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“เพลงต�นนํ้าโขง” ปรบัปรุงจากเพลงพื้นบ�านอีสาน 
เพื่อบรรเลงด�วยแซกโซโฟนและเปTยโน 

 “Ton-Nam-Khong” the Composition Derived from Isan  
Folk Song for Saxophone and Piano 

 
กฤษฎา ดาวเรือง 

คณะดุริยางคศาสตร� มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
 

บทคัดย�อ 
บทเพลง “ตGนนํ้าโขง” เปOนงานสรGางสรรค$ทางมานุษยดุริยางควิทยา ผูGประพันธ$ไดGดําเนินการ

วิจัยเอกสาร ศึกษาเพลงพ้ืนบGานอีสานจากการทํางานภาคสนาม มีวัตถุประสงค$เพ่ือประพันธ$เพลงข้ึน
ใหม.โดยดัดแปลงมาจากเพลงพ้ืนบGานอีสาน สําหรับบรรเลงดGวยแซกโซโฟนและเปUยโน ดําเนินงานตาม
ข้ันตอน คือ กําหนดขอบเขตการประพันธ$เพลง สังคีตลักษณ$ ทํานองและโครงสรGางของบทเพลง  

เพลงตGนนํ้าโขง มี 2 ตอน คือตอน 1“บ้ังไฟ” ตอน 2 “เพลิน” ใชGเทคนิคการประพันธ$เพลง 8 
เทคนิค คือ ประโยคเพลงถาม-ตอบ, อาร$เปโจ, ความดังเบา, การแปลงทํานอง, การดําเนินคอร$ดซ้ํา, 
การแปรทํานอง, การเหลื่อม และเทคนิคหGวงลําดับทํานอง  
คําสําคญั : การสรGางสรรค$, เพลงพ้ืนบGานอีสาน, แซกโซโฟน, เปUยโน 
 

Abstract 
Ton-Nam-Khong is a creative work based on ethnomusicological research. The 

composer working on documentary research and did field work in order to learn Isan 
folk songs. The work aimed to compose the new music that derived from Isan folk 
songs for saxophone and piano performance. The processes for working were; laid 
out the musical composition, melody and piece structure. 

Ton-Nam-Khong consists of 2 movements, Bungfai and Ploen by using 8 
techniques of composition; call and response, arpeggio, dynamic, thematic 
transformation, chord progression and sequences, variations, canonic and melodic 
sequences. 
Keyword: Creative, Isan Folk Song, Saxophone, Piano 
 
บทนํา  
 มนุษย$ในแต.ละพ้ืนท่ีสรGางวัฒนธรรมเพ่ือตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิต ก.อใหGวัฒนธรรม
กลายเปOนความงามท่ีแสดงถึงเอกลักษณ$ บริเวณภาคอีสานของประเทศไทยนับว.าเปOนพ้ืนท่ีท่ีเปOนศูนย$
รวมความงดงามดGานศิลปวัฒนธรรมอีสาน ดGวยบริเวณพ้ืนท่ีท่ีกวGางใหญ.จึงส.งผลใหGเกิดความแตกต.าง
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ทางวัฒนธรรมและประเพณี อันเน่ืองมาจากการปะทะสังสรรค$ระหว.างประชากรหลากหลายเช้ือชาติ 
ผูGคนในภาคอีสานมีวิถีความเปOนอยู.ท่ีเรียบง.าย แมGสภาพแวดลGอมความเปOนอยู.จะแรGนแคGนแต.ยังคงมี
นํ้าใจ ขยัน อดทน และยังคงสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีเก.าแก.ตามบรรพบุรุษอย.างเคร.งครัด (กรม
ส. งเส ริม วัฒ นธรรม กระทรวงวัฒ นธรรม , 2561) และดG วยปc จ จัยสํ า คัญ ท่ี ทํ าใหG ภู มิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือเปOนแหล.งรวมของผูGคนในอดีต คือความเหมาะสมของสภาพแวดลGอมและความ
ม่ังค่ังในทรัพยากรธรรมชาติ และยังมีเสGนทางการคมนาคมท่ีผูGคนสามารถใชGเดินทางติดต.อกันท้ังทาง
บกและทางนํ้า ท้ังภายในอาณาบริเวณใกลGเคียงและชุมชนท่ีห.างไกล รวมท้ังการท่ีมีสภาพภูมิศาสตร$ท่ี
เอ้ืออํานวยต.อการดํารงชีวิต จึงส.งผลใหGพ้ืนท่ีบริเวณเปOนแหล.งหล.อหลอมทางวัฒนธรรม มีเอกลักษณ$
ทางวัฒนธรรมท่ีโดดเด.นมีอยู.หลายอย.าง เช.น ประเพณี ภาษา อาหาร เคร่ืองแต.งกาย ศิลปะการฟ�อน
รํา ดนตรี (พรรณิกา ฉายากุล, 2556) โดยเฉพาะเอกลักษณ$ทางดนตรีของภาคอีสานท่ีมีความ
สละสลวยทางสําเนียง ซึ่งสามารถแบ.งดนตรีพ้ืนบGานในภาคอีสานไดG 2 กลุ.มวัฒนธรรม ประกอบดGวย 
เพลงในกลุ.มวัฒนธรรมอีสานเหนือ มีลักษณะวัฒนธรรมและการละเล.นท่ีเด.น คือ หมอลํา หมอแคน 
ไดGแก. การลําหรือขับรGองกลอนต.างๆดGวยภาษาไทย-ลาว โดยใชGแคนเปOนเคร่ืองดนตรีประกอบ บGางก็ใชG
พิณบรรเลงประกอบ เพ่ือสรGางความครึกคร้ืนสนุกสนาน และเพลงในกลุ.มอีสานใตG มีลักษณะ
วัฒนธรรมและการละเล.นท่ีเด.น คือ การเล.นเพลงโคราช ใชGคําไทยแบบโคราช ส.วนเจรียง-กันตรึม 
เปOนการขับรGองดGวยภาษาเขมรเปOนหลักและมีคําไทยปะปนอยู.บGาง (เจริญชัย ชนไพโรจน$, 2526; 
ปcญญา รุ.งเรือง, 2554) 
 ในการทําวิจัยคร้ังน้ี ผูGวิจัยเลือกใชGแนวทางการสรGางสรรค$จากบทเพลงพ้ืนบGานอีสาน ดGวย
เหตุผลท่ีว.า เพลงพ้ืนบGานอีสานเปOนบทเพลงท่ีมีความสละสลวยของท.วงทํานอง ผ.านการรGอยเรียง
ทํานองจากภูมิปcญญาของศิลป}นพ้ืนบGาน อีกท้ังเปOนบทเพลงท่ีมีเอกลักษณ$เฉพาะตัวของลักษณะการ
ประสานเสียง ซึ่งปcจจุบันบทเพลงพ้ืนบGานอีสานและวัฒนธรรมอีสานแบบด้ังเดิมมีบทบาทในสังคม
อีสานนGอยลง ดGวยผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมท่ีส.งผลกระทบหลายอย.างต.อวัฒนธรรมของ
ชาติ โดยเฉพาะกลุ.มวัฒนธรรมของภาคอีสาน จากวิทยานิพนธ$เร่ืองหมอลําซิ่ง : กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนทางวัฒนธรรมดนตรีของหมอลําในภาคอีสาน โดย สนอง คลังพระศรี (2541) ไดGแสดงใหG
เห็นถึง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมดนตรีด้ังเดิมของชาวอีสาน โดยเฉพาะกลุ.มหมอลํา จากผลของการ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและความกGาวหนGาดGานเทคโนโลยี จึงส.งผลกระทบต.อวิถีชีวิต ทําใหGกลุ.ม
หนุ.มสาวซึ่งเปOนกําลังสําคัญของครอบครัวและหมู.บGาน ตGองเดินทางไปเปOนผูGใชGแรงงานหรือประกอบ
อาชีพต.างถ่ิน ท้ังในประเทศและต.างประเทศเพ่ิมจํานวนมากข้ึน เพราะเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
เกิดโรงงานอุตสาหกรรมและธุรกิจการคGาท่ีตGองการแรงงานเพ่ิมมากข้ึน ดGวยเหตุน้ีจึงส.งผลใหGชาว
อีสานท่ีเดินทางไปประกอบอาชีพต.างถ่ินท่ีมีความเจริญดGานวัตถุไดGซึมซับและรับใชGวัฒนธรรมต.างถ่ิน 
เพ่ือแสดงถึงความกGาวหนGาและความสะดวกสบาย เช.น การแต.งกายตามแฟช่ันท่ีทันสมัย การฟcงเพลง
ยอดนิยมตามยุคสมัย ฯลฯ ดGวยเหตุดังกล.าวจึงเปOนช.องทางในการนําพาวัฒนธรรมต.างถ่ินและการเป}ด
โอกาสใหGวัฒนธรรมต.างถ่ินเขGามาในถ่ินฐาน จนเกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบดนตรีและการแสดงจาก
หมอลํากลอนพ้ืนบGาน มาเปOน หมอลํากลอนซิ่ง หรือ หมอลําซิ่ง โดยนําเคร่ืองดนตรีตะวันตกประเภท
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วงสตริง เช.น กลองชุด กีตGาร$เบส กีตGาร$ไฟฟ�า ฯลฯ มาร.วมบรรเลงกับเคร่ืองดนตรีพ้ืนบGาน คือ พิณ
และแคน (สนอง คลังพระศรี, 2541) 

