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บทคัดย'อ
บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค6เพื่อศึกษาอัตลักษณ6ดอเรียน 6th ในบทเพลงไทยลูกทุHง : กรณีศึกษา “ฝาก
เพลงถึงเธอ”การศึกษาครั้งนี้เปNนการเก็บรวบรวมขQอมูลเพลงจำนวน 32 เพลงที่มีทำนองในบันไดเสียงไมเนอร6
(Minor Scale) ซึ่งมีพื้นเสียงคลQายคลึงกับโมดดอเรียน รวมถึงศึกษาแนวคิดและทฤษฎี วรรณกรรมที่เกี่ยวขQอง
นำขQอมูลที่ไดQจากการเก็บรวบรวม มาทำการศึกษาวิเคราะห6 พบวHา บทเพลง “ฝากเพลงถึงเธอ” เปNนเพลงไทย
ลูกทุHง ที่มีทHวงทำนองในโมดดอเรียน ดQวยเหตุผล 2 ประเด็น คือ 1) การจัดกลHุมจังหวะโนQต 5 ตัว มีโนQตเสียง
F# เปNนโนQตขั้นที่ 6 เรียกวHา ดอเรียน 6th ซึ่งใชQเปNนทํานองหลัก ปรากฏในทHอน A ทHอน B และทHอน D อันเปNน
ลักษณะเฉพาะที่นำเสนอ “เสียงแบบดอเรียน” ออกมาอยHางชัดเจน 2) กลุHมโนQตที่นำมาสรQางทำนอง อยูHใน
ชHวงกวQางของเสียง A – G ประกอบดQวย A B C D E F# G A B C D E F# G เปNนกลุHมโนQตในโมดดอเรียน ซึ่งอยูH
ใน A dorian mode มีการนำมาใชQในการประพันธ6ทำนองเพลง ดQวยเหตุผลดังกลHาวขQางตQน เพลงฝากเพลงถึง
เธอ จึงเปNนบทเพลงไทยลูกทุHง ที่มอี ัตลักษณ6ดอเรียน 6th และมีทHวงทำนองในโมดดอเรียน โดยสามารถนำไป
เปNนแนวทางในการศึกษาบทประพันธ6ในเพลงอื่น ๆ เพื่อเปNนประโยชน6แกHการศึกษาดนตรีตHอไป
คำสำคัญ: เพลงไทยลูกทุ2ง, โมดดอเรียน, ดอเรียน 6th

