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--------------------------------บทคัดย่ อ
วิทยานิ พนธ์น้ ี มี วตั ถุประสงค์เพื่อการวิจยั เชิ งสร้ างสรรค์ ในรู ปแบบการประพันธ์เพลงสาหรั บวงดนตรี
แจ๊สออร์ เคสตรา โดยนาแนวคิดและวิธีการของนักประพันธ์ดนตรี แจ๊สร่ วมสมัย ผสมผสานกับเทคนิ คการประพันธ์
ดนตรี แจ๊สแบบดั้งเดิม สาหรับเผยแพร่ บทประพันธ์เพลงออกสู่ สาธารณะชน
บทประพันธ์เพลง พอร์ เทรทออฟเนเชอร์ แดนซ์ สาหรับวงแจ๊สออร์ เคสตรา ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพถ่าย
หญิงสาวร่ ายราท่ามกลางธรรมชาติ ผ่านจินตนาการของผูป้ ระพันธ์ ถ่ายทอดเป็ นเรื่ องราวการผจญภัยของหญิงสาวผู ้
หนึ่ งในดิ นแดนแห่ งจิ นตนาการ ทั้งยังแบ่งโครงสร้ างของบทประพันธ์เพลงออกเป็ น 3 ช่วง โดยให้ความสาคัญกับ
แนวคิดในการตีความหมายคาสาคัญ 3 คา ได้แก่ พอร์ เทรท เนเชอร์ และแดนซ์ ซึ่ งแต่ละช่วงถูกเรี ยงร้อยต่อกันด้วย
ท่อนเชื่อม รวมถึงท่อนอิมโพรไวส์ ตามกรอบและวิธีการประพันธ์เพลงแจ๊ส เพื่อให้เกิดความต่อเนื่ องของเรื่ องราวที่
ผูป้ ระพันธ์ตอ้ งการนาเสนอ
บทประพันธ์เพลงพอร์ เทรทออฟเนเชอร์ แดนซ์ สาหรับวงแจ๊สออร์ เคสตรา ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามที่
ผูว้ ิจยั ได้กาหนดไว้ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาแนวทานองหลักและโมทีฟ การใช้แนวทานองสอดประสานที่
หลากหลาย การกาหนดท่อนอิมโพรไวส์อิสระ รวมถึงการประยุกต์เทคนิ คการประพันธ์เพลงแจ๊สแบบดั้งเดิม โดยบท
เพลงมี ค วามยาวประมาณ 10 นาที นอกจากนั้น บทประพัน ธ์ เ พลงนี้ ได้เ ผยแพร่ อ อกสู่ ส าธารณะชนผ่า นทางสื่ อ
ออนไลน์ เพื่อเป็ นประโยชน์ต่อการศึกษาการประพันธ์เพลงสาหรับวงแจ๊สออร์ เคสตรา
คำสำคัญ: พอร์เทรทออฟเนเชอร์แดนซ์, บทประพันธ์เพลง, วงแจ๊สออร์เคสตรา

