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คณะกรรมการอำนวยการ 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติดCานดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION คร้ังท่ี 1 

คณะกรรมการอำนวยการ 
1. คณบดีคณะอักษรศาสตรI มหาวิทยาลัยศิลปากร     ที่ปรึกษา 

2. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยขอนแกPน     ที่ปรึกษา 

3. คณบดีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา    ที่ปรึกษา 

4. คณบดีคณะมนุษยศาสตรI มหาวิทยาลัยนเรศวร     ที่ปรึกษา 

5. คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา     ที่ปรึกษา 

6. ผู8อำนวยการวิทยาลัยนาฏศิลป      ที่ปรึกษา 

7. ศาสตราจารยIพงษIศิลป\ อรุณรัตนI  คณะอักษรศาสตรI มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธาน 

8. รองศาสตราจารยI ดร.จตุพร สีมPวง  คณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยขอนแกPน กรรมการ 

9. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.กฤษฏา วงศIคำจันทรI คณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยขอนแกPน กรรมการ 

10. รองศาสตราจารยIธรณัส หินอPอน  คณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยขอนแกPน กรรมการ 

11. รองศาสตราจารยIจรัญ กาญจนประดิษฐI คณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยขอนแกPน กรรมการ 

12. ผู8ชPวยศาสตราจารยIวัศการก แก8วลอย  คณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยขอนแกPน กรรมการ 

13. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.พรพรรณ แกPนอำพรพันธI คณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยขอนแกPน กรรมการ 

14. ผู8ชPวยศาสตราจารยIผจญ พีบุ8ง  คณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยขอนแกPน  กรรมการ 

15. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.หิรัญ จักรเสน  คณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยขอนแกPน  กรรมการ 

16. อาจารยI อาทิตยI กระจPางศรี  คณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยขอนแกPน  กรรมการ 

17. อาจารยIวิชิต ภักดีรัตนI   คณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยขอนแกPน  กรรมการ 

18. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 

19. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.จันทนา คชประเสริฐ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 

20. อาจารยI ดร.จักรี กิจประเสริฐ  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 

21. อาจารยI ดร.ธนะรัชตI อนุกูล  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 

22. อาจารยI ดร.อัครพล เดชวัชรนนทI  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 

23. นายกฤษณะ สโมสร    คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา กรรมการ 

24. อาจารยI ดร.วศินรัฐ นวลศิริ  คณะมนุษยศาสตรI มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 

25. อาจารยIวราภรณI ยูงหนู   คณะมนุษยศาสตรI มหาวิทยาลัยนเรศวร  กรรมการ 

26. อาจารยI ดร.สกลพัฒนI โคตรตันติ  คณะศิลปกรรมศาสตรI มรภ.ภัฏสงขลา กรรมการ 

27. อาจารยI ดร.วรวุฒิ สมัยเทิดศักดิ์  วิทยาลัยนาฏศิลป   กรรมการ 

28. นายพิชาญ พรหมสมบัติ   วิทยาลัยนาฏศิลป   กรรมการ 

29. นางสาววรารัตนI สีชมนิ่ม   วิทยาลัยนาฏศิลป   กรรมการ 

30. นายปรัชญา เข็มนาค    วิทยาลัยนาฏศิลป   กรรมการ 

31. รองศาสตราจารยI ดร.อภิเศก ปhiนสุวรรณ  คณะอักษรศาสตรI มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 

32. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.สิปปวิชญI กิ่งแก8ว  คณะอักษรศาสตรI มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการ 

33. หัวหน8างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี  คณะอักษรศาสตรI มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการและเลขานุการ 

34. นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรม   คณะอักษรศาสตรI มหาวิทยาลัยศิลปากร กรรมการและผู8ชPวยเลขานุการ 
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คณะอนุกรรมการฝ̂ายวิชาการ 
1. ศาสตราจารยIพงษIศิลป\ อรุณรัตนI   คณะอักษรศาสตรI มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธาน 

2. ศาสตราจารยI ดร.เฉลิมศักดิ์ พิกุลศรี  คณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยขอนแกPน อนุกรรมการ 

3. รองศาสตราจารยI ดร.จตุพร สีมPวง  คณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยขอนแกPน อนุกรรมการ 

4. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.พรพรรณ แกPนอำพรพันธI คณะศิลปกรรมศาสตรI มหาวิทยาลัยขอนแกPน อนุกรรมการ 

5. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ 

6. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.จันทนา คชประเสริฐ คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ 

7. อาจารยI ดร.ธนะรัชตI อนุกูล  คณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพา อนุกรรมการ 

8. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.ธรรศ อัมโร  คณะมนุษยศาสตรI มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุกรรมการ 

9. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.วิชญI บุญรอด  คณะมนุษยศาสตรI มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุกรรมการ 

10. อาจารยI ดร.วราภรณI เชิดชู  คณะมนุษยศาสตรI มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุกรรมการ 

11. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.ไชยวุธ โกศล  คณะศิลปกรรมศาสตรI มรภ.สงขลา  อนุกรรมการ 

12. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.รัชวิน มุสิการุณ  คณะศิลปกรรมศาสตรI มรภ.สงขลา  อนุกรรมการ 

13. อาจารยIภูษิต สุวรรณมณี   คณะศิลปกรรมศาสตรI มรภ.สงขลา  อนุกรรมการ 

14. นายกิตติ อัตถาผล     วิทยาลัยนาฏศิลป   อนุกรรมการ 

15. อาจารยI ดร.ชนะชัย กอผจญ  วิทยาลัยนาฏศิลป   อนุกรรมการ 

16. นายพิชาญ พรหมสมบัติ   วิทยาลัยนาฏศิลป     อนุกรรมการ 

17. รองศาสตราจารยI ดร.อภิเศก ปhiนสุวรรณ  คณะอักษรศาสตรI มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 

18. อาจารยI ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธI  คณะอักษรศาสตรI มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการ 

19. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.สิปปวิชญI กิ่งแก8ว คณะอักษรศาสตรI มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการและเลขานุการ 

20. นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรม   คณะอักษรศาสตรI มหาวิทยาลัยศิลปากร อนุกรรมการและผู8ชPวยเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการฝ̂ายพิธีการและการแสดงในพิธีเปPดโครงการ 
1. ศาสตราจารยIพงษIศิลป\ อรุณรัตนI     ที่ปรึกษา 

2. ผู8ชPวยศาสตราจารยI ดร.สิปปวิชญI กิ่งแก8ว    ประธาน 

3. อาจารยI ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธI     อนุกรรมการ 

4. อาจารยI ดร.กฤษณพงศI ทัศนบรรจง     อนุกรรมการ 

5. ผู8ชPวยศาสตราจารยIบุณฑริกา คงเพชร     อนุกรรมการ 

6. นางสาวนฤมล อุปริมพาณิช      อนุกรรมการ 

7. นางสาวญาณิศา แก8วสอดสีกรสิริ     อนุกรรมการ 

8. นายสิทธิชนะชัย จิระศิริโชติ     อนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการฝ̂ายประชาสัมพันธA เอกสาร อาหาร สถานท่ี และการอำนวยความสะดวก 
1. รองคณบดีฝqายบริหารและการพัฒนา     ประธาน 

2. หัวหน8างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี    รองประธาน 

3. หัวหน8างานบริการการศึกษา     อนุกรรมการ 

4. นางพรจันทรI ตันธุวปฐม      อนุกรรมการ 

5. นางรสธร จันทรIสิงขรณI      อนุกรรมการ 

6. นางมณี เผือกหอม       อนุกรรมการ 
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7. นายสิทธิชนะชัย จิระศิริโชติ     อนุกรรมการ 

8. นางสาวนฤมล อุปริมพาณิช     อนุกรรมการ 

9. นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรม     อนุกรรมการ 

10. นางสาวญาณิศา แก8วสอดสีกรสิริ     อนุกรรมการ 

11. นางสาวประภัสสร บุญเทียม     เจ8าหน8าที่ 

12. นางสาวพิมพIณิภา พรดี      เจ8าหน8าที่ 

13. นางสิริรัตนI สุขเจริญพงษI      เจ8าหน8าที่ 

14. นางอัมพร เหลี่ยมเพ็ชร      เจ8าหน8าที่ 

15. นางสาวกัลยา สวนทอง      เจ8าหน8าที่  

16. นางสาววนิดา พูลเกษม      เจ8าหน8าที่  

17. นางสาววิภา หงสIหอง       เจ8าหน8าที่  

18. นายสมทรง ปรีชาทรัพยI      เจ8าหน8าที่  

19. นางโสภี อัตทะสิทธิ์       เจ8าหน8าที่  

20. นางหฤทัย ฉิมเณร       เจ8าหน8าที่  

คณะอนุกรรมการฝ̂ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1. รองคณบดีฝqายวิจัย       ประธาน 

2. หัวหน8างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี    อนุกรรมการ 

3. นายโกวิทยI หลำชุPม       อนุกรรมการ 

4. นายจิว ตั้งศุภธวัช        อนุกรรมการ 

5. นายนรินทรI จันทรIผดุง       อนุกรรมการ 

6. นายภูมิ พึ่งพระ        อนุกรรมการ 

7. นายสิทธิชนะชัย จิระศิริโชติ      อนุกรรมการ 

8. นายสุรชัย ใจดี        อนุกรรมการ 

9. นายสุรเชษฐI จันทรIสิงขรณI      อนุกรรมการ 

10. นายอุดมพร สุวัฒนานันทI      อนุกรรมการ 

11. นางสาวนฤมล อุปริมพาณิช     อนุกรรมการ 

12. นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรม     อนุกรรมการ 

13. นางสาวญาณิศา แก8วสอดสีกรสิริ     อนุกรรมการ 

คณะอนุกรรมการฝ̂ายการเงินและการประเมินผล 
1. รองคณบดีฝqายบริหารและการพัฒนา      ประธาน 

2. หัวหน8างานคลังและพัสดุ      อนุกรรมการ 

3. หัวหน8างานบริการวิชาการและเทคโนโลยี    อนุกรรมการ 

4. นางสาวชุลีพรรณ เคารพธรรม     อนุกรรมการ 

5. นางสาวญาณิศา แก8วสอดสีกรสิริ       อนุกรรมการ 
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ผูCทรงคุณวุฒิพิจารณาและคัดกรองผลงาน 
โครงการประชุมวิชาการระดับชาติดCานดนตรีสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี ACTION คร้ังท่ี 1 

 
 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร. ปราโมทยJ ด.านประดิษฐJ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร. สิชฌนJเศก ย.านเดิม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.กมลธรรม เก้ือบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.กฤษณพงศJ ทัศนบรรจง มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.เกษร เอมโอด  วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.คณิเทพ ปXตุภูมินาค มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.คมสันตJ วงคJวรรณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรJ 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.จันทนา คชประเสริฐ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.เจริญชัย ชนไพโรจนJ วิทยาลัยดุริยางคศิลปé 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.ไชยวุธ โกศล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.ณัฏฐนิช นักปêë  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.ณัฐวัฒนJ โฆษิตดิษยนันทJ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยJ 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.เดชา ศรีคงเมือง  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.เทพิกา รอดสการ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.ประพันธJศักด์ิ พุ.มอินทรJ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.ปาหนัน กฤษณรมยJ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.พงษJพิทยา สัพโส  มหาวิทยาลัยขอนแก.น 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.พรพรรณ แก.นอำพรพันธุJ มหาวิทยาลัยขอนแก.น 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.เมธี พันธุJวราธร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.รณชัย รัตนเศรษฐ  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.รัชวิช มุสิการุณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.รัฐศาสตรJ เวียงสมุทร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.รุ.งเกียรติ สิริวงษJสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.เรวดี อ้ึงโพธ์ิ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรJ 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.วัศการก แกGวลอย  มหาวิทยาลัยขอนแก.น 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.วิชญJ บุญรอด  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.ศศิณัฐ พงษJนิล  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.สมเกียรต์ิ ภูมิภักด์ิ  วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.สิปปวิชญJ ก่ิงแกGว  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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 ผูGช.วยศาสตราจารยJ ดร.สุรพงษJ บGานไกรทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบGานสมเด็จเจGาพระยา 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJกฤษฎา วงศJคำจันทรJ  มหาวิทยาลัยขอนแก.น 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJกิตติชัย รัตพันธJ  วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง  

