานแบบ 4 แนว และเสียงประสานแบบสอดแทรกท านอง สังคีตลักษณ์แบบเทอร์นารีฟอร์ม 
ค าส าคัญ: งานวิจัยสร้างสรรค์, บทเพลงประพันธ์ส าหรับไวโอลิน, สไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ 

 
Abstract 

The research of music creation, composed for the violin is in the style of southern Thai folk music. 
The purpose of the research is to study rong - ngeng performance forms and rong - ngeng musical structures 
in order to compose instrumental folk music for violin in southern style .  The research shows that rong - 
ngeng in the southern border provinces has the characteristics of drama that focuses primarily on the beauty 
of physical dance, while rong - ngeng from the Andaman coastal provinces is centered around both dance 
and voice. 

Rong - ngeng musical structure consists of melody, major and minor scales, rhythm in 2/4 and 4/4, 
harmony and tone color.  The instruments in the rong -  ngeng band are violin, mandolin, accordion, 
rammana (Thai hand drums) and khong (Thai gong). 

The researcher has composed four musical compositions for violin in southern Thai folk song style 
namely Rak Violin (Love Violin) , Rong -  ngeng Nai Fun (Rong -  ngeng Dream) , Monsanay Dantai (Southern 

                                         
1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์, อาจารย์ประจ าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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Charm) and Sookjai Kab Dontri (Musical Delight). The research shows that the melody is in major and minor 
scale.  The rhythm has a time signature in 2/4 and 4/4.  The harmony consists of four -  part harmony and 
note intervention. The form is in ternary form. 
Keyword: research of music creation, composed for the violin, in southern thai foIk music style 
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1. บทน า 
ดนตรีเป็นวิชาที่ว่าด้วยศาสตร์และศิลป์ในการสร้างเสียงให้เกิดความไพเราะในอดีตนักประพันธ์เพลงได้สร้างสรรค์

ผลงานเพลงในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งได้รับการพัฒนาไปตามยุคสมัยบทเพลงจึงได้รับการสร้างสรรค์ตามแนวคิดและจิตนาการของ
ผู้ประพันธ์ การประพันธ์เพลงเป็นศิลปะการสร้างผลงานด้านดนตรี ที่ผู้ประพันธ์ใช้ความรู้ทฤษฏีดนตรีหลักวิชาการดนตรีใน
การสร้างเสียงดนตรีให้มีความไพเราะตามแนวคิดและจิตนาการของผู้ประพันธ์ ในอดีตนักประพันธ์เอกของโลกที่ผลงานของ
ท่านได้รับการยกย่องในผลงานการประพันธ์เพลง เช่น บาค โมสาร์ท เบโธเฟน เป็นต้น 

นักประพันธ์เพลงดังกล่าวได้รับการยกย่องว่าเป็นนักประพันธ์เอกของโลก ด้วยการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีความโดด
เด่นและมีเอกลักษณ์มีความสมบูรณ์ด้านดนตรีทั้งด้านท่วงท านอง จังหวะ การประสานเสียง โครงสร้างของบทเพลง บทเพลง
ของท่านจึงเป็นอมตะได้รับความนิยมน ามาบรรเลงจนถึงปัจจุบัน 

ในการประพันธ์บทเพลงบรรเลง ไวโอลิน เป็นเครื่องดนตรีสากลที่นักประพันธ์นิยมน ามาสร้างสรรค์ผลงานในบท
เพลงบรรเลงด้วยเสียงของไวโอลินทีมีความไพเราะสามารถถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึ้ง นักประพันธ์เพลงได้ใช้ไวโอลิน
เป็นเครื่องดนตรีถ่ายทอดอารมณ์และเทคนิคการบรรเลงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทเพลงเด่ียว บทเพลงโซนาตา และบทเพลง
คอนแชร์โต 

ไวโอลินนอกจากได้รับความนิยมมาบรรเลงในดนตรีคลาสสิกแล้ว ในดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ ไวโอลินเป็นเครื่องดนตรีที่
ใช้บรรเลงท านองของวงดนตรีรองเง็งซึ่งเป็นดนตรีพ้ืนบ้านที่มีการผสมผสานด้านวัฒนธรรม ด้วยท่วงท านองของดนตรีรองเง็งที่
บรรเลงไวโอลินที่มีความไพเราะอ่อนหวานท าให้ดนตรีรองเง็งเป็นดนตรีที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