ABSTRACT
The purposes of this thesis were to compose a piece for the Jazz orchestra through a combination of
concepts and methods of modern jazz composers and the traditional Jazz composition techniques and to publicly
publish the music composition.
The Portrait of Nature Dance told a story of the adventure of a woman in the wonderland which was
inspired by the portrait of a woman dancing in a natural setting and the imagination of the composer. The piece
consisted of three parts, each emphasizing the interpretation of three essential words including portrait, nature, and
dance. Each part was linked by the transition along with the improvisation according to the patterns and the
methods for Jazz composition in order to present the smooth continuity of the story.
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The music composition of the Portrait of Nature Dance for Jazz Orchestra achieved the determined
purposes by prioritizing the melody and motif development, a variety of the counterpoints, free improvisation, and
also adapting the traditional Jazz composition techniques. The length of this piece is ten minutes. Additionally, this
music composition is released to an online media channel for jazz educational purposes.
Keywords: Portrait of Nature Dance, Music Composition, Jazz Orchestra
1. บทนำ
ตั้งแต่ตน้ ศตวรรษที่ ยี่สิบ ดนตรี แจ๊สถื อกาเนิ ดขึ้ นจากการผสมผสานของหลากหลายวัฒนธรรม วงดนตรี
แจ๊สรู ปแบบวงใหญ่ หรื อแจ๊สออร์ เคสตรา (Big Band or Jazz Orchestra) ยังคงได้รับความนิ ยมตั้งแต่อดีตมาจนถึง
ปั จจุบนั แม้จะเป็ นระยะเวลาที่ยาวนาน ด้วยลักษณะเด่นทางดนตรี อย่างหนึ่ งที่มีความสาคัญ นั้นคือ การอิมโพรไวส์
(Improvisation) ที่ แ สดงให้เ ห็ น ถึ ง ความสามารถ รวมถึ ง อารมณ์ ข องนัก แสดง ซึ่ งถู ก ถ่ า ยทอดออกมาอย่า งเป็ น
ธรรมชาติ นับว่าเป็ นศิลปะในการเล่นดนตรี ที่นาเสนอความสดใหม่อยูเ่ สมอ เนื่ องจากการอิมโพรไวส์ในแต่ละครั้งถูก
เล่นออกมาด้วยเทคนิ คความสามารถ และประสบการณ์ของนักแสดง โดยไม่มีการบันทึกโน้ตไว้ก่อน เป็ นการปรับ
สมดุลระหว่างระเบียบวินยั และอิสระทางดนตรี (Kingsman, 2003, pp. 308-309) และส่ งผลให้ดนตรี แจ๊สสามารถ
ปรับตัวเข้ากับสภาพสังคม และดนตรี แนวอื่นๆ ได้เป็ นอย่างดี ต่อมานักประพันธ์เพลงและนักเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน
เริ่ มให้ความสนใจในการบันทึกโน้ตสาหรับวงดนตรี ที่มีสมาชิกจานวนมาก เพื่อกาหนดทิศทางในการบรรเลงสาหรับ
วงดนตรี ขนาดใหญ่
