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Approach to Translate Singable songs In Tangled and Brave dubbed in Thai 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางการคัดสรรเสยีงวรรณยุกต์ไทยให้เหมาะสมกับทำนองเพลงขับร้อง

ประกอบการ์ตูนแอนิเมชั่นเรื่อง Tangled และ Brave โดยเลือกศึกษาเพลง When Will My Life Begin, Mother 

Knows Best และ Touch The Sky ผู้วิจัยตั้งสมมุติฐานไว้ว่า การแปลเพลงเพื่อการขับร้องต้องยึดความหมายและ

ลีลาทำนองเป็นหลักในการคัดสรรคำแปล ทั้งนี้ระยะห่างและทิศทางของขั้นคู่เป็นปัจจัยที่ช่วยกำหนดกรอบการสรร

คำแปลให้มีเสียงวรรณยุกต์สอดคล้องกับลีลาทำนองของต้นฉบับ 

ทฤษฎีและแนวคิดหลักที่นำมาใช้ในการวิจัยได้แก ่ ทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์ของคริสติอาเน่ นอร์ด แนวคิดเรื่อง 

Singability (การนำเพลงไปขับร้องได้จริง) ในหลักการแปลเพลงห้าประการของปีเตอร์ โลว ์สัทลักษณะวรรณยุกต์

ไทยเรียบเรียงโดย ธีระพันธ ์ ล. ทองคำและคณะ และแนวคิดเรื่องขั้นคู ่ เรียบเรียงโดยณัชชา พันธุ์เจริญ ผู้วิจัยใช้

วิธีการแจกแจงความถี่ในการปรากฎเสียงวรรณยุกต์ทั้งห้าตามทิศทางทำนองจากโน้ตตั้งต้นไปยังโน้ตตัวถัดไป 

(ทิศทางเดิม ทิศทางขึ้น ทิศทางลง) และ ตามขั้นคู่ (1-8) ก่อนดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิสูจน์สมมุติฐานในเชิงปฎิบัต ิ

จากการวิจัย พบว่าขั้นคู่ และทิศทางขั้นคู ่ไม่ใช้ปัจจัยในการคัดสรรคำแปลเพียงประการเดียว แต่ต้องคำนึงหน่วยคำ

แปลและเสียงวรรณยุกต์ที่จะใช้ไปพร้อมๆ กันจึงจะสามารถแปลได้อย่างมีสมมูลภาพ อย่างไรก็ตาม พบ

ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางทำนอง ขั้นคู ่ และเสียงวรรณยุกต ์ ดังนี ้ 1.) ในทิศทางเดิมวรรณยุกต์สามัญและ

วรรณยุกต์โทได้รับการคัดสรรในคำแปลมากที่สุด ผู้แปลใช้วิธีการซ้ำวรรณยุกต์เดิมหรือใช้กลุ่มวรรณยุกต์ที่มีระดับ

เสียงกลุ่มเดียวกันในการคัดสรรคำแปล เช่น วรรณยุกต์ตร-ีจัตวา-โท, สามัญ-โท หรือ เอก-โท 2.) ในทิศทางขึ้น ขั้นคู ่

2-3 สามารถใช้วรรณยุกต์ได้ทุกหน่วยเสียง แต่วรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์โทได้รับการคัดสรรในคำแปลสูงสุด 

ในขั้นคู ่4-8 วรรณยุกต์ตรีมีความถี่ในการปรากฎสูงสุด 3.) ในทิศทางลง ขั้นคู ่2-3 สามารถใช้วรรณยุกต์ได้ทุกหน่วย

เสียง แต่วรรณยุกต์สามัญและวรรณยุกต์โทได้รับการคัดสรรในคำแปลสูงสุด ในขั้นคู ่4-8 วรรณยุกต์เอกมีความถี่ใน

การปรากฎสูงสุด และไม่พบวรรณยุกต์จัตวาในทิศทางลงเลย 

คำสำคัญ : การแปลเพลง, การแปลเพลงเพื่อการขับร้อง, เพลงประกอบภาพยนตร์แอนิเมชั่น, วรรณยุกต์ไทย  



 

 

Abstract 

This study has been conducted to examine the relationship between the melody and the five 

tones of Thai language used in three songs: When Will My Life Begin (from Tangled), Mother Knows 

Best (from Tangled) and Touch the Sky (from Brave). The researcher hypothesized that in lyrics 

translation, translators need to consider the meaning of lyrics and its given melody. Meanwhile, 

the original melodic movement and melodic intervals would have a substantial impact on 

choosing appropriate tones that fit the given melody.  