 ผูGช.วยศาสตราจารยJธนาธิป เผ.าพันธุJ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบGานสมเด็จเจGาพระยา 
 ผูGช.วยศาสตราจารยJนรินทรJภัส สุขีสนธ์ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJบุณฑริกา คงเพชร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJบุตรี สุขปาน  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJผจญ พีบุGง   มหาวิทยาลัยขอนแก.น 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJพิชชาณัฐ ตูGจินดา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบGานสมเด็จเจGาพระยา 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJศัญ ปุณพิทักษJ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

 ผูGช.วยศาสตราจารยJสุรรรณี ชูเสน  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลปé 

 รองศาสตราจารยJ ดร.จตุพร สีม.วง  มหาวิทยาลัยขอนแก.น 

 รองศาสตราจารยJ ดร.มนสิการ เหล.าวานิช จุฬาลงกรณJมหาวิทยาลัย 

 รองศาสตราจารยJ ดร.สุพัตรา วิไลลักษณJ  มหาวิทยาลัยราชภัฏบGานสมเด็จเจGาพระยา

 รองศาสตราจารยJ ดร.อัศนียJ เปล่ียนศรี  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรJ 

 รองศาสตราจารยJจรัญ กาญจนประดิษฐJ  มหาวิทยาลัยขอนแก.น 

 รองศาสตราจารยJสมภพ เขียวมณี  วิทยาลัยนาฏศิลปอ.างทอง 

 ศาสตราจารยJพงษJศิลปé อรุณรัตนJ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 อาจารยJ ดร.จักรพันธJ ชัยยะ   มหาวิทยาลัยพายัพ 

 อาจารยJ ดร.ชนะชัย กอผจญ   วิทยาลัยนาฏศิลป 

    อาจารยJ ดร.ณัฐชยา นัจจนาวากุล  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 อาจารยJ ดร.ไตรตรึงษJ พลอยม.วง  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู.บGานจอมบึง 

 อาจารยJ ดร.ธนะรัชตJ อนุกูล   มหาวิทยาลัยบูรพา 

 อาจารยJ ดร.นวเทพ นพสุวรรณ   มทร. ธัญบุรี 

    อาจารยJ ดร.พจณิชา ฤกษJสมุทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 อาจารยJ ดร.พัฒนี พรGอมสมบัติ   มหาวิทยาลัยราชภัฏบGานสมเด็จเจGาพระยา

 อาจารยJ ดร.ฟรานซีส นันตะสุคนธJ  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 อาจารยJ ดร.มนัส แกGวบูชา   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

 อาจารยJ ดร.วรวุฒิ สมัยเทอดศักด์ิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 อาจารยJ ดร.สกลพัฒนJ โคตรตันติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 อาจารยJกฤตวิทยJ ภูมิถาวร   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

 อาจารยJกิตติ อัตถาผล   วิทยาลัยนาฏศิลป 

 อาจารยJชยุติ ทัศนวงศJวรา   มหาวิทยาลัยขอนแก.น 



รายงานสืบเนื่องจากประชุมวิชาการระดับชาติด8านดนตรี ACTION ครั้งที่ 1 

 ญ 

 อาจารยJประชากร ศรีสาคร   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 อาจารยJภูมินทรJ ภูมิรัตนJ   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 อาจารยJวรชาติ กิจเรณู   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 อาจารยJวรเชษฐJ วรพุทธินันทJ   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 อาจารยJวาทิต สุวรรณสมบูรณJ   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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บทเรียบเรียงเพลง Memory ประพันธFโดย Andrew Lloyd Webber 

สำหรับบรรเลงด4วยวงซิมโฟนีออรFเคสตรา 

An Arrangement of “Memory” composed by Andrew Lloyd Webber 

for Symphony Orchestra 

 

วรัตม( ก2อคามเขต 1 

 

บทคัดยIอ 

เพลงเปHนองคUประกอบสำคัญที่สุดของละครเพลง (Musical) เพลงทำหนFาที่ในการดำเนินเรื่องราว
ถ5ายทอดอารมณUของตัวละคร และดำเนินเนื้อเรื่องดFวย ทำใหFในปbจจุบันมีเพลงประกอบละครเพลงที่มีชื่อเสียง
และถูกนำมาทำเปHนเพลงเดี่ยวจำนวนมาก เพลงหนึ่งที่มีชื่อเสียงและไดFรับความนิยมนำมาเรียบเรียงใหFแสดง
หลายรูปแบบ ไม5ว5าจะเปHนสำหรับการขับรFองเดี่ยวขับรFองประสานเสียง หรือเรียบเรียงสำหรับวงดนตรีต5าง ๆ
คือเพลง Memory ประพันธUโดย Andrew Lloyd Webber จากละครเพลงเรื่อง Cats บทความนี้นำเสนอ
เทคนิคการเรียบเรียงเสียงประสานบทเพลง Memory สำหรับบรรเลงดFวยวงซิมโฟนีออรUเคสตรา แนวคิด 
หลักในการเรียบเรียงคือการสรFางสรรคUเนื้อดนตรี (texture) และสีสันเพลง (tone color) จากเนื้อหาของ 
เน้ือเพลงโดยใชFเทคนิคต5าง ๆ เช5น การเลือกใชFเคร่ืองดนตรีท่ีมีความเหมาะสมในแต5ละท5อนของบทเพลง 
คำสำคัญ: ซิมโฟนีออรUเคสตรา, บทเพลง Memory, ละครเพลง, เรียบเรียงเสียงประสาน 
 