Abstract
This academic article aims to study of the identity of Dorian 6th in Thai Luk Thung Song : A
Case Study “Fark Plaeng Tur”. This study collects data on 32 songs with melodies on the Minor
Scale, which has a sound background similar to Dorian mode including studying concepts and
theories related literature and take the information obtained from the collection. It was
founded that the song “Fark Plaeng Tueng Tur” was a Thai Luk Thung song. There are melodies
in the dorian mode for two reasons: 1) A grouping of 5 notes with F# as the 6th step note
called Dorian 6th, which is used as the main melody, appears in part A. The characteristic B
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and D sections are presented. “Dorian sound” came out clearly. 2) The group of notes used
to create the melody are in a range of sound A – G, consisting of A B C D E F# G A B C D E F#.
G is a group of notes in a dorian mode and in A dorian mode, which is used to compose this
melody. For the above reasons “Fark Plaeng Tueng Tur”, it is a Thai Luk Thung song. with the
identity of Dorian 6th and have a dorian mode melody This can be used as a guideline for
studying the compositions in other songs for the benefit of further music education.
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บทนำ
อัตลักษณ6ทางวัฒนธรรมเพลงลูกทุHง ที่เรามองเห็นถึงความสัมพันธ6อยHางใกลQชิด นำไปสูHผลของการ
สรQางอัตลักษณ6ของคนในแตHละทQองถิ่น ซึ่งในชHวงหลังป• พ.ศ. 2535 เปNนตQนมา บทเพลงลูกทุHงตามภูมิภาคตHาง ๆ
ของไทย ไดQเกิดขึ้นมากมายและแสดงถึงอัตลักษณ6ที่ชัดเจนใหQผูQคนไดQรับรูQ ทั้งภาคอีสานและภาคใตQ ซึ่งสิ่งเหลHานี้
ไดQสะทQอนถึงการพัฒนาอัตลักษณ6ของเพลงลูกทุHงอยHางหลากหลายและชัดเจน รากฐานความคิดตHอการสรQาง
งานเพลงลูกทุHงไทย บนความหลากหลายทางวัฒนธรรมดังกลHาวสามารถอธิบายถึงปรากฎการณ6ของเพลงลูกทุHง
ไทยไดQโดยการมองความเปNนอัตลักษณ6ทางวัฒนธรรมของเพลงลูกทุHงในแตHละยุคแตHละสมัย ตั้งแตHระดับป•จเจก
ชนและนำผลไปสูHการสรQางความเปNนอัตลักษณ6ที่หลากหลายในระดับมหภาค(Macro) ของเพลงลูกทุHงไทยใน
ที่สุด (สุชาติ แสงทอง, 2561, น. 4)
เพลงลูกทุHง หมายถึง เพลงที่สะทQอนวิถีชีวิต สภาพสังคม อุดมคติและวัฒนธรรมไทย มีทHวงทำนอง คำรQอง
สำเนียง ลีลาการรQอง การบรรเลงที่เปNนแบบแผน มีลักษณะเฉพาะ ซึ่งใหQบรรยากาศของความเปNนลูกทุHง
โดยเฉพาะการรQองเอื้อนที่ใชQลูกคอ บทเพลงลูกทุHง เปNนเพลงที่มีลักษณะฟ•งงHาย เขQาใจงHาย สามารถนำมารQองตาม
ไดQ ไมHมีกฎเกณฑ6อะไรในการประพันธ6ไมHวHาจะนำเพลงไทยเดิม เพลงพื้นบQาน หรือเพลงจากตHางประเทศ มา
ปรับปรุงแตHงเนื้อรQอง เพิ่มทำนองใหมH หลักสำคัญของการสรQางทำนอง คือ ใหQสามารถบรรจุคำรQองและบันทึก
เปNนโนQตสากลเพื่อบรรเลงดQวยเครื่องดนตรีสากลไดQ คำวHา เพลงลูกทุWง เกิดขึ้นโดยนายจำนง รังสิกุล เปNนผูQริเริ่ม
โดยตั้งชื่อรายการวHา เพลงลูกทุHง มีนายประกอบ ไชยพิพัฒน6 เปNนผูQจัด ออกอากาศเมื่อ พ.ศ. 2507 ทาง
สถานีโทรทัศน6ชHอง 4 บางขุนพรหม จนไดQรับความนิยมและแทรกซึมไปตามวงดนตรีตHางๆ เริ่มเรียกวงของตนวHา
วงดนตรีลูกทุHง และนักรQองนิยมเรียกตัวเองวHา นักรQองเพลงลูกทุHง (สุรพล วิรุฬห6รักษ6, 2551, น. 39-40)
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อัตลักษณ\เพลงลูกทุWงไทยในมิติของทำนอง
ทำนอง เปNนองค6ประกอบของดนตรี ที่มีการจัดเรียงเสียงสูง-ต่ำ ใหQสอดคลQองไปกับจังหวะและเวลา