The theories and principles used in this study include Christiane Nord’s Discourse Analysis, Peter 

Low’s Pentathlon Approach to translating song, Phonetic features of Thai’s five tones arranged by 

Therapan Thongkum, and Intervals arranged by Natcha Pancharoen. Thai tones are collected from 

each syllable in the translated lyrics. Melodic directions are collected from the movement of the 

tonic note to the adjacent one in a linear line (Ascending, Descending, Undulating). Melodic 

intervals are categorized into 1st to 8th. All data were analyzed by using frequency pivot table. 

The researcher finalized the study by conducting an individual interview with the translator.  

The study shows that melodic movement and melodic intervals are not the only factors that 

affect the Thai Tone choice in song translation. Translators need to consider translation unit and 

its Tone all at once to create a singable song with semantic equivalence. However, both melodic 

movement and melodic intervals have shown some impact on the usage of the five tones as 

follows: I.) In undulating movement, Tone 1 and Tone 3 are the most frequently used Tones. The 

translator tended to use the same tones first. If it proved unavailable, he opted for Tones with 

similar tonal features such as T4-T5-T4, T1-T4 or T2-T3 II.) in descending movement, 2nd and 3rd 

intervals, all Tones can be used in translation but Tone 1 and Tone 3 are the most frequent ones. 

On the 4th up to the 8th interval, the most frequently used Tone is Tone 4 III.) In descending 

movement, 2nd and 3rd interval, all Tones can be used in translation but Tone 1 and Tone 3 are 

the most frequent ones. On the 4th up to the 8th interval, Tone 2 is the most frequent one. Tone 

5 doesn’t appear in descending movement with 4th-8th interval.  

Keywords : Lyric translation, Singable translation of songs, Animation song, Thai tone  



 

 

บทนำ 

 การแปลเพลงเป็นศาสตร์ที่มีผู้วิจัยให้ความสนใจจำนวนมากเนื่องจากมีประเด็นปญัหาที่เกี่ยวข้องกับการ

แปลเพลงหลายประการ เช่น การจัดการทางเนื้อหา1 การจัดการทางด้านเสียง2 หรือการวางกรอบแนวทางในการ

แปลเพลง3 นักวิจัยหลายรายให้บทสรุปว่าองค์ประกอบต่างๆ ในบทเพลงหนึ่งนั้นเหลื่อมซ้อนกัน นักแปลจำเป็นต้อง

พิจารณาลดทอดหรือให้ความสำคัญกับองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งเพื่อสร้างบทแปลที่มีสมมูลภาพ 

 หากพิจารณาเงื่อนไขการจัดการทางด้านเสียง เสียงวรรณยุกต์มีบทบาทสำคัญในการกำหนดเนื้อร้อง

ภาษาไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากภาษาไทยเป็นภาษาที่มีระบบวรรณยุกต์ทําให้คําตั้งแต่สองคําขึ้นไปซึ่งมี

ส่วนประกอบคือ พยัญชนะต้น สระ และพยัญชนะท้ายอย่างเดียวกัน มีความหมายต่างกันได้ (กาญจนา นาคสกุล, 

2551 หน้่า 152) การคัดสรรคำแปลที่มีเสียงวรรณยุกต์สอดรับกับทำนองเพลงในต้นฉบับจึงเป็นสิ่งจำเป็น เขตอรัญ 

เลิศพิพัฒน ์ (2545 หน้า 25-26) นักแต่งเพลงและศิลปินผู้เขียนหนังสือ ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างเงื่อนไข