Abstract 

 Music is the most important component of the musical playing. It has the important 
roll in carrying out the whole story, conveying actor’s emotions, as weel as proceeding the 
whole story. There’s a lot of musicals that Many pieces from the musical theatre were very 
famous and and have preformed as solo pieces. “ Memory”  from “cats the musical” 
composed by Andrew Lloyd Webber is one of the the most famous piece that consists of 
many ways of arrangemets, such as for vocal solo for choir or ensemble. This article presents 
an arrangement for a symphony orchestra. Creating texture and tone color of the music by 
using the content from the original composition and it’s lyrics were the main concepts of this 
arrangememt. For example, choosing an instrument that is appropriate for each part of this 
song. 
Keywords:  Arrangement, Memory Musical, Symphony Orchestra 
 

 
1 นักศึกษาชั้นปKที่ 3 สาขาวิชาการแสดงดนตรี คณะดุริยางคศาสตร= มหาวิทยาลัยศิลปากร  
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บทนำ 

 ละครเพลง (Musical) เปHนส่ิงท่ีอยู5คู5กับมนุษยUมานาน ละครเพลงท่ีมีช่ือเสียง เช5น Phantom of the 
Opera, Wicked, Cats เปHนตFน องคUประกอบสำคัญของละครเพลงคือเพลงประกอบละครเพลง เพลงจาก
ละครเพลงประพันธUข้ึนโดยมีจุดประสงคUเพื่อถ5ายทอดเรื่องราว อารมณUและเพื่อดำเนินเรื่องราวในละครเพลง 
ประกอบสำคัญอ่ืน ๆ ของละครเพลง ไดFแก5 บทละคร การแสดง แสง และฉากต5าง ๆ 
 เพลงประกอบละครเพลงเปHนส5วนสำคัญในละครเพลง ละครเพลงจะดำเนินเรื่องดFวยการรFองเพลง
เปHนหลักมากกว5าบทสนทนา ทำใหFในปbจจุบันมีเพลงจากละครเพลงจำนวนมากที่ไดFรับความนิยม และนำมาทำ
เปHนเพลงเดี่ยวจนมีชื่อเสียงกลายเปHนเพลงสมัยนิยม ตลอดจนมีผูFนำไปเรียบเรียงหลากหลายรูปแบบ ไม5ว5าจะ
เปHนสำหรับการขับรFองเดี่ยว ขับรFองประสานเสียง หรือใชFเครื่องดนตรีในการบรรเลง เพลงที่ไดFรับความนิยม
และนำมาเรียบเรียงใหม5หลายรูปแบบ เช5น Think of Me จากละครเพลงเรื่อง Phantom of the Opera, Do 
You Hear the People Sing? จากเร่ือง Les Misérables, Memory จากละครเพลงเร่ือง Cats เปHนตFน 
 มีผูFสรFางสรรคUบทเรียบเรียงเพลง memory จากละครเพลงเรื่อง cats สำหรับบรรเลงดFวยวงดนตรี
รูปแบบต5าง ๆ เช5น Johnnie Vinson เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงคอนเสิรUตเครื่องลมมีลักษณะเด5นคือ
การใชFเครื ่องดนตรีบรรเลงแนวทำนองหลักที ่หลากหลาย เช5น เดี ่ยวทรัมเปHต กลุ 5มเครื ่องเสียงเทเนอรU  
กลุ5มเคร่ืองลมไมFเสียงสูง, Bruce Chase เรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดุริยางคUเคร่ืองสาย มีลักษณะเด5นคือ
การใชFกลองชุดในบทเรียบเรียงนี้ และใชFไวโอลินบรรเลงแนวทำนองหลักเปHนหลัก เปHนตFน ซึ่งผูFเขียนไดFแรง
บันดาลใจในการเรียบเรียงเสียงประสานเพลง Memory จากเนื้อรFองของเพลงที่มีการกล5าวถึงช5วงเวลาต5าง ๆ 
ไม5ว5าจะเปHน ช5วงเวลาเที่ยงคืนหรือเที่ยงวัน ผูFเขียนจึงนำแนวคิดนี้ว5าปรับใชFในการสรFางบรรยากาศในบท 
เรียบเรียงน้ี 
 
วัตถุประสงคF 

 เพ่ือสรFางสรรคUบทเรียบเรียงเสียงประสานเพลง Memory สำหรับบรรเลงดFวยวงดุริยางคUซิมโฟนี 
 

ขอบเขตการสร4างสรรคF 
 1. ใชFเฉพาะทำนองเพลงตามตFนฉบับเดิมในการเรียบเรียง 
 2. เรียบเรียงสำหรับวงซิมโฟนีออรUเคสตรา ประกอบไปดFวยเคร่ืองดนตรี ดังน้ี 
  ฟลูต จำนวน 2 ตัว 
  โอโบ จำนวน 2 ตัว 
  คลาริเน็ต (Clarinet in A) จำนวน 2 ตัว 
  บัสซูน จำนวน 2 ตัว 
  คอนทราบัสซูน (Contrabassoon) จำนวน 1 ตัว 
  เฟร็นชUฮอรUน (Horn in F) จำนวน 2 ตัว 

  ทรัมเปHต (B♭ Trumpet) จำนวน 2 ตัว 
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  ทรอมโบน จำนวน 2 ตัว 
  เบสทรอมโบน จำนวน 1 ตัว 
  ฮารUป (Harp) จำนวน 1 ตัว 
  ทิมปานี (Timpani) จำนวน 2 ใบ 
  เคร่ืองตี จำนวน 3 เคร่ือง ไดFแก5 ฉาบแขวน กลองใหญ5และฉาบ  
  ไวโอลิน 1 จำนวน 8 คัน 
  ไวโอลิน 2  จำนวน 8 คัน 
  วิโอลา จำนวน 6 คัน 
  วิโอลอนเชลโล จำนวน 6 ตัว 
  ดับเบิลเบส จำนวน 4 ตัว 
 