ทำนอง เปNนสิ่งเติมเต็มที่ทำใหQดนตรีมีความสมบูรณ6 เปรียบเสมือนตัวเอกของเพลงนั้นๆ เราจำเพลงตHาง ๆ ไดQ
จากการไดQฟ•งทำนอง ซึ่งมีความสำคัญมากในการทำใหQดนตรีมีความไพเราะนHาฟ•งและเปNนที่สนใจ มีสHวนกระตุQน
ความมีสติป•ญญา เกิดความประทับใจ จดจำและแยกแยะความแตกตHางของเพลงแตHละบทเพลงไดQ Blume
(1989) ไดQกลHาววHา นักประพันธ6เพลงหลายทHานมีความเห็นวHาทำนองเปNนแกHนสำคัญของดนตรีและเปNนไปไมHไดQ
ที่ดนตรีจะปราศจากทำนองและ Garrett (1958) ไดQกลHาวเปรียบความสำคัญของทำนองไวQวHา “ปราศจาก
ทำนองยHอมไมHมีดนตรี”
การศึกษาการฟ•งเพลงลูกทุHงแบบลุHมลึก (Perceptive Listening) พบวHา มีทำนองเพลงลูกทุHงบางเพลง
ที่มีสำเนียงสะดุดหูทำใหQรูQสึกชวนฟ•ง ในการฟ•งดนตรีตHางก็ไดQซึมซับรับรสเขQาไปในความรูQสึก เชHน รสแหHงความรัก
รสแหHงความเศรQา รสแหHงความเกลียดชัง รสแหHงความโกรธ รสแหHงความขบขัน หากแตHยังสะทQอนใหQคำนึงถึง
บริบทตHาง ๆ ที่เกี่ยวขQอง เชHน แหลHงที่เกิด เหตุการณ6เบื้องตQนและแรงบันดาลใจ เมื่อไดQฟ•งบทเพลงแบบดั้งเดิมที่
มีแหลHงเกิดจากที่ใดก็จะบอกไดQดQวยความรูQสึกวHาเปNนบทเพลงของแหลHงนั้น เชHน เปNนบทเพลงของญี่ปุ›น เปNนบทเพลง
ของอินเดีย เปNนบทเพลงของจีน เปNนบทเพลงของภาคเหนือ เปNนบทเพลงของภาคอีสาน เปNนบทเพลงของภาคใตQ
ทำใหQอนุมานไดQวHาในแตHละถิ่นฐานคงจะมีลักษณะสุQมเสียงเปNนของตัวเอง มีบทเพลงและดนตรีที่เปNนของตัวเอง
(นพพร ดHานสกุล, 2554, น. 2)
บันไดเสียงในบทเพลงลูกทุWง
บันไดเสียงเปNนรากฐานสำคัญของดนตรีดังที่ William Duckworth (อQางถึงใน นพพร ดHานสกุล,2554,
น. 2) กลHาววHา บันไดเสียง เปNนรากฐานสำคัญของดนตรี เปรียบเหมือนโครงกระดูก ซึ่งเปNนฐานหลักของรHางกาย
เพราะการที่เราไมHรูQสึกคุQนเคยกับดนตรีตHางวัฒนธรรม เนื่องจากดนตรีนั้น ๆ ถูกสรQางขึ้นบนบันไดเสียงที่แตกตHาง
กับที่เราคุQนชิน เปNนไปในทางเดียวกับ นพพร ดHานสกุล(2554,น.2) บันไดเสียงทุกรูปแบบลQวนมีคุณคHา สามารถ
นำไปสูHการปฏิบัติเชิงสรQางสรรค6 แตHการเรียนการสอนวิชาดนตรีในสังคมไทยยังจำกัดกรอบความสำคัญใหQกับ
บันไดเสียงเมเจอร6(Major Scale) บันไดเสียงไมเนอร6(Minor Scale) บันไดเสียงโครมาติก(Cromatic Sacle)
เปNนสHวนใหญH สHวนโมด (Mode) และบันเสียงอื่น ๆ จึงคHอนขQางจะหHางไกลตHอความรูQสึกของผูQที่เริ่มศึกษาทฤษฎี
ดนตรี
โมด (Mode)
โมด คือ รากแกQวแหHงดนตรีสากล เปNนรากฐานสำคัญของระบบเสียงดนตรีที่กHอเกิดขึ้นในวัฒนธรรม
ของกรีก มีการนำมาใชQในงานดนตรีอยHางชQานาน ไมHวHาจะเปNนดนตรีที่เปNนวัฒนธรรมทQองถิ่นและดนตรีใน
วัฒนธรรมดนตรีสากลและที่นHาสนใจ คือ การนำโมดมาปรับใชQกับดนตรีป•จจุบัน ในงานดนตรีขนาดเล็ก ซึ่งเปNน
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ดนตรีที่มีอยูHในสังคมทั่ว ๆ ไป เชHน ดนตรีสมัยนิยม ดนตรีแจQสและดนตรีร็อก ในการนำโมดมาผูกเขียนเปNน
ทำนองเพลงของดนตรีในแตHละประเภท นับเปNนงานสรQางสรรค6ของแนวเสียงใหมH ของทำนองเพลงอันมีความ
ไพเราะงดงามและเต็มไปดQวยเสนHห6ของเสQนเสียง ที่สรQางสรรค6ขึ้นจากโมด ที่มีลักษณะสุQมเสียงแปลกแยก
แตกตHางออกไป บQางก็แผดเผ็ดเรQารQอน บQางก็เศรQาซึมลึกซึ้ง สามาถนำพาอารมณ6ออกไปไกลแสนไกลเพราะการ
ดำเนินทำนองเพลงคHอนขQางมีอิสระอยูHมาก (นพพร ดHานสกุล, 2554, น. 109)
โมด สรQางสรรค6ขึ้นมาตามทรรศนะและอารมณ6 มี บทบาทสำคัญเชHนเดียวกันกับบันไดเสียงและมี
วิวัฒนาการตามแนวคิดของปราชญ6ดQานดนตรีมาตามลำดับ จนไดQ รับความนิยมอยHางสูงเปNนแนวนิยมที่มีอิทธิพล
มากในการประพันธ6บทเพลงสวดและดนตรีสำหรับศาสนาคริสต6 ในยุคตQนและวิวัฒนาการจนกระทั่งป•จจุบัน
โมด มีการเรียกชื่อตามแนวสากลนิยม เรียงลำดับ ดังนี้
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ภาพที่ 1 รูปแบบของโมด

