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“นกขมิ้น” สําหรับวงฟลูตควินเต็ด 
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สังกัดวิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
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บทคัดยอ 
เพลงนกขมิ้นเปนเพลงไทยเดิมท่ีมีประวัติยาวนาน ของเดิมเปนเพลงสองช้ัน ในสมัยอยุธยา ตอมาเปนเพลงสามทอนปรากฏอยูใน

เพลงเรื่องและมีการนํามาขยายเปนเพลงสามชั้น จากน้ันครูมนตร ีตราโมท ไดรวบรวมเพลงใหเปนเถาและประพันธบทรองขึ้น นกขม้ินเปน
เพลงท่ีสามารถรับใชสังคม เชน บรรเลงสําหรับพิธีกรรม บรรเลงสําหรับการแสดง และบรรเลงสําหรับขับกลอม ผูประพันธไดนําแนวทํานอง
หลักจากเพลงไทยเดิมมาบางสวนแลวไดเรียบเรียงโดยมีแนวคิดการใชพื้นผิวแบบเฮอเทอโรโฟนีและการประสานเสียงแบบดนตรีไทยผสม
เสียงประสานแบบดนตรีตะวันตก มีการนําลักษณะธรรมชาติของเคร่ืองดนตรีมาเรียบเรียงโดยแทนเสียงท่ีเกิดขึ้นดวยเทคนิคของเครื่อง
ดนตรีและกระสวนจังหวะ   ใชการประสานเสียงแบบโครมาติกในบางชวง สังคีตลักษณของบทเพลงเปนลักษณะตอนท่ีซอนอยูในสังคีต
ลักษณแบบสามตอน ความยาวบทเพลงประมาณ 6 นาที 

 
คําสําคัญ: การประพันธเพลง เพลงนกขมิ้น ฟลูตควินเต็ด 
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“The Oriole Bird” 
for Flute Quintet 

 

Asst. Prof. Ekachai Phuhirun 
 

email:Phu_bass@hotmail.com 

 
Abstract 

 ‘Nok Khamin’ is a song with a long history and continuous development. Its original version was written with 
a moderate tempo during the Ayutthaya period, and then was developed to fast tempo. Later, Mestro Montri Tramod 
arranged this piece in the format of ‘ Tao Song’  and wrote lyrics for it.  ‘ Nok Khamin’  also has played several social 
roles in term of its functions, such as being used as ritual music, dramatic music and lullaby. Based on some parts of 
its main melody, composer rearranges this piece with techniques of Heterophony and Thai music harmony, utilizing 
main melody of Luktok, developing it with variation technique and played simultaneously.  To imitate the original 
sound, Composer selects musical instruments whose sound characteristics are similar to the one used in the original 
version together with their music techniques and Rhythmic pattern.    In some parts of the song, Chromatic Harmony 
is used. Composer also uses technique of pentatonic scale with changeable melody; however, mostly its main melody 
is still in C and G. The musical structure of this song is complex ternary form with sectional form within. It takes around 
5 minutes to perform this piece. 
Keyword: Music Composition, Nok Khamin Song, Flute Quintet  
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ที่มาและความสําคัญของการสรางสรรคผลงาน 
ดนตรีไทยมีวิวัฒนาการมาพรอมกับคนไทย ควบคูไปกับศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดและพิธีกรรมทาง

ศาสนาเปนเวลาชานาน ดนตรีนอกจากจะแสดงออกถึงความประณีตวิจิตรพิสดารแลวยังสะทอนถึง        ความงามดานจิตใจและอารมณ
ของมนุษยในแตละยุคสมัย ท้ังยังเปนเอกลักษณท่ีสําคัญท่ีแสดงออกใหเห็นถึงความเจริญ   รุงเรืองของชนชาติไทยท่ีรูจักสรางสรรคดนตรี
ไทย (วีรชาต ิเปรมานนท. 2532:7)  