ผลงานการประพันธ์ดนตรี แจ๊สออร์ เคสตราร่ วมสมัย (Contemporary Jazz Orchestra) ของนักประพันธ์เพลง
ที่มีชื่อเสี ยง เช่น มาเรี ย ชไนเดอร์ (Maria Schneider, 1960-ปั จจุบนั ) อัลบัมสกายบลู (Sky Blue) วางตลาดเมื่อปี ค.ศ.
2007 มี บทบาทสาคัญต่อวงการดนตรี แจ๊สร่ วมสมัยอย่างมาก ด้วยลักษณะเฉพาะทางดนตรี ที่โดดเด่น ไม่ว่าจะเป็ น
รู ปแบบการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานที่หลากหลาย การวางองค์ประกอบทางด้านสังคีตลักษณ์ที่ไม่แน่นอน แนวคิดการ
พัฒนาแนวทานองเอก การใช้ประโยคเพลงไม่สมดุล (Asymmetric Structure) อัตราจังหวะไม่สมมาตร (Asymmetric)
เช่น 5/4 หรื อ 7/4 การวางโครงสร้างทางเดินเสี ยงประสานแบบโมดัล (Modal) ซึ่ งได้รับอิทธิ พลอย่างมากจากนัก
ประพันธ์และนักเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานอย่าง กิล อีแวนส์ (Gil Evans, 1912-1988) ผูเ้ ป็ นอาจารย์ รวมถึงแนวคิดใน
การวางแนวสอดประสานของ บ็อบ บรู๊ คเมเยอร์ (Bob Brookmeyer, 1929-2011) นักทรอมโบน นักประพันธ์เพลง
และผูเ้ รี ยบเรี ยงเสี ยงประสาน ที่เคยร่ วมงานกับนักดนตรี แจ๊สที่มีชื่อเสี ยงหลายท่าน
ในอดีตที่ผา่ นมานักประพันธ์เพลงแจ๊สร่ วมสมัยหลายท่านต่างคิดค้นเทคนิ คการประพันธ์ที่หลากหลาย ทั้ง
ยังส่ งอิทธิ พลอย่างมากต่อการศึกษาการประพันธ์เพลงแจ๊สออร์ เคสตราในปั จจุบนั การศึกษาเทคนิ คการประพันธ์เพลง
แจ๊ ส ร่ วมสมัย ที่ มีค วามโดดเด่ น จึ งเป็ นประเด็นที่ ผูว้ ิจัย ให้ค วามส าคัญ ร่ วมถึ งนามาประยุกต์ใช้เพื่ อ ให้เกิ ดความ
เหมาะสมในบทประพันธ์ ได้แก่ การใช้เสี ยงประสานแบบคลัสเตอร์ (Cluster Harmony) ในแนวทานองสอดประสาน
(Counterpoint) การวางแนวเสี ยงประสานคู่สี่เรี ยงซ้อน (Quartal Voicing) การวางแนวเสี ยงประสานระยะกว้าง
(Spread Voicing) เทคนิคการประพันธ์เพลงเหล่านี้ลว้ นเป็ นเทคนิคที่ผปู ้ ระพันธ์ให้ความสนใจ
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การพัฒนารู ปแบบการประพันธ์เพลงแจ๊สร่ วมในปั จจุบนั ด้วยการเสนอแนวคิดและวิธีการใหม่ๆ ผสมผสาน
แนวคิดและเทคนิ คการประพันธ์เพลงของนักประพันธ์เพลงแจ๊สออร์ เคสตราร่ วมสมัยที่กล่าวถึงในข้างต้น เป็ นความ
ท้าทายของผูว้ ิจยั ในการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงแจ๊สออร์ เคสตราร่ วมสมัยบทใหม่ให้มีความโดดเด่น ตลอดจน
การเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานให้ความกลมกลืน ทั้งยังรักษาลักษณะเฉพาะทางดนตรี อย่างการอิมโพรไวส์ เพื่อเผยแพร่
บทประพันธ์ออกสู่ สาธารณะ
2. วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1. เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงสาหรับวงแจ๊สออร์ เคสตรา โดยนาแนวคิดการประพันธ์เพลงของนัก