จากเหตุผลดังท่ีไดGกล.าวไวG แสดงเห็นถึงความอ.อนแอของวัฒนธรรมภายในซึ่งมีผลพวงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพทางสังคมและความกGาวหนGาดGานเทคโนโลยี ดังน้ัน ผูGวิจัยจึงเล็งเห็นถึงคุณค.า
ของวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบGานอีสาน จึงมีแนวความคิดในการส.งเสริมและพัฒนาใหGเพลงพ้ืนบGานอีสานมี
บทบาทในสังคมมากข้ึน ดGวยการสรGางสรรค$บทเพลงสําหรับแซกโซโฟนและเปUยโน โดยใชG
องค$ประกอบของดนตรีพ้ืนบGานอีสานเปOนแนวทางในการสรGางสรรค$ 

 
วัตถุประสงค�ของการประพนัธ�เพลง 
 ประพันธ$เพลงสําหรับการบรรเลงแซกโซโฟนและเปUยโน 
 
ขอบเขตการประพนัธ�เพลง 
 1. บทประพันธ$เพลงแบ.งออกเปOน 2 ตอน 
 2. ใชGระบบอิงกุญแจเสียง (Tonality) โดยใชGระบบเสียง 2 ลักษณะ คือ ระบบเสียงแบบไดอา
โทนิก (Diatonic) และระบบเสียงแบบเพนทาโนนิก (Pentatonic) 
 3. เปOนบทเพลงท่ีผสมผสานความเปOนตะวันตกและดนตรีพ้ืนบGานภาคอีสาน เช.น บันไดเสียง, 
วัตถุดิบและโมทิฟ, เทคนิคการเล.นเคร่ืองดนตรีที่เลียนแบบสําเนียงของดนตรีพ้ืนบGานภาคอีสาน 
 4. บทประพันธ$เพลงถ.ายทอดผ.านวงดูโอ (Duo) ประกอบดGวยอัลโตแซกโซโฟนและเปUยโน 
 
ประโยชน�ที่ได�รับ 
 1. ไดGผลงานเพลงสําหรับแซกโซโฟนและเปUยโน 
 2. ไดGแนวทางสําหรับการส.งเสริมและเผยแพร.วัฒนธรรมพ้ืนบGานสู.สากล 
 
แนวคิดการประพนัธ�เพลง 

บทประพันธ$เพลงเสียงตGนนํ้าโขง ผูGวิจัยไดGศึกษาและวิเคราะห$เพ่ือคGนหาทํานองเพลงพ้ืนบGาน
อีสาน เพ่ือใชGเปOนวัตถุดิบสําหรับประพันธ$บทเพลงร.วมสมัย โดยถ.ายทอดความรูGสึกและบรรยาย
เน้ือหาผ.านวงดูโอ ประกอบดGวยอัลโตแซกโซโฟนและเปUยโน โครงสรGางและรูปแบบของดนตรีมี
เอกลักษณ$เฉพาะตามเน้ือหาทางดนตรีและเร่ืองราวท่ีไดGกําหนด ดังน้ี 