ผู้วิจัยมีแนวคิดในการประพันธ์บทเพลงบรรเลงส าหรับไวโอลินสไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้เพ่ือการสร้างสรรค์บท
ประพันธ์ดนตรีทีมีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ เพ่ือการอนุรักษ์พัฒนาดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้สืบไป 

 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพ่ือศึกษารูปแบบและโครงสร้างดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ (ดนตรีรองเง็ง) 
2.2 เพ่ือสร้างสรรค์บทเพลงบรรเลงส าหรับไวโอลินสไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 

งานสร้างสรรค์บทเพลงบรรเลงส าหรับไวโอลินที่มีสไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้  
ณรงค์ฤทธ์  ธรรมบุตร (2552: 45) การประพันธ์เพลงร่วมสมัย กล่าวถึง ดนตรีตะวันตกก่อนจะถึงศตวรรษที่ยี่สิบให้

ความส าคัญกับบันไดเสียงที่มีโน้ต 7 ตัว คือ บันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ในปลายศตวรรษที่สิบเก้า นักประพันธ์เพลงบาง
กลุ่มได้ขยายระบบอิงกุญแจเสียงออกไปสู่บันไดเสียงโครมาติค และพัฒนาไปสู่ระบบไร้กุญแจเสียงได้มีนักประพันธ์เพลง
ชาตินิยมได้น าลีลา และท านองมาจากเพลงพ้ืนเมืองประจ าชาติ นักประพันธ์กลุ่มน้ี เช่น โชแปง ลิสต์ ดโวชาค โบโรดิน ทั้งได้
น าบันไดเสียงเพนตาโทนิค และโหมดมาใช้ท าให้เพลงมีสีสันแตกต่างจากเพลงทั่วไป 

วิบูลย์  ตระกูลฮุ้น (2558: 53) ดนตรีศตวรรษที่ 20 กล่าวถึง บาร์ตอก ได้พัฒนาดนตรีโดยรวมเอาองค์ประกอบดนตรี
พ้ืนบ้าน โครงสร้างดนตรีที่เป็นแบบแผนด้ังเดิมและเสียงของดนตรีศตวรรษที่ 20 มาไว้ด้วยกันเป็นดนตรี มีลักษณะเฉพาะตัว 
เขาเชื่อว่าดนตรีพ้ืนบ้านช่วยให้ดนตรีมีอิสระจากระบบเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ โดยท านองเพลงพ้ืนบ้านมีลักษณะใกล้เคียงกับ
โหมดเพลงโบสถ์หรือโหมดของกรีกโบราณและเป็นโหมดที่ใช้กันด้ังเดิม เช่น โหมดเพนทาทอนิค ท านองพ้ืนบ้านมีอิสระมาก
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ด้านโครงสร้างจังหวะและการเปลี่ยนอัตราจังหวะ บาร์ตอกเรียบเรียงดนตรีพ้ืนบ้านโรมาเนียและฮังการีใหม่โดยใช้แนว
ประกอบซึ่งมีเสียงกระด้าง 

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยศึกษาวิจัยโดยศึกษาข้อมูลจากการศึกษาดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ (ดนตรีรองเง็ง) ด้านองค์ประกอบของท านอง 
จังหวะ เสียงประสาน สังคีตลกัษณ์และน าข้อมูลมาสร้างสรรค์เพลงบรรเลงส าหรับไวโอลิน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

4.1 ศึกษาท านองและจังหวะดนตรีรองเง็ง 
4.2 ประพันธ์ท านองเพลงบรรเลงส าหรับไวโอลิน 
4.3 เรียบเรียงเสยีงประสาน 
4.4 วิเคราะห์องค์ประกอบดนตรีและการเรยีบเรียงเสียงประสาน 

 
5. สรุปผลการวิจัย 

การวิจัยเรื่องบทเพลงบรรเลงไวโอลินสไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้  สามารถสรุปจากวัตถุประสงค์การวิจัยได้ผลสรุป
ดังต่อไปน้ี 

5.1 รูปแบบการแสดงรองเง็งและโครงสร้างดนตรีรองเง็ง 
5.1.1 รูปแบบการแสดงรองเง็ง การแสดงรองเง็งเป็นการแสดงพ้ืนบ้านภาคใต้ที่ นิยมแสดงในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้และจังหวัดฝั่งทะเลอันดามันรูปแบบการแสดงรองเง็งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นการระบ าที่มีความสวยงามของท่า
ร าและดนตรีที่มีความไพเราะ ส่วนการแสดงรองเง็งในจังหวัดชายฝั่งทะเลอันดามันเป็นการแสดงของชาวบ้านที่ประกอบด้วย
การระบ าดนตรีและการขับร้อง 

