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บทคัดยอ
บทเพลง “สายธาร” เปVนงานสรWางสรรค<ทางมานุษยดุริยางควิทยา ผูWประพันธ<ดำเนินการวิจัย
โดยการศึ ก ษาเอกสารและการทำงานภาคสนาม มี วัตถุ ป ระสงค< เพื่ อศึ ก ษาทำนองเตW ยของศิ ลป` น
พื้นบWานอีสานสูDการสรWางสรรค<บทเพลงใหมDสำหรับเดี่ยวแซกโซโฟนรDวมกับเปdยโน และเพื่อเผยแพรDบท
เพลงใหมD โดยดำเนิ นงานตามขั้ นตอน คือ การศึก ษาและรวบรวมขW อมู ล การกำหนดขอบเขตการ
ประพันธ<เพลง แนวคิดการประพันธ<เพลง ทำนอง และโครงสรWางของบทเพลง
บทเพลงสายธาร มี 2 ทDอน คือ ทDอน 1 “เกี๊ยว” ทDอน 2 “โพนนาคา” หลักการประพันธ<เพลง
ประกอบดWวย 1) ใชWระบบอิงกุญแจเสียง 2) ใชWอัตราความเร็ว 110 bpm. 3) ใชWเทคนิคการประพันธ<
เพลง จำนวน 7 เทคนิค คือ ประโยคเหลื่อม การเบนด<เสียง เทคนิคการเลียน เทคนิคการใชWคอร<ด
แบบอิสระ เทคนิคการแปรทำนอง เทคนิคการเปลี่ยนกุญแจเสียง เทคนิคแนวเบสอัลแบร<ตี
คำสำคัญ: สายธาร การสรWางสรรค< ทำนองเตWย
Abstract
The song "Sai Than" is a creative work in anthropology and music. The author
conducts the Documentary and fieldwork. The objective is to study the melody of
Isan folk artists to create new songs for saxophone and piano and to publish new
songs. Carry out the work according to the procedure which is study and data
collection. Determining the scope of composition Concept of composition, melody
and structure of the song.
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The song Sai Than has 2 parts: Part 1 "Kiao" Part 2 "Phon Nakha" Composition
principles consist of 1) using a tonality system 2) the tempo set at 110 bpm. 3) the
using 7 techniques of music composition being elided phrases, bending, imitation
techniques, chord techniques, melodic Variation techniques, modurate key signature
techniques, Alberti Bass techniques
Keywords: Saithan Creation Toei Melodies
บทนำ
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ หรื อ ภาคอี ส าน เปV น ดิ น แดนที่ มี ค วามอุ ด มสมบู ร ณ< ดW า น
ศิลปวัฒนธรรม และนับวDาเปVนดินแดนที่มีอารยะธรรมเกDาแกDอีกแหDงหนึ่งของประเทศไทย การที่ภาค
อีสานมีความอุดมสมบูรณ<ทำใหWเกิดความหลากหลายทางดWานศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีพื้นฐานมาจากความ
หลากหลายของกลุDม ชนที่ตั้งชุม ชนอยูDในภาคอีส าน กลุDม ชนแตDล ะกลุDมมี ศิล ปวั ฒ นธรรมที่ แสดงถึ ง
เอกลักษณ<และมีความโดดเดDนแตกตDางกัน ซึ่งปxจจุบันมีการสDงเสริมใหWเกิดการสืบทอดสูDรุDนลูกหลาน
เชDน ดWานทัศนศิลปy ดWานหัตถกรรม ดWานดนตรี และการละเลDน เปVนตWน (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2523:
28) จากที่ไดW ก ลD าวนำจะพบวD า ศิ ล ปวัฒ นธรรมดW านดนตรี และการละเลD นอี ส านถื อ เปV นสาขาทาง
วัฒนธรรมที่มองเห็นผDานมุมมองทางสังคมไดWอยDางชัดเจน โดยอาศัยมุมมองตามหลักการพื้นฐานทาง
สังคมศาสตร< เชDน การมองวิถีชีวิต การมองผDาน ความแตกตDางของกลุDมชน เปVนตWน ทั้งนี้ มุมมองตDอ
ปรากฏการณ<ทางวัฒนธรรมมักถูกกระทบดWวยผลการเปลีย่ นแปลงสภาพสังคมและคDานิยมตามยุคสมัย
อาจจะกลDาวไดWวDา เมื่อสังคมมีการปรับตัว คนในสังคมก็จะคลWอยตามจนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ปรับเปลี่ยนความนิยม ปรับวิถีชีวิต ใหWเปVนไปตามยุคสมัยนั้น ทั้งนี้ ในชDวงเวลาปxจจุบันสังคมไทยตื่นตัว
ทางดWานการฟ}~นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบWานเพื่อการอนุรักษ<และทำการพัฒนาเพื่อคนรุDนหลัง การตื่นตัว
ในดWานการฟ}~นฟูดนตรีพื้นบWาน วัฒนธรรมพื้นบWาน ระบบสังคมไทยและระบบการศึกษาบางอยDางไมD
สามารถหาหลักฐานไดWในปxจจุบัน จึงเกิดการอนุรักษ<รDวมกันในหลายหนDวยงานและพยายามสืบ คWน
หลักฐานเรื่องราวพื้นบWานในอดีตมากขึ้น ทั้งนี้ ปรากฏการณ<ดังกลDาว เปVนผลจากการเคลื่อนตัวตาม
กระแสนิยมตะวันตก ไดWสDงผลใหWกระแสภายในอDอนแอ วิถีชีวิตคนเมืองรุกคืบสูDชนบท รุกล้ำที่ทำไรDทำ
นา ชาวนาชาวสวนตWองขายที่ดินเพื่อเขWาไปทำงานเปVนคนรับจWางคนเมือง (สุกรี เจริญสุข, 2560: 7)
รวมทั้ งพบปx จ จั ยภายนอกที่ สD งผลใหW เกิดการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมจำนวน 2 ปx จจั ย คือ 1) ลั ท ธิ
เศรษฐกิจทุ นนิยมเสรี (Free Capitalism) ไดW สDงผลใหWก ารเอารัดเอาเปรียบเขWามาแทนที่ เศรษฐกิ จ
ชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง มีลัทธิบูชาความร่ำรวย 2) การเปลี่ยนแปลงคDานิยมอยDางรวดเร็ว ซึ่งเปVน
ผลจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร รวมทั้งอิทธิพลจากสื่อมวลชนทั้งภายในและนอกประเทศ
(เกษม วัฒนชัย, 2545: 12-14)
จากปx ญ หาที่ก ลDาวไวWไดW สะสมจนกลายปxญ หาทางเศรษฐกิ จและสัง คม สะทW อนใหW เห็นการ
เปลี่ยนผDานรากเหงWาของวัฒนธรรมดนตรีอีสาน คือ วัฒนธรรมหมอลำ หมอแคน ซึ่งพรสรวง เถาว<ทวี

