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บทคัดย่อ 
 บทความวิชาการเรื่อง “การสร้างสรรค์บทเพลงละครสั้นเรื่อง The Red 
Balloon ส าหรับ กีตาร์และเชลโล” มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างสรรค์บทเพลงใหม่ที่
ผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครหลักจากบทละครสั้นเรื่อง The Red 
Balloon และเพื่อน าบทเพลงสร้างสรรค์ชิ้นนี้ ออกแสดงต่อสาธารณชน ทั้งนี้ผู้
สร้างสรรค์ได้สร้างสรรค์บทเพลงใหม่ จ านวน 1 บทเพลง ได้แก่ พาสเกล (Pascal) 
ซึ่งบทเพลงนี้ได้ถูกประพันธ์ขึ้นส าหรับ กีตาร์และ  เชลโล โดยมีความยาวทั้งสิ้น
ประมาณ 2.30 นาที ผู้สร้างสรรค์ได้ท าการประพันธ์บทเพลงนี้ขึ้นมาโดยการศึกษา
และอ้างอิงถึงทฤษฎีและรูปแบบโครงสร้างของดนตรีตะวันตก 
 
ค าส าคัญ: บทประพันธ,์ กีตาร์และเชลโล, ละครสั้น The Red Balloon 
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Abstract 
  This new composition for Duo Classical Guitar and 
Violoncello is a new piece for a short film named The Red 
Balloon. The purpose of composing this new composition is 
because the Composer has an inspiration about the main actor 
from The Red Balloon. This composition is not only composed 
but also performed in the public. The composer has created one 
piece named “Pascal”. This composition had been composed for 
Classical Guitar and Violoncello, and it is about 2.30 minuets long. 
The composer has composed this composition by studying and 
referring into western music theory and western music structure. 
 
Keywords: Composition, Duo for Classical Guitar and Violoncello, 
The Red Balloon 
 
บทน า 
 บทเพลงสร้างสรรค์บทนี้เป็นบทเพลงที่ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการแสดง
ละครสั้นเรื่อง The Red Balloon ร่วมกับการแสดงจากโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จากการที่ผู้ประพันธ์ได้มีโอกาส
รับชมละครสั้น The Red Balloon แบบฉบับ Original จากทางสื่อออนไลน์ 
และจากการอ่านบทละครเรื่องนี้จากหนังสือ The Red Balloon (Albert 
Lamorisse, 1956) และหลังจากผู้ประพันธ์ได้มีการศึกษาถึงเนื้อเรื่องและตัว
ละครหลัก ผู้ประพันธ์ได้รับแรงบันดาลใจเป็นอย่างมากต่อการสร้างสรรค์บท
เพลงใหม่ให้กับละครสั้นเร่ืองนี้ 
 บทเพลง พาสเกล (Pascal) นั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละคร
หลักของเรื่องที่ชื่อว่า Pascal ซึ่งเป็นตัวละครหลักในการด าเนินเรื่องของละคร
เรื่องนี้ บทเพลงสร้างสรรค์บทนี้ได้น าเสนอ 3 ท านองหลักที่มีอารมณ์และการ
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ตีความที่ต่างกันออกไปของผู้ประพันธ์ที่มีต่อตัวละคร Pascal ซึ่งบทเพลงนี้ได้
ถูกบรรเลงโดยเคร่ืองดนตรีสองชิ้น (Duo) ได้แก่ กีตาร์และเชลโล 
 
วัตถุประสงค ์
 1. เพื่ออธิบายวิธีการสร้างสรรค์ และแนวคิดในการประพันธ์บทเพลง 
 2. เพื่อเผยแพร่บทประพันธ์เพลงพร้อมกับการแสดงละครสั้นเรื่อง 
The Red Balloon 
 