อรรถาธิบายเทคนิคการสร4างสรรคF 

 ผูFเขียนแบ5งข้ันตอนการสรFางสรรคUออกเปHน 3 ข้ันตอน ไดFแก5  
  1. ศึกษาขFอมูลท่ีเก่ียวขFอง ไดFแก5 
   1.1 เร่ืองย5อของละครเพลงเร่ือง Cats 
   1.2 เน้ือรFองของเพลง Memory 
  2. วางกรอบแนวคิดในการเรียบเรียง  
1. ศึกษาข4อมูลท่ีเก่ียวข4อง 

 1.1 เร่ืองย5อของละครเพลงเร่ือง Cats 
  Cats the Musical เปHนเรื ่องราวในที่ทิ ้งขยะแห5งหนึ่งซึ ่งมีการชุมนุมแมวประจำปù เรียกว5า 
Jellicle Balls โดยมี Old Deuteronomy ผู Fนำแมวที่จะมาประกาศชื่อของแมวผูFโชคดีซึ ่งจะไดFไปเกิดใน
ดินแดน Heavyside Layer โดยการประกาศชื่อนั ้นจะมีขึ ้นก5อนรุ 5งสาง ขณะที่แมวทุกคนต5างเฝπารอคอย 
การประกาศนั้นอย5างใจจดใจจ5อ แมวแต5ละตัวจะออกมาบอกเล5าพรFอมนำเสนอตัวตนใหFรูFจักเพื่อจะไดFรับการ
คัดเลือก และเม่ือยามเชFามาถึง แมวต5างรวมตัวกันเพื ่อรับฟbงแมวอาวุโส Old Deuteronomy ที่ออกมา
ประกาศรายช่ือแมวซ่ึงจะไดFเกิดใหม5ใน Heavyside Lay 
 1.2 เน้ือหาของเน้ือเพลง Memory  
  เพลง Memory ไดFเล5าผ5านตัวละครชื่อ Grizabella ที่ครั้งหนึ่งเคยเปHนแมวที่มีเสน5หU แต5ตอนน้ี
เปHนเพียงแมวแก5ที่เล5าถึงความทรงจำและอดีตของตนผ5านเพลง Memory เนื้อหาของเนื้อเพลง Memory 
กล5าวถึงความทรงจำต5างๆที่ผ5านมาในชีวิตของ Grizabella ซึ่งในอดีต Grizabella เคยเปHนแมวที่งดงามและใชF
ชีวิตอย5างมีความสุข จนเวลาเลยผ5านไปและ Grizabella ก็เขFาสู5วัยชราและใชFชีวิตอยู5อย5างเดียวดาย หวังจะมี
ชีวิตใหม5ใน Heavyside Lay 
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2. วางกรอบแนวคิดในการเรียงเรียง 
 บทเพลง Memory ประพันธUโดย Andrew Lloyd Webber ใชFคีตลักษณU (form) แบบ Song 
Form คือ AABABA กล5าวคือบทเพลง Memory มีทำนองหลัก 2 ทำนอง ไดFแก5 ทำนองหลักท่ี 1 (A) และ
ทำนองหลักท่ี 2 (B) โดยแบ5งทำนองไดFดังน้ี  

ท5อน หFองท่ี เทคนิคการเรียบเรียง 
ท5อนนำ (introduction) 1-10 ใชFไวโอลินในการสรFางบรรยากาศที่เงียบ

สงบคลFายเวลากลางคืน และเริ ่มท5อนนำ
ดFวยการใชFโอโบเด่ียวทำนองหลักท่ี 1 

ท5อนท่ี 1 (ทำนองหลักท่ี 1) 11-18 นำเสนอทำนองหลักท่ี 1 ดFวยเชลโลเดี่ยว 
(solo) 

ท5อนท่ี 2 (ทำนองหลักท่ี 1) 19-26 ขยายระยะช5วงเสียงดFวยการใชFไวโอลินแนว
เส ียงท ี ่  1 และโอโบแนวเส ียงท ี ่  1 ใน 
การบรรเลงทำนองท่ี 1 

ท5อนท่ี 3 (ทำนองหลักท่ี 2) 27-34 นำเสนอทำนองหลักที่ 2 ดFวยไวโอลินแนว
เสียงที่ 2 และขยายไปยังโอโบและไวโอลิน
แนวเสียงท่ี 1 และ 2 

ท5อนท่ี 4 (ทำนองหลักท่ี 1) 30-42 นำเสนอทำนองหลักที่ 1 อีกครั้งดFวยกลุ5ม
เคร่ืองลมไมFเสียงสูง ไดFแก5 ฟลูตและโอโบ 

ท5อนดนตรีบรรเลง (instrumental) 43-46 นำทำนองหลักที่ 1 4 หFองแรกมาใชFในท5อน
ดนตรีบรรเลง บรรเลงดFวยเฟร็นชUฮอรUน 
ทรัมเปHตและไวโอลินแนวเสียงท่ี 1 

ท5อนท่ี 5 (ทำนองหลักท่ี 2) 47-54 นำเสนอทำนองหลักที่ 2 ดFวยไวโอลินแนว
เสียงที่ 1 และ2 และขยายไปยังฟลูต โอโบ 
และคลาริเนต 

ท5อนท่ี 6 (ทำนองหลักท่ี 1) 55-62 นำเสนอทำนองหลักท่ี 1 คร้ังสุดทFาย 
และลดเครื ่องดนตรีลง โดยใชFฟลูตเดี ่ยว
บรรเลงทำนองหลักในหFองสุดทFายของ
ทำนองหลักท่ี 1 (หFองท่ี 62) 

ท5อนจบ (outro) 63-67 ใชFทำนองจบ (outro) ตามตFนฉบับ นำเสนอ
ดFวยฟลูต คลาริเน็ต และฮารUป 
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ผลการศึกษาการวิจัย 

