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บทประพันธ์เพลงโซนาตาสาหรับเดี่ยวกีตาร์
Music Composition of Sonata for Guitar Solo
เอกราช เจริญนิตย์ (Ek-karach Charoennit)*
บทคัดย่อ

บทประพันธ์เพลงโซนาตาสาหรับเดี่ยวกีตาร์ชุดนี้เป็นบทเพลงมีลักษณะความเป็นดนตรีไทยที่แตกต่าง
ออกไปจากเพลงโซนาตาที่เป็นเพลงเดี่ยวทั่วไป เนื่องจากบทประพันธ์แสดงให้เห็นถึงแนวทานองของดนตรีไทยที่
ใช้กีตาร์ถ่ายทอดเนื้อหาดนตรีด้วยสังคีตลักษณ์ของเพลงโซนาตา ผู้สร้างสรรค์ได้ประพันธ์ขึ้นใหม่เป็นบทเพลงมี
โครงสร้างส่วนประกอบ 5 ท่อน คือท่อนที่ 1 Allegro ท่อนที่ 2 Adagio ท่อนที่ 3 Minuet ท่อนที่ 4 Andante
ท่อนที่ 5 Allegro Finale แต่ละท่อนเพลงเนื้อหาดนตรีได้ประพันธ์จากบางส่วนของบทเพลงไทยเดิม ในทุกๆ
ท่อนเพลง นักแสดงสามารถแสดงออก และถ่ายทอดการบรรเลงอย่างเต็มที่ ด้วยสาเนียงแนวทานองดนตรี ไทย
บทเพลงที่ประพันธ์ ขึ้นใหม่ นี้เกิดจากการดัด แปลงเพลงไทยเดิมรวม 5 ท่อนเพลงดัง กล่าวข้า งต้น เป็ นการนา
ทานองบางส่วนมาประพันธ์ต่อยอด โดยคานึงถึงลักษณะเฉพาะ ความโดดเด่นของทานองที่ให้ความรู้สึกทางด้าน
อารมณ์ของเพลงเดิมเป็นหลัก เช่น ท่อนที่ 1 ทานองสนุกสนานเร้าใจ ท่อนที่ 2 ทานองอ่อนช้อย ท่อนที่ 3 ทานอง
แบบเต้นรา ท่อนที่ 4 ทานองหวานนุ่มนวล ท่อนที่ 5 ทานองทีต่ ื่นเต้นมีพลัง โดยการประพันธ์เพลงท่ อนเพลงจะ
อยู่ในกรอบของทานองหลักสั้นๆ ที่วางไว้ในแต่ละท่อน และอยู่ในกรอบของสังคีตลักษณ์ บทเพลงชิ้นนี้จะเกิด
ประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าหากได้นาไปศึกษาวิธีการบรรเลง แนวทางการประพันธ์ซึ่งจะเป็นแนวทางที่เกี่ยวข้องกับการ
ถ่ายทอดศิลปดนตรีของไทยได้ ผู้ประพันธ์ได้วางแนวทางการประพันธ์บทเพลงโดยใช้รูปแบบเพลงโซนาตา ดังนี้
ท่อนที่ 1 Allegro มีลีลาดนตรีที่สร้างจากการดาเนินทานองที่บ่งบอกถึงความเรียบง่ายด้วยคอร์ด A
ไมเนอร์เป็นหลัก ผสมกับจังหวะที่เร็วเพื่อความสนุกสนานตามชีวิตของคนไทย
ท่อนที่ 2 Adagio เป็นท่อนที่ผู้ประพันธ์ได้สร้างทานองเพลงที่มี ลีลาดนตรีเต็มแทนมนต์เสน่ห์แห่ง
ความงามของสายลาธารที่ไหลเอื่อย ดนตรีจะมีลักษณะตามสบายไม่รีบร้อน ด้วยอัตราความเร็วจังหวะแบบช้าๆ
แต่แฝงไปด้วยความอ่อนหวานของทานองเพลงเพื่อบรรยายธรรมชาติของสายน้า
ท่อนที่ 3 Minuet ในท่อนนี้จะเป็นเพลงชุดเต้นราพื้นบ้านของภาคอีสาน ในรูปแบบของ Binary
form
ท่อนที่ 4 Andante เป็นช่วงที่ดนตรีด าเนินแนวทานองอ่ อนช้อย เสมือนหญิ งที่อยู่ในพระราชวัง
มีลีลานุ่มนวลด้วยเสียงกีตาร์หวานซึ้งผสมกับสาเนียงดนตรีตะวันตก
ท่อนที่ 5 Allegro Finale ลี ล าดนตรีที่เ ต็ มไปด้ วยจัง หวะกลองของไทย และสนุ กสนานอีกครั้ ง
ด้วยเทคนิคการเคาะจังหวะบนลาตัวกีตาร์ผสมกับบรรเลงที่แพรวพราว
*
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Abstract