ขอบเขตการสร้างสรรค์ผลงาน 
 1. ประพันธ์บทเพลงใหม่ 1 บทเพลง โดยได้รับแรงบันดาลใจจากห้วง
อารมณ์และความรู้สึกที่ต่างออกไปของตัวละคร Pascal จากเรื่อง The Red 
Balloon โดยการใช้หลักการด้านทฤษฎีดนตรีตะวันตกมาใช้ในการประพันธ์ 
บทเพลงมีความยาวประมาณ 2.30 นาที 
 2. แสดงผลงานเป็นรูปแบบการแสดงสด การแสดงผ่านสื่อออนไลน์ 
เพือ่ประโยชน์ทางการศึกษาวิธีการแสดงและระเบียบวิธีการประพันธ์บทเพลงนี้ 
 
ข้อตกลงเบื้องต้น 
 ผู้ประพันธ์ได้ศึกษาบทละคร/เนื้อเรื่อง The Red Balloon เพื่อให้
เข้าใจถึงอารมณ์และเรื่องราวของบทละครและน าข้อมูลต่าง ๆ มาประพันธ์
ให้กับเคร่ืองดนตรีตะวันตก คือ กีตาร์และเชลโล ทั้งนี้ การประพันธ์บทเพลงนี้มี
การใช้แนวคิดของหลักทฤษฎีดนตรีตะวันตกเข้ามามีบทบาทตามที่ผู้ประพันธ์
เห็นสมควร เพื่อให้บทเพลงมีความสมบูรณ์ตามที่ผู้ประพันธ์ได้ก าหนดแนวทาง
ไว้ และผู้ประพันธ์ได้ก าหนดความยาวของเพลงตามความเหมาะสม 
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วิธีการด าเนินการสร้างสรรค์ผลงาน 
 ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาประวัติและเนื้อเรื่อง/บทละครของ The Red 
Balloon เพื่อน าบทละคร/เนื้อเรื่องมาเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์บทเพลงครั้ง
นี้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับบทละคร 
 2. ถอดบทละคร/เนื้อเรื่อง เพื่อความเข้าใจในอรรถรสของตัวแสดงหลกั 
 3. ออกแบบโครงสร้างของบทเพลง และประพนัธ์แนวดนตรีที่เหมาะสม 
 4. น าบทเพลงที่ประพันธ์มาฝึกซ้อม พร้อมปรับแก้ไขตามสถานการณ์
และความเหมาะสม 
 5. น าบทเพลงแสดงต่อสาธารณชน 
 