ประพันธ์เพลงแจ๊สร่ วมสมัย ผสมผสานกับเทคนิคการประพันธ์เพลงแจ๊สแบบดั้งเดิม
2. เพื่อเผยแพร่ บทประพันธ์เพลงออกสู่ สาธารณะชน
3. แนวคิดเบือ้ งต้ นสำหรับกำรประพันธ์
จากการศึกษาผลงานการประพันธ์ของนักประพันธ์เพลงแจ๊สออร์ เคสตราร่ วมสมัยที่กล่าวถึงทั้งหมดข้างต้น
รวมถึงเทคนิ คการประพันธ์เพลงที่เกี่ยวข้อง ผูว้ ิจยั ได้นาแนวคิด และเทคนิ ควิธีการประพันธ์ต่างๆ มาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม สาหรับการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงพอร์ เทรทออฟเนเชอร์ แดนซ์ สาหรับวงแจ๊สออร์ เคสตรา เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ งั ไว้ ดังนี้
1. วางโครงสร้างบทประพันธ์ที่ไม่ยดึ อยูก่ บั ฟอร์ มเพลงแบบดัง่ เดิม
2. นาเทคนิ คการแปรแนวทานองหลัก และขยายบทประพันธ์ เพลงจากหน่ วยทานองย่อย มาใช้สาหรั บ
ประพันธ์บทเพลง
3. เรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานโดยใช้แนวทานองสอดประสานที่หลากหลาย
4. กาหนดความเข้มเสี ยงโดยการดับเบิลในแนวทานอง และแนวสอดประสาน รวมถึงการประสานเสี ยงคู่
แปด เพื่อสร้างมิติของเสี ยงในบทประพันธ์
5. การสร้างคอร์ดตามทิศทางของแนวทานอง
6. นาเทคนิ คการวางแนวเสี ยงประสาน ได้แก่ การวางแนวเสี ยงประสานคู่สี่เรี ยงซ้อน การวางแนวเสี ยง
ประสานแบบคลัสเตอร์ และการวางแนวเสี ยงประสานระยะกว้างมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสี สันให้แก่บทประพันธ์
7. ขยายบทประพันธ์เพลงในท่อนอิมโพรไวส์ และกาหนดพื้นหลังให้มีความแตกต่างกัน
8. สร้ างท่อนอิ มโพรไวส์ ที่ให้อิสระแก่ผบู ้ รรเลงได้ตีความหมาย และสร้ างเสี ยงต่างๆ อย่างอิสระ ภายใต้
องค์ประกอบที่ผปู ้ ระพันธ์ได้กาหนดไว้
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โครงสร้ ำงบทประพันธ์
บทประพันธ์เพลงพอร์ เทรทออฟเนเชอร์ แดนซ์ ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพถ่ายหญิงสาวร่ ายราท่ามกลาง
ธรรมชาติ ผ่านมโนภาพของผูป้ ระพันธ์ ถ่ายทอดเป็ นเรื่ องราวการผจญภัยไปในดินแดนแห่ งจินตนาการของหญิงสาวผู ้
หนึ่ ง ซึ่ งผูป้ ระพันธ์ให้ความสนใจกับคาสาคัญ 3 คา ได้แก่ “พอร์ เทรท” ที่มีความหมายว่าภาพเหมือน “เนเชอร์ ” เสี ยง
เลียนแบบธรรมชาติ “แดนซ์” เต้นรา จากแนวคิดข้างต้นนี้ ผูป้ ระพันธ์ได้ทาการร่ างโครงสร้างก่อนการประพันธ์ตาม
(ตารางที่ 1) ซึ่ งแสดงถึงการตีความหมายของคาทั้ง 3 คา ซึ่ งปรากฏในชื่อบทประพันธ์ รวมถึงท่อนเพลงและการเรี ยบ
เรี ยงเสี ยงประสานเบื้องต้น
ตารางที่ 1 ภาพร่ างโครงสร้างบทเพลงก่อนเริ่ มการประพันธ์
“Portrait”
“Nature”
Theme and Variations
Free Improvisation
-นาเสนอแนวทานอง
-ช่วงอิมโพรไวส์อิสระ
-พัฒนาแนวทานอง
-ท่อนช้าไพเราะ
-ช่วงอิมโพรไวส์