โมดดอเรียน (Dorian Mode) เปNนโมดที่ 2 ในบันไดเสียง C Mejor Scale โดยมีโครงสรQาง
ประกอบดQวยกลุHมเสียง 4 ระดับ แบบไมเนอร6 2 ชุด มีจุดเชื่อมตHอกันหHางกัน 1 เสียง ป•จจุบันมีการนำโมดมาใชQ
งานดนตรีอยHางแพรHหลาย โมดดอเรียนสามารถพบในผลงานเพลงลูกทุHงในสังคมไทยอยูHเนือง ๆ (นพพร ดHาน
สกุล, 2554, น.5 ) โมดดอเรียนมีโครงสรQาง ดังภาพ
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ภาพที่ 2 โครงสร7างโมดดอเรียน

เมื่อนำบันไดเสียงไมเนอร6 เปรียบเทียบกับโมดดอเรียน พบวHามีเสียงตHางกันในลำดับขั้นที่ 6 ซึ่ง นพ
พร ดHานสกุล ( 2554, น. 39) ดQวยเหตุที่โครงสรQางบันไดเสียงไมเนอร6กับโมดดอเรียน คลQายกันมาก จึงทำใหQมี
พื้นเสียงคลQายคลึงกันเปNนอยHางยิ่ง อยHางไรก็ตามจุดตHางทีมีเพียงตำแหนHงเดียวก็พอเพียงที่จะแยกแยะใหQเห็น
ถึงความตHางของรูปแบบและสัมผัสรูQสึกไดQกับความตHางของพื้นเสียง ดังนี้

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบบันไดเสียงไมเนอร>กับโมดดอเรียน

อัตลักษณ\ Dorian 6th
อัตลักษณ6 Dorian 6th คือ โนQตขั้นที่ 6 ของโมดดอเรียน ซึ่งเปNนโนQตที่แสดงใหQเห็นบุคลิกของโมด
ดอเรียน จึงเรียกขานกันวHา “Dorian 6th” อันเปNนลักษณะเฉพาะที่นำเสนอ “เสียงแบบดอเรียน” นพพร ดHานสกุล
(2554, น. 39) ไดQกลHาววHา ทำใหQรูQสึกแปรHงหูเมื่อออกเสียงรQองหรือเลHนเครื่องดนตรีโดยใชQโมดดอเรียน เนื่อง
เพราะจุดตำแหนHงของโนQตในลำดับที่ 6 ทำใหQเสียงที่แปรHงออกมานั้นสะดุดหูอยHางชนิดที่ทำใหQรูQสึก “ชวนฟ•ง”
แสดงใหQเห็นถึงลักษณะเฉพาะในสุQมเสียงแบบดอเรียนออกมาอยHางชัดเจน เหมือนที่ Godon Delamont