The composition of this guitar sonata is characterized by its flavor of traditional Thai
music as, after all, it was composed by Thais. Thus, dissimilar to the typical sound of most
sonatas, this one exudes with melodies and rhythms of traditional Thai music, showcasing Thai
culture that is beautifully expressed through the guitar. The sonata form of this fresh new
composition consists of a structure that contains 5 movements: Movement 1st Allegro
Movement 2nd Adagio Movement 3rd Minuet Movement 4th Andante Movement 5th Allegro
Finale. Each of these movements is comprised of parts of old-style Thai songs which have
been gracefully reinvented and stringed together with much tastefulness. The listeners who
hear these tunes will find them very much appealing and utterly arresting. And those with an
appreciation for music and some understanding of traditional Thai instruments should find a
growing sense of musical aesthetics with every passing section. This musical experiment allows
the performer to freely convey the essence of traditional Thai music, a national heritage. This
sonata will prove an immensely useful work if students should pick it up, dissect it, and study
its performance and arrangement; it would go a long way to preserve and promulgate
Thailand’s arts and culture. This freshly reinvented old-style Thai composition takes 5 unique
parts from some famed traditional Thai tunes and adds to them creative new melodies, all the
while retaining the distinct sounds and feels of the old songs—fun, exciting melodies; beautiful
and gentle tones; lively and powerful rhythms. The arrangement and composition stays within
the parameters of preset tempos and form.
Movement 1st Allegro has a style that’s defined by a simple flow of melodies
conveying the Thai lifestyle of old.
Movement 2nd Adagio contains a beautiful, melodious movement like that of a
languid and peaceful river. It has a relaxed and laid-back feel like slow-moving water coursing
through sweet, delightful surroundings of nature.
Movement 3rd Minuet is a lively tune played in binary form as backdrop to traditional
Esan dancing.
Movement 4th Andante sounds gentle and graceful comparable to a lady in her
palace waltzing about elegantly, as the charming sound of the guitar rings of western vibe.
Movement 5th Allegro Finale, filled with rhythms of exotic Thai drums and exquisite
strumming of the guitar, brings together a boisterous ending.
