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บทคัดยอ
บทประพันธเทิดพระเกียรติ หลวิชัย คาวี เปนบทประพันธที่ถูกสรางสรรคขึ้นจากเคาโครงละครนอกเรื่อง หลวิชัย
คาวี บทกวีนิพนธในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย กษัตริยกวีแหงกรุงรัตนโกสินทร นําเสนอในรูปแบบของละคร
เพลงซึ่งใชอารมณและความรูสึกของตัวละครรวมถึงบรรยากาศของฉากแตละฉากในการกําหนดกรอบและแนวทางในการ
ประพันธและเรียบเรียงดนตรี
เนื้อเรื่องประกอบดว ยความรักหลากหลายรูปแบบ เชน พี่กับนอง ชายกับหญิง สัตวกับสัตว รวมถึงความขัดแยง
ของตัวละครตางๆ ที่ปรากฎอยูในนิทานพื้นบานเรื่องนี้เปนองคประกอบสําคัญที่ทําใหบทเพลงมีความหลากหลายทางอารมณ
ตัวละครหลักในบทประพันธนี้จะมีทํานองหลักเปนของตนเองเพื่อแสดงความเปนเอกลักษณและชวยใหผูฟงสามารถติดตาม
เรื่องราวและการนําเสนอของตัวละครแตละตัวไดอยางตอเนื่อง โดยทํานองหลักแตละทํานองจะถูกพัฒนาดวยวิธีตางๆ เชน
การขยายสวนจังหวะ การยอสวนจังหวะ เพื่อใหเหมาะสมกับเหตุการณตางๆ
บทประพันธนี้ประกอบดวยบทเพลงบรรเลงและบทเพลงรองรวมทั้งสิ้น 14 บทเพลง ความยาวประมาณ 50 นาที
ผูวิจัยมีความตั้งใจที่จะนําเสนอนิทานพื้นบานของไทยเรื่องนี้โดยใชดนตรีตะวันตกซึ่งเปรียบดั่งภาษาสากลเปนเครื่องมือในการ
ถายทอดเรื่องราวใหกับผูฟงทุกชนชาติและเพื่อสงเสริมวรรณคดีของไทยในรูปแบบมิวสิคัลภาษาอังกฤษใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาติ
คําสําคัญ: ดนตรี, การประพันธเพลง, ละครเพลง, หลวิชัย, คาวี

