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บทคัดย่อ
 บทประพันธ์เพลง “เสียงจากนาฬิกา” (The Theme of O’Clocks) เป็นผล
งานที่ผู้ประพันธ์สร้างขึ้นจากการท่ีเคยได้ยินเสียงนาฬิกา เสียงระฆังในโบสถ์ของชาว
คริสต์ จนเกิดจินตนาการ จึงนำาทำานองท่ีเคยได้ยิน มาเรียบเรียงใหม่และมีการนำาเอา
เสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน มาใส่เพิ่มด้วย ผู้ประพันธ์ได้เลือกวงเปอร์
คชัชัน่ โดยประกอบไปดว้ยเครือ่งกระทบทีม่รีะดบัเสยีง เช่น Glockenspiel Xylophone 
Marimba Vibraphone มารวมบรรเลงเป็นกลุ่มสร้างทำานองหลัก และเครื่องทบที่
ไม่มีระดับเสียง เช่น Bass drum Snare drum Drum set และกลุ่มเครื่อง Marching 
Percussion

 กระบวนที่ 1 : Walk in the old time: เดินในวันเวลาเก่าๆ เป็นการกล่าว
ย้อนไปถึงยุคโบราณ มีการนำาทำานองนาฬิกาโบราณของโรงเรียนในประเทศญี่ปุ่น มา
เรียบเรียงใส่บทเพลง มีการนำาเสียงฟันเฟืองการทำางานของนาฬิกามาสร้างสรรค์เป็น
บทเพลงตามจินตนาการของผู้ประพันธ์

 กระบวนที่ 2 : The sound of the future Conclusion: บทสรุปของ
เสียงแห่ง เป็นการกล่าวถึงการเดินทางระหว่างยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันการพัฒนา
เทคโนโลยี การสร้างสรรค์เสียงนาฬิกาปลุกในทำานองต่างๆ 
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 เอกลักษณ์โดดเด่นด้วย การสร้างกลุ่มจังหวะโดยใช้โน้ตที่มีความขัดฝืน
ธรรมชาติ มีการเรียบเรียงเสียงประสานที่เรียบง่าย เสียงประสาน คู่ 3 คู่ 4 คู่ 5 คู่ 6 ขั้น
คูก่ลมกลอ่ม (Consonant Interval), ขัน้คูเ่สยีงกกระดา้ง (Dissonant Interval), คอรด์ 
แอดท ู(Add2), คอรด์ทบเจด็ (Seven Chord), เทคนคิการคัดลอกทำานอง (Quotation), 
โน้ตจังหวะขัด (Syncopation), ทำานองสอดประสาน (Counter Melody)

คำาสำาคัญ : เรียบเรียงเสียงประสาน ; ดนตรีสร้างสรรค์ ; เครื่องกระทบ

Abstract
 The song “The Theme of O‘Clocks” It is the work of the author 
created by the sound of the clock and the bell in the church of the 
Christians from imagination. The melody was heard developed and alarm 
clock from the phone today. Added with. A composer choose pitch 
percussion and unpitched percussion. It consists of a Pitch percussion 
Glockenspiel Xylophone Marimba Vibraphone and unpitched percussion 
Bass drum Snare drum Drum set.

 Movement 1: Walk in the old time: It’s back to ancient times. 
The ancient clock of the school in Japan. Compiled into the song. 

 Movement 2: The sound of the future Conclusion: It is said that 
ancient times to the present. Technology development Create a sound 
alarm clock in different melodies.

 The composition elements are consonant interval, dissonant 
interval, add2, seven chord, quotation, modulate, ostinato, syncopation, 
counter melody, octatonic scale, augmentation, pentatonic scale, 
sequence, imitation, and heterophony texture.

Keywords : Composer ; Creative Music ; Percussion instruments

ที่มาและความสำาคัญ
 ชีวิตของคนเราไม่ใช่สิ่งท่ีเป็น
อมตะแม้ไม่มีนาฬิกาชีวิตก็ถูกจำากัดด้วย