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บทนา

โดยปกติโซนาตามักจะมีความหมายถึง คลาสสิกโซนาตา ถ้าจะกล่าวถึงบาโรกโซนาตา จะใช้คาเต็มว่า
บาโรกโซนาตาเสมอ โซนาตาเป็นบทเพลงที่เน้นการบรรเลงของเครื่องดนตรีเดี่ยว หรือกลุ่มเครื่องดนตรีไม่กี่ชิ้น
บทเพลงโซนาตาเป็นรูปแบบของเพลงพัฒนามาจากเพลงสองตอนแบบย้อนกลับ (Rounded Binary Form)
มักปรากฏเป็นท่อนแรกของบทเพลงที่มีหลายท่อน เช่น ซิมโฟนี คอนแชร์โต โซนาตา บาโรกโซนาตาเป็นบทเพลง
สาหรับดนตรีขนาดเล็กมีลักษณะเป็นเชมเบอร์มิวสิคใช้เครื่องดนตรีที่ 6 – 8 ชิ้น เป็นบทประพันธ์เพลงชุดสาหรับ
การเต้นรามีรูปแบบสังคีตลักษณ์แบบเพลงสองตอน (Binary Form) แต่ถ้าเป็นบทเพลงในยุคคลาสสิกจะมีการ
พัฒนาโซนาตาเป็ น โซโลโซนาตา บางครั้งเรียกว่า คลาสสิ กโซนาตา มักจะบรรเลงด้วยเครื่ องดนตรีชิ้นเดีย ว
แต่ก็ยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนตายตัว อาจจะมีท่อนเดียว หรือมีหลายท่อน ประกอบด้วย 3 – 4 ท่อน ส่วนในยุคโร
แมนติ ก บทเพลงโซนาตาได้ ถู ก พั ฒ นาไปจากที่ ก ล่ า วมาอี ก มากมาย เช่ น การเลื อ กใช้ เ สี ย งแบบอิ ส ระ
(Free Tonality) การเปลี่ยนแปลงไม่จากัดท่อนเพลง การใช้เทคนิควงกลม (Cyclic Technique) การยืด การหด
โมทีฟ และอื่นๆ ความหมายอื่นๆ ของโซนาตา อาจหมายถึง บทเพลงท่อนเดียวในบทเพลงโซนาตา เพลงซิมโฟนี
เพลงคอนแชร์โต ซึ่งจะมีวิธีการดาเนินบทเพลง 2 ส่วนที่แตกต่างกัน (2 Contrast Themes) ในกุญแจเสียงที่
เกี่ยวข้องกัน ผสมผสานกับทานองที่เกิดขึ้นในช่วงเชื่อมของบทเพลง นักประพันธ์เพลงในอดีตให้ความสาคัญใน
การประพันธ์เพลงโซนาตาอย่างมาก ไฮเดินประพันธ์โซนาตาไว้ 62 บท โมสาร์ทประพันธ์โซนาตาไว้ 21 บท
และเบโธเฟน ประพันธ์โซนาตาไว้ 37 บท เครื่องดนตรียอดนิยมสาหรับบทเพลงโซนาตาคือ ไวโอลิน และเปียโน
เปียโนสามารถบรรเลงเดี่ ยวได้เนื่องจากเล่นได้ทั้งทานอง และเสียงประสาน ส่วนไวโอลินบรรเลงทานองหลั ก
มักใช้เปียโนเล่นแนวประสาน
บทประพันธ์เพลงโซนาตาสาหรับเดี่ยวกีตาร์ใช้บรรเลงเครื่องเดี่ยว เนื่องจากกีตาร์สามารถบรรเลงทั้ง
แนวทานอง และแนวประสานเสียง แตกต่างจากบทโซนาตาสาหรับเครื่องดนตรีชนิดที่อื่นมัก จะมีเครื่องดนตรี
อื่น ๆ ประกอบ เนื่องจากไม่ส ามารถบรรเลงทั้งแนวทานอง และแนวประสานเสียงได้ เช่น ไวโอลินโซนาตา
หมายถึงโซนาตาสาหรับไวโอลิน โดยมีเปียโนบรรเลงประกอบซึ่งความสาคัญ หรือจุดเด่นจะอยู่ที่ไวโอลินมากกว่า
โซนาตาเป็นบทเพลงที่เน้นการแสดงออกของผู้บรรเลง เทคนิคของเครื่องมือ และแนวคิดของการประพันธ์ จึง ทา