7

(1965) ไดQนำเสนอไวQวHา “The Dorian mode has this major 6th degree. it is the Dorian 6th which is
CARACTERITIC of the Dorian Mode” แปลความไดQวHา โนQตขั้นที่ 6 ของโมดดอเรียน เปNนโนQตที่แสดงใหQเห็น
บุคลิกของโมดดอเรียน จึงเรียกขานกันวHา “Dorian 6th” อันเปNนลักษณะเฉพาะที่นำเสนอ “เสียงแบบดอเรียน”
ออกมาอยHางชัดเจน
วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปNนการเก็บรวบรวมขQอมูลเพลงไทยลูกทุHง รวมถึงแนวคิดและทฤษฎี วรรณกรรมที่
เกี่ยวขQองจากเอกสาร หนังสือ บทความ ผลงานวิจัย ทั้งในรูปแบบที่จัดพิมพ6เปNนรูปเลHมและในรูปแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส6 จากหQองสมุดและผHานทางเครือขHายสารสนเทศจากแหลHงขQอมูลตHาง ๆ นำขQอมูลที่ไดQจากการเก็บ
รวบรวม มาทำการศึกษา ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวขQอง จากศึกษาบทเพลงลูกทุHง ที่มีทำนอง ในบันไดเสียงไม
เนอร6(Minor Scale) ซึ่งมีพื้นเสียงคลQายคลึงกับโมดดอเรียน จำนวน 32 เพลง พบวHา เพลงไทยลูกทุHง ที่มี
ทHวงทำนองโมดดอเรียนและนำมาวิเคราะห6 บันไดเสียงและอัตลักษณ6 Dorian 6th ดังนี้
บทประพันธ\เพลง “ฝากเพลงถึงเธอ”
บทประพันธ6เพลง “ฝากเพลงถึงเธอ” เปNนประเภทเพลงไทยลูกทุHงเกิดขึ้นในชHวงป• พ.ศ. 2526 เปNนเพลง
ประกอบภาพยนตร6 เรื่อง สวรรค6บQานนา กำกับการแสดงโดย สุรสีห6 ผาธรรม แตHงคำรQองและทำนองโดยวิสา
คัญทัพ เปNนชาวจังหวัดลพบุรี เกิดวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 เปNนนักคิดนักเขียน กวี ศิลปŸนเพลงเพื่อชีวิต
อิสระเขQาสูHวงการหนังสือโดยเริ่มตQนรHวมกับเพื่อน จัดทำหนังสือ “วรรณกรรมเพื่อชีวิต” ตHอมาเริ่มเขียนเพลงครั้ง
แรกเปNนเพลงแนวเพื่อชีวิต รHวมกับ สมคิด สิงสงและสุรชัย จันทิมาธร ในเพลง คนกับควาย เพลงที่สองเขียน
เนื้อรQอง คนภูเขา ใหQ สุรชัย จันทิมาธร ใสHทำนอง เพลงที่สามรHวมกับ ประเสริฐ จันดำ เขียนเพลง จดหมาย
ชาวนา เพลงที่สี่เขียนคำรQองและทำนองชื่อเพลง น้ำทHวมฟาปลากินดาว ใหQวงคาราวาน และไดQเขียนเพลงใน
ลำดับตHอมาอีกมากมาย
ผลงานเพลงฝากเพลงถึงเธอ ขับรQองโดย สนธิ สมมาตร มีชื่อจริงวHา ไพฑูรย6 ทุมวงศ6 เกิดป• พ.ศ. 2495
ที่ตำบลนาคำใหญH อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีผลงานการขับรQองเพลง เชHน ดHวน บ.ข.ส คืนอาลัย
ดอกอQอริมโขง ลูกทุHงคนยาก ฝากเพลงถึงเธอ ฯลฯ
เพลงฝากเพลงถึงเธอ เปNนบทกวีที่งดงาม ผสมกับทHวงทำนองที่พริ้วไหวจึงเปNนบทเพลงที่นHาศึกษาอยHาง
ยิ่งและไดQมีการบันทึกเสียงใหมHในหลากหลายศิลปŸน
ลักษณะสำคัญของบทประพันธ\
แนวคิดหลักการประพันธ6เพลงแบHงออกไดQเปNน 2 หลักการ คือ
1. การจัดกลHุมจังหวะโนQต 5 ตัว ที่เปNนอัตลักษณ6ดอเรียน 6th
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2. การใชQโมดดอเรียน
1. การจัดกลWุมจังหวะโนqต 5 ตัว ที่เปtนอัตลักษณ\ดอเรียน 6th
ผูQประพันธ6ไดQใชQวิธีการจัดกลHุมจังหวะโนQต 5 ตัว ซึ่งมีโนQตเสียง F# เปNนอัตลักษณ6ดอเรียน 6th ซึ่งใชQเปNน
ทํานองหลัก ดังตัวอยHาง