“Dance”
Dance
-เรี ยบง่ายและสนุกสนาน
-ช่วงอิมโพรไวส์

แนวทำนองหลักและเสี ยงประสำน
ผูป้ ระพันธ์ทาการสร้างแนวทานองหลักบทเพลง โดยกาหนดให้มีโครงสร้างของประโยคเพลงที่ไม่สมดุล
บนอัตราจังหวะที่หลากหลาย ส่ งผลให้แนวทานองหลักของบทเพลงออกมาในลักษณะวลีถามตอบที่มีความซับซ้อน
บนอัตราจังหวะที่ ไม่สมมาตร ขณะที่ เสี ยงประสานของบทเพลงได้มีการกาหนดคอร์ ด โดยให้ความสาคัญกับแนว
ทานองและแนวเบสเป็ นหลัก
ตัวอย่างที่ 1 แนวทานองหลักและเสี ยงประสาน

หากพิจารณาทางเดินเสี ยงประสานใน (ตัวอย่างที่ 1) จะพบว่าแนวเบสมีการเล่นสลับไปมาของโน้ต D และ
C ซึ่ งเป็ นแนวคิดในการสร้างศูนย์กลางเสี ยงด้วยวิธีการแอสเซอชัน (Assertion) โดยความน่าสนใจในการวางทางเดิน
เสี ยงประสานของบทเพลง คือการเปลี่ยนแปลงของโน้ตลาดับที่ 3 ในคอร์ ด Cm และคอร์ ด C7 ส่ งผลให้เกิดสี สัน
มากมายในบทเพลง ทั้งยังช่วยสร้ างมโนภาพในการแสดงอารมณ์และความรู ้ สึกของตัวละครที่ ผปู ้ ระพันธ์ตอ้ งการ
บอกเล่าให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
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ต่อมาผูป้ ระพันธ์ ได้นาแนวทานองหลักของบทเพลงมาท าการแยกองค์ป ระกอบเป็ นหน่ วยท านองย่อ ย
(ตัวอย่างที่ 2) ผนวกกับเทคนิ คการแปรแนวทานอง รวมถึ งการแปลงรู ปร่ างแนวทานองตามเสี ยงประสานต่างๆ
สาหรับการประพันธ์แนวทานองหลักในท่อน B (ตัวอย่างที่ 3) และสร้างทางเดินคอร์ ดใหม่ที่ขยายจากคอร์ ดของแนว
ทานองเดิม
ตัวอย่างที่ 2 หน่วยทานองย่อย

ตัวอย่างที่ 3 แนวทานองหลักและเสี ยงประสาน B1 (ห้องที่ 48-55)

เสี ยงประสานของบทเพลงในท่อน B มักเริ่ มต้นด้วยคอร์ ดลาดับที่ IV หรื อ I ทั้งยังนาคอร์ ดแทนอย่าง
Bbmaj13 (bIVmaj13) ที่มีโน้ต D และ A ร่ วมกับคอร์ ดลาดับที่ I (Dmaj7) ผสมกับการใช้คอร์ ดแทนทรัยโทน
(Tritone Substitution) ที่มีโน้ตลาดับที่ 3 และ 7 ร่ วมกับคอร์ ดโดมินนั ทบเจ็ด (Dominant Seventh) (ตัวอย่างที่ 4)
ตัวอย่างที่ 4 การใช้คอร์ดแทนทรัยโทน

กำรเรียบเรียงเสี ยงวงดนตรี
จากแนวคิดเบื้องต้นในการประพันธ์เพลงเพื่อบอกเล่าเรื่ องราวของหญิ งสาวที่ ออกไป ผจญภัยในดินแดน
แห่ งความฝั น ผ่านการสร้างแนวทานองหลัก การแปรแนวทานอง และการขยายบทประพันธ์จากหน่ วยทานองย่อย
เพื่อถ่ายทอดอารมณ์ของหญิงสาวผูเ้ ป็ นเหมือนตัวละครหลักในการดาเนิ นเรื่ องราวของผูป้ ระพันธ์ ฉะนั้นการเรี ยบ
เรี ยงเสี ยงประสานของบทเพลงจึงเป็ นองค์ประกอบหนึ่ งที่จะช่วยสร้างบรรยากาศให้กบั เรื่ องราวที่ผปู ้ ระพันธ์ตอ้ งการ
ถ่ายทอด
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สาหรับแนวคิดเบื้องต้นในการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานของบทเพลง หลังจากที่ผปู้ ระพันธ์ได้ศึกษาเทคนิ ค
การประพันธ์เพลงร่ วมสมัยได้แก่ การวางแนวประสานแบบคลัสเตอร์ การวางแนวประสานคู่สี่เรี ยงซ้อน การวางแนว
ประสานระยะกว้าง ผนวกกับแนวคิดในการพัฒนาแนวทานอง และการกาหนดช่วงอิมโพรไวส์ อิสระของชไนเดอร์
รวมถึงการใช้แนวทานองสอดประสานที่หลากหลายของอีแวนส์ จากนั้นผูป้ ระพันธ์ได้ทาการทดลองนาวิธีการเรี ยบ
เรี ยงเสี ยงประสานของชไนเดอร์ โดยใช้โปรแกรมประเภท DAW (Digital Audio Workstation) ในการจาลองการเรี ยบ
เรี ยงเสี ยงประสานบนคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดเป็ นมโนทัศน์ที่ชดั เจนมากยิง่ ขึ้น (รู ปภาพที่ 1)
รู ปภาพที่ 1 จาลองการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานของผูป้ ระพันธ์เอง