Abstract
Holwichai and Kawee the Musical is a composition tribute to King Rama II, the great poet of
Rattanakosin Period who originally wrote Holwichai and Kawee as a script for male drama. The Composition
has been presented in the form of musical theatre which uses each character’s moods and feelings as well
as the atmosphere of each scene to determine the frame and approach in composing and arranging music.
The musical context consists of types of love, such as between two siblings, a man and a woman,
or even animals, as well as conflicts between different characters in this folktale which are the key features
which allow the musical to have many distinct emotions. Each of the main character in this composition
has a main theme to show their uniqueness and help listeners to easily follow the storyline and
characters. Each main theme will be developed using various techniques such as augmentation and
diminution to signify the situation the character is facing.
The composition contains instrumental numbers and vocal numbers, totaling 14 movements with
performance time of approximately 50 minutes. The composer wishes to present this Thai folktale using
Western music as universal language to convey the story to audiences of all origins and to promote Thai
literature in the form of musical theatre with English lyrics in International music scene to reach the
international level.
Keywords: Music, Composition, Musical, Holwichai, Kawee
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บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของบทประพันธ
ละครเพลงนับไดวาเปนการแสดงสดที่ผสมผสานองคความรูและสวนประกอบสําคัญหลายอยางเขาดวยกัน ตั้งแต
บทละคร การออกแบบฉาก การออกแบบแสงรวมถึงดนตรีซ่งึ เปนองคประกอบหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญในการถายทอดเรื่องราว
และขับเคลื่อนการแสดงละครเพลงใหออกมาอยางมีประสิทธิภาพ ดนตรีสําหรับละครเพลงนั้นประกอบดวยสามองคประกอบ
ใหญไดแก คํารอง ทํานอง และการเรียบเรียงดนตรีซึ่งทั้งสามองคประกอบดังกลาวจะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
บทประพันธ หลวิชัย คาวี เดอะ มิว สิคัล เกิดขึ้นจากการที่ผูวิ จัยไดอา นและศึ กษานิทานไทยเรื่อง หลวิชัย คาวี
แลวไดเห็นจุดเดน การนําเสนอและการผูกเรื่องราวที่นาสนใจรวมถึงคติสอนใจของนิทานเรื่องนี้ซึ่งตัวละครแตละตัวมีลักษณะ
อารมณ ความรูสึกที่ตางกัน มีความเกี่ยวของ เชื่อมโยงและสงผลตอเนื่องกันตลอดทั้งเรื่อง จึงมีความตั้งใจที่จะประพันธดนตรี
สําหรับบทประพันธนี้ในรูปแบบของละครเพลง
หลวิชัย คาวี หรือ เสือโคคําฉันท เปนวรรณคดีไทยเรื่องแรกที่ประพันธขึ้นในลักษณะของฉันทและถูกแตงขึ้นเปน
ภาษาไทยตลอดทั้งเรื่อง มีการสันนิษฐานไววาเสือโคคําฉันทนั้นถูกแตงขึ้นโดยพระมหาราชครู1 โดยเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจาก
ลูกเสือและลูกวัวที่อาศัยอยูในปารวมกัน ในวันหนึ่งแมเสือไดออกไปหาอาหารโดยทอดทิ้งลูกเสือไวซึ่งลูกเสือนั้นหิวมาก ลูกวัว
และแมวัวไดเดินผานมาพอดี เมื่อไดเห็นดังนั้นลูกวัวจึงไดบอกแมวัวใหแบงน้ํานมใหลูกเสือกิน เมื่อลูกเสือไดกินนมจากแมวัว
ลูกเสือจึงรูสึกรักและเห็นวาแมวัวเปนผูมีบุญคุณที่ไดชวยชีวิตตนเองไว เมื่อแมเสือกลับมาลูกเสือจึงไดขอรองแมเสือวาไดโปรด
อยาทํารายแมวัวและลูกวัวเลย แมเสือสัญญาวาจะไมทํารายแมวัว แตหลังจากนั้นไมนานแมเสือก็ไดผิดคําสัญญาโดยการทํา
รายแมวัวจนถึงแกชีวิต เมื่อลูกเสือและลูกวัวไดเห็นดังนั้นจึงไดรวมมือกันทํารายแมเสือจนถึงแกชีวิต จากนั้นลูกเสือและลูกวัว
จึงไดเดินทางไปในปาและไดพบพระฤาษี เมื่อพระฤาษีไดทราบเรื่องก็เกิดความรูสึกสงสารลูกเสือและลูกวัว จึงไดเสกใหทั้งสอง
กลายเปนคน โดยตัง้ ชื่อลูกเสือซึ่งเปนพี่วา หลวิชัย และตั้งชื่อใหลูกวัววา คาวี โดยพระฤาษีไดทําพิธีถอดดวงใจของหลวิชัยและ
คาวีไวในพระขรรค ซึ่งจะทําใหทั้งสองพี่นองมีรางกายที่เปนอมตะ โดยพระฤาษีไดเตือนหลวิชัยและคาวีวาใหรักษาพระขรรค
ทั้งสองเลมนี้ไวใหดีโดยหามบอกใครเกี่ยวกับการถอดดวงใจใสไวในพระขรรคเพราะหากพระขรรคโดนทําลายเทากับชีวิตของ
ทั้งสองคนจะตองถูกทํา ลายลงเชนเดียวกัน เรื่องราวทั้งหมดที่ไดกลาวมาขางตนเปนเพียงฉากนํา (Prologue) เพื่อนําเขาสู
เรื่องราวตาง ๆ ของตัวละครที่จะเกิดขึ้นในละครเพลงเรื่อง หลวิชัย คาวี เดอะ มิวสิคัล
ในการสรางสรรคผลงานวิจัยชิ้นนี้ ผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาหาขอมูลบทเพลงจากละครเพลงเรื่องตางๆ รวมถึงได
นําประสบการณสวนตัวจากการไดรวมทํางานละครเพลงมาประยุกตใชและนําความคิดมาตอยอดในการนําเสนอบทประพันธนี้
ซึ่งบทประพันธนี้ไดมุงเนนในการสรางสรรคดนตรีเปนหลักและใชดนตรีเปนกลไกสํา คัญในการดําเนินเรื่องราวตางๆ ของ
ตัวละครที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเรื่อง โดยวงดนตรีท่ีใชในการบรรเลงจะประกอบดวยสองกลุมไดแก กลุมเครื่องจังหวะ (Rhythm
Section) ซึ่งประกอบดวย เปยโน คียบอรด (ทําหนาที่สนับสนุนกลุมเครื่องสาย) เบสไฟฟา กลองชุด และกลุมเครื่องออรเคส
ตรา (Orchestra)
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางนวัตกรรมและรูปแบบการประพันธมิวสิคัลที่มีเอกลักษณไทย
2. เพื่อนําเสนอรูปแบบและเทคนิควิธีการประพันธเพลงแนวใหมที่จรรโลงคุณคาวรรณคดีและศิลปวัฒนธรรมไทย
3. เพื่อนําเสนอทฤษฎีและหลักการการเรียบเรียงดนตรีสําหรับมิวสิคัลในมิติใหม
4. เพื่อเปนตนแบบเพื่อการบูรณาการตอยอดศาสตรการประพันธละครเพลงของชาติ
5. เพื่อเปนผลงานรวมสมัยเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน

1

สันต สุวทันพรกูล และภัทรเศรษฐ แพงแสน. (2552) วรรณคดีไทยสมัยอยุธยา. กรุงเทพมหานคร:สํานักพิมพพีบีซี, 66.
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ขอบเขตของบทประพันธเพลง
บทประพันธหลวิชัย คาวี เดอะ มิวสิคัล เปนการประพันธและเรียบเรียงดนตรีในรูปแบบของละครเพลงโดยใช
วงดนตรีท่ีประกอบดวยกลุมเครื่องจังหวะและเครื่องออรเคสตราในการบรรเลง สังคีตลักษณของแตละบทเพลงจะขึ้นอยูกับ
ลักษณะของตัวละคร อารมณและสิ่งที่ตวั ละครแตละตัวตองการนําเสนอแตละชวงเวลาของเรื่อง
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. เกิดนวัตกรรมและรูปแบบการประพันธมิวสิคัลที่มีเอกลักษณไทย
2. เกิดรูปแบบและเทคนิควิธีการประพันธเพลงแนวใหมที่จรรโลงคุณคาวรรณคดีและศิลปวัฒนธรรมไทย
3. เปนทฤษฎีและหลักการการเรียบเรียงดนตรีสําหรับมิวสิคลั ในมิตใิ หม
4. เปนตนแบบเพื่อการบูรณาการตอยอดศาสตรการประพันธละครเพลงของชาติ
5. เกิดผลงานรวมสมัยเพื่อการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและศิลปะวัฒนธรรมในกลุมประเทศอาเซียน
วิธีการประพันธเพลง
ในการประพันธบทเพลงตางๆ ในงานวิจัยนี้ ผูวจิ ยั ไดใชตัวละครเปนตัวกําหนดลักษณะและทํานองหลักตางๆ ของบท
เพลง ซึ่งในเรื่องหลวิชัย คาวี เดอะ มิวสิคัลมีตวั ละครหลักทั้งหมดหาตัว ไดแก คาวี หลวิชัย นางจันทรสุดา แมเฒาทัศประสาท
และทาวสันนุราช นอกจากนี้ยังมีตัวละครประกอบ ไดแก กลุมชาวบานเมืองจันทรนครและชาวบานเมืองพันธวิสัย ซึ่งแสดง
โดยกลุมคอรัสชายและหญิง
วิธีดําเนินการวิจัยประกอบดวยสองกระบวนการหลักไดแก การสรางทํานองสําหรับตัวละครและการพัฒนาทํานอง
1 การสรางทํานองสําหรับตัวละคร
1.1 คาวี (วัว)
การสรางทํานองหลักที่หนึ่งของคาวีผูวิจัยไดเลือกใชอัตราจังหวะ 5/4 ในการประพันธเนื่องจากคาวีมีความรูสึกลังเล
ไมแนวาทางขางหนาจะเปนอยางไร จะตองพบเจอสิ่งใดบาง ซึ่งในอัตราจังหวะ 5/4 จะแบงจังหวะในหนึ่งหองออกเปนสอง
สวนโดยอาจแบงเปน 2 จังหวะ + 3 จังหวะ หรือ 3 จังหวะ + 2 จังหวะ สําหรับทํานองหลักนี้ผูประพันธไดเลือกใชการแบง
จังหวะแบบ 3 จังหวะ + 2 จังหวะ ดังตัวอยางที่ 1
3 จังหวะ
2 จังหวะ
3 จังหวะ
2 จังหวะ