ภาพที่ 4 กลุ2มจังหวะโนmต 5 ตัว ที่ใชmในการประพันธrเพลงฝากเพลงถึงเธอ

กลHุมจังหวะโนQต 5 ตัว ซึ่งมีโนQตเสียง F# เปNนอัตลักษณ6ดอเรียน 6th ปรากฏในบทเพลง ดังนี้
1. ในทHอน A ปรากฏในหQองเพลงที่ 3 หQองเพลงที่ 9 และหQองเพลงที่ 11 ดังตัวอยHาง

ภาพที่ 5 กลุ2มจังหวะโนmต 5 ตัว โนmตเสียง F# เปxนอัตลักษณrดอเรียน 6th ที่ปรากฏในท2อน A
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2. ในทHอน B ปรากฏในหQองเพลงที่ 21 หQองเพลงที่ 27 และหQองเพลงที่ 29 ดังตัวอยHาง

ภาพที่ 6 กลุ2มจังหวะโนmต 5 ตัว โนmตเสียง F# เปxนอัตลักษณrดอเรียน 6th ที่ปรากฏในท2อน B

3. ในทHอน D ปรากฏในหQองเพลงที่ 43 หQองเพลงที่ 49 และหQองเพลงที่ 51 ดังตัวอยHาง

ภาพที่ 7 กลุ2มจังหวะโนmต 5 ตัว โนmตเสียง F# เปxนอัตลักษณrดอเรียน 6th ที่ปรากฏในท2อน D
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2. การใชqโมดดอเรียน
ผูQประพันธ6ไดQเลือกใชQกลุHมโนQตจากโมดดอเรียนเปNนหลัก เนื่องจากเปNนบันไดเสียงที่มี พื้นผิวของเสียง
ใกลQเคียงกับบันไดเสียงไมเนอร6 ผูQประพันธ6จึงนํามาเชือ่ มโยงและดัดแปลงใหQเขQากับแนวคิดการจัดกลุHมจังหวะ
โนQต 5 ตัว ที่มใี นการประพันธ6ทํานอง ดังตัวอยHางที่ปรากฎ

ภาพที่ 8 กลุ2มโนmตที่ใชmในการประพันธrเพลงฝากเพลงถึงเธอ

A ดอเรียนโมด
กลุHมโนQตที่ผูQประพันธ6ไดQนำมาเปNนแนวคิดในการสรQางทำนองเพลงฝากเพลงถึงเธอ เปNนกลุHมโนQตที่
ประกอบเปNนบันไดเสียงดอเรียน ซึ่งอยูHใน A Dorian Mode ดังนี้

ภาพที่ 9 A ดอเรียนโมดที่ใชmในการประพันธrเพลงฝากเพลงถึงเธอ

การเปรียบเทียบ ความแตกตHางระหวHางบันไดเสียง A natural minor scale กับ A dorian mode