เวลาการดำารงอยู่ของแต่ละคนหมุนเวียน
เปลีย่นแปลงไปในทกุขณะ เหมอืนการเดนิ
ของ เข็มนาฬิกา เราคุ้นเคยและเข้าใจการ
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ทำาหน้าที่ของนาฬิกาเป็นอย่างดีนาฬิกา
หมุนไปรอบแล้วรอบเล่าเหมือนไม่มีจุด
จบสิ้น ตราบที่ยังมีพลังงานขับเคลื่อน
ต่อไป แต่ชีวิตคนเราไม่ได้เป็นเช่นนั้น 
แม้แต่ละคนจะมีรายละเอียดของการใช้
ชีวิตที่แตกต่างกัน ก็หาใช่จะแตกต่างไป
จากความจริงร่วมกันของทุกคน เพราะ
การเดินทางของชีวิตย่อมสิ้นสุดลง ใน
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง คนธรรมดาท่ัวไป
คงไม่มีผู้ใดรู้ว่า ชีวิตของตนเองจะดับสูญ
ในเวลาใด การมีชีวิตอยู่ในเวลานี้ จึงเป็น
ความโชคดีประการหน่ึงแต่เรากลับไป
เรียกร้องความโชคดีจากคนอื่นสิ่งอื่น
หรือเหตุอื่น โดยไม่ตระหนักถึงเวลาท่ีตน
มีคือความโชคดีของชีวิต ความโชคดีของ
ชีวิตอยู่ที่การได้ใช้เวลาลงมือทำาในสิ่งที่
ตนเองต้องการทำา ถ้าไม่ได้ทำาก่อนตาย
จะเกิดความเสียดาย เม่ือวาระสุดท้าย
นั้นมาถึงได้มาถึง ถ้าเรามองย้อนดูตัวเรา
เอง เราจะเห็นความจริงเก่ียวกับการใช้
เวลาที่มี โดยเฉพาะเวลากับงานของชีวิต 
ไม่ว่าการทำาสิ่งใดๆ เรามักคิดและทำาตาม
ที่เราต้องการ โดยละเลยท่ีจะตระหนัก
ถึงคุณค่าของเวลาที่มีกับคุณค่าแห่งการ
งานที่ทำา การใช้ชีวิตจึงเป็นไปตามสภาวะ
ของงานกับความรู้สึกท่ีมีในแต่ละวัน จน
เมื่อล่วงพ้นเวลา ความสุขกับความสำาเร็จ
ที่ได้รับจึงไปไม่สัมพันธ์กันกล่าวคือถึงจะ
ทุ่มเทเวลาให้กับการทำางานเพื่อให้บรรลุ
ความสำาเร็จแต่ไม่มีความสุขในระหว่าง
การทำางาน หรอืกรณทีีไ่มค่อ่ยทุม่เทในการ

ทำางาน จนงานไม่สำาเร็จ ก็ขาดความสุข
ทั้งระหว่างงานและหลังพ้นเวลางาน จะ
มีใครสักก่ีคนที่อยู่กับความจริงของตัวเอง
ว่า มีความสุขในทุกช่วงของเวลาระหว่าง
ทำางาน จนสามารถประสบความสำาเร็จ
ในงานท่ีทำา (คะนึง จันทร์สงเคราะห์, 
2556 : 13-20)

 ดนตรแีละบทเพลงเปน็สว่นหนึง่
ของวฒันธรรมของมนษุยชาตไิมว่า่ชนชาติ
ใดเผา่ใดยอ่มมดีนตรแีละบทเพลงพืน้บา้น
พื้นพื้นเมืองที่สืบทอดต่อกันไม่ขาดสาย 
ศิลปนผู้สร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้มักได้
รับแรงบันดาลใจจากสิ่งแวดล้อมในสังคม
ตน สิ่งแวดล้อมเหล่าน้ีอาจเป็นธรรมชาติ 
เช่น ต้นไม้ ดอกไม้ ลำาธาร ท้องทุ่ง 
ป่าเขา อาจเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี 
การประกอบอาชีพ เช่น การหมั้น การ
แต่งงาน การบวชพระ การเกี่ยวข้าว การ
เก็บผลผลิตทางการเกษตร หรืออาจเป็น
เรื่องราวของความเชื่อ เรื่องของศาสนา 
เช่น เรื่องบุพเพ สันนิวาส บุญ บาป กรรม
เก่า ชาตินี้ ชาติหน้า (จินตนา ดำารงเลิศ, 
2533 : 2)

 จากที่มาและความสำาคัญผู้วิจัย
ได้เกิดความสนใจ ที่จะนำาเสียงนาฬิกา
มาถ่ายทอดเป็นบทเพลง สำาหรับรวมวง
เปอร์คัชชั่น ซึ่งในปัจจุบัน วงเปอร์คัชชั่น
ได้เป็นท่ีนิยมอย่างมากในการประกวด
รายการต่างๆ ของประเทศไทย และใน
ตา่งประเทศ ซึง่ผูว้จิยัไดเ้รยีบเรยีงบทเพลง
ที่ใช้สำาหรับรวมวงเปอร์คัชช่ันน้ีขึ้น เพื่อ
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เป็นประโยชน์และแนวทางของผู้ที่สนใจ
จะทำาวงในรปูแบบนีเ้พือ่ทีจ่ะไดน้ำามาเปน็
แนวทางในการการประกวด และเพือ่ใชใ้น
การสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง สืบไป