เพลงไทยเปนเอกลักษณของคนไทย เปนมรดกซึ่งตกทอดมาต้ังแตโบราณจนกระท่ังทุกวันน้ีปจจุบันศิลปน และคีตกวีมีความคิด
หลากหลายในการสรางสรรคผลงานเพลงไทยท้ังทางดานเน้ือหาเน้ือเพลงและทํานองดนตรี ไดมีการนํามาใชอยางมีแบบแผนเพลงไทยแบ
งไดสองประเภทคือประเภทเพลงขับรองและประเภทเพลงบรรเลง (สงดั ภูเขาทอง. 2539:133-161) 

มีงานสรางสรรคหลายชิ้นท่ีมาจากการศึกษาเพลงไทยเดิมเปนวัตถุดิบพื้นฐานในการขยายพัฒนาดานการสรางประพันธเพลง มี
การขยายหรือตัดทอนกลายเปนเพลงใหมมากมาย โดยอนุรักษและพัฒนาไปในทางของดนตรีตะวันตก แตยังมีอีกเพลงหนึ่งท่ีนาสนใจคือ 
เพลงนกขมิ้น เพลงนกขมิ้นน้ีไดรับใชสังคมในหลายมิติ หลากหลายรูปแบบ ต้ังแตเร่ืองพิธีกรรม การแสดง หรือท่ีเราคุนเคยคือใชในการขับ
กลอม บทบาทของเพลงนกขม้ินมีวิวัฒนาการมาจากอดีตตอวิถีชีวิตและสังคมไทย เพลงนกขมิ้นมีประวัติยาวนานและมีพัฒนาการเร่ือยมา 
ของเดิมเปนเพลงสองช้ันในสมัยอยุธยา ตอมาเปนเพลงสามทอนปรากฏอยูในเพลงเร่ืองนกขม้ิน และมีการนํามาขยายเปนเพลงสามชั้น 
จากน้ันครูมนตรี ตราโมท ไดรวบรวมเพลงใหเปนเถาและประพันธบทรองข้ึน โดยบทบาทและหนาท่ีเพลงนกขม้ินเปนเพลงท่ีสามารถรับใช
สังคม เชน บรรเลงสําหรับพิธีกรรม บรรเลงสําหรับการแสดง และบรรเลงสําหรับขับกลอม สาํหรับบทเพลงท่ีบรรเลงโดยวงฟลูตควินเต็ดยัง
มีไมมากในปจจุบันและบทเพลงนกขม้ินเปนพัฒนาการประพันธเพลงจากเพลงไทยเดิม มีลักษณะวงท่ีประกอบไปดวยฟลูต 4 คันและ อัลโต
ฟลูต 1 คัน โดยผูประพันธไดรับมอบหมายจากวงฟลูตควินเต็ดใหประพันธเพลงสําเนียงไทยสําหรับวงฟลูตควินเต็ด เพื่อใชแสดงคอนเสิรต 

 
วัตถุประสงค 

เพ่ือสรางสรรคบทประพันธเพลงใหมท่ีอนุรักษบทเพลงไทยเดิมในเชิงพัฒนา บนรูปแบบการประพันธดนตรีตะวันตกสําหรับวง

ฟลูตควินเต็ดและสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนวิชาการเรียบเรียงเสียงและวิชาการประพันธเพลงได 

กระบวนการสรางสรรคผลงาน 

1. ผูประพันธไดรวบรวมเทคนิควิธีการประพันธเพลงของฟลูตในปจจุบันมาใชเปนแนวคิดและวัตถุดิบการประพันธเพลง จากนั้น

จึงพิจารณาคดัเลือกวาจะใชเทคนิคการประพันธเพลงแบบใดบาง  

2. วางโครงสรางของบทประพันธท้ังหมด โดยพิจารณาการใชวัตถุดิบจากเพลงไทยเดิม เทคนิคการบรรเลงและเทคนิคการ
ประพันธเพลง โดยคํานึงถึงเทคนิคการบรรเลง วิธีการประพันธเพลงในดานตางๆ เชน ดานแนวทํานอง      ดานแนวประกอบ ดานแนว
เสียงประสาน และดานอื่นๆ ของบทประพันธเพลง 