 ผลของการเรียบเรียงเสียงประสาน 

  ท5อนนำ (Introduction) หFองท่ี 1-10 
   บทเพลง Memory นี้อยู5ในกุญแจเสียง A แฟล็ต เมเจอรU กำหนดใหFไวโอลิน 1 และ 2 เล5น
เปµดทำนองในตอนตFนของเพลงดFวยการเล5นโนFต A แฟล็ตที ่ เป HนโนFตโทนิกในระดับเสียงที ่ เบามาก 
(pianississimo) และโอโบเริ่มบรรเลงเดี่ยวทำนองหลักในหFองที่ 2-5 เพื่อสรFางบรรยากาศที่เงียบสงบคลFาย
เวลากลางคืนตามตอนตFนของเน้ือเพลงท่ีว5า “Memory, Turn your face to the moonlight.”  
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ท5อนนำ (Introduction) หFองท่ี 1-4 
 
   ในหFองที่ 5 ไดFเพิ่มวิโอลาใหFเล5นไล5ระดับเสียงขึ้นทีละนFอยในจังหวะที่ 1 และใหFเครื่องดนตรี 
กลุ5มเสียงเทเนอรU เบส และฉาบแขวนเริ่มเล5นในจังหวะที่ 3 โดยใชFคอรUดโดมินันทUทบเจ็ดในการส5ง จากนั้นเพ่ิม
เสียงใหFดังขึ้นทีละนFอยเพื่อส5งไปยังหFองที่ 6 โดยใชFเชลโลและเฟร็นชUฮอรUนในการบรรเลงทำนองที่รับช5วงต5อ
มากโอโบในตอนตFน จากนั้นในจังหวะสุดทFายของหFองที่ 8 ไดFลดเครื่องที่บรรเลงทำนองลงใหFเหลือเพียงเชลโล
เด่ียวเท5าน้ันเพ่ือเปHนการเตรียมก5อนจะส5งเขFาไปยังท5อนท่ี 1 (A)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ท5อนนำ (Introduction) หFองท่ี 5-10 
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  ท5อนท่ี 1 หFองท่ี 11-18 
   เชลโลบรรเลงเดี่ยว (solo) ทำนองหลักครั้งที่ 1 ในหFองที่ 11-18 เพื่อสรFางบรรยากาศคลFาย
เวลากลางคืนตามตอนตFนของเนื้อเพลงที่ว5า “Memory, Turn your face to the moonlight.” ตามตFนฉบับ
ที่ในทำนองหลักครั ้งที ่ 1 ที ่มีเพียงนักรFอง เปùยโน และเครื ่องสายเล5นคอรUดประกอบเท5านั ้น โดยผูFเขียน
กำหนดใหFฮารUปในการเล5นอารUเปโจ (arpeggio) เครื่องสายเล5นคอรUดและมีดับเบิลเบสใชFนิ้วดีดโนFตพื้นตFนของ
คอร U ด  ในห F อ งท ี ่  14 กำหนดให Fฟล ู ต เป H นแนวทำนองสอดประสานและ เพ ิ ่ มคลาร ิ เ น ็ ตและ 
บาสซูนบรรเลงคอรUดประกอบในหFองท่ี 14 จังหวะท่ี 4 

แนวทำนองสอดประสาน (Counterpoint) ในฟลูตแนวเสียงท่ี 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 ท5อนท่ี 1 หFองท่ี 11-16 
 

  เชลโลบรรเลงเด่ียวทำนองหลัก (solo) 
 

  ท5อนท่ี 2 หFองท่ี 19-26 
   หFองที่ 19 กำหนดใหFทำนองหลักบรรเลงดFวยไวโอลินแนวเสียงที่ 1 และโอโบแนวเสียงที่ 1 
เพื่อเปลี่ยนสีสันเสียง (tone color) จากเดิมที่เปHนเดี่ยวเชลโล เนื่องจากโอโบในช5วงเสียงกลางจนถึงต่ำมี 
เนื้อเสียงที่ค5อนขFางหม5นและทุFม จึงเหมาะแก5การใชFในนี้ที่ยังคงเปHนบรรยากาศตอนกลางคืนตามเนื้อรFองใน
ท5อนนี้ “Memory, All alone in the moonlight”  และผูFเขียนไดFเพิ่มแนวทำนองหลักที่ฟลูตแนวเสียงที่ 1 
และไวโอลินแนวเสียงที่ 2 ในหFองที่ 22 จังหวะที่ 4 หFองที่ 19 มีไดFเพิ่มแนวเสียงเบสในคอนทราบาสซูนและ
แนวเสียงคอรUดประกอบในเฟร็นชUฮอรUนโดยเล5นเปHนเขบ็ต 1 ชั้น และในหFองที่ 22 จังหวะที่ 2 กำหนดใหF 
คลาริเน็ตท้ัง 2 แนวเสียงเปHนแนวทำนองสอดประสาน 
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แนวทำนองหลักฟลูตแนวเสียงท่ี 1 และไวโอลินแนวเสียงท่ี 2 
 

แนวทำทองหลักในไวโอลินแนวเสียงท่ี 1 และโอโบแนวเสียงท่ี 1 
 

 
 

ภาพท่ี 4 ท5อนท่ี 2 หFองท่ี 19-24 
 

 

  ท5อนท่ี 3 หFองท่ี 27-34 
   ในท5อนที่ 3 กำหนดใหFไวโอลินแนวเสียงที ่ 2 ในการเล5นทำนองที่ 2 โดยมีวิโอลาและ 
เชลโลเล5นแนวประสาน และกำหนดใหFทรัมเปHตแนวเสียงที่ 1 และ 2 เล5นโนFตตัวที่ 5 และ 7 จากคอรUด D 
แฟล็ตเมเจอรUทบเจ็ด ในหFองที่ 30 ผูFเขียนไดFกำหนดทำนองรับดFวยคลาริเน็ตและบาสซูน และใหFฮารUปไล5อารU
เปโจ (arpeggio) ขึ้นไปเพื่อส5งไปยังหFองที่ 31 ในหFองที่ 31-34 ทำนองบรรเลงดFวยไวโอลินแนวเสียงที่ 1 และ 
2 และโอโบแนวเสียงที่ 1 และ 2 โดยมีฟลูตเล5นอารUเปโจ (arpeggio) ในหFองที่ 31-32 และเฟร็นชUฮอรUนเล5น
คอรUดประกอบในหFองที่ 31-34 โดยผูFเขียนเพิ่มทรอมโบนเล5นคอรUดประกอบหFองที่ 33-34 และไดFใชFฉาบแขวน 
รัวในหFองท่ี 27-28 เพ่ือใหFเห็นระดับความเขFมของเสียงท่ีชัดเจนมากข้ึน 
 