ตัวอยางที่ 1 การสรางทํานองหลักที่หนึ่งของคาวี
1.2 หลวิชัย (เสือ) เนื่องจากหลวิชัยและคาวีเปนพี่นองที่มีจิตใจสื่อถึงกันได ผูวิจัยจึงเลือกใชทํานองหลักเดียวกับคาวี
โดยมีการนําไปดัดแปลงตามเหตุการณและความรูสึกของตัวละครในแตละฉาก
1.3 นางจันทรสุดา (นางผมหอม)
การสรางทํานองหลักที่หนึ่งของนางจันทรสุดา ผูวิจัยไดเริ่มประพันธหนวยยอยเอกจากโนตสี่ตัวไดแก (C-F-E-A) และ
ไดนําโนตสี่ตัวดังกลาวมาพัฒนาตอโดยในการพัฒนาครั้งแรกผูวิจัยไดเปลี่ยนโนตตัวสุดทายของหนวยยอยเอกจากโนตตัว A
เปนโนตตัว Bb (C-F-E-Bb) จากนั้นผูประพันธจึงไดพัฒนาทํานองตอเปนครั้งที่สองโดยการขยายกลุมโนตสี่ตัวเปนกลุ มโนต
จํานวนสิบสามตัวโดยเริ่มจากโนต (C-F-E-A-G-G-F-F-E-F-G-D-C) ดังตัวอยางที่ 2
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A

Bb

C FE A GG F F EFG D C

ตัวอยางที่ 2 การสรางทํานองหลักที่หนึ่งของนางจันทรสุดา
จากนั้นผูวิจัยไดสรางทํานองหลักที่สองของนางจันทรสุดาจากกลุมโนตหาตัวโดยเริ่มจากโนต (D-C-G-C-D) จากนั้น
ผูวิจัยไดพัฒนาหนวยยอยเอกดังกลาวโดยการเปลี่ยนโนตลําดับที่สามจากโนตตัว G เปน Bb (D-C-Bb-C-D) ดังตัวอยางที่ 3
G

Bb

ตัวอยางที่ 3 การสรางทํานองหลักที่สองของนางจันทรสุดา
นอกจากนี้ยังมีทํานองหลักที่สามของนางจันทรสุดาซึ่งปรากฏอยูในบทเพลงลําดับที่ 7 โดยผูวิจัยสรางทํานองหลักนี้
จากโนต (A-F#-A-C#-A-C#-D) ตามลําดับ ดังตัวอยางที่ 4
A