ให้เป็นเพลงที่น่าสนใจ และควรนามาใช้ศึกษาทั้งในลักษณะของการประพันธ์ และเทคนิควิธีการบรรเลง
อย่างไรก็ตามบทประพันธ์โซนาตาสาหรับเครื่องดนตรีชิ้นเดียวมีสีสันของเสียงดนตรี หรือพื้นผิวดนตรี
เมื่อเปรียบเทียบเสียงกับเครื่องดนตรีหลายชิ้นที่บรรเลงโดยวงออร์เครสตราได้ไม่มากเท่ากับเพลงโซนาตาประเภท
ออร์เคสตรา ผู้สร้างสรรค์ใช้เทคนิควิธีประพันธ์ทานองให้แตกต่างออกไปจากของเดิม เพื่อการใช้คอร์ดประสาน
กับแนวทานองที่เหมาะสม ตลอดจนการใช้องค์ประกอบอื่น ๆ เช่น การพลิกกลับของคอร์ด การเปลี่ยนช่วงทบ
ของทานอง การใช้กระสวนจังหวะแบบไทยเดิม เป็นต้น เพื่อความเหมาะสมของกีตาร์ที่ เป็นเครื่องหลักในการ
ประพันธ์ ทาให้งานสร้างสรรค์โซนาตาชิ้นนี้เป็นเพลงที่น่าสนใจสาหรับนักเล่นกีตาร์ ซึ่งจะเป็นการสร้างสุนทรีย
ให้กับผู้ฟังที่ต้องการจะฟังการบรรเลงเดี่ยวกีตาร์จากท่วงทานองที่ดาเนินไป และแปรเปลี่ยนไปด้วยเทคนิคเฉพาะ
ของเครื่องดนตรี
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แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงโซนาตาสาหรับเดี่ยวกีตาร์เกิดจากการทางานเพลง
บรรเลงเดี่ยวกีตาร์ ชุด ORIENTAL EXPRESSION 1 และ ORIENTAL EXPRESSION 2 โดยการนาบทเพลงไทย
เดิมมาทาการแสดง และบันทึกเสียงในปี พ.ศ. 2544 และ พ.ศ. 2550 ในช่วงที่นาทานองเพลงไทยเดิมมาบรรเลง
พบว่า ทานองเดิมส่วนใหญ่ไม่สมบูรณ์ ฉันทลักษณ์ทางดนตรีไม่เหมาะสมตามหลักสังคีตลักษณ์ เช่น ด้านการ
วางประโยคเพลงเมื่อนาทานองมาเขียนเป็นโน้ตสากลแล้วได้ประโยคเพลงไม่สมบูรณ์ รวมทั้งด้านเสียงประสาน
ทั้งหมดมีความจาเป็นที่จะต้องดัดแปลง และประพันธ์เพิ่มเติมอยู่เสมอทุกเพลง
เวลาผ่านไปนานนับ 10 ปี ผู้สร้างสรรค์ได้สะสมประสบการณ์ทางความคิด ทักษะทางการบรรเลง
เดี่ยวกีตาร์ในรูปแบบการเล่นด้นสด (Improvisation) ตามมโนทัศน์ของผู้สร้างสรรค์ ในมิติของดนตรีไทยที่กีตาร์
จะสามารถบรรเลงได้ จึงเกิดเป็นแนวคิดในการสร้างสรรค์งานบทเพลงโซนาตาสาหรับเดี่ยวกีตาร์ โดยการเอา
ฉันทลักษณ์ทางด้านดนตรีสากลมาเป็นโครงสร้างบทเพลง งานสร้างสรรค์ชุดนี้ ผู้สร้างสรรค์มีจุดประสงค์ในการ
นาเสนองานแบบการแสดงคอนเสิร์ตเพื่อการนาไปใช้ จึงเลือกที่จะใช้สังคีตลักษณ์แบบโซนาตา โดยแบ่งโครงสร้าง
บทเพลงออกเป็น 5 ท่อน กาหนดความเร็วจังหวะที่แตกต่างกันไปในแต่ละท่อน นาทานองบางส่วนของเพลง
จากงานสร้างสรรค์ชุด ORIENTAL EXPRESSION 1 และ 2 มาประพันธ์ใหม่ ให้เป็นเพลงไทยเดิมรวมกับเทคนิคที