ผลการศึกษา 
 The Red Balloon เป็นบทละครสั้นแนว แฟนตาซี ดราม่า ที่ถูก
เขียนบทและก ากับขึ้นมาเมื่อปี 1956 โดยนักเขียนและผู้ก ากับชาวฝรั่งเศสที่มี
ชื่อว่า อัลเบิร์ต ลามอลิสเซ่ (Albert Lamorisse) The Red Balloon นี้มีชื่อ
ภาษาฝรั่งเศสว่า “Le ballon rouge” หนังเรื่องนี้มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการผจญ
ภัยของเด็กผู้ชายคนหนึ่งกับลูกโป่งสีแดงของเขา ตัวผู้เขียนและละครสั้นเรื่องนี้
ได้รับรางวัลมากมาย อาทิเช่น ลามอลิสเซ่ได้รับรางวัลออสการ์จากบทละครสั้น
เรื่อง The Red Balloon เมื่อปี 1956 และในปีเดียวกันนั้นยังได้รับรางวัล
ชนะเลิศรางวัลหนังสั้นจากรายการ the Palme d’Or ที่จัดขึ้น ณ เมืองคานส์ 
ประเทศฝรั่งเศสอีกด้วย 
 จากการศึกษาถึงบทละครและตัวละครหลักเรื่อง The Red Balloon 
ผู้ประพันธ์ได้คิดสร้างสรรค์บทประพันธ์ที่ใช้ดนตรีส าหรับการบรรยายเรื่องราว
วรรณกรรมหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ (Narrative Music) ซึ่งในแต่ละท่อนของบท
เพลงนั้นได้บรรยายถึงเร่ืองราวชีวิตในแต่ละช่วงของตัวละครหลัก (ณรุทธ์ สุทธ
จิตต์, 2555, หน้า 104)  
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 หลังจากที่ผู้ประพันธ์ได้ศึกษาถึงบทละครหลักที่มีชื่อว่า “Pascal” 
พบว่าตัวละครนี้เป็นเด็กผู้ชายที่โดดเดี่ยว วันหนึ่งเขาได้พบเจอกับลูกโป่ง
มหัศจรรย์สีแดงที่ล่องลอยได้ด้วยตัวเองจึงท าให้เขาเหมือนได้เพื่อนใหม่เพิ่ม
ขึ้นมาและในภายหลังเกิดการแย่งชิงลูกโป่งสีแดงระหว่าง Pascal กับกลุ่มเด็ก
อันธพาล จึงท าให้ลูกโป่งสีแดงแตก แต่แล้วหลังจากที่ลูกโป่งสีแดงได้แตกไป ก็มี
ลูกโป่งมหัศจรรย์มากมายหลากสีลอยมาจากทั่วทุกทิศแล้วพยุงโอบอุ้ม Pascal 
ขึ้นไปบนฟ้า จากบทละครนี้ผู้ประพันธ์สามารถตีความออกมาได้ถึง 3 อารมณ์
และความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไป คือ 1) เด็กผู้ชายที่มีความโดดเดี่ยว 2) 
เด็กผู้ชายที่มีความหวัง และ 3) ความผ่อนคลาย โดยผู้ประพันธ์ได้น าความรู้สึก
ที่แตกต่างกันออกไปของทั้งสามแบบนี้มาเป็นวัตถุดิบในการประพันธ์เป็นบท
เพลงใหม่ จ านวน 1 บทเพลงคือ พาสเกล (Pascal)  
 บทเพลง Pascal 
 บทเพลงนี้ได้ถูกประพันธ์ขึ้นส าหรับในรูปแบบการแสดงแบบ Duo 
ส าหรับกีตาร์และเชลโล Duo คือการร้องหรือการเล่นเครื่องดนตรีสองชิ้นโดยที่
มีเครื่องสนับสนุน (accompaniment) หรือไม่มีก็ได้ ค าว่า “Duet” จะมี
ความหมายเหมือนกับ “Duo” แต่ในศตวรรษที่ 19 นักประพันธ์เพลงบางท่าน
ได้แบ่งค าว่า Duet กับ Duo ออกจากกัน ซึ่ง Duet นั้นใช้กับเพลงร้องที่มี
ท านองหลัก 2 คนและ Duo ใช้กับเครื่องดนตรีที่บรรเลงท านองหลัก 2 เครื่อง 
(Michael Tilmouth, 2020) อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่าผู้ประพันธ์ได้เลือก
ประพันธ์เพลงนี้ให้กับ กีตาร์และเชลโล เพราะว่า เชลโลนั้นมีช่วงเสียงที่
ค่อนข้างกว้างซึ่งเหตุผลนี้เองที่ท าให้เชลโลนั้นสามารถผลิตเสียงออกมาได้
หลากหลายอารมณ์และกีตาร์คลาสสิคนั้นเป็นเครื่องดนตรีที่ใช้สายเอ็น (Gut 
String) ในการบรรเลงจึงท าให้เสียงที่ถูกบรรเลงออกมานั้นมีความนุ่มนวล จึง
ท าให้ผู้แต่งนั้นเกิดความคิดสร้างสรรค์แต่งเพลงบทนี้ให้กับกีตาร์และเชลโล 
 บทเพลงนี้ได้รับแรงบันดาลใจในการประพันธ์มาจากตัวละครหลักของ
เรื่อง The Red Balloon ที่มีชื่อว่า Pascal ซึ่งผู้ประพันธ์ได้คิดสร้างสรรค์แนว
ท านองของแต่ละท่อนให้มีความแตกต่างกันไปตามการตีความต่อบทละครของ 
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Pascal ที่มีห้วงอารมณ์และความรู้สึกของแต่ละฉากที่แตกต่างกัน ผู้ประพันธ์ได้
วางโครงสร้างของบทเพลงใหม่นี้ให้อยู่ในรูปแบบของบทเพลงประเภท แฟนตา
ซี (Fantasy) ลักษณะเด่นของบทเพลงที่อยู่ในรูปแบบแฟนตาซี คือมักจะมี
แนวคิดจากการด้นสด (Improvisation) เป็นบทเพลงที่บ่งบอกและแสดงถึง
ความคิดฝันของผู้ประพันธ์อย่างไม่มีข้อจ ากัด (ณรุทธ์ สุทธจิตต์, 2555, หน้า 
68)  
 โครงสร้างของบทเพลง Pascal ประกอบไปด้วย 5 ท่อนได้แก่ ท่อน A 
ท่อน B ท่อนเชื่อม (Transition) ท่อน C และท่อนหางเพลง (Coda) (ดังตาราง
ที่ 1) 
 