4. สรุ ปบทประพันธ์
บทประพันธ์เพลงพอร์ เทรทออฟเนเชอร์ แดนซ์ ได้รับแรงบันดาลใจจากรู ปภาพหญิงสาวเต้นราท่ามกลาง
ธรรมชาติผ่านจิ นตนาการของผูป้ ระพันธ์ ถ่ายทอดออกมาเป็ นเรื่ องราวการผจญภัยในดิ นแดนแห่ งจิ นตนากาลของ
หญิงสาวผูห้ นึ่ ง โดยการนาชื่อของบทประพันธ์มาทาการตีความหมายเพื่ อวางโครงสร้างของบทเพลง ประกอบด้วย
ท่อนต่างๆ จานวน 12 ท่อนนาเสนอในรู ปแบบบทประพันธ์เพลงสาหรั บวงแจ๊สออร์ เคสตรา ทั้งยังนาเทคนิ คการ
ประพันธ์เพลงแจ๊สร่ วมสมัยแบบดั้งเดิม ผสมผสานกับแนวคิดและวิธีการประพันธ์เพลงของนักประพันธ์แจ๊สร่ วมสมัย
โดยสรุ ปตามวัตถุประสงค์การวิจยั ได้ดงั นี้
กำรประพันธ์ และเรียบเรียงเสี ยงประสำนสำหรับวงแจ๊ สออร์ เคสตรำ
1. ผูป้ ระพันธ์วางโครงสร้ างของบทประพันธ์ โดยนาแนวคิดการตีความหมายชื่ อของบทประพันธ์เพลง
ประกอบไปด้วยคาที่มีความหมาย 3 คาได้แก่ พอร์ เทรท, เนเชอร์ , แดนซ์ เพื่อให้โครงสร้างของเพลงหลุดพ้นจาก
ขอบเขตฟอร์ มเพลงแบบดั้งเดิม ซึ่ งตีความออกมาดังต่อไปนี้
1.1 พอร์ เทรท มี ความหมายว่าภาพเหมือน เป็ นช่วงนาเสนอแนวทานองหลักของบทเพลงเพื่อ
ถ่ า ยทอดรู ป ลัก ษณ์ ข องหญิ ง สาว ซึ่ งเป็ นเสมื อ นตัว ละครหลัก ของเรื่ อ งราวที่ ผูป้ ระพัน ธ์ ต ้อ งน าเสนอ
ขณะเดียวกันยังนาเทคนิคการแปรแนวทานองหลักมาใช้ เพื่อบอกเล่าอารมณ์และความรู ้สึกของตัวละคร
1.2 เนเชอร์ มี ค วามหมายว่า ธรรมชาติ ผูป้ ระพัน ธ์ ไ ด้ก าหนดให้บ ทเพลงช่ ว งหนึ่ ง เป็ นท่ อ น
อิมโพรไวส์อิสระ เพื่อสร้างเนื้ อดนตรี ที่มีเสี ยงต่างๆ เลียนแบบเสี ยงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ผ่านมโนภาพของ
ผูป้ ระพันธ์เอง
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1.3 แดนซ์ มีความหมายว่าเต้นรา เป็ นการวางโครงสร้างของบทประพันธ์เพื่อให้เกิดเป็ นมโนภาพ
ความสนุ กสนานของการเต้นราท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม ทั้งยังมีการกาหนดให้นกั ดนตรี ทาการปรบมือ
ตามจังหวะที่ระบุไว้ในโน้ตเพลงอีกด้วย
ตารางที่ 2 โครงสร้างบทประพันธ์
ท่อนเพลง
A1
A2
A3
B1
A’
Improvise 1
B2

ห้องเพลง
1-22
23-38
39-47
48-55
56-61
70-133
134-142

C
D

143-151
152-174

E
Improvise 2
B3

175-186
187-266
267-279

“Portrait” Theme and Variations
ลักษณะบทประพันธ์
นาเสนอแนวทานองหลักและเสี ยงประสาน
แปรแนวทานองหลักและเสี ยงประสาน 1
แปรแนวทานองหลักและเสี ยงประสาน 2
พัฒนาหน่วยทานองย่อยและเสี ยงประสาน 1
นาเสนอทานอง
การแสดงเดี่ยวกีตาร์
พัฒนาหน่วยทานองย่อยและเสี ยงประสาน 2
“Nature” Free Improvisation
ท่อนอิมโพรไวส์อิสระ
แปรแนวทานองหลักและเสี ยงประสาน 3
“Dance” Dance Music Texture
เนื้อดนตรี โมโนโฟนี
การแสดงเดี่ยวแซกโซโฟน
พัฒนาหน่วยทานองย่อยและเสี ยงประสาน 3