มีลูกเล่นแพรวพราวของกีตาร์ เช่น การเล่นโน้ตสะบัดเสียง การรัวเสียง การรูดสายเพื่อเลียนแบบเทคนิคการ
เล่น เพื่อให้มีเสียงคล้ายกับเครื่องดนตรีไทยทาให้ผู้ฟังรับรสดนตรีไทยผ่านการสร้างสรรค์เพลงไทยที่ถูกซ่อนเร้น
แอบแฝงทานองไว้ในทุกๆ ท่อนเพลง กว่าจะออกมาเป็นบทเพลงแต่ละท่อนจนครบสมบูรณ์ทั้ง 5 ท่อนนั้น บท
เพลงได้ผ่านการนาไปแสดงตามสถานที่ต่างๆ จากนักแสดงกีตาร์ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ เพื่อจะได้รับ
แนะนาด้านความเป็นดนตรีสาหรับกีตาร์ รูปแบบการใช้นิ้วมือซ้ายมือขวา การกาหนดความเร็วของบทเพลง การ
พลิกกลับ โน้ต แนวทานองบางตั วเพื่อเสี ยงประสานที่ดีกว่า การเพิ่มความดั ง เบา เพื่ อให้ได้อารมณ์ เพลงที่ดี
กว่าเดิ ม ผู้ส ร้างสรรค์นามาแก้ ไขหลายครั้ ง จึง นับว่า เป็นแรงบันดาลใจในการสร้า งผลงานอีกด้ านหนึ่ งของผู้
สร้า งสรรค์ ที่ต้องการให้นักแสดงกี ตาร์ได้ สัมผั สดนตรี ไทยผ่า นทางการบรรเลงเครื่องดนตรี ที่ตนถนัด รวมทั้ง
นักศึกษาผู้สนใจในบทเพลงกีตาร์ ได้ศึกษาวิธีการประพันธ์เพลงไทยเดิม เริ่มจากกาหนดสังคีตลักษณ์ของบทเพลง
แล้วจึงวางเค้าโครงเพลงกาหนดความยาวของจานวนห้องเพลง เช่น 8 ห้อง 16 ห้อง 24 ห้อง 32 ห้อง ลงมือ
เขียนบทเพลงทั้งหมด 5 ท่อนในภาพรวม ตามด้วยขั้นตอนการวางประโยคเพลงย่อยแต่ละประโยคเพื่อให้เกิด
ความสัมพันธ์กับประโยคใหญ่ลงรายละเอียดเพลง คือการกาหนดกุญแจเสียงในแต่ละท่อนเพลง การกาหนด
ความเร็ว สุดท้ายจึงบรรเลงบทเพลงด้วยสาเนียงเพลงไทยเดิมแต่ละท่อน ดังนี้
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ท่อนเพลง

ท่อนที่ 1.
(1 Movement)
Allegro
st

ความเร็ว
(Tempo)
กุญแเสียง
(Key)

Am

ท่อนที่ 2.
(2 Movement)
Adagio
nd

D
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ท่อนที่ 3.
ท่อนที่ 4.
th
(3 Movement) (4 Movement)
Minuet
Andane
rd

Em

Em

ท่อนที่ 5.
(5 Movement)
Allegro
Finale
Em
th

วิธีการดาเนินบทเพลงแบ่งเป็น 5 ท่อนที่แตกต่างกัน เริ่มจากท่อนที่ 1 บทเพลงในกุญแจเสียง
A ไมเนอร์ ท่อนที่ 2 บทเพลงในกุญแจเสียง D เมเจอร์ ท่อนที่ 3 บทเพลงในกุญแจเสียง E ไมเนอร์ ท่อนที่
4 บทเพลงในกุญแจเสียง E ไมเนอร์ ท่อนที่ 5 บทเพลงในกุญแจเสียง E ไมเนอร์ บทเพลงในกุญแจเสียง
โดยทานองเพลงที่สาคัญเกิดขึ้นในแต่ละท่อนเพลง ทานองเพลงแต่ละท่อนมีการพัฒนาทานองในลักษณะ
ต่างๆ กัน เพื่อการขยายบทเพลงให้กว้างขวางออกไป (develop and expansion of themes)
วัตถุประสงค์ของการวิจัย / งานสร้างสรรค์