ตารางที่ 1 โครงสร้างของบทเพลง Pascal 
ท่อนเพลง ท่อน A ท่อน B ท่อนเชื่อม 

(Transition) 
ท่อน C ท่อนหางเพลง 

(Coda) 
ห้องที่ 

(measure) 
1-20 21-30 31-36 37-44 45-46 

ความเร็ว 
(Tempo) 

Andante Andante Andante Adagio Adagio 

กุญแจเสียง 
(Key) 

D G G D D 

 วิธีการด าเนินบทเพลงนี้แบ่งออกได้เป็น 5 ท่อนใหญ่ ๆ ดังที่กล่าวไป
ข้างต้น ซึ่งในแต่ละท่อนนั้นจะมีความแตกต่างกันทางด้านของแนวท านองเพลง 
และโครงสร้างของบทเพลงนี้ผู้ประพันธ์ได้คิดสร้างสรรค์และวางแนวท านอง
หลักไว้ใน 3 ท่อนหลักคือ ท่อน A ท่อน B และท่อน C และในแต่ละท่อนจะมี
แนวท านองและอารมณ์ที่ต่างกันไปดังนี้ 
 แนวท านองที่ 1 จากท่อน A (Theme A) จากการศึกษาช่วงต้นของ
ละครสั้นเรื่อง The Red Balloon ผู้ประพันธ์ได้เข้าถึงอารมณ์ของความโดด
เดี่ยวจากตัวละครที่มีชื่อว่า Pascal จึงท าให้ผู้ประพันธ์ได้คิดสร้างสรรค์ท านอง
เพลงให้สอดคล้องกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวละคร Pascal โดย
ผู้ประพันธ์ได้น าโน้ตนอกบันไดเสียงมาใช้เพื่อให้เกิดความน่าสนใจ (ภาพ
ตัวอย่างที่ 1) 
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ภาพตัวอย่างที่ 1 
  
 
 

แนวท านองที่ 2 จากท่อน B (Theme B) จากบทละครเมื่อตัวละคร 
Pascal ได้พบกับบอลลูนสีแดงซึ่งช่วยให้ Pascal มีชีวิตชีวามากขึ้น บทละคร
ช่วงนี้แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างจากช่วงต้น ผู้ประพันธ์จึงเล็งเห็นถึงความ
เปลี่ยนแปลงทางด้านอารมณ์และความรู้สึก จึงได้รับแรงบันดาลใจในการคิด
สร้างสรรค์ท านองนี้ขึ้นมา โดยมีการน าเทคนิคการแต่งแนวท านองแบบเก่าหรือ
ที่เรารู้จักกันในระบบอิงโมด (Mode) กลับมาใช้กับท่อนนี้ ซึ่งท่อนนี้ผู้
สร้างสรรค์ได้ประพันธ์แนวทองน าให้อยู่ในโมด ซี ลิเดียน (C Lydian mode) 
(ภาพตัวอย่างที่ 2) 

 

ภาพตัวอย่างที่ 2 
 
 
 