วรรณยุกต์ไทยและการถ่ายทอดเนื้อร้องอย่างมีนัยยะสำคัญว่า "เพลงสากลนั้นไม่มีปัญหานี ้ [ปัญหาการถ่ายทอดคํา

ร้อง] เพราะคําๆ หนึ่งมีความหมายเดียวไม่ว่าจะร้องหรือพูดด้วยเสียงสูงหรือต่ำเพียงใด เช่น คําว่า "boy” ยังคง

ความหมายว่า "เด็กชาย" ไม่ว่าจะเป็นคําร้องที่อยู่ในทาํนองของโน้ตที่สูงหรือต่ำเพียงใด คําว่า "ม้า" ในภาษาไทย ถ้า

ใส่ลงไปในทํานองที่โน้ตมีเสียงสูงจะออกเสียงเป็น /หมา/ เมื่ออยู่ในทํานองที่มีเสียงต่ำจะออกเสียงเป็น /มา/ หรือ /

หม่า/” 

 ที่ผ่านมา มีนักวิจัยไทยที่นำบทเพลงที่ได้รับการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยหลายบทมาวิเคราะห์

เพื่อเฟ้นหากลวิธีการแปลเพื่อจัดการเงื่อนไขทางด้านเสียงอยู่หลายประการ อาทิเช่น ในงานวิจัยของยศยอด คลัง

สมบัต ิ(2544 หน้า 102) ได้อ้างอิงเสียงวรรณยุกต์ไทยตามระบบเสียงภาษาไทย (กาญจนา นาคสกุล, 2551) ว่าใน

จังหวะโน้ตเสียงสูง ผู้แปลควรจะเลือกคำที่มีเสียงวรรณยุกต์จัตวาหรือตร ี ถ้าเป็นโน้ตต่ำ การเลือกคำที่มีเสียง

วรรณยุกต์เอก หรือโทน่าจะเหมาะกว่าเสียงอื่นๆ  สิรารุจ กิตติวรเชฎฐ ์(2553 หน้า 67) กล่าวในทำนองเดียวกันว่า 

โน้ตที่มีเสียงต่ำมักใช้เสียงเอกที่เป็นเสียงต่ำ และในโน้ตที่ต้องการเสียงสูง ผู้แปลมักใช้เสียงตร ี หรือจัตวา ทางด้าน

จารุณ ีหงส์สุวรรณ (อ้างถึงในอโนเชาว์ เพชรรัตน,์ 2555, หน้า 27) ได้โยงความสัมพันธ์ระหว่างทำนองเพลง (แบ่ง

ออกเป็นเสียงกลาง ต่ำ เอื้อนต่ำ สูง และเอื้อนสูง) กับเสียงวรรณยุกต์ทั้งห้า (สามัญ เอก โท ตรี จัตวา) โดยระบุว่า

เสียงกลางจะสอดรับกับเสียงวรรณยุกต์สามัญ เสียงดนตรีต่ำสอดรับกับเสียงวรรณยุกต์เอก เสียงดนตรีเอื้อนต่ำสอด

รับกับเสียงวรรณยุกต์โท เสียงสูงสอดรับกับเสียงวรรณยุกต์ตร ีและเสียงเอื้อนสูงสอดรับกับเสียงวรรณยุกต์จัตวา  

 จากบทสรุปของผู้วิจัยแต่ละราย  พบว่าแนวทางการจัดการเสียงวรรณยุกต์ไทยแต่ละข้อเกิดขึ้นจากการตั้ง

ข้อสังเกตและลักลั่น ยังไม่มีการระบุนิยามระดับเสียงสูง ต่ำ เอื้อนสูง หรือเอื้อนต่ำไว้ชัดเจน เช่น โน้ตระดับใดจึง

                                                
1 เช่น ในงานวิจัยของ ศิริรัตน ์วิเศษสุข ได้กล่าวถึงกลวิธีการจัดการทางเนื้อหา แบ่งเป็นการแปลแบบเอาความและการแปลแบบตรงตัว ในงานวิจัย