วัตถุประสงค์
 1. เพื่อสร้างสรรค์บทประพันธ์
เพลงสำาหรับรวมวงเปอร์คัชชั่น

 2. เพื่อเผยแพร่บทประพันธ์ใน
รูปแบบเชิงวิชาการ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะไดรับ
 1. ได้ผลงานสร้างสรรค์บท
ประพันธ์เพลงชิ้นใหม่สำาหรับวงเปอร์
คัชชั่นในรูป แบบวงคอนเสิร์ต

 2. ไดแ้นวทางการสรา้งสรรคบ์ท
ประพันธ์เพลงสำาหรับรวมวงเปอร์คัชชั่น

 3. ได้รูปเล่มบทประพันธ์เพลง
ในรูปแบบเชิงวิชาการ

ขัน้ตอนการดำาเนนิงาน/ระเบยีบ
วิธีวิจัย
 1. ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับเสียง
นาฬกิา, การสร้างจงัหวะและเสยีงสำาหรบั
รวมวงเปอร์คัชชั่น

 2. กำาหนดโครงสร้างและสังคีต
ลักษณ์ของบทเพลง

 3. หาทำานองหลักจากเสียง
นาฬิกาและความคิดสร้างสรรค์ท่ีเหมาะ
สมกับแนวคิดหลักของแต่ละท่อนเพลง

 4 .  ป ระพั น ธ์ ทำ า นอ งหลั ก 
(Theme) พร้อมทั้งสร้างสรรค์โมทีฟ 
(Motive) ของเพลงแต่ละท่อนขยายเป็น
ประโยค

 5. สรา้งสรรคท์อ่นเชือ่มในแตล่ะ
ท่อนเพื่อให้บทเพลงมีความสมบูรณ์

 6. กำาหนดรูปแบบของวงเปอร์
คัชช่ัน โดยให้กลองมาร์ชชิงมีส่วนร่วมใน
การบรรเลง

 7. จดัแนวบรรเลงสำาหรบัเครือ่ง
ดนตรีกลุ่มต่างๆ (Orchestration) โดย 
พิจารณาจากความเหมาะสมของเครื่อง
ดนตรกีบัทำานอง และอารมณข์องบทเพลง
ในแต่ละท่อน

 8. ปรับแต่งให้สมบูรณ์ตาม
กรอบการวิจัยที่ตั้งไว้

 9. จัดทำาโน้ตเพลงฉบับสกอร์
เพลงรวม (Full Score) และโนต้ฉบบัแยก
แนว (Orchestra Parts)

 10. นำาผลงานขึ้นแสดงบน
เวบ็ไซตต์า่งๆ อาทเิชน่ YouTube, Sound 
cloud, Musescore

 11 .  สรุปผลงาน เขี ยนบท
วิเคราะห์เพลง

 12. ส่งรูปเล่มสมบูรณ์วิจัย 
โนต้เพลงฉบบัสกอรเ์พลงรวม (Full Score) 
และโน้ตฉบับแยกแนว (Percussion 
Parts)
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ผลการวิจัย

1. แนวคิดหลักในการประพันธ์
เพลง
 ประพันธ์เพลง ชุด เสียงจาก
นาฬิกา (The Theme of O’Clocks) 
มีแนวคิดหลักโดยการนำาเอาเสียงจาก
นาฬิกา มาเรียบเรียงรวมทั้งประพันธ์ขึ้น
ใหม ่ใชเ้ครือ่งดนตรปีระเภทมารช์ชงิเปอร์
คัชชั่นร่วมบรรเลงกับรวมวงเปอร์คัชชั่น 
มีทั้งหมด 2 กระบวน ความยาวประมาณ 
7 นาที

 เสยีงจากนาฬกิา (The Theme 
of O’Clocks) เป็นผลงานท่ีผู้ประพันธ์
บทเพลงที่สร้างขึ้นจากแนวคิดการนำาเอา
เสียงจากสิ่งที่อยู่โดยรอบตัวเรามาสร้าง
เป็นบทเพลง โดยเลือกใช้เสียงระฆังจาก
นาฬิกาโบราณ ถ่ายทอดความรู้สึกจาก
เสียงนาฬิกาโบราณ จินตนาการ และนำา
ทำานองจากเสียงนาฬิกาปัจจุบันที่เป็น
เสียงดิจิตอลจากโทรศัพท์มือถือหรือจาก
เครื่องขยายเสียงในสถานที่ต่างๆ นำามา
เรียบเรียงออกเป็นทำานอง ผู้ประพันธ์
ได้เลือกรวมวงเปอร์คัชช่ัน เป็นการผสม
ผสานและถา่ยทอดในรปูแบบดนตรตีะวนั
ตกเพือ่สรา้งความหลากหลายในสสีนัของ
เสียงให้น่าสนใจ ผู้ประพันธ์ได้แบ่งออก
เป็น 2 กระบวน ดังนี้