แนวท านองที่ 3 จากท่อน C (Theme C) อ้างอิงจากบทละครใน

ตอนท้ายเรื่อง ผู้ประพันธ์ได้คิดสร้างสรรค์ท านองนี้ขึ้นมาเพื่อต้องการจะสื่อว่า
เรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับ Pascal นั้นได้จบลงแบบคลี่คลายเหมือนกับ
ท่วงท านองในท่อนนี้ที่มีความเรียบง่ายในเร่ืองของจังหวะแต่ก็มีความไพเราะใน
ส่วนของท านอง (ภาพตัวอย่างที่ 3) 
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ภาพตัวอย่างที่ 3 
 เพื่อให้เข้าใจในรายละเอียดเชิงลึกของบทเพลงนี้ ผู้สร้างสรรค์จึงได้ท าการวิเคราะห์ถึงรายละเอียดในเร่ืองของเทคนิคและแนวทางในการประพันธ์บทเพลงนี้ขึ้นมา เพื่อให้ผู้ที่สนใจบทเพลงนี้ได้ศึกษาถึงรายละเอียดในการประพันธ์ แนวคิดและเทคนิคในกาสร้างสรรค์บทเพลงนี้ขึ้นมา 
  
 
ในตอนต้นของบทเพลง ท่อน A อ้างอิงตามบทละครและการรับชมละคร The 
Red Balloon ผ่านสื่อออนไลน์ (Albert Lamorisse, 1956) ผู้ประพันธ์ได้
เล็งเห็นอารมณ์ความโดดเดี่ยวของตัวละครหลัก โดยผู้สร้างสรรค์ได้ใช้แนว
ท านองและเทคนิคคอร์ดยืม (Borrowed Chord)1 โดยคอร์ดที่ถูกยืมมาคือ
คอร์ด E diminish ซึ่งเป็นคอร์ดที่ 2 ในบันไดเสียง D minor เราสามารถน า
คอร์ด E diminish มาใช้ได้เพราะว่าบันไดเสียง D minor เป็นบันไดเสียง
คู่ขนานของ D major ซึ่งเป็นบันไดเสียงหลักของเพลงนี้ (ดังตารางที่ 2) 
 

ตารางที่ 2 
คอร์ดที่ 1 2 3 4 5 6 7 

กุญแจเสียง 
D major 

D Em F#m G A Bm C# dim 

กุญแจเสียง 
D minor 

Dm E dim F Gm Am Bb C 

 
จากตารางที่ 2 เราจะเห็นว่าคอร์ดที่ 2 ในกุญแจเสียง D minor นั้น

คือคอร์ด E diminish จะประกอบไปด้วยโน้ตตัว E, G, Bb ซึ่งผู้ประพันธ์ได้
หยิบตัวโน้ตจากคอร์ดดังกว่าพร้อมกับยืมโน้ตตัวอื่นจากกุญแจเสียง D minor 
มาใส่ในแนวท านองของท่อนนี้ด้วย ซึ่งโน้ตที่ถูกหยิบมานั้นคือ โน้ต Bb กับ โน้ต 
C natural ซึ่งโน้ตทั้งสองตัวนี้ท าให้ท านองมีความโดดเด่นเพราะว่าตัวโน้ต Bb 

                                                           
 1 คอร์ดยืม (Borrowed chord) คือคอร์ดที่ไม่อยู่ในบันได 
เสียงหลัก แต่ถูกยืมมาจากบันไดเสียงอื่น โดยเฉพาะจากบันไดเสียง  
คู่ขนาน 
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และ C ไม่ได้เป็นตัวโน้ตที่อยู่ในกุญแจเสียงหลักของเพลงคือ D major จึงท าให้
แนวท านองนั้นเกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น (ภาพตัวอย่างที่ 4) 

 

ภาพตัวอย่างที่ 4 
มี 
 
 
 
 
การใช้เทคนิคโน้ตเสียงค้าง หรือที่เรียกกันตามสากลว่า “Pedal 

note” บนเครื่องกีตาร์ซึ่งทางผู้ประพันธ์ได้เลือกให้ความส าคัญกับโน้ตตัว D ซึ่ง
เป็นโน้ตตัวแรก (Tonic) ของบันไดเสียง D major เราสามารถได้ยินเสียงโน้ต
ตัว D ตลอดทั้งท่อน A ซึ่งเทคนิคโน้ตเสียงค้าง (Pedal note)1 (ภาพตัวอย่างที่ 
5) 
ภาพตัวอย่างที่ 5 
 