1. เพื่อประพันธ์บทเพลงบรรเลงเดี่ยวกีตาร์ที่มีเนื้อหาดนตรีสาเนียงเพลงไทยเดิมจานวน 5 ท่อน
มีความยาวประมาณ 20 นาที
2. เพื่ออธิบายวิธีการสร้างสรรค์ และแนวคิดในการประพันธ์บทเพลงทั้ง 5 ท่อน
3. เพื่อเผยแพร่บทประพันธ์เพลงในรูปแบบการแสดงเดี่ยว Guitar Recital
ขอบเขตการวิจัย (Scope of the Study)
1. ประพันธ์บทเพลงทั้งหมด 1 บทเพลง 5 ท่อน อธิบายเรื่องราวของบทประพันธ์ ลักษณะแนวคิด
ทางดนตรี และวิธีการสร้างสรรค์
2. แสดงผลงานเป็นรูปแบบการแสดงสด การแสดงผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
เทคนิควิธีการแสดง และระเบียบวิธีการประพันธ์
การดาเนินการวิธีวิจัย
1. ศึกษาบทเพลงไทยเดิม นาองค์ประกอบด้านทานองเพลงที่สาคัญ มากาหนดเป็นทานองหลักของ
บทประพันธ์ วางโครงสร้างบทเพลงแบบสังคีตลักษณ์โซนาตา กาหนดให้บทเพลงมี 5 ท่อน กาหนดแต่ละท่อน
เพลงมีกี่ประโยค แต่ละประโยคเพลงมีกี่ห้องเพลง ลงมือประพันธ์ที่ละท่อนเพลงเริ่มจาก ท่อนที่ 1 ไปตามลาดับ
ใช้เทคนิคเฉพาะของกีตาร์ประกอบการประพันธ์ เช่น อาร์เปโจ การเล่นขั้นคู่ การดีดพักสาย การดีดผ่านสาย
การรู ดสาย การเล่นเชื่อมเสีย ง การเสียงคอร์ ด 2 เสี ยง 3 เสียง ประสานแนวทานองเป็นต้น เพื่อการสร้า ง
ประพันธ์บทเพลงทั้ง 5 ท่อนให้ได้เสียงแบบดนตรีไทยตามจุดประสงค์ที่วางไว้
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2. เขียนอธิบายแนวคิด และการสร้างสรรค์ผลงานในแต่ละท่อนเพลงอย่างละเอียด
3. เล่นบทเพลงที่ประพันธ์เสร็จสมบูรณ์ ด้วยนักกีตาร์หลายๆ คน ค้นหาจุดบกพร่องเพื่อนาไปแก้ไข
เพิ่มเติม เช่น เสียงประสานอาจไม่สอดคล้องกับทานอง ตัด และเพิ่มโน้ตบางตัวเพื่อสามารถเล่นได้สะดวกยิ่งขึ้น ใช้
เทคนิคกีตาร์บางชนิดเข้าไปในในแต่ละท่อนเพลง เป็นต้น
4. แก้ไขบทเพลงครั้งสุดท้ายก่อนจัดทารูปเล่มตรวจทานบทประพันธ์เพลง โน้ตเพลง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกที่เชี่ยวชาญด้านการแสดงกีตาร์และการประพันธ์เพลง
5. จัดการแสดงผลงานในรูปแบบการแสดงคอนเสิร์ต เลือกนักกีตาร์ 4 คน เพื่อเล่นบทเพลงทั้งชุด 5
ท่อน Guitar Recital และเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ YouTube
6. เผยแพร่ผลงานในรูปแบบหนังสือโน้ตเพลงพร้อม ซีดี
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. มีงานสร้างสรรค์ด้านบทเพลงโซนาตา 5 ท่อนสาหรับเดี่ยวกีตาร์ความยาวประมาณ 20 นาที
2. นาความรู้ไปใช้ในการเรีย นการสอนวิชาการประพันธ์เพลง เพื่อให้นักศึกษาทราบถึ งแนวคิ ด
สร้างสรรค์ วิธีการประพันธ์บทเพลงทั้ง 5 ท่อน