F#

A

C#

A

C#

D

ตัวอยางที่ 4 การสรางทํานองหลักที่สองของนางจันทรสุดา
1.4 แมเฒาทัศประสาท
การสรา งทํานองหลักที่ หนึ่งของแมเฒา ทัศประสาท ผูวิจัยตองการสื่อถึงตัว ละครที่ เปนตัว รา ยโดยผูประพันธ ไ ด
เลือกใชขั้นคูสามเสียงหรือขั้นคูทรัยโทนไวที่โนตลําดับที่สามและโนตลําดับที่สี่ (D-Ab) ดังตัวอยางที่ 5 โดยโนตขั้นคูสามเสียงคู
นี้ จะไปรวมปรากฏอยูในการสรางทํานองหลักที่หนึ่งของทาวสันนุราชในตัวอยางที่ 6 เนื่องจากทาวสันนุราชเปนตัวละครที่เปน
ตัวละครรายเชนเดียวกับแมเฒาทัศประสาท
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Tritone (D-Ab)

ตัวอยางที่ 5 การสรางทํานองหลักที่หนึ่งของแมเฒาทัศประสาท
1.5 ทาวสันนุราช
การสรางทํานองหลักที่หนึ่งของทาวสันนุราช ผูวิจัยไดนําขั้นคูสามเสียงหรือขั้นคูทรัยโทนจากทํานองหลักที่หนึ่งของ
แมเฒาทัศประสาทกลับมาใชอีกครั้งเพื่อแสดงถึงความเปนตัวละครรายดวยวิธีการนําขั้นคูดังกลาว (D-Ab) แยกออกจากกัน
โดยนําโนตตัว D ไวที่โนตลําดับที่หนึ่งของหนวยยอยเอกและนําโนตตัว Ab ไวที่โนตลําดับที่เจ็ด ดังตัวอยางที่ 6
D
Ab

ตัวอยางที่ 6 การสรางทํานองหลักที่หนึ่งของทาวสันนุราช
1.6 ชาวบานเมืองจันทรนคร
การสรางทํานองหลักที่หนึ่งของชาวบานเมืองจันทรนคร ผูวิจัยไดใชบันไดเสียง D เพนตาโทนิกซึ่งประกอบดวยโนต
(D-E-F#-A-B) เปนวัตถุดิบในการสรางหนวยยอยเอกซึ่งประกอบดวยโนต (A-B-A-F#-E-D-E-F#) ตามลําดับ โดยในการพัฒนา
หนวยยอยเอก ผูวิจัยไดพัฒนาโนต (E-D-E-F#) ในหองที่สอง ใหกลายเปนโนต (A-B-A-B-C-F) ในหองที่สี่และหาตามลําดับ
ซึ่งทํานองดังกลาวถูกนําเสนอโดยการรองประสานเสียงสี่แนวโดยกลุมชาวบานชายและหญิง ดังตัวอยางที่ 7
A

B A F# E

D E F#

A B A

B C

F

ตัวอยางที่ 7 การสรางทํานองหลักที่หนึ่งของชาวบานเมืองจันทรนคร
1.7 ชาวบานเมืองพันธวิสัย
การสรางทํา นองหลักที่หนึ่งของชาวบา นพันธวิสัย ผูวิจัยมีความตั้งใจที่จะสรางหนวยยอยเอกที่สรางจากโนตโคร
มาติก ซึ่งมีระยะหางระหวางโนตเทากับครึ่งเสียงโดยเริ่มจากโนต (G-Ab-G-Ab-G-F#) ตามลําดับและโนตสองตัวสุดทา ยของ
หนวยยอยเอกมีระยะหางของขั้นคูเปนขั้นคูสี่เพอรเฟค (F#-C#) ซึ่งทํานองดังกลาวจะถูกขับรองประสานเสียงโดยกลุมชาวบาน
ชายหญิงเมืองพันธวิสัย ดังตัวอยางที่ 8
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G