กระบวนการท่ี 1 ช่ือว.า บ้ังไฟ ผูGวิจัยตGองการอธิบายถึงการวิถีดําเนินชีวิตของชาวบGานในภาค
อีสาน ท่ีมีความเปOนอยู.อย.างเรียบง.าย เลื่อมใสและศรัทธาในพุทธศาสนา มีความเช่ือเก่ียวกับธรรมชาติ 
และการเคารพนับถือบิดามารดา รวมท้ังบทบาทของลีลาการฟ�อนรําและการละเล.นในประเพณีบุญบ้ัง
ไฟของภาคอีสาน (เจริญชัย ชนไพโรจน$, 2526) ซึ่งสะทGอนถึงความเรียบง.าย ใจเย็น และอ.อนโยน 
ผูGวิจัยจึงนําเสนอบทเพลงสําหรับการอธิบายถึงความเรียบง.ายและมิตรภาพของชาวอีสานผ.าน
กระบวนการท่ี 1 
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กระบวนการท่ี 2 เพลิน ผูGวิจัยตGองการอธิบายถึงอุปนิสัยของชาวอีสาน คือ สนุกสนาน ร.าเริง 
และไม.เคร.งครัดในวิถีชีวิต ซึ่งกิจกรรมส.วนมากในการประกอบพิธีกรรมและประเพณี คือ กิจกรรม
สรGางความบันเทิง เช.น การฟ�อน ขบวนแห. (อรุณี ตันศิริ, 2549) ผูGวิจัยจึงนําเสนอบทเพลงสําหรับการ
อธิบายถึงความสนุกสนานของชาวอีสานผ.านกระบวนการท่ี 2 

 
การออกแบบและแนวทางการประพันธ�เพลง 
 1. รูปแบบของบทเพลง (Form) ใชGรูปแบบตามลักษณะเพลงพ้ืนบGาน กล.าวคือ เปOนบทเพลง
สั้นไม.ซับซGอน ผูGวิจัยออกแบบการประพันธ$ในลักษณะบทเพลง 2 ตอน 
 2. ระบบเสียง (Tuning System) เพ่ือใหGผลงานการประพันธ$เพลงเหมาะแก.ผูGฟcงทุกกลุ.มและ
เปOนไปตามสมัยนิยม ผูGวิจัยจึงเลือกใชGระบบอิงกุญแจเสียง (Tonality) โดยยึดการใชGระบบบันไดเสียง
แบบไดอาโทนิก (Diatonic Scale) ประเภทบันไดเสียงเมเจอร$และไมเนอร$ (Major and Minor 
Scale) และระบบบันไดเสียงแบบเพนทาโทนิก (Pentatonic Scale)  
 3. เคร่ืองหมายประจําจังหวะ (Time Signature) เคร่ืองหมายประจําจังหวะ 2 ลักษณะ คือ 
ลักษณะแบบดนตรีพ้ืนบGาน กล.าวคือ ดนตรีพ้ืนบGานเปOนดนตรีท่ีไม.ซับซGอนและฟcงง.าย มักใชGอัตรา
จังหวะสองและสี่ (Second and Fourth Time) ผูGวิจัยจึงเลือกใชGเคร่ืองหมายประจําจังหวะท่ีมีอัตรา
จังหวะสอง (Second-Simple Time Signature) และสี่ปกติ (Fourth-Simple Time Signature) 
เพ่ือสรGางสีสันทางดนตรีใหGเกิดความน.าสนใจ 
 4. อัตราความเร็ว (Tempo) ใชGอัตราความเร็วดGวยการกําหนดใหGมีความสอดคลGองกับ
องค$ประกอบของดนตรี เช.น ใหGสอดคลGองกับเน้ือหาทางดนตรี ใหGสอดคลGองกับเทคนิคการบรรเลง 
และใหGเหมาะสมกับเน้ือหาทางดนตรี โดยกําหนดใหGเพลงชGาปานกลางสื่ออารมณ$การดําเนินทํานองท่ี
สวยงาม สง.างาม จึงกําหนดใชGอัตราความเร็ว 80 Bpm.   
 5. เน้ือหาทางดนตรีหรือผิวพรรณของดนตรี (Texture) การประพันธ$เพลงมีลักษณะการ
สรGางเน้ือหาทางดนตรีหลากแนวหรือการประสมทํานอง (Polyphony) 
 
ข้ันตอนการประพนัธ�เพลง 
 1. การศึกษาเอกสารสิ่งพิมพ$ รวมท้ังการศึกษาเอกสารท่ีไม.ใช.สิ่งพิมพ$และสื่อต.างๆ เพ่ือนํา
ขGอมูลท่ีไดGมาเปOนขGอมูลพ้ืนฐานและแนวทางสําหรับการสรGางความเขGาใจเก่ียวกับการประพันธ$เพลง 
 2. การกําหนดขอบเขตสําหรับการประพันธ$เพลง เพ่ือใหGการดําเนินงานมีความสอดคลGองและ
เปOนไปตามขอบเขตท่ีกําหนดไวG 
 3. กําหนดเคร่ืองดนตรี และเลือกเคร่ืองดนตรีท่ีตGองการใชGในกระบวนการประพันธ$ โดย
คํานึงถึงความความสัมพันธ$ระหว.างเทคนิคการบรรเลงและเทคนิคการประพันธ$ เพ่ือก.อใหGเกิดความ
สอดคลGองและสามารถแสดงเน้ือหาไดGอย.างชัดเจน 
 4. กําหนดแนวคิดและสังคีตลักษณ$ในกระบวนการประพันธ$ใหGเกิดเปOนความสอดคลGองตาม
เน้ือหาและเร่ืองราวท่ีตGองการถ.ายทอด  
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 5. กําหนดทํานองและโครงสรGางของทํานองเพ่ือเปOนตGนแบบสําหรับการสรGางทํานองและการ
พัฒนาทํานองในลําดับต.อไป  
 6. การประพันธ$เพลง ท้ังน้ีตGองอาศัยการใชGเทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานตามวิธีการ
ประพันธ$เพลงร.วมสมัยควบคู.กับการผสมผสานดGวยวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบGานอีสาน รวมท้ังการปรึกษา
คณะกรรมการ 
 7. การพิจารณาบทเพลงในฐานะนักประพันธ$ นักดนตรี และผูGฟcง เพ่ือนําผลพิจารณามา
ปรับปรุงใหGบทเพลงก.อเกิดคุณภาพครบทุกดGาน พรGอมท้ังการตรวจสอบรายละเอียดเก่ียวกับ
สัญลักษณ$ทางดนตรีและการพิสูจน$อักษร 
 