ของยศยอด คลังสมบัติกล่าวถึงการการแปลแบบดัดแปลงเมื่อนักแปลต้องคำนึงถึงเงื่อนไขทางดนตร ี
2 อโนเชาว ์พบว่าผู้แปลมักสรรคำแปลคำสุดท้ายให้มีเสียงใกล้เคียงกับเนื้อร้องต้นฉบับภาษาอังกฤษ เช่น "When you believe > เพียงตัวเรานี"้ 

หรือ "We'll have you washed and dried" > อาบฟอกตัว ขัดทั่วกาย 
3 ด ูPeter Low. (2005) . The Pentathlon Approach to translating songs. Songs and Significance: Virtues and Vices of Vocal 

Translation: 185-212. 



 

 

เรียกว่าสูง หรือโน้ตระดับใดจึงเรียกว่ากลาง นอกจากนี ้ยังให้ความสำคัญกับกรอบการคัดสรรวรรณยุกต์เอก จัตวา 

และตรีในการแปลเพลงเป็นพิเศษ และเพิกเฉยต่อการศึกษาเสียงวรรณยุกต์สามัญหรือโท 

 การค้นพบของผู้วิจัยเบื้องต้นจุดประกายให้ผู้วิจัยตั้งคำถามต่อยอดว่า ทิศทางทำนองช่วยกำหนดการคัด

สรรเสียงวรรณยุกต์ในบทแปลอย่างไร และปัจจัยดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการแปลเพลงจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

มากน้อยเพียงใด 

 เพื่อให้กรอบการศึกษาชัดเจนและเป็นรูปธรรม ผู้วิจัยหยิบองค์ประกอบทางดนตรีสององค์ประกอบมาใช้

ในการวิเคราะห์ทิศทางทำนองของบทเพลงคัดสรร ได้แก ่ทิศทางขั้นคู ่และ ขั้นคู ่ 

 

สมมุติฐาน 

 การแปลเพลงเพื่อการขับร้องต้องยึดความหมายและลีลาทำนองเป็นหลักในการคัดสรรคำแปล ทั้งนี้

ระยะห่างและทิศทางของขั้นคู่เป็นปัจจัยที่ช่วยกำหนดกรอบการสรรคำแปลให้มีเสียงวรรณยุกต์สอดคล้องกับลีลา

ทำนองของต้นฉบับ 

 

วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาทฤษฎีการแปล ทฤษฎีดนตรีที่เกี่ยวข้องกับการแปลเพลง และระบบวรรณยุกต์ภาษาไทย 

2. เพื่อค้นหาแนวทางการวิเคราะห์บทเพลงและการแปลเนื้อร้องให้สอดคล้องกับเงื่อนไขวรรณยุกต์

ไทยและดนตร ี 

3. เพื่อวิเคราะห์บทเพลงและการเลือกคำร้องที่มีระบบเสียงวรรณยุกต์กำกับให้เหมาะสมกับทำนอง

เพลงคัดสรร   

4. เพื่อหาข้อสรุปบางประการในการแก้ปัญหาการเลือกสรรคำแปลให้สอดคล้องกับเงื่อนไขทางทำนอง 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

1. เชิงเอกสาร: วิเคราะห์เพลงต้นฉบับและฉบับแปล ตามทฤษฎีการแปล ทฤษฎีดนตร ี และหลัก

ภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง  

2. เชิงสัมภาษณ์: กำหนดกรอบการสัมภาษณ์ ดำเนินการสัมภาษณ์ และ เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้

แปลเพลงคัดสรร 

 



 

 

ขอบเขตการวิจัย 

1. เพลง When Will My Life Begin  

เนื้อร้องภาษาอังกฤษ: คัดสรรจากภาพยนตร์เรื่อง Tangled (2010) ของค่าย Waltz Disney Animation Studios 

เพลงมีความยาว 2:32 นาที ประพันธ์ทำนองโดยอลัน เมนเคน (Alan Menken) เขียนคำร้องโดย เกล็น สเลเทอร์ 