Ab

G

Ab

G

F#

G

F#

C#

ตัวอยางที่ 8 การสรางทํานองหลักที่หนึ่งของชาวบานเมืองพันธวิสัย
2 การพัฒนาทํานอง
การพัฒนาทํานองประกอบดวยเทคนิคที่หลากหลายเชน การขยายสวนจังหวะ การยอสวนจังหวะ การเปลี่ยนระดับ
เสียง เปนตน ในบทเพลงลําดับที่ 5 (Solo Kawee Reprise) ผูวิจยั ไดนําทํานองหลักที่หนึ่งของคาวี (ภาพที่ 1) มาพัฒนาดวย
วิธีการยอสวนจังหวะจากโนตตัวดํากลายเปนโนตเขบ็ตหนึ่งชั้นในหองที่ 7 ถึงหองที่ 8 และพัฒนาดวยวิธีการขยายสวนจังหวะ
จากโนตตัวดํากลายเปนโนตตัวขาวประจุดในหองที่ 9 ถึงหองที่ 10 ดังตัวอยางที่ 9

ตัวอยางที่ 9 การพัฒนาทํานองดวยวิธีการยอสวนจังหวะและการขยายสวนจังหวะ
ห องที่ 11 ถึ งห องที่ 12 มีการพั ฒนาทํ านองด วยวิธี การเปลี่ ยนระดับเสี ยงโดยการใช เครื่องหมายแปลงเสี ยง เช น
เครื่องหมายชารป เครื่องหมายแฟล็ต และเครื่องหมายเนเชอรัล ดังตัวอยางที่10

ตัวอยางที่ 10 การพัฒนาทํานองโดยการใชเครื่องหมายแปลงเสียง
นอกเหนือจากการพัฒนาทํานองดวยวิธีการตางๆ แลว การเรียบเรียงทํานองใหอยูในรูปแบบของเสียงประสานสี่แนว
ยังเปนการพัฒนาทํานองที่นาสนใจและเพิ่มสีสันใหกับบทเพลง เชน การรองประสานเสียงของชาวบานเมืองพันธวิสัยในบท
เพลง Finale ในหองที่ 17 ถึงหองที่ 25 ดังตัวอยางที่ 11
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ตัวอยางที่ 11 การเรียบเรียงทํานองใหอยูในรูปแบบของเสียงประสานสี่แนว
อรรถาธิบายบทประพันธเพลง
บทเพลงในละครเพลงสามารถแบงไดเปนสองประเภทใหญไดแก บทเพลงบรรเลง (Instrumental Number) และ
บทเพลงร อ ง (Vocal Number) โดยอาจเป น การร อ งเดี่ ย ว (Solo) ร อ งคู (Duet) ร อ งสามคน (Trio) หรื อ ร อ งเป น กลุ ม
(Ensemble) ซึ่งบทเพลงแตละประเภทตางมีแ นวคิด รูปแบบการประพันธ รวมถึงจุดประสงคในการใชงานที่แตกต า งกัน
ออกไป ซึ่งผูวจิ ัยจะตองเลือกใชบทเพลงแตละประเภทรวมถึงพิจารณาความสั้นยาวของบทเพลงใหถูกตองและเหมาะสมเพื่อให
สอดคลองกับเนื้อหาเรื่องราว
บทเพลงในดุษฎีนิพนธการประพันธเพลง “หลวิชัย คาวี เดอะ มิวสิคัล” ประกอบดวยบทเพลงทั้งหมด 14 ลําดับ
(Number) โดยแบงเนื้อเรื่องออกเปน 3 องก บรรเลงโดยวงดนตรีที่ประกอบดวยกลุมเครื่องจังหวะ (Rhythm Section) และ
กลุมเครื่องออรเคสตรา (Orchestra Section) ในบางบทเพลงอาจใชเครื่องดนตรีครบทุกชิ้นในการบรรเลงและในบางบทเพลง
อาจเลือกใชเครื่องดนตรีเพียงบางสวนซึ่งผูวิจัยไดพิจารณาตามความเหมาะสมเปนรายกรณีไป
องกท่ี 1
1. Overture & Prologue (Orchestra)
2. Opening (Chansuda, Tatprasart, Chorus)
3. Solo Kawee (Kawee)
4. Bird’s attack (Orchestra)
5. Solo Kawee Reprise
6. Incidental (Orchestra)
7. The Drum (Chansuda, Kawee)
องกท่ี 2
8. Incidental (Orchestra)
9. Trio (Chansuda, Tatprasart, Kawee)
10. Duet (Chansuda, Tatprasart)
11. The Death of Kawee (Chansuda, Tatprasart, Kawee, Holwichai)
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องกท่ี 3
12.Bhandhawisai (Chansuda, Tatprasart, Holwichai, Sannurach, Chorus)
13.Rejuvenation (Chansuda, Kawee, Tatprasart, Holwichai, Sannurach, Chorus)
14.Finale (Chansuda, Kawee, Holwichai, Chorus)
บทเพลงลําดับที่ 7 (The Drum)
บทเพลงนี้บรรยายถึงนางจันทรสุดาซึ่งติดอยูในกลอง กลาวถึงความรูสึกที่มืดมิด ปราศจากแสงจันทรและแสงอาทิตย
นางจันทรสุดาจึงรองเพลงเพื่อขอความชวยเหลือจากพระเจาใหปลดปลอยนางจากการติดอยูในกลองใบนี้ ซึ่งในบทเพลงนี้เปน
การเสนอทํา นองหลัก ที่สองโดยปรากฏขึ้นครั้งแรกในเรื่อง โดยมีคลาริเ น็ตและโอโบบรรเลงรับ สง กั นในลักษณะของโนต
โครมาติกในหองที่ 6 หองที่ 8 และหองที่ 11 ตามลําดับ ดังตัวอยางที่ 12
นางจันทรสุดารองทํานองหลักที่สอง