 Movement 1 Walk in the 
old time : เดินในวันเวลาเก่าๆ 

 Movement 2 The sound of 
the future Conclusion : บทสรุปของ
เสียงแห่งอนาคต

2. บทวิเคราะห์บทประพันธ์เพลง
 ผู้ประพันธ์ได้กำาหนดหัวข้อใน
การวิเคราะห์บทเพลง จิตวิญญาณแห่ง
อีสาน ทั้งหมด ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

 1.โครงสร้าง (Structure)

 2.เสียง (Melody)

 3.เนื้อดนตรี (Texture)

 กระบวนที่  1 “เสียงจาก
นาฬิกา”

 แนวคิด

 ผู้ประพันธ์เพลงได้นำาเอาเสียง
ระฆังจากนาฬิกาโบราณ ถ่ายทอดความ
รู้สึกจากเสียงนาฬิกาโบราณ และนำามา
เรียบเรียงขึ้นมาเป็นรวมวงเปอร์คัชช่ัน 
เป็นการผสมผสานและถ่ายทอดใน
รูปแบบดนตรีตะวันตกเพื่อสร้างความ
หลากหลายในสีสันของเสียงให้น่าสนใจ 
โดยนำากลุ่มเครื่องมาร์ชชิงเปอร์คัชชั่น 
เช่น Marching Snare Drum, Marching 
Tenor Drum, Marching Bass Drum, 
มาร่วมบรรเลงโดยสร้างจังหวะขึ้นมาใหม่ 
และพร้อมทั้งประพันธ์ทำานองขึ้นใหม่
สำาหรับรวมวงเปอร์คัชชั่น 

 1. โครงสร้าง (Structure) 
กระบวนที่  1  เดินในวันเวลาเก่ าๆ 
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(Structure) ดังน้ี A B B2 A จำานวน
ห้อง 121 ห้อง ความยาวในการบรรเลง 

3.50 นาที

ตารางที่ 1 โครงสร้างสังคีตลักษณ์ของ กระบวนที่ 1

โครงสราง 
(Structure)

อัตรา
จังหวะ

หอง
จำานวน
หอง

กุญแจ
เสียง

Introduction 4/4 1-11 11 D major

A ” 12-46 34 ”

B ” 47-73 27 ”

B2 5/4 74-106 33 ”

A 4/4 107-121 15 ”

 2. ทำานอง (Melody) ทำานอง
เพลงเสียงนาฬิกาโบราณ เป็นลักษณะ
เสียงระฆังของโรงเรียนในประเทศญ่ีปุ่น 
เพือ่สือ่ถงึตน้กำาเนดิของเสยีงนาฬกิา และ
มีช่วงทำานองที่หน้าสนใจผู้ประพันธ์เพลง
จึงนำามาเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้บทเพลง
เล่าเรื่องราวถึงเสียงฟันเฟืองและการ
ทำางานของนาฬิกา โดยใช้เครื่องกระทบ
มาประยุกต์และสร้างเสียงต่างๆ ได้อย่าง
ลงตัว

 3. เนื้อดนตรี (Texture) ในบท
ประพันธ์เพลง Theme o’clock ในท่อน
ที่ 1 Walk in the old time : เดินในวัน

เวลาเกา่ๆ ในสว่นของทอ่น Introduction 
ผู้ประพันธ์ได้เลือกใช้คอร์ด E minor G 
major F# minor D major seven C# 
A Diminished เพื่อให้เข้ากับทำานอง
หลัก บางท่อนเพลงอาจจะมีคอร์ดดิมินิช 
(Diminished) และคอร์ดทบเจ็ด (Seven 
Chord) เพื่อเพิ่มสีสันให้มีชีวิตชีวา ใน
บางช่วงมีกลุ่มเครื่องประกอบจังหวะ
เล่นส่วนโน้ตที่ค่อนข้างขัด เพื่อสร้าง
ความหวือหวาให้กับบทเพลง โดยใน
ท่อนIntroduction น้ันจะส่ือถึงเรื่องราว
ของนาฬิกาในอดีต 
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 ในท่อน A กลุ่มเครื่องประกอบ
จังหวะสร้างจังหวะเพิ่มเข้ามาทีละกลุ่ม ผู้
ประพันธ์ต้องการสื่อถึงเสียงของฟันเฟือง
นาฬิกาโบราณ โดยใช้เครื่องประกอบ
จังหวะที่ไม่มีระดับเสียง สร้างทำานองขึ้น
มา 