3. เกิดองค์ความรู้ให้นักศึกษาสามารถนาบทเพลงไปแสดงเดี่ยวกีตาร์
4. ได้งานสร้างสรรค์ทางวิชาการทีน่ าไปเผยแพร่ในสถาบันระดับอุดมศึกษาได้
ผลของการวิจัยสร้างสรรค์
จากการสร้างสรรค์ผลงานพบว่าอัตลักษณ์ของเครื่องดนตรีกีตาร์ มีความเฉพาะทางในการพัฒนา
ความคิดในการบรรเลง การประดับทานองให้แตกต่างหลากหลายไปจากทานองหลัก ในลักษณะของการบรรเลง
เดี่ยวกีตาร์ที่จะทาได้เป็นอย่างดี อีกทั้งกีตาร์ยังมีความสมบูรณ์ที่จะบรรเลงเดี่ยวได้ จึงเหมาะที่จะนามาบรรเลง
ดาเนินทานองเพลงไทยเดิม ทาให้มีบทเพลงมีความน่าสนใจโดยเฉพาะในด้านเสียงประสาน อย่างไรก็ดี ในการ
นากีตาร์มาบรรเลงเพลงไทยเดิมนั้น ผู้บรรเลงจาเป็นต้องใช้ทักษะความรู้ ความชานาญ ทางด้านการบรรเลง
ดนตรีไทยอยู่บ้าง เพื่อการผสมผสานเทคนิคการบรรเลงดนตรีตะวันตกให้เป็นแบบดนตรีไทย เช่น การบรรเลง
ลูกล้อ ลูกขัด การบรรเลงโน้ตสะบัดเสียง การบรรเลงเลียนแบบเสียงนักร้องเพลงไทยเดิม เป็นต้น ส่วนอื่นๆ ที่
พบในงานสร้างสรรค์ครั้งนี้ก็คือ แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์ ใช้วิธีการการประพันธ์เพลง
ในรูปแบบเพลงไทยเดิมที่เ ป็นบทเพลง 2 ตอนแบบย้ อนกลับ ซึ่งปรากฏอยู่ ในรูปแบบของเพลงโซนาตา แต่
เนื้อหาดนตรียังอยู่ในรูปแบบ เร็ว ช้า เร็ว จึงเรียกผลงานสร้างสรรค์ชุดนี้ว่าบทเพลงโซนาตาสาหรับเดี่ยวกีตาร์
หากแต่ว่างานสร้างสรรค์ฉบับนี้มิได้ใช้รูปแบบสังคีตลักษณ์แบบคลาสสิก หรือโรแมนติกโซนาตา งานสร้างสรรค์
ชุดนี้เป็นงานที่มีความน่าสนใจสาหรับผู้ที่รักดนตรีไทย หรือต้องการที่ศึกษาอันจะทาให้เกิดสุนทรียศาสตร์ได้ แต่
สาหรับคนทั่วไปก็จะทาให้มีความซาบซึ้งในดนตรีไทยได้ ซึ่งในแต่ละท่อนเพลงจะมีแนวคิดมาจากบทเพลงไทย
เดิม และพัฒนามาเป็นขึ้นมาเป็นบทประพันธ์ในแต่ละท่อนด้วยความประณีต ในส่วนของตัวงานการประพันธ์ ผู้
สร้างสรรค์ใช้เทคนิคการบรรเลงกีตาร์แบบการด้นสดที่มีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าก่อน ฉะนั้นผู้บรรเลงบทเพลง
ต้องเข้าใจดนตรีไทย ถึงแม้ทุกท่อนเพลงจะถูกบันทึกไว้เป็นโน้ตสากลแล้วก็ตาม ผู้สร้างสรรค์ยังพบปัญหาในการ
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บันทึกตัวโน้ตสากลให้มีเทคนิคแบบดนตรีไทย ปัญหาด้านอื่นๆที่ พบก็คือการกาหนดสังคีตลักษณ์ของบทเพลง
กีตาร์โซนาตาสาหรับเดี่ยวกีตาร์ ในบางท่อนเพลง ผู้สร้างสรรค์ กาหนดประโยคเพลง จานวนห้องเพลง เสียง
ประสาน ความดัง เบา ไว้ก่อนการลงมือประพันธ์ แต่เมื่อการประพันธ์จบลง งานสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นมีลักษณะที่