ทํานองโครมาติก

ตัวอยางที่ 12 ทํานองหลักที่สองของนางจันทรสุดาในบทเพลงลําดับที่ 7
หองที่ 40 เปนการนําเสนอทํานองหลักที่สามของนางจันทรสุดาโดยมีการเปลี่ยนกุญแจเสียงเปน F# ไมเนอรเพียง
ชั่วขณะเพียง 13 หองเทานั้นและจะเปลี่ย นกลับไปสูกุญแจเสียง G ไมเนอรซึ่งเปนกุญแจเสียงเดิมในหองที่ 53 รวมถึงการ
เคลื่อนที่ในแนวเบสของเปยโนในลักษณะของทํานองโครมาติก ดังตัวอยางที่ 13
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ทํานองหลักที่สามของนางจันทรสุดา

ทํานองโครมาติกในแนวเบสของเปยโน
ตัวอยางที่ 13 ทํานองหลักที่สามของนางจันทรสุดาและทํานองโครมาติกในแนวเบสของเปยโน
หองที่ 53 ถึงหองที่ 55 เปนการรองโตตอบกันระหวา งนางจันทรสุดาซึ่งอยูภายในกลองและคาวีซึ่งอยูนอกกลอง
และในหองที่ 56 ถึงหองที่ 60 เปนการรอ งประสานเสียงกันโดยใชทํานองหลักที่สองของนางจั นทรสุดาในกุญ แจเสีย ง G
ไมเนอรซึ่งเปนกุญแจเสียงเดิมตั้งแตเริ่มตนเพลง ดังตัวอยางที่ 14
รองโตตอบ

รองประสานเสียงกัน

ตัวอยางที่ 14 คาวีและนางจันทรสุดารองโตตอบและประสานเสียงกัน
หองที่ 61 ถึงหองที่ 64 ไดนําเสนอทํานองหลักที่สามของนางจันทรสุดาอีกครั้งในกุญแจเสียง F# ไมเนอร จากนั้นใน
หองที่ 65 ผูวิจยั ไดทําการเปลี่ยนกุญแจเสียงเขาสูกุญแจเสียง G ไมเนอรอยางฉับพลัน ดังตัวอยางที่ 15
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กุญแจเสียง F# ไมเนอร