ภาพที่ 10 A ดอเรียนโมด
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ปรากฏวHาขQอแตกตHางระหวHาง A natural minor scale กับ A dorian mode คือ โนQตในลำดับขั้นที่
6 ซึ่งเปNนที่บHงบอกความเปNนโมดดอเรียน ที่เรียกกันวHา ดอเรียน 6th (Dorian 6th ) คือ โนQต F# ที่ผูQประพันธ6ไดQ
นำไปสรQางสรรค6ทำนองเปรียบเสมือนเปNนทำนองหลักที่ปรากฎในบทเพลงหลายตำแหนHงของทHอนเพลง

บทสรุป
บทเพลงฝากเพลงถึ ง เธอ เปN น เพลงไทยลู ก ทุ H ง ที ่ ส รQ า งสรรค6 ท ำนองซึ ่ ง เปN น แกนหลั ก สำคั ญ ที ่ มี
ทHวงทำนอง ชวนฟ•ง ในโมดดอเรียน โดยศึกษาใน 2 สHวน กลHาวคือ
1. การจัดกลWุมจังหวะโนqต 5 ตัว ที่เปtนอัตลักษณ\ดอเรียน 6th
ผูQประพันธ6ไดQใชQวิธีการจัดกลHุมจังหวะโนQต 5 ตัว ซึ่งมีโนQตเสียง F# ที่เปNนอัตลักษณ6ดอเรียน 6th ซึ่งใชQ
เปNนทํานองหลัก ปรากฏในทHอน A ทHอน B และทHอน D เปNนโนQตขั้นที่ 6 เปNนโนQตที่แสดงใหQเห็นบุคลิกของโมด
ดอเรียน ที่เรียกขานกันวHา “Dorian 6th” อันเปNนลักษณะเฉพาะที่นำเสนอ “เสียงแบบดอเรียน” ออกมาอยHาง
ชัดเจน ทำใหQเสียงสะดุดหู เหมือนกับ นพพร ดHานสกุล (2554) ไดQกลHาววHา “เสียงแบบดอเรียน” ทำใหQรูQสึกแปรHง
หูเมื่อออกเสียงรQองหรือเลHนเครื่องดนตรีโดยใชQโมดดอเรียน เนื่องเพราะจุดตำแหนHงของโนQตในลำดับที่ 6 ทำใหQ
เสียงที่แปรHงออกมานั้นสะดุดหูอยHางชนิดที่ทำใหQรูQสึก“ชวนฟ•ง”แสดงใหQเห็นถึงลักษณะเฉพาะในสุQมเสียงแบบดอ
เรียนออกมาอยHางชัดเจน ซึ่งสอดคลQองกับ Godon Delamont (1965) ไดQนำเสนอไวQวHา “The Dorian mode
has this major 6th degree. it is the Dorian 6th which is CARACTERITIC of the Dorian Mode” แปล
ความไดQวHา โนQตขั้นที่ 6 ของโมดดอเรียน เปNนโนQตที่แสดงใหQเห็นบุคลิกของโมดดอเรียน จึงเรียกขานกันวHา
“Dorian 6th” อันเปNนลักษณะเฉพาะที่นำเสนอ “เสียงแบบดอเรียน” ออกมาอยHางชัดเจน ซึ่งสุชาติ แสงทอง
(2561) ไดQกลHาวถึงอัตลักษณ6ทางวัฒนธรรมเพลงลูกทุHง ที่เรามองเห็นถึงความสัมพันธ6อยHางใกลQชิด นำไปสูHผล
ของการสรQางอัตลักษณ6ของคนในแตHละทQองถิ่น ซึ่งสิ่งเหลHานี้ไดQสะทQอนถึงการพัฒนาอัตลักษณ6ของเพลงลูกทุHง
อยHางหลากหลายและชัดเจนที่เปNนรากฐานความคิดตHอการสรQางงานเพลงลูกทุHงไทย บนความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมดังกลHาวสามารถอธิบายถึงปรากฎการณ6ของเพลงลูกทุHงไทยไดQโดยการมองความเปNนอัตลักษณ6ทาง