(Glenn Slator) ขับร้องโดย แมนดี ้มัวร์ (Mandy Moore)  

เนื้อร้องภาษาไทย: คัดสรรจากภาพยนตร์เรือ่ง เจ้าหญิงซ่ากับจอมโจรแสนแสบ (2553) นำเข้าโดยบริษัท United 

International Picture เพลงมีความยาว 2:32 นาที แปลโดย ธาน ีพูนสุวรรณ ขับร้องโดยชนนัยน ์สุขวัจน ์

เอกสารทางดนตร:ี คัดสรรจากหนังสือหนังสือรวบรวมบทเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง Tangled  สำนักพิมพ ์Hal 

Leonard หน้า 5-9 ความยาว 49 ห้อง 

2. เพลง Mother Knows Best 

เน้ือร้องภาษาอังกฤษ: คัดสรรจากภาพยนตร์เร่ือง Tangled (2010) ของค่าย Disney Animation Studios เพลงมี

ความยาว 3.10 นาที ประพันธ์ทำนองโดยอลัน เมนเคน (Alan Menken) เขียนคำร้องโดย เกล็น สเลเทอร์ (Glenn 

Slator) และ ขับร้องโดย ดอนนา เมอร์ฟี (Donna Murphey) 

เน้ือร้องภาษาไทย: คัดสรรจากภาพยนตร์เร่ือง เจ้าหญิงซ่ากับจอมโจรแสนแสบ (ปี 2553) นำเข้าโดยบริษัท United 

International Picture เพลงมีความยาว 3.10 นาที แปลโดย ธานี พูนสุวรรณ ขับร้องโดย สุกานดา  
บุณยธรรมิก  

เอกสารทางดนตรี: คัดสรรจากหนังสือรวบรวมบทเพลงประกอบภาพยนตร์เร่ือง Tangled จากสำนักพิมพ์ Hal 

Leonard หน้า 10-16 ความยาว 55 ห้อง 

3. เพลง Touch the Sky  

เน้ือร้องภาษาอังกฤษ: คัดสรรจากภาพยนตร์เร่ือง Brave (2012) ของค่าย Disney - Pixar เพลงมีความยาว 2:31 นาที  

ประพันธ์ทำนองและเขียนคำร้องโดย โดยเอล็กซ์ แมนเดล (Alex Mandel) และ มาร์ก แอนดรู (Mark Andrew) ขับ

ร้องโดย จูลี ฟาวลิส (Julie Fowlis) 

เน้ือร้องภาษาไทย: คัดสรรจากภาพยนตร์เร่ือง นักรบสาวหัวใจมหากาฬ (2555) นำเข้าโดยบริษัท United 

International Picture เพลงมีความยาว 2:31 นาที แปลโดย ธานี พูนสุวรรณ ขับร้องโดยกานต์พิชชา วุฒิฐิติการ  

เอกสารทางดนตรี: คัดสรรจากเอกสารทางดนตรีเรียบเรียงโดยเซบาสเตียน โวลฟ์ (Sebastian Wolff) ความยาว 94 

ห้อง 

 

  



 

 

คำจำกัดความ 

 ทิศทางขั้นคู่/การดำเนินทำนอง (Melodic movement) หมายถึง “การขยับจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังโน้ต

อีกตัวหนึ่งตามลำดับ เมื่อได้จำนวนเสียงที่แสดงความสมบูรณ์พอสมควรในเนื้อหาแล้ว ถือว่าจบทำนอง” (ณัชชา 

พันธุ์เจริญ, 2553 หน้า 17) “การดำเนินทำนองจากโน้ตตัวหนึ่งไปยังโน้ตถัดไป มีอยู่ 3 ทิศทาง คือ ทิศทางขึ้นถ้าโน้ต

ตัวหลังมีระดับเสียงสูงกว่า หรือทิศทางลงถ้าโน้ตตัวหลังมีระดับเสียงต่ำกว่า แต่ถ้าโน้ตย้ำอยู่ที่ระดับเสียงเดิม ก็

เรียกว่าทิศทางคงที”่ (2555 หน้า 12) 