กุญแจเสียง G ไมเนอร

ตัวอยางที่ 15 การนําเสนอทํานองหลักที่สามของนางจันทรสุดา
บทเพลงลําดับที่ 8 (Incidental)
บทเพลงนี้เป นการพบกันครั้งแรกของนางจันทรสุดาและคาวีหลังจากที่คาวีชวยนางจั นทรสุ ดาออกมาจากกลอง
ซึ่งผูวิจัยตองการนําเสนอทํานองหลักอารมณรัก (Love Theme) เพื่อแสดงถึงรักแรกพบของทั้งสองคน โดยนําเสนอทํานอง
หลักที่หนึ่งของนางจันทรสุดาซึ่งเปนทํานองที่มีความออนหวาน ไพเราะ ผูวิจัยจึงเลือกใชฟลูต โอโบและไวโอลินเพื่อถายทอด
อารมณดังกลาวโดย ไมจําเปนตองใชคํารองแตเนนการถายทอดบรรยากาศ ณ ขณะนั้น ดังตัวอยางที่ 16

ตัวอยางที่ 16 ทํานองหลักที่หนึ่งของนางจันทรสุดาในลักษณะอารมณรัก
บทสรุปและอภิปรายผล
ดุษฎีนิพนธการประพันธเพลง หลวิชัย คาวี เดอะ มิวสิคัล บรรลุผลสําเร็จตามที่ผูวิจัยไดตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค
ไวซึ่งตองการที่จะสรางและยกระดับมิวสิคัลไทยใหไดมาตรฐานระดับนานาชาติโดยสรางจากนิทานพื้นบานของไทยที่แฝงไป
ดวยสัจธรรม ขอคิดและคติสอนใจสําหรับคนทุกเพศทุกวัย ทุกยุคทุกสมัย จากการถายทอดเรื่องราว อารมณความรูสึกผานบท
เพลงตาง ๆ ในเรื่องที่ไดถูกรอยเรียงไวอยางมีลําดับขั้นตอนตามเหตุการณที่เกิดขึ้นของตัวละครแตละตัวในแตละฉาก นอกจาก
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วารสารศิลปปริทศั น คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เปาหมายและวัตถุประสงคที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยยังมีความหวังวาผลงานชิ้นนี้อาจเปนแรงบันดาลใจและประโยชน ทาง
วิชาการในการนําแนวคิดไปพัฒนาตอยอดใหเกิดผลงานสรางสรรคทางวัฒนธรรมรวมสมัย
การเผยแพรผลงาน
ดุษฎีนิพนธการประพันธเพลง หลวิชัย คาวี เดอะ มิวสิคัล ไดจัดแสดงขึ้นเมื่อวันจันทรที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561
เวลา 18.30 น. ณ หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีการเชิญนักรองนํา นักรองประสานเสียง
และนักดนตรีจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมารวมแสดง ซึ่งผูวิจัยกํากับดนตรีและอํานวยเพลงดวยตนเอง การนําเสนอ
บทประพันธใชเวลาประมาณ 50 นาทีโดยเปนการบรรเลงตอเนื่องโดยปราศจากการพักครึ่งเวลาเพื่อใหเกิดความตอเนื่องของ
บทเพลง โดยผูวิจัยไดทําการบันทึกเสียงการแสดงเพื่อใชในการเผยแพรผลงานใหกับผูที่สนใจและเพื่อนํากลับมาพิจารณา
ทบทวน เพื่อหาทางแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการแสดง รวมถึงหาแนวทางในการพัฒนาผลงานใหดียิ่งขึ้นไป
นอกจากการแสดงในรูปแบบคอนเสิรตแลว ผูวิจัยยังไดเผยแพรผลงานในรูปแบบของ Vocal Score ตีพิมพโดย
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและนําเสนอเปนบทความวิชาการในรายการวิทยุการศึกษา สถานีวิทยุกระจายเสียง
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในรายการดนตรีทิพ ย ดําเนินรายการโดย ดร.ตรีทิพย กมลศิริ เมื่อวันอาทิตยที่ 31 มีนาคม
พ.ศ.2562 เวลา 7.30 น.
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