วัฒนธรรมของเพลงลูกทุHงในแตHละยุคแตHละสมัย ของเพลงลูกทุHงไทยในที่สุด
2. การใชqโมดดอเรียน
ผูQประพันธ6ไดQเลือกใชQกลุHมโนQตมาสรQางทำนอง ในชHวงเสียง A – G ประกอบดQวย A B C D E F# G A B C
D E F# G เปNนกลุHมโนQตที่ประกอบเปNนบันไดเสียงดอเรียน ซึ่งอยูHใน A dorian mode ซึ่งมีโนQตลำดับขั้นที่ 6 คือ
โนQตเสียง F# ที่บHงบอกอัตลักษณ6ดอเรียน 6th ผูQประพันธ6จึงนํามาเชื่อมโยงและดัดแปลงใหQเขQากับแนวคิดการจัด
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กลุHมจังหวะโนQต 5 ตัว ทีเ่ ปNนทำนองหลักในบทเพลงฝากเพลงถึงเธอ การประพันธ6ทํานองโดยใชQโมดดอเรียน จะ
พบไดQในเพลงพื้นบQานอีสานและเพลงไทยลูกทุHง ซึ่ง นพพร ดHานสกุล (2554) กลHาววHา ป•จจุบันมีการนำโมดมาใชQ
งานดนตรีอยHางแพรHหลาย โมดดอเรียนสามารถพบในผลงานเพลงลูกทุHงในสังคมไทยอยูHเนือง ๆ ดQวยเหตุที่
โครงสรQางบันไดเสียงไมเนอร6กับดอเรียนโมด คลQายกันมาก จึงทำใหQมีพื้นเสียงคลQายคลึงกันเปNนอยHางยิ่ง อยHางไร
ก็ตามจุดตHางทีมีเพียงตำแหนHงเดียวก็พอเพียงที่จะแยกแยะใหQเห็นถึงความตHางของรูปแบบและสัมผัสรูQสึกไดQกับ
ความตHางของพื้นเสียง
ดQวยเหตุผลดังกลHาวใน 2 ประเด็นขQางตQน เพลงฝากเพลงถึงเธอ จึงเปNนบทเพลงไทยลูกทุHง ที่มี
สำเนียงของทHวงทำนองในโมดดอเรียน และมีโนQตในลำดับขั้นที่ 6 ของโมดดอเรียน คือ โนQต F# ที่เปNนอัตลักษณ6
ดอเรียน 6th ปรากฏในกลุHม 5 โนQต ซึ่งเปNนทำนองหลักของบทเพลง
ขqอเสนอแนะ
จากการศึกษาเพลงไทยลูกทุHง ที่มีทHวงทำนองโหมดดอเรียนและ วิเคราะห6ถึง บันไดเสียงและอัตลักษณ6
Dorian 6th ซึ่งเปNนสุQมเสียงที่มีจุดเดHน โดยมีขQอเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้
1. ควรศึกษาลักษณะเฉพาะของบทเพลงที่มีทำนองโมดอเรียนและวิเคราะห6อัตลักษณ\ Dorian 6th ใน
บทเพลงไทยลูกทุHงอื่น ๆ
2. ควรศึกษาเพลงไทยลูกทุHงที่มีทHวงทำนองในโหมดอื่น ๆ เพื่อมาวิเคราะห6อัตลักษณ6เดHนของโหมดนั้น ๆ
เพื่อเปNนองค6ความรูQทางดQานการศึกษาคQนควQาเพลงไทยลูกทุHง
3. ควรศึกษาถึงความเชื่อมโยงระหวHางโมดกับเพลงลูกทุHง เพลงพื้นบQาน เพลงไทยเดิม
4. นำแนวความคิดขององค6ความรูQที่ไดQจากการศึกษา ไปสรQางสรรค6ผลงานเพลงไทยลูกทุHง เพื่อใหQมี
ความเหมือนและความแตกตHางในกระบวนการคิดสรQางสรรค6ผลงานเพลงไทยลูกทุHงอยHางหลากหลาย
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