3. เม่ือประพันธบทประพันธเพลงเสร็จส้ิน ไดนําสงใหนักฟลูตแตละคนฝกซอม โดยมีนักฟลูตจํานวน 5 คน  
4. นําบทประพันธเพลงท้ังหมดไปบันทึกในหองอัดเสียงท่ีมีคุณภาพสูง 
5. เขียนบทอรรถธิบายบทประพันธเพลง รวมถึงเทคนิควิธีการประพันธเพลง 
6. บันทึกภาพและเสียงในการแสดงคอนเสิรต  
7. นําบางสวนของงานสรางสรรคนี้ โดยเฉพาะประเด็นเทคนิควิธีการประพันธเพลง และเทคนิคการบรรเลงฟลูต มาใหสอนใน

วิชาการประพันธ 
 

ความยาวของผลงานสรางสรรค  

บทประพันธเพลง นกขม้ินสําหรับวงฟลูตควินเต็ด บทเพลงมีความยาวประมาณ 5-6 นาที ประกอบดวยทอนยอยๆ ในบทเพลง 4 
ทอน   
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โนตผลงานที่เสร็จสมบูรณ 
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องคความรูที่ไดจากการปฏิบัติงานสรางสรรค  

ในความเห็นของผูประพันธ ฟลูตเปนตัวแทนของเคร่ืองดนตรีตะวันตกมาตรฐานที่ใกลเคียงกับลมหายใจหรือเสียงท่ีเราตองการ
ถายทอดออกมาเปนเสียงท่ีคลายกับเสียงนกในธรรมชาติมากท่ีสุด เน่ืองจากการกําเนิดเสียงของฟลูตไมไดผานเคร่ืองชวยหรือปากเปาใดๆ 
และฟลูตยังเปนเคร่ืองดนตรีที่สามารถบรรเลงไดอยางคลองแคลว ออนหวาน ออนโยนผูประพันธไดนําแนวทํานองหลักของนกขม้ินแบบ
เพลงไทยเดิมมาบางสวนแลวไดเรียบเรียงแนวทํานอง แนวสนับสนุนและแนวประสานข้ึนมาใหม โดยมีแนวคิดการใชพื้นผิวแบบเฮเทโรโฟนี 
(Heterophony) โดยการประสานเสียงแบบดนตรีไทยโดยมีลักษณะการยึดโครงสรางทํานองหลักจากลูกตกแตมีการพัฒนาไปคลายๆ การ
แปรทํานอง (Variation) โดยบรรเลงไปพรอมๆกัน ในบางชวงมีการนําลักษณะธรรมชาติของเคร่ืองดนตรีมาเรียบเรียงโดยแทนเสียงนกรอง
ในธรรมชาติดวยเทคนิคของเคร่ืองดนตรีและสรางกระสวนจังหวะท่ีสอดคลอง มีใชการประสานเสียงแบบโครมาติกในบางชวง มีการใช
บันไดเสียง 5 เสียง (Pentatonic Scale) โดยนํามาปรับยายศูนยกลางเสียงไปเร่ือยๆ ศูนยกลางเสียงหลักของเพลงจะเปน C และ G  สังคีต
ลักษณของบทเพลงเปนลักษณะตอน (Sectional Form) ท่ีซอนอยูกับสังคีตลักษณ   สามตอน (Ternary Form) ขนาดใหญ 