อธิบายเทคนคิการประพันธ�เพลง 
 บทประพันธ$เพลงตGนนํ้าโขง เปOนบทเพลงสะทGอนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวอีสาน โดยใชG
วัตถุดิบจากทํานองเพลงพ้ืนบGานอีสานสําหรับเปOนแนวทางการประพันธ$เพลง บทประพันธ$เปOนบท
เพลง 2 ตอน ผสมผสานวัฒนธรรมระหว.างวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกกับวัฒนธรรมดนตรีพ้ืนบGานอีสาน
ผ.านวงดูโอ ประกอบดGวยอัลโตแซกโซโฟนและเปUยโน มีรายละเอียดการประพันธ$เพลง ดังน้ี 
 1. ตอนท่ี 1 บ้ังไฟ 
 บ้ังไฟ ตอนเพลงท่ี 1 สะทGอนการดําเนินชีวิตประจําวันและกิจกรรมในการเตGนรํา หรือฟ�อน
ของบุคคลในหมู.บGานหน่ึงของภาคอีสาน แสดงถึงความเรียบง.าย ใจเย็น และอ.อนโยน และเปOนการ
ถ.ายทอดแสดงถึงลีลาในวัฒนธรรมอีสาน เช.น ลีลาการเคลื่อนไหวร.างกายประกอบการฟ�อน จังหวะ
การกGาวเทGาท่ีมีลักษณะคลGายเตGนรํา สามารถแบ.งวรรคย.อยไดG 4 ท.อน การประพันธ$ใชG 4 เทคนิค คือ 
เทคนิคประโยคเพลงแบบถาม-ตอบ เทคนิคอาร$เปโจ (Arpeggio) เทคนิคความดังเบา (Dynamic) 
เทคนิคแปลงทํานอง (Thematic Transformation) มีรายละเอียด ดังน้ี 
 - ท.อนเร่ิม (Introduction) หGองเพลงท่ี 1-6 
 - ท.อน A หGองเพลงท่ี 7-33 
 - ท.อน B หGองเพลงท่ี 34-62 
 - ท.อน C หGองเพลงท่ี 63-95 
 ท.อนเร่ิม หGองท่ี 1-6 โครงสรGางโดยรวมผูGประพันธ$ใชGอัตราความเร็วท่ี 80 bpm. เพ่ือสะทGอน
ความเรียบง.ายของวัฒนธรรมพ้ืนบGานอีสาน อัตราความเร็วดังกล.าวจัดอยู.ในกลุ.มความเร็วชGาปานกลาง
และเปOนอัตราความเร็วท่ีสอดรับกับค.าความสั้นยาวของตัวโนGต ทํานองถูกดัดแปลงมาจากเพลง
ประกอบการเซิ้งบ้ังไฟ 



202 การประชมุวิชาการระดบัชาติ ครั $งที( 7 
มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 อัตราความเร็วท.อนเร่ิม 
 

 ท.อน A หGองท่ี 7-21 ผูGประพันธ$ตGองการนําเสนอใหGบทเพลงมีความเรียบง.าย ไม.ซับซGอนผ.าน
เทคนิคการประพันธ$เพลงลักษณะประโยคคําถามและประโยคคําตอบ โดยกําหนดใหGอัลโตแซกโซโฟน
บรรเลงรับส.งไปมาร.วมกับเปUยโน กล.าวคือ หากอัลโตแซกโซโฟนบรรเลงโนGตท่ีมีค.าอัตราความถ่ีนGอย 
(โนGตตัวดํา โนGตตัวขาว) เปUยโนจะนําเสนอโนGตท่ีมีค.าอัตราความถ่ีมาก (โนGตเขบ็ตหน่ึงช้ัน) เพ่ือใหG
ดนตรีมีความน.าสนใจ คลGายกับลีลาการฟ�อนสลับชายหญิง 
 

 
 

ภาพท่ี 2 แสดงเทคนิคการประพันธ$เพลงลักษณะประโยคคําถามและประโยคคําตอบ 
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 ท.อน B หGองท่ี 41 และ 43 ใชGเทคนิคอาร$เปโจ (Arpeggio) คือการบรรเลงเฉพาะโนGตลําดับท่ี 
1 3 5 8 ของคอร$ดน้ันอย.างเร็ว ผ.านเคร่ืองหมายและค.าโนGตท่ีกํากับไวGในแนวเปUยโน ลักษณะเสียง
คลGายกับการรูดสายเคร่ืองดนตรีฮาร$ป เพ่ือสะทGอนลักษณะการตวัดมือของของผูGรํา 
 

 
 

ภาพท่ี 3 แสดงเทคนิคอาร$เปโจ 
 

 ท.อน B หGองท่ี 61-62 ผูGประพันธ$ใชGเทคนิคความดังเบา ใหGเกิดความชัดเจนของทํานองและ
สรGางความสอดคลGองระหว.างอัลโตแซกโซโฟนกับเปUยโน โดยใชGวิธีใหGโนGตของอัลโตแซกโซโฟน เบาลง
ทีละนGอยผ.านเคร่ืองหมายเดเครสเซนโด (Decrescendo) เพ่ือช.วยสนับสนุนโนGตเปUยโนแสดงความ
ชัดเจนและโดดเด.น ดGวยการดังข้ึนทีละนGอยผ.านเคร่ืองหมายเครเซนโด (Crescendo) ควบคู.กับเคร่ือง
เนGนเสียง (Accent) ลักษณะดังกล.าว ยังช.วยส.งเสริมใหGเกิดความแนบเนียนในการป}ดประโยคเพลง
ของอัลโตแซกโซโฟน และการเป}ดประโยคเพลงของเปUยโน 
 

 
 

ภาพท่ี 4 แสดงเทคนิคความดังเบา 
 

 ท.อน C หGองท่ี 67 – 73 ผูGประพันธ$เทคนิคการแปลงทํานองจากโนGตหลักในเพลงพ้ืนบGาน
อีสาน คือ D E F# G B เพ่ือสรGางทํานองใหม.ใหGกับแนวอัลโตแซกโซโฟน สําหรับการเลียนแบบ
สําเนียงดนตรีพ้ืนบGานภาคอีสานผสมผสานกับสําเนียงดนตรีตะวันตก โดยมีการสนับสนุนการดําเนิน
จังหวะจากแนวเปUยโน (Piano) เพ่ือใหGทํานองหลักเด.นและชัดเจน 
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ภาพท่ี 5 การใชGเทคนิคการแปลงทํานอง 