 ขั้นคู่ (Interval) หมายถึง “ระยะห่างระหว่างโน้ต 2 ตัว เป็นความสัมพันธ์ระหว่างโน้ตทั้งสองที่บ่งบอกทั้ง

ระยะและลักษณะเสียง เมื่อเล่นโน้ตทั้งสองทีละตัวหรือเล่นพร้อมกัน ก็จะเกิดเป็นคู่เสียง ระยะขั้นคู่เกิดขึ้นได้เสมอ

ระหว่างโน้ต 2 ตัวใดๆ ก็ตาม โดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นโน้ตที่มีโครงสร้าง หรือ ตำแหน่งอยู่ที่ใดอย่างไร”   (ณัชชา 

พันธุ์เจริญ, 2555, หน้า 105) “การเคลื่อนของทำนองเกี่ยวข้องกับขั้นคู่ซึ่งบอกระยะห่างระหว่างโน้ตตัวหนึ่งไปยัง

โน้ตตัวถัดไป และเป็นตัวแปรสำคัญที่แสดงว่า ทำนองนั้นได้ขยับขึ้นหรือลงเป็นระยะมากน้อยเท่าใด ทำให้เกิด

ทิศทางขึ้นหรือลงในระยะช่วงเสียงทั้งสิ้นเท่าใด” (2555, หน้า 7) 

 ค่าความถี่มูลฐาน (Fundamental frequency หรือ F0) หมายถึง องค์ประกอบย่อยซึ่งต่ำที่สุดที่

ปรากฎอยู่ในแถบภาพเสียงซึ่งก็คืออัตราการสั่นของเส้นเสียงที่กล่าวถึงในสรีรสัทศาสตร์นั่นเอง กล่าวคือ ถ้าเส้น

เสียงมีอัตราการสั่นมากต่อวินาที เสียงที่ได้ยินจะเป็นเสียงสูงหรือมีความถี่สูง ถ้าเส้นเสียงมีอัตราการสั่นน้อยรอบต่อ

วินาท ีเสียงที่ได้ยนิจะเป็นเสียงต่ำหรือมีความถี่ต่ำ (อ้างถึงใน ชื่นหทัย สุริยโสภาพันธ ์, 2546 หน้า 5) 

 พิสัย (Range) หมายถึง ความกว้างหรือแคบของช่วงเสียงหนึ่ง เช่น พิสัยความถี่มูลฐานเสียงวรรณยุกต์

หมายถึงระยะห่างระหว่างจุดที่เสียงตกลงต่ำที่สุดไปถึงสูงสุด ยิ่งวรรณยุกต์มีค่าพิสยัความถี่กว้างเท่าไหร่ ยิ่งมีการ

เปลี่ยนระดับเสียงมากขึ้นเท่านั้น  ในทางดนตรีพิสัยหมายถึงความกว้างหรือแคบระหว่างโน้ตตั้งต้นไปยังโน้ตถัดไป มี

ค่าตั้งแต ่1 ถึง 8 ยิ่งสูง หมายถึงยิ่งมีการกระโดดของเสียงสูง 

 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีและความรู้ที่เกีย่วข้องกับการวิจัยสามแขนง ได้แก ่ทฤษฎีการแปล ระบบเสียงวรรณยุกต ์

และ ทฤษฎีดนตร ีมาใช้ใมนการดำเนินการวิจัย รายละเอียดดังนี ้

 สำหรับทฤษฎีการแปล ผู้วิจัยได้นำทฤษฎีวาทกรรมวิเคราะห์ของคริสติอาเน ่ นอร์ดมาปรับใช้ในการ

วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในบทเพลงต้นฉบับและฉบับแปลเพื่อเข้าใจข้อมูลจำเพาะของเพลงแต่ละบท 

และนำแนวคิดเรื่อง Singability (การนำเนื้อร้องไปขับร้องได้จริง)  และ Sense (การสื่อความหมาย)  ในหลักการ

แปลเพลงห้าประการ (Pentathlon Approach to translating song) ของปีเตอร์ โลว์มาใช้เป็นแนวทางในการคัด