5.1.2 โครงสร้างของดนตรีรองเง็ง ดนตรีรองเง็งในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีระบบเสียงแบบเมเจอร์และไมเนอร์มี
อัตราจังหวะ 2/4 และ 4/4 มีเสียงประสาน เครื่องดนตรีบรรเลงท านองหลัก ได้แก่ ไวโอลิน เครื่องดนตรีที่บรรเลงท านองและ
เสียงประสาน ได้แก่ แมนโดลินและแอคคอร์เดียน เครื่องดนตรีประกอบจังหวะได้แก่ ร ามะนาและฆ้อง บทเพลงรองเง็งมีความ
ยาว 2 ท่อนและ 4 ท่อน มีโครงสร้างแบบไบนารีฟอร์มและเทอร์นารีฟอร์ม 

5.2 องค์ประกอบของดนตรี 
งานวิจัยสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงบรรเลงส าหรับไวโอลินสไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ผลการวิจัย พบว่า จากการ

ประพันธ์บทเพลงบรรเลงส าหรับไวโอลินสไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้จ านวน 4 เพลง สามารถศึกษาองค์ประกอบของบทเพลงได้
ดังต่อไปน้ี 

5.2.1 เพลง รักไวโอลิน องค์ประกอบดนตรี ประกอบด้วย 
1) ท านอง อยู่ในบันไดเสียง A ไมเนอร ์
2) จังหวะบทเพลงมีอัตราจังหวะ 4/4 
3) เสียงประสาน มีเครื่องดนตรีที่ท าหน้าที่เสียงประสาน คือ ฟลุ๊ต ขั้นคู่ที่ประสานคือ ขั้นคู่ 3 เมเจอร์  

และคู่ 3 ไมเนอร์ 
4) สีสันของเสียง 

- บทเพลงมีรูปแบบวง POPULAR BAND 
- เครื่องดนตรีบรรเลงท านองหลัก คือ ไวโอลิน 
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- เครื่องดนตรีที่ท าหน้าที่ประสานเสียง คือ ฟลุ๊ต เปียโน และกีต้าร์ 
- เครื่องดนตรีประกอบจังหวะ คือกลองชุด 

5) สังคีตลักษณ์ บทเพลงอยู่ในโครงสร้างเทอร์นารีฟอร์ม AABA 
5.2.2 เพลงรองเง็งในฝัน องค์ประกอบของดนตรี ประกอบด้วย 

1) ท านอง อยู่ในบันไดเสียง G ไมเนอร ์
2) จังหวะ บทเพลงอยู่ในอัตราจังหวะ  4/4 
3) เสียงประสาน หลักการประสานเสียงแบบ 4 แนว ( four part hamony) 
4) สีสันของเสียง บทเพลงอยู่ในรูปแบบวงสตริงควอเตท ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 4 ชิ้น คือ ไวโอลิน 1  

วิโอลิน 2 วิโอลา เชลโล และดับเบิลเบส 
5) สังคีตลักษณ์ บทเพลงอยู่ในโครงสร้างเทอร์นารีฟอร์ม AABA 

5.2.3 เพลงมนต์เสน่ห์แดนใต้ องค์ประกอบของดนตรี ประกอบด้วย 
1) ท านอง อยู่ในบันไดเสียง A ไมเนอร ์
2) จังหวะ บทเพลงมีอัตราจังหวะ 4/4 
3) เสียงประสาน เทนเนอร์แซกโซโฟนท าหน้าที่สอดแทรกท านองหลัก 
4) สีสันของเสียง บทเพลงมีรูปแบบวง Popular band ประกอบด้วยเครื่องดนตรี 6 ชิน คือ ไวโอลิน  

เทนเนอร์แซกโซโฟน เปียโน กีตาร์เบส กลองชุด 
5) สังคีตลักษณ์ บทเพลงอยู่ในโครงสร้างเทอร์นารีฟอร์ม AABA 

5.2.4 เพลงสุขใจกับดนตรี  องค์ประกอบของดนตรี ประกอบด้วย 
1) ท านอง อยู่ในบันไดเสียง A ไมเนอร ์
2) จังหวะ บทเพลงอยู่ในอัตราจังหวะ 2/4 
3) เสียงประสาน หลักการประสานเสียง 4 แนว (four part hamony) 
4) สีสันของเสียง บทเพลงมีรูปแบบวงสตริงควอเตทมีเครื่องดนตรี คือ ไวโอลิน 1 ไวโอลิน 2 วิโอลา เชลโล 