 ในทอ่น A หอ้งที ่23-26 เปน็การ
สร้างกลุ่มจังหวะขึ้นมาใหม่ เพื่อนำาเสนอ
กลุ่มเครื่อง Marching Percussion เพื่อ
เตรียมเข้าสู้ท่อนแกรนด์ของท่อน A โดย
ในกลุ่มจังหวะต่างๆ มีการนำารูปแบบของ 
Rudiment เข้ามาใช้เป็นเทคนิคในการ
บรรเลงของเครือ่งกระทบ เพือ่ใหม้สี ีสรรค์
และความหนักแน่นที่หลากหลาย โดยใน
ท่อนนี้มี Rudiment ท่ีนำาเข้ามาใช้ได้แก่ 
Single Stroke Roll, Triplet Roll และมี
การใชเ้ทคนคิในการสรา้งเสยีงทีม่ลีกัษณะ

พิเศษได้แก่ Rim shot เพื่อสร้างเสียงใน
อีกรูปแบบ

 กระบวนที่ 2 “บทสรุปของ
เสียงแห่งอนาคต”

 แนวคิด 

 ในท่อน ผู้ประพันธ์ เพลงได้
เลือกเสียงจากนาฬิกาในโทรศัพท์ ของ
ยุคปัจจุบันที่เป็นเสียงดิจิตอล มาขยาย
ความผ่านบทเพลง เพื่อสื่อถึงความทัน
สมัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลก
ปัจจุบัน และในท่อนนี้เป็นท่อนสรุปเรื่อง
ราวทั้งหมดของบทเพลง 

 1. โครงสร้าง (Structure) 
กระบวนที่ 2 “บทสรุปของเสียงแห่ง
อนาคต” (Structure) ดังนี้ A B C D 
จำานวนห้อง 131 ห้อง ความยาวในการ
บรรเลง 3.16 นาที

 
ตารางที่ 1   โครงสร้างสังคีตลักษณ์ของ กระบวนที่ 1 

2.ท านอง (Melody) ท านองเพลงเสียง
นาฬิกาโบราณ เป็นลักษณะเสียงระฆังของโรงเรียน
ในประเทศญี่ปุ่น เพื่อสื่อถึงต้นก าเนิดของเสียง
นาฬิกา และมีช่วงท านองที่หน้าสนใจผู้ประพันธ์เพลง
จึงน ามาเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้บทเพลงเล่าเรื่องราวถึง
เสียงฟันเฟืองและการท างานของนาฬิกา โดยใช้
เครื่องกระทบมาประยุกต์และสร้างเสียงต่าง ๆ ได้
อย่างลงตัว 

3.เนื้อดนตรี (Texture) ในบทประพันธ์
เพลง Theme o’clock ในท่อนที่ 1  Walk in the 
old time : เดินในวันเวลาเก่าๆ  ในส่วนของท่อน 
Introduction ผู้ประพันธ์ได้เลือกใช้คอร์ด E minor 
G major F# minor D major seven C# A 
Diminished เพื่อให้เข้ากับท านองหลัก บางท่อน
เพลงอาจจะมีคอร์ดดิมินิช (Diminished) และคอร์ด
ทบเจ็ด (Seven Chord) เพื่อเพิ่มสีสันให้มีชีวิตชีวา 
ในบางช่วงมีกลุ่มเครื่องประกอบจังหวะเล่นส่วนโน้ต
ที่ค่อนข้างขัด เพื่อสร้างความหวือหวาให้กับบทเพลง 
โดยในท่อนIntroduction นั้นจะสื่อถึงเรื่องราวของ
นาฬิกาในอดีต  
 
   
 
 
 
 
ภาพประกอบท่ี 1 กลุ่มจังหวะหลกัและกลุม่จังหวะ
ย่อย 
 

ในท่อน A กลุ่มเครื่องประกอบจังหวะสร้าง
จังหวะเพิ่มเข้ามาทีละกลุ่ม ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อถึง
เสียงของฟันเฟืองนาฬิกาโบราณ โดยใช้เครื่อง
ประกอบจังหวะที่ไม่มีระดับเสียง สร้างท านองขึ้นมา  

ในท่อน A ห้องที่ 23-26 เป็นการสร้างกลุ่ม
จังหวะขึ้นมาใหม่ เพื่อน าเสนอกลุ่มเครื่อง Marching 
Percussion เพื่อเตรียมเข้าสู้ท่อนแกรนด์ของท่อน A 
โดยในกลุ่มจังหวะต่าง ๆ มีการน ารูปแบบของ 
Rudiment เข้ามาใช้เป็นเทคนิคในการบรรเลงของ
เครื่องกระทบ เพื่อให้มีสี สรรค์และความหนักแน่นที่
หลากหลาย โดยในท่อนนี้มี Rudiment ที่น าเข้ามา
ใช้ได้แก่ Single Stroke Roll , Triplet Roll และมี
การใช้เทคนิคในการสร้างเสียงท่ีมีลักษณะพิเศษไดแ้ก่ 
Rim shot เพื่อสร้างเสียงในอีกรูปแบบ 
กระบวนที่ 2  “บทสรุปของเสียงแห่งอนาคต” 
แนวคิด   

