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บทคัดยอ
บทเพลง “โสตวิญญาณ” เปนงานสรางสรรคทางมานุษยดุริยางควิทยา ผูประพันธดําเนินการวิจัย
โดยการศึกษาเอกสาร การศึกษาเพลงในบทละครประวัติศาสตรของหลวงวิจิตรวาทการ ประกอบดวย
เพลงตนตระกูลไทย เพลงในน้ํามีปลาในนามีขาว และเพลงเชิญขวัญ มีวัตถุประสงคเพื่อประพันธบทเพลง
จากเพลงในบทละครประวัติศาสตรของหลวงวิจิตรวาทการสําหรับการเดี่ยวแซกโซโฟนรวมกับกีตาร
ดําเนินงานตามขั้นตอน คือ กําหนดขอบเขตการประพันธเพลง แนวคิดการประพันธเพลง ทํานอง และ
โครงสรางของบทเพลง
เพลงโสตวิ ญ ญาณ มี 2 ท อ น คื อ ท อ น 1 “น้ํ า ” ท อ น 2 “แสง” หลั ก การประพั น ธ เ พลง
ประกอบดวย 1) ใชระบบอิงกุญแจเสียง (Tonality) 2) ใชอัตราความเร็ว 86 Bpm. และอัตราความเร็ว
116 Bpm. 3) ใชเทคนิคการประพันธเพลง จํานวน 3 เทคนิค คือ เทคนิคการใชโมดดําเนินทํานอง
เทคนิคหวงลําดับทํานอง (Sequence) เทคนิคจังหวะขัด (Syncopation)
คําสําคัญ: โสตวิญญาณ การประพันธ หลวงวิจิตรวาทการ
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ABSTRACT
“Sodtawinyan” is a creative work based on ethnomusicological research. The
composer working on documentary research and song of luang wichitwathakan’s history:
Ton Trakul Thai, Nai Nam Mee Pla Nai Na Mee Khao and Choen Khwan. The objective of
the song’s composition is to create a piece played through a saxophone solo in
accompaniment with a guitar. The process of doing so being setting the scope of
composition, concept of composition, melody and song structure.
Sodtawinyan consists of 2 movements, the first “Nam” and the second “Saeng”.
The guidelines for the song’s composition are 1) the use of tonality, 2) the tempo set at
86 bpm. and 116 bpm. 3) the use of 3 techniques for composition being setting the
melody with a mode, using sequence and syncopation.
Keywords: Sodtawinyan, composition, Luang Wichitwathakan
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