 

แนวทำนองสอดประสาน (counterpoint) 
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ภาพท่ี 5 ท5อนท่ี 3 หFองท่ี 27-30 
 

  ท5อนท่ี 4 หFองท่ี 35–42 
   ในท5อนที่ 4 กำหนดใหFกลุ5มเครื่องลมไมFเสียงในการบรรเลงทำนองหลักที่ 1 ไดFแก5 ฟลูตและ
โอโบแนวเสียงที่ 1 และ 2 และกำหนดใหFคลาริเน็ตแนวเสียงที่ 1 และ 2 เล5นอารUเปโจ (arpeggio) แทนฮารUป 
เพ่ือใหFสีสันของเสียงใหFดูสว5างมากข้ึนตามเน้ือเพลงจากตFนฉบับ “Daylight, I must wait for the sunrise.” 
ซึ่งแตกต5างจากทำนองหลักที่ 1 ในท5อนที่ 1 และ 2 ที่ใชFเปHนกลุ5มเครื่องสายและฮารUปตลอด โดยในหFองท่ี  
35 -38 ผูFเขียนกำหนดใหFไวโอลินแนวเสียงที่ 1 และ 2 และวิโอลาเล5นอารUเปโจ (arpeggio) ในจังหวะตก 
จังหวะท่ี 2-4 และผูFเขียนไดFเพ่ิมแนวทำนองสอดประสานในเชลโลหFองท่ี 37 และวิโอลาท่ีหFองท่ี 38 
   ในหFองที่ 39-42 ผูFเขียนไดFขยายระยะของเสียงดFวยการเพิ่มแนวทำนองหลักในไวโอลิน 
แนวเสียงที่ 1 และวิโอลา และกำหนดใหFฮารUปเล5นอารUเปโจ (arpeggio) คู5กับคลาริเน็ต และเพิ่มเฟร็นชUฮอรUน
และทรอมโบนแนวเสียงท่ี 1 เล5นแนวคอรUดประกอบคู5กับไวโอลินแนวเสียงท่ี 2 
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อารUเปโจ (arpeggio) ในแนวคลาริเน็ต 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพท่ี 6 ท5อนท่ี 4 หFองท่ี 35-38 
 

  ท5อนดนตรีบรรเลง (Instrumental) หFองท่ี 43–46 
   ท5อนดนตรีบรรเลงนี้เปลี่ยนกุญแจเสียงจากกุญแจเสียง A แฟล็ตเมเจอรUเปHนกุญแจเสียง E 
เมเจอรU โดยใชFทำนองหลักที่ 1 4 หFองแรกโดยใชFกลุ5มเครื่องลมทองเหลืองเสียงสูงไดFแก5 เฟร็นชUฮอรUนและ
ทรัมเปHต และไวโอลินแนวเสียงที่ 1 และกำหนดใหFฮารUปและไวโอลินแนวเสียงที่ 2 เล5นอารUเปโจ (arpeggio) 
ในส5วนโนFตเขบ็ต 2 ชั้น โดยใหFไวโอลินแนวเสียงที่ 2 เล5นคู5กับฮารUปเนื่องจากในท5อนนี้ทั้งวงเล5นในไดนามิคท่ี
ค5อนขFางดัง ทำใหFฮารUปเพียงเครื่องเดียวไม5สามารถผลิตเสียงที่ดังเทียบเท5าวงไดF จึงกำหนดใหFไวโอลินแนวเสียง
ท่ี 1 เล5นอารUเปโจ (arpeggio) คู5กับฮารUป 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 7 แนวเสียงฮารUปและไวโอลินแนวเสียงท่ี 2 เล5นอารUเปโจ (arpeggio) ในส5วนโนFตเขบ็ต 2 ช้ัน 

ในท5อนดนตรีบรรเลง หFองท่ี 42–44 

แนวทำนองสอดประสาน (counterpoint) ในเชลโลและวิโอลา 
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  ท5อนท่ี 5 หFองท่ี 47–54 
   ทำนองหลักที่ 2 ในรอบที่ 2 ไดFพัฒนาจากรอบที่ 1 ดFวยการเพิ่มแนวทำนองที่ไวโอลิน 
แนวเสียงที่ 1 เปHนขั้นคู5 8 กับไวโอลินแนวเสียงที่ 2 เพื่อขยายระยะช5วงเสียงใหFมากขึ้น และเปลี่ยนจากอารU
เปโจ (arpeggio) ในฮารUปเปHนฟลูตและคลาริเน็ตไล5บันไดเสียงแทน และผูFเขียนไดFกำหนดทำนองรับดFวยเฟร็นชU
ฮอรUนแทนคลาริเน็ตและบาสซูน ในหFองท่ี 51-54 ผูFเขียนไดFกำหนดใหFทำนองหลักท่ี 2 บรรเลงดFวยไวโอลินแนว
เสียงที่ 1 และ 2 และฟลูต โอโบ คลาริเน็ตแนวเสียงที่ 1 และ 2 โดยใหFเชลโลเล5นอารUเปโจ (arpeggio) แทน
ฟลูตในหFองท่ี 51-52 และใหFบาสซูน เฟร็นชUฮอรUน และทรอมโบนเล5นคอรUดประกอบในหFองท่ี 53-54 

กำหนดทำนองรับดFวยเฟร็นชUฮอรUนแทนคลาริเน็ตและบาสซูน 
เปล่ียนจากอารUเปโจ (arpeggio) ในฮารUปเปHนฟลูตและคลาริเน็ตไล5บันไดเสียงแทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพ่ิมแนวทำนองท่ีไวโอลินแนวเสียงท่ี 1 เปHนข้ันคู5 8 (octave) กับไวโอลินแนวเสียงท่ี 2 
 