แตกต่างไปจากที่วางโครงสร้างไว้ในครั้งแรกไม่เ ป็นไปตามแบบแผน ในกรณีนี้ผู้สร้างสรรค์ เลือกที่จะเน้นความ
ไพเราะของบทเพลงเป็นหลั ก ปั ญหาด้า นการกาหนดความช้ า เร็วของบทเพลงกี ตาร์ โซนาตาในแต่ ละท่อน
เนื่องจากมีผ ลทาให้อารมณ์เพลงแต่ละท่อนเปลี่ ยนไปได้ และไม่ เป็นไปตามจุดประสงค์ที่วางไว้ และปั ญหา
ท้ายสุดคือเรื่องการใช้นิ้ว ( Fingering ) ในการบรรเลงในแต่ละท่อนเพลง ผู้ประพันธ์ได้กาหนดแบบแผนการใช้
นิ้วมือซ้ายไว้บางส่วน หากแต่ไม่เป็นไปตามความต้องการของผู้บรรเลง
สรุปผล

การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะที่เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมด้านสร้างสรรค์ที่สร้างด้วยภูมิปัญญาทางการ
บรรเลงจะเป็นเครื่องบ่งบอกถึงความเฉลียวฉลาดของความเป็นศิลปินทางด้านดนตรี ความสามารถของผู้ประพันธ์
ผู้บรรเลงมีส่วนร่วมที่จะถ่ายทอดงานศิลปะทางเสียงจากสร้างสรรค์งานในฉบับนี้มีข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ที่ศึกษาคือ เครื่องดนตรีกีตาร์มีเสียงเหมาะที่จะนามาบรรเลงดาเนินทานองเพลงไทยเดิมผู้บรรเลงจาเป็นต้อง
มีทักษะ เทคนิคการบรรเลงกีตาร์ให้ออกมาเป็นแบบดนตรีไทย ผู้บรรเลงบทเพลงจาเป็นต้องเข้าใจดนตรีไทยผ่าน
การฟังหลายๆ ครั้ง จากตัวอย่างบทเพลงที่จะแสดงในรูปแบบมิดิไฟล์ หรือ MP3 โดยเฉพาะการกาหนดความช้า
เร็ว ของบทเพลง เพราะมีความสาคัญในด้านอารมณ์เพลง การแปลความหมายของเพลง และศึกษาเรื่องราวของ
บทประพันธ์ก่อนการแสดง ในด้านสังคีตลักษณ์ของบทเพลงโซนาตาสาหรับเดี่ยวกีตาร์ ผู้สร้างสรรค์ได้กาหนด
กุญแจเสียงไว้ทั้ง 5 ท่อนเพลง ท่อนที่ 1 กุญแจเสียง A ไมเนอร์ ในอัตราจัง หวะเร็วท่อนที่ 2 กุญแจเสียง D
เมเจอร์ ในอัตราจังหวะช้ามาก ท่อนที่ 3 กุญแจเสียง E ไมเนอร์ ในอัตราจังหวะเร็วปานกลาง ท่อนที่ 4 กุญแจ
เสี ย ง E ไมเนอร์ ในอั ตราจังหวะช้า ปานกลาง ท่อนที่ 5 กุ ญ แจเสี ย ง E ไมเนอร์ ในอั ต ราจัง หวะเร็วมาก
โครงสร้างของแต่ละท่อนเพื่อเป็นการกาหนดกรอบของการทางานสร้างสรรค์ เพื่อให้บทเพลงในแต่ละท่อนบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของบทเพลงโซนาตาในแต่ละท่อนทีวางไว้ ในส่วนเรื่องการใช้นิ้ว ( Fingering ) ในการบรรเลง
ผู้สร้างสรรค์ได้ให้อิสระผู้บรรเลงได้ใส่ความคิดในการบรรเลง การกาหนดแบบแผนการใช้นิ้วมือซ้าย นิ้วมือขวาได้
อย่างเต็มที่ แต่ในด้านความเร็วของจังหวะ ต้องเป็นตามทีผ่ ู้สร้างสรรค์กาหนดไว้ในบทเพลงแต่ละท่อน
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