 
 2. ตอนท่ี 2 เพลิน 
 เพลิน ตอนเพลงท่ี 2 สะทGอนลีลาการฟ�อน ลีลาการเคลื่อนไหวร.างกายในขณะท่ีไดGเขGาร.วม
กิจกรรมประกอบจังหวะของดนตรีภาคอีสาน เพ่ือเปOนการถ.ายทอดถึงลีลาในวัฒนธรรมอีสาน ทํานอง
ถูกดัดแปลงมาจากลายลําเพลิน สามารถแบ.งวรรคย.อยไดG 8 ท.อน การประพันธ$ใชG 5 เทคนิค คือ 
เทคนิคการดําเนินคอร$ดซ้ํา (Chord Progression and Sequence) เทคนิคความดังเบา (Dynamic) 
แปรทํานอง (Melodic Variation) เทคนิคการเหลื่อม (Canon) และเทคนิคหGวงลําดับทํานอง 
(Melodic Sequence) มีรายละเอียด ดังน้ี 

- ท.อนเร่ิม (Introduction) หGองเพลงท่ี 1-5 
- ท.อน A หGองเพลงท่ี 6-17 
- ท.อน B หGองเพลงท่ี 18-35 
- ท.อน C หGองเพลงท่ี 36-47 
- ท.อน D หGองเพลงท่ี 48-59 
- ท.อน E หGองเพลงท่ี 60-66 
- ท.อน F หGองเพลงท่ี 67-82 
- ท.อน G หGองเพลงท่ี 83-95  
ท.อนเร่ิม (Introduction) ผูGวิจัยใชGอัตราความเร็วจากชGา คือ 78 bpm. และค.อยๆเร็วใน

อัตราจังหวะ 98 bpm. เพ่ือใหGมีความสัมพันธ$กับทิศทางการเคลื่อนท่ีของคอร$ด คือ Cmsus4 Cmmaj7 

Cm9 Cmmaj7 Cmsus4 Cmmaj7 Cm9 Cmmaj เพ่ือแสดงใหGเห็นถึงการเคลื่อนท่ีของบรรยากาศจากความ
มืดมนสู.ความสว.าง ท้ังน้ีใชGเทคนิคการดําเนินคอร$ดซ้ํา กล.าวคือ เปOนลักษณะการซ้ําคอร$ดและซ้ํา
ลักษณะจังหวะ โดยการเพ่ิมโนGตลักษณะคอร$ดทบเจ็ดสลับกับคอร$ดทบเกGา เพ่ือแสดงการเคลื่อนท่ีและ
การเปลี่ยนบรรยากาศ สัดส.วนโนGตดังกล.าวใชGโครงสรGางลักษณะจังหวะขัด (Syncopation) ของดนตรี
สําเนียงแจ�ส (Jazz Style) เขGามาผสมผสาน ซึ่งเปOนลักษณะจังหวะท่ีไม.ลงจังหวะตกตลอดเวลา จะ
ช.วยส.งเสริมใหGบทเพลงรูGสึกไม.น.าเบ่ือ และเกิดความรูGสึกน.าติดตามมากกว.าการใชGสัดส.วนโนGตลักษณะ
ปกติ 
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ภาพท่ี 6 แสดงอัตราความเร็วและการดําเนินคอร$ดซ้ํา 
 

ท.อน A ผูGประพันธ$ออกแบบแนวดนตรี จํานวน 3 แนว คือ แนวทํานองหลัก (Melody) 
ผูGวิจัยใชGโนGตเขบ็ตสองช้ัน เพ่ือใหGทํานองเพลงมีการเคลื่อนท่ี ใหGผูGรับฟcงไดGมีความรูGสึกสนุกสนาน ส.วน
ทํานองรอง (Countermelody) ใชGลักษณะจังหวะไม.ปกติ เพ่ือทําหนGาท่ีบรรเลงขัดกับทํานองหลัก สง
เสริมทําใหGบทเพลงน.าฟcงมากย่ิงข้ึน และการดําเนินคอร$ด ลักษณะจังหวะยืนปกติสําหรับบรรยากาศ
ใหGเรียบง.ายเพ่ือสนับสนุนการเคลื่อนท่ีของทํานองหลักและทํานองรอง คลGายกับบรรยากาศในขบวน
แห.ของชาวอีสานท่ีเต็มเปU�ยมดGวยความสนุกสนานควบคู.กับคุณค.าของประเพณีอันดีงาม 

 

 
 

ภาพท่ี 7 แสดงการออกแบบแนวดนตรี 
 

 ท.อน A หGองท่ี 12-14 แสดงการใชGเทคนิคระดับความดัง-เบาของเสียง (Dynamic) ระดับ
ความความดังเบา เพ่ือสรGางสีสันใหGทํานองเพลงมีความน.าสนใจและน.าติดตาม นอกจากน้ัน 
ผูGประพันธ$ตGองสื่อถึงลีลาการฟ�อนประกอบจังหวะในวัฒนธรรมอีสาน จึงทําใหGเกิดการใชGระดับความ
ดังเบาของเสียงดนตรี 

 
 

ภาพท่ี 8 แสดงเทคนิคความดังเบา 
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ท.อน B หGองท่ี 31–35 แสดงการใชGระดับความดัง-เบาของเสียง (Dynamic) ซึ่งจะแตกต.าง
จากการใชGในระหว.างหGองเพลงท่ี 12–13 ตรงท่ี เปOนการทําระดับความดังเบา ท่ีมีลักษณะคลGายกับ
คลื่น ในแนวสวนทางสลับกับแนวตามทิศทาง กล.าวคือ ระดับความดังจะเร่ิมจากเบา (P) ค.อยๆ ดังข้ึน
ถึงระดับความดังปานกลาง (mf) และค.อยๆ เบาลงมายังระดับความเบาท่ี (P) การเขียนระดับความดัง
เบาแบบน้ีจะช.วยใหGบทเพลงมีสีสัน สะทGอนกริยาของบุคคลหลายคนท่ียากต.อการคาดเดา 

 

 
 

ภาพท่ี 9 แสดงเทคนิคความดังเบา 
 

ท.อน D หGองท่ี 52–56 แสดงการใชGเทคนิคการพัฒนาทํานองในการประพันธ$ 2 รูปแบบ คือ 
เทคนิคการแปรทํานอง (Melodic Variation) ในหGองท่ี 52–54 โดยมีโครงสรGางจากทํานองตGนแบบ
หGองเพลงท่ี 52 ของอัลโตแซกโซโฟน สําหรับแปรทํานองทํานองในหGองท่ี 53–54 ของเปUยโน และ
เทคนิคการเหลื่อม (Canon) ในหGองท่ี 55–56 โดยอัลโตแซกโซโฟนมีหนGาท่ีดําเนินทํานองหลัก ส.วน
เปUยโนทําหนGาท่ีบรรเลงทํานองเช.นเดียวกับทํานองหลักแต.คนละจังหวะ แสดงความเหลือมจังหวะ
ระหว.างโดยอัลโตแซกโซโฟนและเปUยโน 