และดับเบิลเบส 
5) สังคีตลักษณ์บทเพลงอยู่ในโครงสร้างเทอร์นารีฟอร์ม AABA 

 
6. อภิปรายผลการวิจัย 

การวิจัยสร้างสรรค์บทเพลงบรรเลงไวโอลินสไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ผู้วิจัยสร้างสรรค์ท านองเพลงโดยใช้ทฤษฎีดนตรี
สากลมาสร้างสรรค์ท านองท าการศึกษาท านอง จังหวะ เสียงประสานและสังคีตลักษณ์ของดนตรีรองเง็งและได้ประพันธ์ 
บทเพลงบรรเลงไวโอลินสไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้จ านวน 4 เพลง จากการวิจัยบทเพลงบรรเลงส าหรับไวโอลินสไตล์เพลง
พ้ืนบ้านภาคใต้ พบว่า องค์ประกอบของบทเพลงที่ประพันธ์เพลงบรรเลงส าหรับไวโอลินมีระบบบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ 
มีอัตราจังหวะ 2/4 และอัตราจังหวะ 4/4 มีการประสานเสียง สังคีตลักษณ์มีโครงสร้างแบบเทอร์นารีฟอร์ม สอดคล้องกับ
งานวิจัยของยงยุทธ  เอี่ยมสะอาด และชนิดา  ตังเดชะหิรัญ (2552: บทคัดย่อ) ศึกษาการเด่ียวไวโอลินเพลงลาวแพนของรอง
ศาสตราจารย์ดร.โกวิทย์  ขันธศิริ จากแนวคิดที่ว่า คนเล่นไวโอลินก็จะเล่นแต่บทเพลงคลาสสิค ส่วนคนเล่นซอไทยก็จะเล่นแต่
เพลงไทย ไม่มีใครน าสองสิ่งมาหลอมรวมกันเพ่ือท าอย่างไรให้เกิดการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีคลาสสิก แต่ต้องไม่
ทิ้งความเป็นไทยเพียงแต่น าสีสัน ส าเนียงเอกลักษณ์ของเสียง เทคนิคไวโอลินมาใช้อย่างเหมาะสมเป็นอัตลักษณ์เพลงไทยเป็น
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นวัตกรรมขึ้นมาใหม่โดยไม่ท าลายให้เสียหายสามารถเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์เพลงไทยในการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีไวโอลิน 
การวิเคราะห์เพลงเด่ียวบทเพลงลาวแพน ได้ท าการวิเคราะห์ในท่อนเดียวโดยน าท านองลาวแพนทางของครูดนตรีไทยที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในแนวคิดการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีคลาสสิกมาบรรเลงตามขนบ
แบบไทยน าสีสัน ส าเนียง เอกลักษณ์ของเสียงและเทคนิคขั้นสูงมาใช้อย่างเหมาะสม 

 
7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

งานวิจัยสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงบรรเลงส าหรับไวโอลินสไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปน้ี 
7.1 ควรมีบทประพันธ์เพลงที่มีท านองจากดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ โครงสร้างบทประพันธ์รูปแบบโซนาตา ซิมโฟนีและคอน

แชร์โต 
7.2 ควรมีการบันทึกบทประพันธ์เพลงสไตล์เพลงพ้ืนบ้านภาคใต้ ในรูปแบบวีดิโอและซีดี เพ่ือการประชาสัมพันธ์และ

เผยแพร่ผลงานเพลงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
7.3 ควรมีการแสดงและเผยแพร่บทประพันธ์สร้างสรรค์ที่มีสไตล์ดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ ในวงดนตรีประเภทต่าง ๆ  เช่น  

วงออเคสตร้า วงบิกแบนด์ วงโยธวาทิต เพ่ือเป็นการเผยแพร่ดนตรีพ้ืนบ้านภาคใต้ให้เป็นที่รู้จักทั้ งในประเทศไทยและ
ต่างประเทศ 

7.4 ผู้วิจัยได้น าบทเพลงที่เกิดจากการประพันธน์ าออกแสดง เผยแพร่แก่สาธารณชน 
7.5 ผู้วิจัยได้น าบทเพลงที่ได้จากจากการวิจัยมาใช้ประกอบการจัดการเรียนการสอนรายวิชาทักษะการปฎิบัติ รายวิชา

รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรี 

 
8. กิตติกรรมประกาศ 
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