                                                           
1 Pedal note เป็นการเล่นโน้ตตัวเดิมซ้ า ๆ กันในขนาดที่แนวอื่นเล่นเสียง
ประสานในคอร์ดต่าง ๆ กัน 
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ท่อน B ผู้ประพันธ์เพลงได้เปลี่ยนกุญแจเสียง (Modulation)1 จาก D 
major ไปยัง G major ถึงแม้ว่าบทเพลงนี้จะอยู่ในบันไดเสียง G major แต่
อย่างไรก็ตามโน้ตที่เป็นตัวส าคัญของท่อนนี้กลับไม่ใช่โน้ตตัว G ซึ่งผู้ประพันธ์ได้
น าเสนอท านองท่อนนี้โดยการน าเทคนิคการแต่งท านองระบบอิงโมด (Mode) 
มาใช้กับท านองของท่อน B ระบบโมดนั้นมักพบเห็นได้ตามบทเพลงส าหรับพิธี
การทางศาสนาหรือที่เรารู้จักคือเพลงโบสถ์ (Church music) โมดเพลงโบสถ์ที่
เราจะพบเห็นในแนวท านองอิงโมดได้แก่ โมดโดเรียน (Dorian mode) โมดฟริ
เจียน (Phrygian mode) โมดลิเดียน (Lydian mode) และโมดมิกโซลิเดียน 
(Mixolydian mode) (ณัชชา พันธุ์เจริญ, 2553, หน้า 5-6) 
 ท านองในท่อน B นี้ผู้ประพันธ์ได้น าเทคนิคอิงโมดมาปรับใช้ในบท
เพลงนี้ โมดมีลักษณะเช่นเดียวกันกับบันไดเสียงคือสามารถสร้างโน้ตตัวใดก็ได้ 
โน้ตแต่ละตัวสามารถสร้างโมดต่างกันได้ 7 โมด (วิบูลย์ ตระกูลฮุ้น, 2561, หน้า 
139) 
 โดยการประพันธ์แนวท านองหลักของท่อน B นี้อยู่ในโมด ซี ลิเดียน 
(C Lydian mode) ซึ่งแน่นอนว่าโน้ตตัว C นั้นจะต้องเป็นที่ 1 ของโมดนี้ และ
ตัวโน้ตที่อยู่ในโมด ซี ลิเดียน มีดังนี้ C D E F# G A B (C) เราจะสังเกตเห็นได้
ว่าโน้ตทุกตัวในโมด C Lydian นั้นมีความสัมพันธ์กับล าดับขั้นบันไดเสียงเมเจอร์
ของ G major ซึ่งมีตัวโน้ตดังนี้ G A B C D E F# (G) จากบันไดเสียง G major 
 นอกจากการใช้ระบบอิงโมดในท่อน B แล้วทางผู้ประพันธ์ได้วาง
ประโยคเพลง (Phrase) ของแนวท านองหลักไว้ 2 ประโยคคือ ประโยคถาม-
ตอบ (antecedent-consequent) ประโยคทั้งสองนั้นจะมีความสัมพันธ์กัน 
ในเร่ืองของท านองและโครงสร้างของจังหวะ ซึ่งถ้าทั้งสองประโยคนั้นได้ถูกวาง
ต่อกันนั้นเราจะเรียกว่า หน่วยประโยคใหญ่ (Sentence) คือ ส่วนหนึ่งของ

                                                           
1 การเปลี่ยนกุญแจเสียง (Modulation) เป็นการเติมสีสันด้าน เ สี ย ง
ประสาน ให้กับเพลง และการเปลี่ยนกุญแจเสียงจะเปลี่ยนกี่ครั้งก็ได้ แต่ในที่สุด
มักกลับมาที่กุญแจเสียงเดิมที่เป็นหลัก 
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เพลง ประกอบด้วย 2-3 ประโยคซึ่งสมบูรณ์ในความคิด จบด้วยเคเดนซ์ปิด
(Eric Taylor, 1991, p.175) (ภาพตัวอย่างที่ 6) 
 