2. นาแนวคิดในการแปรแนวทานองหลักของชไนเดอร์ มาประยุกต์เข้ากับการเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานของ
บทเพลงพอร์ เทรทออฟเนเชอร์ แดนซ์ ทั้งยังนาแนวทานองหลักมาใช้เป็ นวัตถุดิบในการขยายบทประพันธ์เพลงในช่วง
ต่างๆ ส่ งผลให้บทเพลงมีเอกภาพมากขึ้น
3. น าเทคนิ ค การประพัน ธ์ เ พลงที่ ใ ห้อิ ส ระแก่ ผูเ้ ล่ น ได้ท าการอิ ม โพรไวส์ ข องชไนเดอร์ มาสร้ า งช่ ว ง
อิมโพรไวส์อิสระใหม่สาหรับบทประพันธ์ โดยผสมผสานเข้ากับการวางเสี ยงประสานแบบเพลงโมดัล (Modal) และ
การกาหนดแนวออสตินาโตสาหรับสร้างเนื้อดนตรี ในท่อนนี้อีกด้วย
4. นาเสนอแนวทานองสอดประสานหลายแนว โดยใช้วตั ถุดิบจากแนวทานองหลักมาพัฒนาเพื่อสร้างสี สัน
ให้กบั บทประพันธ์ ซึ่ งแนวคิดและวิธีการดังกล่าวได้รับแรงบันดาลจากแนวคิดของอีแวนส์
5. นาแนวคิดการดับเบิลแนวทานองและแนวสอดประสานของบรู๊ คเมเยอร์ มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดความ
ชัดเจนของแนวทานองหรื อแนวสอดประสานที่ตอ้ งการนาเสนอ
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6. นาเทคนิ คการประพันธ์เพลงแจ๊สร่ วมสมัยแบบดั้งเดิมได้แก่ การวางแนวประสานแบบคลัสเตอร์ การวาง
แนวประสานคู่ สี่ เ รี ย งซ้ อ น การวางแนวประสานระยะกว้า ง มาประยุ ก ต์ร่ ว มกับ การสร้ า งเนื้ อ ดนตรี จ ากท่ อ น
อิมโพรไวส์อิสระ เพื่อนามาเรี ยบเรี ยงเสี ยงประสานสาหรับ วงดนตรี แจ๊สออร์ เคสตรา เป็ นการสร้างมิติเพลงในหลาย
ระดับ
กำรเผยแพร่ บทประพันธ์
บทประพันธ์เพลงพอร์ เทรทออฟเนเชอร์ แดนซ์ สาหรับวงแจ๊สออร์ เคสตรา ได้ทาการเผยแพร่ บทประพันธ์
ผ่านสื่ อออนไลน์ในลักษณะสกอร์ เพลงและเสี ยงจาลอง เพื่อเป็ นประโยชน์ในการศึกษาการประพันธ์เพลงแจ๊สร่ วม
สมัยแก่สาธารณะ (ออนไลน์: https://youtu.be/DV3kqIGXNP4)
5. บทสรุ ปและข้ อเสนอแนะ
วิทยานิพนธ์เรื่ องบทประพันธ์เพลงพอร์ เทรทออฟเนเชอร์ แดนซ์ ได้บรรลุวตั ถุประสงค์ตามเป้ าหมายที่ต้ งั ไว้
โดยนาแนวคิดและวิธีการประพันธ์เพลงจากนักประพันธ์เพลงแจ๊สร่ วมสมัย ผสมผสานกับเทคนิ คการประพันธ์เพลง
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