สรรตัวบทแปล  



 

 

 สำหรับแนวคิดทางสัทศาสตร์และหลักภาษาไทยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้นำความรู้เรื่องระบบสัทศาสตร์

ภาษาไทยเรียบเรียงโดย กาญจนา นาคสกุล มาใช้ในการจดบันทึกเนื้อร้องของบทเพลงแปล นำความรู้เรื่องระบบ

เสียงวรรณยุกต์ไทยเรียบเรียงโดธีระพันธ ์ ล. ทองคำ และ คณะ มาศึกษาสัทลักษณะ พิสัยความถี่มูลฐาน ค่า

ระยะเวลาของเสียงวรรณยุกต์ทั้งห้า ประกอบการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างขั้นคู่ ทิศทางขั้นคู ่ และวรรณยุกต์

ไทย 

 สำหรับทฤษฎีดนตร ี ผู้วิจัยนำเรื่องประโยคเพลงและขั้นคู่เรียบเรียงโดยณัชชา พันธ์ุเจริญมาใช้ในการแจก

แจงประโยคเพลงออกเป็นทอ่นๆ เพื่อหาโน้ตตั้งต้น (โน้ตโทนิก) ของแต่ละประโยค และคำนวณทิศทางขั้นคู ่(ทิศทาง

ขึ้น ทิศทางลง ทิศทางเดิม) และขั้นคู ่(1-8)  จากโน้ตโทนิกไปยังโน้ตถัดไปอย่างตรงไปตรงมาจนจบประโยค 

 กรอบการวิเคราะห์เชิงเอกสาร มีดังนี ้

1. พิจารณาการคัดสรรวรรณยุกต์เสียงต่างๆ ในทิศทางขึ้น ทิศทางลง และทิศทางเดิม โดยไม่ระบุขั้นคู ่ 

2. พิจารณาการคัดสรรวรรณยุกต์เสียงต่างๆ ในทิศทางขึ้น ลง และทิศทางเดิม  โดยระบุขั้นคู่จากแคบที่สุด (2) 

ไปยังกว้างที่สุด (8)  

3. พิจารณาการคัดสรรวรรณยุกต์เสียงต่างๆ บนทำนองที่มีเอกลักษณ์ประจำเพลง 

4. พิจารณาการคัดสรรวรรณยกุต์ร่วมกันสองตัวในทิศทางต่างๆ โดยแจกแจงวรรณยุกต์ที่ใช้ก่อนหน้าวรรณยุกต์

ทีี่ศึกษาเพื่อหาความสัมพันธ์บางประการ 

 การวิเคราะห์กระทำโดยใช้ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล (Pivot Table) ในโปรแกรม Microsoft 

Excel แจกแจงความถี่การปรากฎเสียงวรรณยุกต์ทั้งห้าตามกรอบการวิเคราะห์เบื้องต้น รายงานผลการวิเคราะห์

กระทำเป็นรายเพลง ก่อนนำข้อมูลแจกแจงความถี่ของเพลงคัดสรรทั้งสามมารายงานผลการวิเคราะห์โดยรวมอีกท ี 

หลังวิเคราะห์เชิงเอกสาร ผู้วิจัยนำผลการวิเคราะห์ในเชิงทฤษฎีมาตั้งคำถามเพื่อการสัมภาษณ์เพื่อเติมเต็ม

การวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

  

ผลการวิจัย 

1. สรุปผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทิศทางทำนอง ขั้นคู่ และ การคัดสรรวรรณยุกต์  

 จากการวิเคราะห์ ทิศทางขั้นคู ่ขั้นคู ่และ เสียงวรรณยุกต์ของเพลง When Will My Life Begin, Mother 

Knows Best และ Touch The Sky ผู้วิจัยได้นำข้อมูลความถี่การคัดสรรเสียงวรรณยุกต์ต่างๆ มาสังเคราะห์ร่วมกัน 