ภาพตัวอย่างที่ 6 
  
 
 
 
  จากภาพตัวอย่างที่ 6 จะมีข้อสังเกตว่าตอนจบประโยคถามนั้น
ผู้ประพันธ์ได้จบประโยคเพลงด้วยเคเดนซ์เปิด (Half cadence) เค-เดนซ์เปิด
จะมีสัญญาลักษณ์ในการเขียนเป็นตัวเลขโรมันคือ V ซึ่งเค-เดนซ์เปิดจะมี
น้ าหนักเบาไม่สามารถน ามาจบตอน จบท่อน หรือจบบทเพลงได้ แต่สามารถ
น ามาจบประโยคของบทเพลงได้ (ณัชชา พันธุ์เจริญ, 2560, หน้า 87)  
 ในส่วนของประโยคตอบนั้นผู้ประพันธ์ได้จบวรรคด้วยเคเดนซ์ปิดแบบ
ไม่สมบูรณ์ (Imperfect authentic cadence) ซึ่งประโยคนี้ไม่สามารถจบ
ด้วยเคเดนซ์ปิดแบบสมบูรณ์ได้ (Perfect authentic cadence) เนื่องจากรูป
ต้นของคอร์ดโดมินันท์นั้นไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของเคเดนซ์ปิด
แบบสมบูรณ์ สังเกตได้จากสองคอร์ดสุดท้ายของประโยคจากตัวอย่างที่ 6 จะมี
การด าเนินคอร์ดจาก V6 ไปสู่ I เราจะเห็นว่าคอร์ด V6 นั้นอยู่ในรูปพลิกกลับ
เพราะฉะนั้นประโยคของเพลงนี้จึงไม่สามารถใช้ เคเดนซ์ปิดแบบสมบูรณ์แบบ
ได้ ซึ่งการจบเพลงด้วยเคเดนซ์ปิดแบบสมบูรณ์ได้นั้นรูปคอร์ดโดมินันท์นั้นควร
ต้องเป็น V ไปสู่ I ไม่ใช่ V6 ไปสู่ I (ณัชชา พันธุ์เจริญ, 2560, หน้า 83-85) 
 ท่อน C เป็นท่อนที่แนวท านองถูกน าเสนอโดยเครื่องดนตรี ทั้งสอง
เครื่อง ถึงแม้ว่าทั้งสองเครื่องจะไม่ได้น าเสนอแนวท านองที่เหมือนกันทั้งหมด 
แต่ก็ยังมีเค้าโครงของแนวท านองที่เหมือนกันอยู่บ้าง ซึ่งแนวท านองนี้จะถูก
น าเสนอแบบการเคลื่อนท านองแบบคู่ขนาน (Parallel motion) ด้วยการใช้วา
รส
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ช่วงเสียงคู่แปดระหว่างกีตาร์ และเชลโล (Stefan Kostka and Dorothy 
Payne, 1995, p.84) (ภาพตัวอย่างที่7) 
 
ภาพตัวอย่างที่ 7 
  
 
 
 
ผู้ประพันธ์ยังคงน าเอาเทคนิคการเล่นโน้ตเสียงค้างกลับมาไว้ที่กีตาร์เหมือนกับ
ภาพตัวอย่างที่ 5 ซึ่งโน้ตที่ใช้เล่นในเทคนิคนี้คือโน้ตตัวเดียวกันกับภาพตัวอย่าง
ที่ 5 นั้นก็คือโน้ตตัว D ซึ่งเราจะสังเกตได้ว่าในท่อน C และท่อนหางเพลง 
(Coda)1 เราจะเห็นการเล่นโน้ตตัว D ซ้ ากันในหลาย ๆ ห้องไปจนถึงตอนจบ
ของบทเพลงนี้เลย (ภาพตัวอย่างที่ 8) 
 
ภาพตัวอย่างที่ 8 

 ท่อนหางเพลงเป็นท่อนสุดท้ายของเพลงที่ผู้ประพันธ์ได้หยิบยกส่วน
หนึ่งของท านองหลักจากท่อน A กลับมาใช้เพื่อเป็นช่วงสุดท้ายของบทเพลง