ในท่อนผู้ประพันธ์เพลงได้เลือกเสียงจาก
นาฬิกาในโทรศัพท์ ของยุคปัจจุบันที่เป็นเสียงดิจิตอล 
มาขยายความผ่านบทเพลง เพื่อสื่อถึงความทันสมัย
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน  และใน
ท่อนนี้เป็นท่อนสรุปเรื่องราวท้ังหมดของบทเพลง  

1.โครงสร้าง (Structure) กระบวนที่  2 
“บทสรุปของเสียงแห่งอนาคต” (Structure) ดังนี้  A 
B C D จ านวนห้อง 131 ห้อง  ความยาวในการ
บรรเลง 3.16 นาที 
โครงสร้าง 
(Structure)  
 

อัตรา
จังหวะ 

ห้อง จ านว
นห้อง 

กุญแจเสียง 

Introduction 4/4 1-13 13 D major 

A  ” 14-42 29 ” 

B ” 43-72 30 ” 

C ” 73-102 30 ” 

D ” 103-139 37 ” 

 
ตารางที่ 1 โครงสร้างสังคีตลักษณข์อง กระบวนที่ 2 
 
 
 
 

โครงสร้าง 
(Structure) 

 

อัตรา
จังหวะ 

ห้อง จ านวน
ห้อง 

กุญแจ
เสียง 

Introduction 4/4 1-11 11 D major 

A  ” 12-46 34 ” 

B ” 47-73 27 ” 

B2 5/4 74-106 33 ” 

A 4/4 107-121 15 ” 

ภาพประกอบที่ 1 กลุ่มจังหวะหลักและกลุ่มจังหวะย่อย
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 2. ทำานอง (Melody) เป็น
ลั กษณะเสี ยงดิ จิ ตอลจากโทรศัพท์
ไอโฟน (IPhone) และอ็อพโป (Oppo) 
เพื่อสื่อถึงของเสียงนาฬิกาในสมัยใหม่ 
ประพันธเ์พลงจงึนำามาเรยีบเรยีงและสรา้ง
ทำานองและลักษณะกลุ่มจังหวะต่างๆ ขึ้น
มาใหม่เพื่อให้บทเพลงเล่าเรื่องราวถึง
เทคโนโลยใีนยคุปจัจบุนัและความทนัสมยั
ของเทคโนโลยี  นำ ามาประกอบกับ
องค์ ป ระกอบ ต่ า งๆ  เพื่ อนำ า เ สนอ
จินตนาการของผู้ประพันธ์ และในท่อน
นี้คือบทสรุปของเรื่องราวต่างๆ ของ

บทเพลง “เสียงจากนาฬิกา” (The 
Theme)

 3. เนื้อดนตรี (Texture) ในบท
ประพนัธเ์พลง Theme o’clock ในทอ่นที ่
2 The sound of the future Conclusion : 
“บทสรุปของเสียงแห่งอนาคต” ในส่วน
ของท่อน Introduction ผู้ประพันธ์ได้
เลอืกใชค้อรด์ C minor Db seven เพือ่ให้
เข้ากบัทำานองหลกั ในทอ่น Introduction 
เป็นท่อนนำาเสนอกลุ่มทำานองหลักการ
นำาเสียงโดยทำานองหลักนำาเอาเสียงจาก
โทรศัพท์ไอโฟนมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ 
เพื่อสื่อถึงลักษณะเวลาในช่วงปัจจุบัน

ตารางที่ 1 โครงสร้างสังคีตลักษณ์ของ กระบวนที่ 2

โครงสราง 
(Structure) 

อัตรา
จังหวะ

หอง
จำานวน
หอง

กุญแจ
เสียง

Introduction 4/4 1-13 13 D major

A ” 14-42 29 ”

B ” 43-72 30 ”

C ” 73-102 30 ”

D ” 103-139 37 ”
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 ในท่อน A ผู้ประพันธ์เลือกใช้
คอร์ด D major seven และยังมีการนำา
เสียงนาฬิกาโบราณจากบทประพันธ์ใน
ท่อนแรกมาใส่ไว้ เพื่อคงทำานองหลักของ
บทเพลงเอาไว้ อาจมีลักษณะท่ีบรรเลง
แตกกันออกไป มีการใช้เทคนิคกลีซานโด 
(Glissando) ในเครือ่งทมิพาน ี(Timpani) 
เพื่อสร้างลักษณะการเคลื่อนทำานองใน
รูปแบบใหม่