จากงานสรางสรรคดานการประพันธเพลงน้ีผูประพันธเพลงมุงหวังท่ีจะสรางและเพ่ิมเติมองคความรูดานการประพันธเพลง 
เทคนิคการบรรเลงฟลูตรวมถึงการวิเคราะหบทเพลง ท่ีต้ังอยูบนพื้นฐานของบทประพันธเพลงเชิงอนุรักษและพัฒนาจากเพลงไทยเดิม ท่ี
แสดงเอกลักษณของชนชาติไทย นําเสนอสูรูปแบบวงดนตรีตะวันตก และบนพ้ืนฐานทฤษฏีการประพันธเพลงตะวันตก นอกจากน้ียัง
คาดหวังถึงมานําไปใชในการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาของไทย ในวิชาการวิเคราะห วิชาการประพันธเพลง และวิชาเรียบเรียงวง
ดุริยางค โดยใชเทคนิควิธีการประพันธเพลงและวิธีการบรรเลงท่ีหลากหลาย ไมวาจะเปนดานระบบการใชกลุมดนตรีท่ีเปนลักษณะสําเนียง
ไทยเดิม พ้ืนผิวหรือเน้ือดนตรี การใชเสียงประสาน ระดับเสียงและรูปแบบจังหวะในมิติตางๆ รวมถึงแนวคิด เทคนิค และวิธีการบรรเลงท่ี
เปนเอกลักษณเฉพาะตัวของนักฟลูต กระน้ันผูประพันธเพลงก็มีอิสระอยางมากท่ีจะใชจินตนาการและความคิดสรางสรรคของตัวเอง แตก็
ตองคํานึงถึงแนวคิดหลักในการประพันธท่ีตั้งไว เน่ืองจากฟลูตมีลักษณะโทนเสียงท่ีเหมือนกัน ทําใหตองวางแนวเสียงท่ีสําคัญกระจายไป  
ทุก ๆ แนวอยางเหมาะสม  

 
 
 

สจิูบตัรการแสดง 



Proceedings of the First National Conference on Fine and Applied Arts (2018) 
Arts & Society and  Contemporary Culture 

 

 

   107 

การแสดงคร้ังแรก 
บทประพันธเพลงนกขม้ินสําหรับวงฟลูตควินเต็ด นําออกแสดงเผยแพรตอสาธารณชนในงานแสดงและบรรยายเชิงงานสรางสรรค

ช้ินน้ีประพันธข้ึนเพื่อแสดงในงาน Flute Couse and Concert with Dalcroze inspire movement and Body Mapping 2017  
ซ่ึงไดรับเกียรติแสดงบทประพันธน้ีจากนักฟลูตชาวไทยและนักฟลูตชาวตางชาติท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติแสดงท่ีหองแสดงดนตรี อาคาร 
29 ชั้น 6 วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาในวันพุธท่ี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559  

สมาชิกวงฟลูตควินเต็ด 
1. Elisabeth Dooner นักฟลูตชาวสก็อตแลนด อดีตสมาชิกวงสก็อตติชแชมเบอรออรเคสตรา (Scottish Chamber Orchestra) 

เคยเดินทางแสดงดนตรีในหลายประเทศ ปจจุบันเปนอาจารยสอนฟลูตท่ีสถาบันดนตรสีก็อตแลนด (Royal Conservatoire of Scotland)  
2. Sarah Newbold นักฟลูตชาวอังกฤษ สมาชิกวงเซนตมารตินอินเดอะฟลด (St. Martin in-the-Fields) และวงนิวลอนดอนออร

เคสตรา (New London Orchestra) ในป ค.ศ. 1989 ไดรับตําแหนงศาสตราจารยประจําสถาบันดนตรีกิลฮอลล (Guildhall School of 
Music & Drama) เดินทางแสดงดนตรีในหลายประเทศ 

3. Alice Orton นักฟลูตชาวสก็อตแลนด เปนลูกสาวของ Elisabeth Dooner แสดงดนตรีไดทุกประเภท เดินทางแสดงดนตรีใน
ประเทศตางๆ รวมกับนักแอคคอเดียนปจจุบันเปนหัวหนาภาควิชาดนตรี ท่ีโรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรู (St Andrews International 
School) กรงุเทพมหานคร 

4. อาจารยธีรวัฒน ประภารัตนเมธีรัฐ นักฟลูตชาวไทย จบการศึกษาดานการแสดงดนตรีจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนสมาชิกวงออรเคสตราชั้นนําของประเทศปจจุบันเปนอาจารยสอนฟลูตท่ีวิทยาลัยการดนตร ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  

5. ดร.ศิริพร จินะณรงค นักฟลูตชาวไทย จบการศึกษาจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยและ มหาวิทยาลัยอินเดียนา 
(Indiana University) ประเทศสหรัฐอเมริกา และท่ีมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกสเตท (San Francisco State University) ปจจุบันเปน
ผูบริหารบริษัทเมโลด้ีโซลูช่ัน  
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