                                                           
 1 ท่อนหางเพลง (Coda) คือช่วงสุดท้ายของเพลงที่เป็นเหมือน
 บทสรุปของบทเพลงและมักอยู่ในกุญแจเสียงหลัก 
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และเป็นดังบทสรุปของบทเพลงนี้ ซึ่งท่อนหางเพลง (Coda) นี้มักจะอยู่ใน
กุญแจเสียงหลักของบทเพลง 
 

ภาพตัวอย่างที่ 9 

 จากภาพตัวอย่างที่ 9 ผู้เขียนได้ยกท านองที่มาจากต้นเพลงเพื่อน ามา
เปรียบเทียบกับภาพตัวอย่างที่ 10 ซึ่งเป็นภาพที่มาจากท่อนหางเพลง (Coda) 
 เราจะเห็นถึงความเหมือนกันของสองท่อนนี้ ซึ่งผู้ประพันธ์นั้นมีความ
จงใจที่จะน าเอาท านองหลักของท่อน A มาเป็นท านองจบในท่อนหางเพลง 
เพราะว่าผู้ประพันธ์นั้นต้องการน าแนวท านองตอนต้นกลับมาเพื่อต้องการซึ่ง
คงไว้ของอารมณ์และความรู้สึกแรกของบทเพลงนั้นเอง 
 

ภาพตัวอย่างที่ 10 
 
 
 
 
 

 

สรุปและอภิปรายผล 
 บทความวิชาการเรื่อง “การสร้างสรรค์บทเพลงละครเรื่อง The Red 
Balloon ส าหรับ กีตาร์และเชลโล” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์บทเพลงใหม่
ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวละครหลักของบทละครสั้นเรื่อง The Red 
Balloon มีชื่อว่า Pascal เป็นการสร้างสรรค์และเป็นการแสดงให้เห็นถึง
มุมมองของผู้ประพันธ์ที่ได้ตีความต่อบทละครของตัวละคร การประพันธ์ครั้งนี้
ได้ประพันธ์ให้กับเครื่องดนตรีตะวันตก 2 เครื่อง บทเพลง Duo ส าหรับกีตาร์
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และเชลโล โดยประพันธ์ขึ้นจ านวน 1 บทเพลง ได้แก่ พาสเกล (Pascal) ซึ่งมี
ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 2.30 นาที ซึ่งผู้สร้างสรรค์ได้ท าการประพันธ์บทเพลง
นี้ขึ้นมาโดยการศึกษาและอ้างอิงถึงทฤษฎีและรูปแบบโครงสร้างของดนตรี
ตะวันตก เป็นต้น 
 อีกทั้งผู้สร้างสรรค์มีแนวทางการตั้งชื่อบทเพลงนี้ให้สอดคล้องกับ
แนวคิดและตัวแสดงหลักของบทละครสั้นเรื่องนี้ โดยผู้สร้างสรรค์ได้น าชื่อของ
ตัวละครหลักที่ชื่อ Pascal มาเป็นชื่อบทประพันธ์ชิ้นนี้ เนื่องจากผู้สร้างสรรค์
ได้รับแรงบันดาลใจในการคิดท านองหลักทั้งสามท านองของบทเพลงนี้มาจาก
ตัวละครที่ชื่อ Pascal  
 
วันและสถานที่การจัดการแสดง 
 บทประพันธ์ชิ้นนี ้ได้น าออกแสดงต่อสาธารณชนพร้อมการแสดงละคร
สั้นเร่ือง The Red Balloon เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม
พุทธชาด มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยการแสดงบทประพันธ์ครั้งนี้ ได้
แสดงร่วมกับนักแสดงละครจากนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร โดยรายชื่อผู้
แสดงดนตรีมีดังนี้ 
 ผู้ประพันธ์/นักดนตรี    ปภาตพงศ์    วันภักดี       กีตาร ์
 นักดนตรี         ธีริทธิ์  กันยารอง    เชลโล 
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