 

 
 

ภาพท่ี 10 เทคนิคการแปรทํานอง 
 

 ท.อน F หGองท่ี 70 ใชGเทคนิคการสรGางทํานองรอง (Countermelody) โดยใหGเปUยโนทํานอง
หนGาท่ีบรรเลงทํานองรองควบคู.กับทํานองหลักของอัลโตแซกโซโฟน 
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ภาพท่ี 11 การสรGางทํานองรอง 
 
 ในหGองท่ี 83-84 ใชGเทคนิคหGวงลําดับทํานอง เปOนการทําซ้ําทํานองทันทีแต.ต.างระดับเสียงซึ่ง
เกิดข้ึนในโนGตของอัลโตแซกโซโฟน โดยอัตราส.วนโนGตจะซ้ํากันในหGองเพลง 

 

 
 

ภาพท่ี 12 เทคนิคหGวงลําดับทํานอง 
 
สรุป 
 บทประพันธ$เพลงตGนนํ้าโขง มีส.วนโครงสรGางเปOนเพลง 2 ตอน ประกอบดGวย ตอนท่ี 1 ช่ือว.า 
บ้ังไฟ และตอนท่ี 2 ช่ือว.า เพลิน โดยใชGเทคนิคในการประพันธ$ประกอบดGวย ตอนบ้ังไฟใชG 4 เทคนิค 
คือ เทคนิคประโยคเพลงแบบถาม-ตอบ เทคนิคอาร$เปโจ เทคนิคความดังเบา และเทคนิคแปลง
ทํานอง ตอนเพลินใชG 5 เทคนิค คือ เทคนิคการดําเนินคอร$ดซ้ํา เทคนิคความดังเบา แปรทํานอง 
เทคนิคการ และเทคนิคหGวงลําดับทํานอง บทประพันธ$ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค$และขอบเขต
บทประพันธ$ท่ีกําหนดไวGอย.างสมบูรณ$ รวมถึงการนําบทประพันธ$ออกเผยแพร. ท้ังน้ีการท่ีผูGวิจัยไดG
ทําการศึกษาวิธีการประพันธ$เพลงโดยใชGหลักทฤษฎีดนตรีตะวันตกท่ีผสมผสานกับดนตรีพ้ืนบGานภาค
อีสาน ทําใหGเกิดเปOนผลงานสรGางสรรค$สะทGอนคุณค.าทางวัฒนธรรมและสามารถใชGถ.ายทอดใหGกับแวด
วงวิชาการดGานดนตรี รวมท้ังผูGที่สนใจดGานการประพันธ$เพลงสืบต.อไป 
 
ข�อเสนอแนะ 
 การดําเนินงานวิจัยน้ีมุ.งนําเสนอผลงานสรGางสรรค$ดGานการประพันธ$เพลงโดยใชGวัตถุดิบจาก
เพลงในวัฒนธรรมดนตรีอีสาน เพ่ือส.งเสริมและแสดงถึงคุณค.าของบทเพลงพ้ืนบGานในสังคมไทยสู.บท
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เพลงสากล ท้ังน้ีบทเพลงพ้ืนบGานในสังคมไทยยังมีอีกมาก และเหมาะสําหรับใหGนักวิจัยและนัก
ประพันธ$เพลงไดGศึกษาและใชGเปOนวัตถุดิบในการสรGางสรรค$ผลงานต.อไป 
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38. ดร.โอฬาร กาญจนากาศ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
39. ดร.สุขมุ มูลเมือง     อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
40. ดร.กมลมาลย ์ไชยศิริธญัญา    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
41. ดร.ลดัดาวลัย ์คงสมบูรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
42. ดร.เพช็รัตน์ ฮีมินกลู    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
43. ดร.ชยัวฒัน์ อุทยัแสน    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
44. ดร.ปราการ เกิดมีสุข    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
45. ดร.สมบติั เดชบาํรุง    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
46. ดร.สมใจ เดชบาํรุง     อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
47. ดร.ธนาดล สมบูรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
48. ดร.รสรินทร์ อรอมรรัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
49. ดร.เกียรติศกัดิs  อิชยานนัท ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
50. ดร.สมคิด สกลุสถาปัตย ์    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
51. ดร.จนัทรัตน์ ภคมาศ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
52. ดร.จุฑารัตน์ นิรันดร    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
53. ดร.จุฬาพรรณภรณ์ ธนะแพทย ์   อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
54. ดร.ธาริณี กิตติกาญจนโสภณ    อาจารยป์ระจาํคณะศึกษาศาสตร์ อนุกรรมการ 
55. ดร.สามารถ ปรมานิติวิs     อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
56. ดร.สมบติั อรรถพิมล    อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
57. ดร.รัสรินทร์ พงษลี์# รัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะนิติศาสตร์ อนุกรรมการ 
58. ดร.จุฑาศิริ ยอดวเิศษ    อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
59. ดร.ณรงคศ์กัดิs  ศรีบรรดาศกัดิs วชัราภรณ์   อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
60. ดร.นิวตัน์ วรรณธรรม    อาจารยป์ระจาํคณะดุริยางคศาสตร์ อนุกรรมการ 
61. ดร.อุไรวรรณ พงศสุ์ภากลุ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
62. ดร.อดุลย ์เลาหพล     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
63. ดร.ชนะ รัตนภกัดี     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
64. ดร.เถลิงศกัดิs  เสนาคาํ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
65. ดร.ธวชัชยั แสวงทรัพย ์    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
66. ดร.สมชาย รัตนภูมิภิญโญ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
67. ดร.ปรียาพร เหตระกลู    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
68. ดร.นพคุณ ทอดสนิท    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
69. ดร.บรรจง โซ๊ะมณี     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
70. ดร.ณิฐษาภกัค ์จตัุปาอิทธิวฒัน ์   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
71. ดร.ขิง แขวงวเิศษชยัชาญ    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
72. ดร.ประถมภรณ์ รัตนภกัดี    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
73. ดร.พีระ อินทรทูต     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 



 

 