ภาพท่ี 8 ท5อนท่ี 5 หFองท่ี 47–50 
 

  ท5อนท่ี 6 หFองท่ี 55–62 
   ท5อนท่ี 6 เปHนท5อนของทำนองหลักคร้ังสุดทFายโดยผูFเขียนกำหนดใหFเปHนท5อนท่ีมีความสำคัญ
ที่สุด โดยมีการเปลี่ยนกุญแจเสียงจากกุญแจเสียง E เมเจอรUเปHน B เมเจอรU ทำนองหลักบรรเลงดFวยฟลูต โอโบ 
คลาริเน็ต ทรัมเปHต และไวโอลินแนวเสียงที่ 1 และ 2 โดยมีเฟร็นชUฮอรUนเล5นอารUเปโจ (arpegio) เปHนแนว
ทำนองสอดประสาน (counterpoint) และใหFเชลโลเปHนแนวทำนองสอดประสาน (counterpoint) ในหFองท่ี 
58 
 
  

ภาพท่ี 9 แนวทำนองสอดประสาน (counterpoint) ในเฟร็นชUฮอรUน ท5อนท่ี 6 หFองท่ี 55-58 
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   ในหFองที่ 58 ผูFเขียนไดFกำหนดใหFทั้งวงเบาลงและใหFฟลูตและไวโอลินแนวเสียงที่ 1 บรรเลง
แนวทำนองหลักในหFองที่ 59–60 โดยมีฮารUปเล5นอารUเปโจ (arpeggio) และเครื่องสายในแนวคอรUดประกอบ 
และกำหนดใหFยืดจังหวะที่ 3–4 ในหFองที่ 60 โดยใชFเครื่องหมายยืดจังหวะ (fermata) เพื่อเตรียมใหFฟลูตเดี่ยว
แนวทำนองหลักในหFองท่ี 61-62 

ฟลูตเด่ียวแนวทำนองหลักในหFองท่ี 61-62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 10 ท5อนท่ี 6 หFองท่ี 58-62 

 
   ท5อนจบ (Outro) หFองท่ี 63-67 
    ผูFเขียนใชFทำนองของท5อนจบตามตFนฉบับโดยกำหนดใหFในหFองที่ 63-64 ทำนองจบ
บรรเลงดFวยโอโบแนวเสียงที่ 1 และฮารUป และเปลี่ยนเปHนคลาริเน็ตแนวเสียงที่ 1 และฮารUปในหFองที่ 65-66 
เพื่อเปลี่ยนสีสันของเพลงใหFมีความนุ5มมากขึ้น โดยมีเครื่องสายบรรเลงคอรUดโทนิก (tonic) และในหFองที่ 67 
ผูFเขียนใหFฮารUปบรรเลงอารUเปโจ (arpeggio) คอรUดโทนิก (aonic) ในแบบอัดลิบิตุม (ad libitum) หมายถึง 
อัตราความเร็วยืดหยุ5นอย5าง อิสระ ไม5เคร5งครัด ขึ้นอยู5กับผูFบรรเลง ผูFบรรเลงมีอิสระในการกำหนดวิธีปฏิบัติ
เคร่ือง ดนตรีบนพ้ืนฐานของเน้ือหาดนตรีท่ีเหมาะสม (ณัชชา พันธุUเจริญ, 2552, น.6) 
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ทำนองจบบรรเลงดFวยโอโบแนวเสียงท่ี 1 เปล่ียนเปHนคลาริเน็ตในหFองท่ี 65-66 เพ่ือเปล่ียนสีสันของเพลง 
 
 
 
 
 
 

 
ฮารUปบรรเลงอารUเปโจ (arpeggio) คอรUดโทนิก (tonic) ในแบบอัดลิบิตุม (ad libitum) 

 

ภาพท่ี 11 ท5อนจบ (Outro) หFองท่ี 63-67 
 

  การเผยแพร5ผลงาน 
   ผูFเขียนไดFเผยแพร5ผลงานในรูปแบบ Music Score Video ผ5านทางยูทูบ ช5อง torwor’s 
score เม่ือวันพุธท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 

 

สรุปและอภิปรายผล 

 ผูFเขียนไดFเรียบเรียงบทเพลง Memory ออกมาเปHนโนFตเพลงวงดุริยางคU (Orchestral Score) โดยมี
ผลเปHนที่น5าพอใจและบรรลุเปπาหมาย สามารถสรFางความแตกต5างของบรรยากาศในบทเพลงแต5ละท5อนไดF
ชัดเจน 
 จากผลการสรFางสรรคU ผูFเขียนประเด็นอธิบายเพิ่มเติมในประเด็นการสรFางความหลากหลายสีสันของ
เพลงดFวยวิธีต5าง ๆ ดังน้ี 
  1. การเปล่ียนเคร่ืองดนตรี 
   การเปล่ียนเคร่ืองดนตรีเปHนการสรFางสีสันของดนตรีท่ีแตกต5างกัน ดFวยลักษณะเสียงเฉพาะ 
ของแต5ละเคร่ืองดนตรีทำใหFเม่ือเปล่ียนเคร่ืองดนตรีทำใหFสีสันของดนตรีเปล่ียนไป  
  2. การเพ่ิมข้ันคู5เสียง 
   การเพ่ิมข้ึนคู5เสียงทำใหFเกิดความกวFางของระยะเสียงท่ีมากข้ึน ทำใหFเพลงมีมิติและสีสันของ 
เสียงท่ีมากข้ึน 
 การเรียบเรียงบทเพลง Memory สำหรับวงดุริยางคUซิมโฟนีเปHนการเรียบเรียงโดยใชFเทคนิคการ
เรียบเรียงบทเพลงใหFมีความสอดคลFองกับเน้ือหาของเน้ือเพลง การสรFางสีสันของเพลงใหFเขFากับเน้ือหาของเน้ือ
เพลงเพื่อใหFเพลงยังคงมีความดั้งเดิม และการพัฒนาทำนองต5าง ๆใหFมีสีสันมากขึ้น เพื่อเพิ่มความน5าสนใจของ
บทเพลงน้ี 
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