สรุปผล
 บทประพันธ์เพลง “เสียงจาก
นาฬิกา” (The Theme of O’Clocks) 
เป็นผลงานที่ผู้ประพันธ์สร้างขึ้นจากการ
ที่เคยได้ยินเสียงนาฬิกา เสียงระฆังใน
โบสถ์ของชาวคริสต์ จนเกิดจินตนาการ 
จึงนำาทำานองที่เคยได้ยิน มาเรียบเรียง
ใหม่และมีการนำาเอาเสียงนาฬิกาปลุก
จากโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน มาใส่เพิ่ม
ด้วย ผู้ประพันธ์ได้เลือกวงเปอร์คัชชั่น 
โดยประกอบไปด้วยเครื่ อ งกระทบ

ที่มีระดับเสียง เช่น Glockenspiel 
Xylophone Marimba Vibraphone 
มารวมบรรเลงเป็นกลุ่มสร้างทำานองหลัก 
และเครื่องทบที่ไม่มีระดับเสียง เช่น Bass 
drum Snare drum Drum set และกลุม่
เครื่อง Marching Percussion

 กระบวนที่ 1 : Walk in the 
old time : เดินในวันเวลาเก่าๆ เป็นการ
กลา่วยอ้นไปถงึยคุโบราณ มกีารนำาทำานอง
นาฬิกาโบราณของโรงเรียนในประเทศ
ญี่ปุ่น มาเรียบเรียงใส่บทเพลง มีการนำา
เสียงฟันเฟืองการทำางานของนาฬิกา
มาสรา้งสรรคเ์ปน็บทเพลงตามจนิตนาการ
ของผู้ประพันธ์

 กระบวนที่ 2 : The sound of 
the future Conclusion : บทสรุปของ
เสียงแห่ง เป็นการกล่าวถึงการเดินทาง
ระหว่างยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันการ
พัฒนาเทคโนโลยี การสร้างสรรค์เสียง
นาฬิกาปลุกในทำานองต่างๆ 

2.ท านอง (Melody) เป็นลักษณะเสียง
ดิจิตอลจากโทรศัพท์ไอโฟน( IPhone) และอ็อพโป้ 
(Oppo) เพื่อสื่อถึงของเสียงนาฬิกาในสมัยใหม่ 
ประพันธ์เพลงจึงน ามาเรียบเรียงและสร้างท านอง
และลักษณะกลุ่มจังหวะต่าง ๆ ขึ้นมาใหม่เพื่อให้บท
เพลงเล่าเรื่องราวถึงเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันและ
ความทันสมัยของเทคโนโลยี น ามาประกอบกับ
องค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อน าเสนอจินตนาการของ
ผู้ประพันธ์ และในท่อนนี้คือบทสรุปของเรื่องราวต่าง 
ๆ ของบทเพลง “เสียงจากนาฬิกา” (The Theme  

3.เนื้อดนตรี (Texture) ในบทประพันธ์
เพลง Theme o’clock ในท่อนท่ี 2 The sound of 
the future Conclusion : “บทสรุปของเสียงแห่ง
อนาคต” ในส่วนของท่อน Introduction ผู้ประพันธ์
ได้เลือกใช้คอร์ด C minor Db seven เพื่อให้เข้ากับ
ท านองหลัก ในท่อน Introduction เป็นท่อนน าเสนอ
กลุ่มท านองหลักการน าเสียงโดยท านองหลักน าเอา
เสียงจากโทรศัพท์ไอโฟนมาเรียบเรียงขึ้นใหม่ เพื่อสื่อ
ถึงลักษณะเวลาในช่วงปัจจุบัน 
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ในท่อน A ผู้ประพันธ์เลือกใช้คอรด์ D major seven 
และยังมีการน าเสียงนาฬิกาโบราณจากบทประพันธ์
ในท่อนแรกมาใส่ไว้ เพื่อคงท านองหลักของบทเพลง
เอาไว้ อาจมลีักษณะที่บรรเลงแตกกันออกไป มีการ
ใช้เทคนิคกลีซานโด (Glissando) ในเครื่องทิมพานี 
(Timpani) เพื่อสร้างลักษณะการเคลื่อนท านองใน
รูปแบบใหม ่

สรุปผล 
 บทประพันธ์เพลง “เสียงจากนาฬิกา” 
(The Theme of O'Clocks) เป็นผลงานท่ีผู้ประพันธ์
สร้างขึ้นจากการที่เคยได้ยินเสียงนาฬิกา เสียงระฆัง
ในโบสถ์ของชาวคริสต์  จนเกิดจินตนาการ จึงน า
ท านองที่เคยได้ยิน มาเรียบเรียงใหม่และมีการน าเอา

เสียงนาฬิกาปลุกจากโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน มาใส่
เ พิ่ ม ด้ ว ย  ผู้ ป ร ะพั น ธ์ ไ ด้ เ ลื อ ก ว ง เ ปอร์ คั ช ช่ั น  
โดยประกอบไปด้วยเครื่องกระทบที่มีระดับเสียง เช่น 
Glockenspiel Xylophone Marimba Vibraphone 
มารวมบรรเลงเป็นกลุ่มสร้างท านองหลัก และเครื่อง
ทบที่ไม่มีระดับเสียง เช่น Bass drum Snare drum 
Drum set และกลุ่มเครื่อง Marching Percussion 
กระบวนที่  1 : Walk in the old time : เ ดิ น ใน 
วันเวลาเก่าๆ เป็นการกล่าวย้อนไปถึงยุคโบราณ  
มีการน าท านองนาฬิกาโบราณของโรงเรียนใน
ประเทศญี่ปุ่น มาเรียบเรียงใส่บทเพลง มีการน าเสียง
ฟันเฟืองการท างานของนาฬิกามาสร้างสรรค์เป็นบท
เพลงตามจินตนาการของผู้ประพันธ์ 
กระบวนที ่2 : The sound of the future 
Conclusion : บทสรุปของเสียงแห่ง เป็นการ
กล่าวถึงการเดินทางระหว่างยุคโบราณจนถึงยุค
ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยี การสร้างสรรคเ์สียง
นาฬิกาปลุกในท านองต่าง ๆ 

อภิปรายผล 
บทประพันธ์เพลง "เสียงจากนาฬิกา " 

ส าหรับรวมวงเปอร์คัชช่ัน โดยประกอบไปด้วย เครื่อง
กระทบที่มีระดับเสียง ได้แก่ Marimba Vibraphone 
Xylophone Glockenspiel Chime Timpani เ ป็ น
ต้น และเครื่องกระทบที่ไม่มีระดับเสียง ได้แก่ Snare 
Drum , Bass Drum , Cymbals, เ ป็ นต้ น  โดย ใ ช้
เทคนิคการประพันธ์ แบบตะวันตก โครงสร้างของ
เพลงมี 2 กระบวน เวลาในการบรรเลงทั้งหมด 
ประมาณ 7 นาที เป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น
ด้วย การสร้างกลุ่มจังหวะโดยใช้โน้ตที่มีความขัดฝืน
ธ ร ร ม ช า ติ  มี ก า ร เ รี ย บ เ รี ย ง เ สี ย ง ป ร ะ ส า น 
ที่เรียบง่าย เสียงประสาน คู่ 3 คู่ 4 คู่ 5 คู่ 6 ขั้นคู่กลม
กล่ อม (Consonant Interval), ขันคู่ เสี ยงกระด้ าง
(Dissonant Interval), คอร์ด แอดทู (Add2), คอร์ด
ทบเจ็ด (Seven Chord), เทคนิคการคัดลอกท านอง 
(Quotation), โ น้ ต จั ง ห ว ะ ขั ด  (Syncopation), 
ท านองสอดประสาน (Counter Melody ) 
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อภิปรายผล
 บทประพันธ์เพลง “เสียงจาก
นาฬิกา” สำาหรับรวมวงเปอร์คัชชั่น โดย
ประกอบไปด้วย เครื่องกระทบท่ีมีระดับ
เสียง ได้แก่ Marimba Vibraphone 
Xylophone Glockenspiel Chime 
Timpani เป็นต้น และเครื่องกระทบ
ที่ไม่มีระดับเสียง ได้แก่ Snare Drum, 
Bass Drum, Cymbals, เป็นต้น โดย
ใช้เทคนิคการประพันธ์ แบบตะวันตก 
โครงสร้างของเพลงมี 2 กระบวน เวลา
ในการบรรเลงทั้งหมด ประมาณ 7 นาที 
เปน็ผลงานทีม่เีอกลกัษณโ์ดดเดน่ดว้ย การ
สร้างกลุม่จงัหวะโดยใช้โนต้ทีม่คีวามขดัฝนื
ธรรมชาติ มีการเรียบเรียงเสียงประสาน
ที่เรียบง่าย เสียงประสาน คู่ 3 คู่ 4 คู่ 
5 คู่ 6 ขั้นคู่กลมกล่อม (Consonant 

Interval), ขนัคูเ่สยีงกระดา้ง (Dissonant 
Interval), คอร์ด แอดทู (Add2), คอร์ด
ทบเจ็ด (Seven Chord), เทคนิคการคัด
ลอกทำานอง (Quotation), โน้ตจังหวะ
ขดั (Syncopation), ทำานองสอดประสาน 
(Counter Melody )
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