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บทคัดย�อ 
บทเพลง “สายธาร” เปVนงานสรWางสรรค<ทางมานุษยดุริยางควิทยา ผูWประพันธ<ดำเนินการวิจัย

โดยการศึกษาเอกสารและการทำงานภาคสนาม มีวัตถุประสงค<เพื่อศึกษาทำนองเตWยของศิลป`น
พื้นบWานอีสานสูDการสรWางสรรค<บทเพลงใหมDสำหรบัเด่ียวแซกโซโฟนรDวมกับเปdยโน และเพื่อเผยแพรDบท
เพลงใหมD โดยดำเนินงานตามข้ันตอน คือ การศึกษาและรวบรวมขWอมูล 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. 



2 The Nineth National Symposium 
Bangkokthonburi University 
 

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 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน เปVนดินแดนที่ มีความอุดมสมบูรณ< ดW าน
ศิลปวัฒนธรรม และนับวDาเปVนดินแดนที่มีอารยะธรรมเกDาแกDอีกแหDงหน่ึงของประเทศไทย การที่ภาค
อีสานมีความอุดมสมบูรณ<ทำใหWเกิดความหลากหลายทางดWานศิลปวัฒนธรรมซึ่งมีพื้นฐานมาจากความ
หลากหลายของกลุDมชนที่ต้ังชุมชนอยูDในภาคอีสาน กลุDมชนแตDละกลุDมมีศิลปวัฒนธรรมที่แสดงถึง
เอกลักษณ<และมีความโดดเดDนแตกตDางกัน ซึ่งปxจจุบันมีการสDงเสริมใหWเกิดการสืบทอดสูDรุDนลูกหลาน 
เชDน ดWานทัศนศิลปy ดWานหัตถกรรม ดWานดนตรี และการละเลDน เปVนตWน (จารุวรรณ ธรรมวัตร, 2523: 
28) จากที่ไดWกลDาวนำจะพบวDา ศิลปวัฒนธรรมดWานดนตรีและการละเลDนอีสานถือเปVนสาขาทาง
วัฒนธรรมที่มองเห็นผDานมุมมองทางสังคมไดWอยDางชัดเจน โดยอาศัยมุมมองตามหลักการพื้นฐานทาง
สังคมศาสตร< เชDน การมองวิถีชีวิต การมองผDาน ความแตกตDางของกลุDมชน เปVนตWน ทั้งน้ี มุมมองตDอ
ปรากฏการณ<ทางวัฒนธรรมมกัถูกกระทบดWวยผลการเปลีย่นแปลงสภาพสังคมและคDานิยมตามยุคสมัย 
อาจจะกลDาวไดWวDา เมื่อสังคมมีการปรับตัว คนในสังคมก็จะคลWอยตามจนเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ปรับเปลี่ยนความนิยม ปรับวิถีชีวิต ใหWเปVนไปตามยุคสมัยน้ัน ทั้งน้ี ในชDวงเวลาปxจจุบันสังคมไทยต่ืนตัว
ทางดWานการฟ}~นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบWานเพื่อการอนุรักษ<และทำการพัฒนาเพื่อคนรุDนหลัง การต่ืนตัว
ในดWานการฟ}~นฟูดนตรีพื้นบWาน วัฒนธรรมพื้นบWาน ระบบสังคมไทยและระบบการศึกษาบางอยDางไมD
สามารถหาหลักฐานไดWในปxจจุบัน จึงเกิดการอนุรักษ<รDวมกันในหลายหนDวยงานและพยายามสืบคWน
หลักฐานเรื่องราวพื้นบWานในอดีตมากข้ึน ทั้งน้ี ปรากฏการณ<ดังกลDาว เปVนผลจากการเคลื่อนตัวตาม
กระแสนิยมตะวันตก ไดWสDงผลใหWกระแสภายในอDอนแอ วิถีชีวิตคนเมืองรุกคืบสูDชนบท รุกล้ำที่ทำไรDทำ

นา ชาวนาชาวสวนตWองขายที่ดินเพื่อเขWาไปทำงานเปVนคนรับจWางคนเมือง (สุกรี เจริญสุข, 2560: 7) 

รวมทั้งพบปxจจัยภายนอกที่สDงผลใหWเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมจำนวน 2 ปxจจัย คือ 1) ลัทธิ
เศรษฐกิจทุนนิยมเสรี (Free Capitalism) ไดWสDงผลใหWการเอารัดเอาเปรียบเขWามาแทนที่เศรษฐกิจ
ชุมชนและเศรษฐกิจพอเพียง มีลัทธิบูชาความร่ำรวย 2) การเปลี่ยนแปลงคDานิยมอยDางรวดเร็ว ซึ่งเปVน
ผลจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร รวมทั้งอิทธิพลจากสื่อมวลชนทั้งภายในและนอกประเทศ 
(เกษม วัฒนชัย, 2545: 12-14) 

จากปxญหาที่กลDาวไวWไดWสะสมจนกลายปxญหาทางเศรษฐกิจและสังคม สะทWอนใหWเห็นการ
เปลี่ยนผDานรากเหงWาของวัฒนธรรมดนตรีอีสาน คือ วัฒนธรรมหมอลำ หมอแคน ซึ่งพรสรวง เถาว<ทวี 