74. ดร.เกียรติศกัดิs  กลัยาสิริวฒัน ์    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
75. ดร.ฉววิรรณ ปูรานิธี    อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
76. ดร.ชูศกัดิs  จึงพานิช     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
77. ดร.หฤทยั ปัญญาวธุตระกลู    อาจารยป์ระจาํคณะนิเทศศาสตร์ อนุกรรมการ 
78. ดร.ศิรชญาน์ การะเวก    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
79. ร้อยตรี ดร.บุญช่วย แจง้เวชฉาย   อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
80. ดร.กญัญาณฐั ไฝคาํ     อาจารยป์ระจาํคณะรัฐศาสตร์  อนุกรรมการ 
81. ดร.ทิพยล์าวลัย ์แกว้นิล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
82. ดร.ณฐัวชัร์ เผา่ภู่     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
83. ดร.สุชาติ ปรักทยานนท ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
84. ดร.กฤษฎาภรณ์ รุจิธาํรงกลุ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
85. ดร.นภทัร จนัทรารมย ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
86. ดร.ประพฒัสอน เปียกสอน    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
87. ดร.ณฐัภูอิสร์ ศรีเพชร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
88. ดร.ณชัชา กริ$มใจ     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
89. ดร.ชนนัชิดา กิจประเสริฐ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
90. ดร.ธนวฒัน์ ทีปะปาล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
91. ดร.กว ีบุญเลิศวณิชย ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
92. ดร.พิบูล ทีปะปาล     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
93. ดร.ลาวลัย ์ตน้สกลุรุ่งเรือง    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
94. ดร.พงษเ์ทพ ศรีโสภาจิต    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
95. ดร.ราวดี สุริสระพนัธ์ุ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
96. ดร.พีรวฒัน์ ชูเกียรติ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
97. ดร.ธีระพงศ ์ธนเจริญรัตน ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
98. ดร.จรูญ ชาํนาญไพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
99. ดร.จุฬาลกัษณ์ ฟรููโนะ    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
100. ดร.สุภาสินีย ์ปริญญาพิพนธ์    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
101. ดร.นราธิป แนวคาํดี    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
102. ดร.เพชรราภรณ์ คาํหลวง    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
103. ดร.พรประภา ศรีราพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
104. ดร.ธีรเดช ทิวถนอม    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
105. ดร.นนัทน์ภสั ผลตาล    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
106. ดร.เสาวนีย ์สมนัตต์รีพร    อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 
107. ดร.สุธาสินี วยิาภรณ์    อาจารยป์ระจาํคณะศิลปศาสตร์ อนุกรรมการ 
108. ดร.มธุรส ผา่นเมือง     อาจารยป์ระจาํคณะบริหารธุรกิจ อนุกรรมการ 

         
 

 

 

 



 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
1. Professor Dr.Terry Miller    Kent State University อนุกรรมการ 
2. ศาสตราจารย ์ดร.สาํเรียง เมฆเกรียงไกร    จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนุกรรมการ 
3. รองศาสตราจารย ์ดร.รุ่งภพ คงฤทธิs ระจนั    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย ์ดร.กลา้  ทองขาว    มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิต อนุกรรมการ 
5. รองศาสตราจารย ์ดร.สุภมาส องัศุโชติ    มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 

    ธรรมาธิราช 
6. รองศาสตราจารย ์ดร.ลดัดาวลัย ์เพชรโรจน ์    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.สวงค ์เศวตวฒันา    มหาวทิยาลยัปทุมธานี อนุกรรมการ 
8. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวทิย ์ภาณุจารี    มหาวทิยาลยัมกฏุราชวทิยาลยั  อนุกรรมการ  
9. รองศาสตราจารย ์ดร.โกวทิย ์ขนัธศิริ    มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑิต อนุกรรมการ 
10. รองศาสตราจารย ์ดร.ชุมศกัดิs  อินทร์รักษ ์   มหาวทิยาลยัคริสเตียน อนุกรรมการ 
11. รองศาสตราจารย ์ดร.สนัติ ศรีสวนแตง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
12. รองศาสตราจารย ์ดร.ประสงค ์ตนัพิชยั    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
13. รองศาสตราจารย ์ดร.อภิชาติ ใจอารีย ์    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
14. รองศาสตราจารย ์ดร.พนิต เขม็ทอง    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
15. รองศาสตราจารย ์ดร.วกิร ตณัฑวทุโฒ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
16. รองศาสตราจารย ์ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภพ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
17. รองศาสตราจารย ์ดร.สุวรรณา นาควบูิลยว์งศ ์   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
18. รองศาสตราจารย ์ดร.สาโรช โสภีรักษ ์    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
19. รองศาสตราจารย ์ดร.สุรชยั ประเสริฐสรวย   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
20. รองศาสตราจารย ์ดร.อริสรา เลก็สรรเสริญ   มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
21. รองศาสตราจารย ์ดร.รัชตกร พลภกัดี    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
22. รองศาสตราจารย ์ดร.มานพ วสุิทธิแพทย ์   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
23. รองศาสตราจารย ์ดร.ชยัวฒัน์ คุประตกลุ   มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
24. Associate Professor Dr.Andrew Shariary   Kent State University อนุกรรมการ 
25. รองศาสตราจารยช์ฎาพร ฑีฆาอุตมากร    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
26. รองศาสตราจารย ์ไพรัช พนัธ์ุชาตรี    มหาวทิยาลยัราชภฏันครปฐม  อนุกรรมการ 
27. รองศาสตราจารย ์วนิยั ลํ#าเลิศ     มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
28. รองศาสตราจารย ์บาหยนั อิ$มสาํราญ    ขา้ราชการบาํนาญ  อนุกรรมการ 
29. รองศาสตราจารย ์เชาวยทุธ พรพิมลเทพ   มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี อนุกรรมการ  
30. รองศาสตราจารย ์ธโสธร ตูท้องคาํ    มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 

ธรรมาธิราช 
31. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สุพจน์ ยคุลธรวงศ ์    มหาวทิยาลยัเกษตร  อนุกรรมการ 
32. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประยงค ์มีใจซื$อ    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
33. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระศกัดิs  บึงมุม    มหาวทิยาลยัปทุมธานี อนุกรรมการ 
34. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นกัรบ ระวงัการณ์    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
35. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ อินทร์รักษ ์    มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุกรรมการ 

 



 

 

36. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ดารารัตน์ สุขแกว้    มหาวทิยาลยัราชมงคล อนุกรรมการ 
    รัตนโกสิทร์ 

37. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วรรณี เนียมหอม    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
38. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สูติเทพ ศิริพิพฒันกลุ    มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
39. ผูช่้วยศาสตราจารย ์นต.ดร.สญัชยั พฒันสิทธิs     มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
40. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ราตรี ศิริพนัธ์ุ    สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
41. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ศราวธุ อินทรเทศ   สถาบนัเทคโนโลยพีระจอม อนุกรรมการ 

    เกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 
42. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สถาพร ขนัโต    มหาวทิยาลยัมหามกฏุ อนุกรรมการ 

    ราชวทิยาลยั 
43. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ประพนัธ์ศกัดิs  พุม่อินทร์    มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
44. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สาํเริง อ่อนสมัพนัธ์ุ    มหาวทิยาลยัศิลปกร อนุกรรมการ 
45. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วธุพงษ ์ลาภเจริญ    มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
46. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.รัตนา วงศรั์ศมีเดือน    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
47. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ชุมพล รอดแจ่ม    มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
48. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิชิต รัชตพิบุลภพ    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
49. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ยทุธพงษ ์ลีลากิจไพศาล    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
50. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสาวนารถ เลก็ลอสินธ์ุ    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
51. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชิิต บุญสนอง    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
52. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ฐิติมา โหล้าํยอง    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
53. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เรวดี ศกัดิs ดุลยธรรม    มหาวทิยาลยัราชพฤกษ ์ อนุกรรมการ 
54. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธนภทัร ปัจฉิมม ์    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
55. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กฤษณ์ รักชาติเจริญ    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
56. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พราม อินพรม    มหาวทิยาลยัมหิดล  อนุกรรมการ 
57. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ขนิษฐา สุขสวสัดิs    มหาวทิยาลยัรัตนบณัฑิต อนุกรรมการ 
58. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาํไพ ทองธีรพาพ   มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ อนุกรรมการ 
59. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.สงัวาล บกสุวรรณ   จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อนุกรรมการ 
60. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อาคีรา ราชเวยีง    มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช อนุกรรมการ 

มงคลรัตนโกสินทร์ 
61. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.นภดล เชนะโยธิน   มหาวทิยาลยัราชภฏัราช อนุกรรมการ 

นครินทร์ 
62. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ภทัราพร ปุณะตุง    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ  
63. ผูช่้วยศาสตราจารย ์วารี ศรีสุรพล    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
64. ผูช่้วยศาสตราจารย ์พรเพญ็ ไตรพงศ ์    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
65. ผูช่้วยศาสตราจารยน์ํ# าผึ#ง ไขวพ้นัธ์ุ    มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
66. ผูช่้วยศาสตราจารยว์บูิลย ์ลือมงคล    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
67. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ประสงค ์อุทยั    มหาวทิยาลยัธนบุรี  อนุกรรมการ 
68. ดร.เมตต ์เมตตก์ารุณ์จิต    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
69. พ.ต.ท.ดร.พสักร จิตตรัตน ์    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 



 

 

70. ดร.ทวพีร ตูพ้จ    วทิยาลยัเทคโนโลยพีนมวนัท ์อนุกรรการ 
71. ดร.ธเนศ อุ่นปรีชาวณิชย ์    มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

     พิบูลสงคราม 
72. ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ    มหาวทิยาลยัราชภฎัพระนคร อนุกรรมการ 

        พระนครศรีอยธุยา   
73. ดร.เจษณี บุตรดาํ      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
74. ดร.รักเกียรติ จาริก      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง อนุกรรมการ 
75. ดร.มนษริดา ทองเกดิ     มหาวทิยาลยัเทคโนโลย ี อนุกรรมการ 

       ราชมงคลวทิยาลยัเขตจกัรพงศภู์วนาท 
76. ดร.อาํนวย แกว้ใส      มหาวทิยาลยัหอการคา้ อนุกรรมการ 
77. ดร.อานนท ์วนัลา      มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

       กาญจนบุรี 
78. ดร.ฐปนพฒัน์ รัชญาเมธีธรรม    มหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา อนุกรรมการ 
79. เรืออากาศเอกหญิง ดร.ณีรนุช กล่อมดี    กรมควบคุมการปฏิบติั อนุกรรมการ 

       ทางอากาศ 
80. ดร.ประยทุธ์ สวสัสดิเรียวกลุ     มหาวทิยาลยัชินวตัร อนุกรรมการ 
81. ดร.พชัรี ทองคาํพานิช     สถาบนัการพลศึกษา  อนุกรรมการ 

       วทิยาเขตสุพรรณบุรี 
82. ดร.ศศิธร เดชพรหม     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
83. ดร.กรศิริ คตภูธร      มหาวทิยาลยัมหามกฎุ อนุกรรมการ 

       ราชวทิยาลยั 
84. ดร.เมธาวนิ  สาระยาน    มหาวทิยาลยัราชภฏั อนุกรรมการ 

     เพชรบุรี 
85. ดร.อาทิตย ์โพศรีทอง     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
86. ดร.กลุธิดา นาคะเสถียร     มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ อนุกรรมการ 
87. ดร.รุจิภาส ภูธนญัพิภทัร์     มภร พระนครศรีอยธุยา อนุกรรมการ 
88. ดร.รุ่งทิวา วฒันวงศ ์     สพฐ.นครปฐม เขตL อนุกรรมการ 
89. ดร.จนัทนา สงัวรโยธิน     มหาวทิยาลยัศิลปากร อนุกรรมการ 
90. ดร.องัคณา ใจเทิม      มหาวทิยาลยัสยาม  อนุกรรมการ 
91. ดร.วธุพงศ ์ลาภเจริญ     มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ อนุกรรมการ 
92. ดร.ธนากร ปักษา      มหาวทิยาลยัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
93. ดร.ธวชัชยั ตั#งอุทยัเรือง     มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต อนุกรรมการ 
94. ดร.ศิริรัตน์ ทองมีศรี     วทิยาลยัการฝึกหดัครู อนุกรรมการ 
        มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
95. ดร.สุพตัรา แผนวชิิต     มหาวทิยาลยัสุโขทยั อนุกรรมการ 
        ธรรมาธิราช  
96. ดร.จิรวฒัน์ กิติพิเชษฐสรรค ์     วทิยาลยันครราชสีมา อนุกรรมการ 
97. ดร.สมศกัดิs  สุภิรักษ ์     มหาวทิยาลยัเจา้พระยา อนุกรรมการ 
98. ดร.ในตะวนั กาํหอม     วทิยาลยัทองสุข  อนุกรรมการ 
99. ดร.วริศรา เชนะโยธิน 
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