โดยตัดข้อมูลจำเพาะของเพลงแต่เพลงไป อาทิ ข้อมูลวรรณยุกต์ของโน้ตไร้ระดับเสียง (Unpitched) จากเพลง 

Mother Knows Best และ ข้อมูลวรรณยุกต์ของโน้ตเอื้อนจาก Touch The Sky โดยผู้วิจัยได้ทำช่องสีข้อมูล

วรรณยุกต์ที่มีความถี่ในการปรากฎสูงสุดในแต่ละขั้นคู ่2 รายการเพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ พบข้อสรุปดังนี ้  



 

 

 

ทิศทาง

ขั้นคู ่

ขั้นคู ่

ต้นฉบับ 

ความถี่ในการปรากฎวรรณยุกต์ Total 

Result T1 T2 T3 T4 T5 

→ 1 35 24 34 20 10 123 

↗ 2 26 8 16 7 12 69 
 3 16 9 18 11 11 65 

 4 7 3 3 6 2 21 

 5 1  2 7 2 12 

 6 1 1 1 5 1 9 

 7    1  1 

 8 2   3 6 11 

↘ 2 44 19 26 6 4 99 
 3 10 10 15 11 1 47 

 4 6 10 2 3 1 22 

 5 3 3 4 1  11 

 6  9 3   12 

 7  2    2 

 8 1 1 1   3 

Tonic Tonic 2 4 3 1  10 
Total 

Result 

 155 103 128 83 50 519 

 

 ในทิศทางเดมิ วรรณยุกต์ที่ได้รับการคัดสรรมาใช้ในคำแปลมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่วรรณยุกต์สามัญ 

(T1) และ วรรณยุกต์โท (T3) โดยมีความถี่ในการปรากฎใกล้เคียงกันที่ 35 และ 34 ครั้ง ในขณะที่วรรณยุกต์จัตวา

ปรากฎน้อยที่สุดเพียง 10 ครั้ง ข้อสรุปนี้สอดคล้องกับสัทลักษณะของวรรณยกุต์ทั้งสาม กล่าวคือ วรรณยุกต์สามัญ

เป็นวรรณยุกต์กลางระดับ มีการเคลื่อนที่ของเสียงที่เอื้อต่อการคัดสรรในคำแปลทำนองเสียงเดิม ในขณะที่

วรรณยุกต์โทแม้จะถูกจัดว่าเป็นวรรณยุกต์สูงตก แต่ในคำพูดต่อเนื่องพยางค์เบาถือเป็นวรรณยุกต์สูงระดับ ทำให้

เกิดการแปรสูง สามารถวางบนทำนองทิศทางขึ้น-ลงได้ เมื่อพิจารณาวรรณยุกต์จัตวา (T5) พบว่ามีสัทลักษณะเป็น

เสียงต่ำ-ขึ้น รูปแบบการเคลื่อนที่ค่อนข้างจำกัด และใช้เวลาในการออกเสียงมากกว่าวรรณยุกต์อื่นๆ จึงมีความถี่ใน

การปรากฎน้อยที่สุด 

 ในทิศทางขึ้น เมื่อพิจารณาขั้นคู่ในลำดับต้นๆ (ขั้นคู ่2-3) จะพบว่า วรรณยุกต์สามัญ(T1) และ วรรณยุกต์

โท (T3) มีอัตราในการปรากฎสูงสุดเป็น 2 ลำดับแรก เมื่อทำนองเคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น ตั้งแต่ขั้นคู ่ 4 อัตราการ

ปรากฎของวรรณยุกต์โท(T4) ลดลง แทนที่ด้วยเสียงวรรณยุกต์ตร ี (T4)  โดยวรรณยุกต์สามัญยังมีอัตราในการ

ปรากฎขั้นคู่ 4 สูงอยู ่อย่างไรก็ตาม เมื่อทำนองเคลื่อนที่ขึ้นในทิศทางขึ้น พิสัยเสียงกว้างขึ้น (ขั้นคู ่5-8) วรรณยุกต์

ตรีกลับมีบทบาทและได้รับการคัดสรรในคำแปลเป็นลำดับต้นอย่างเห็นได้ชัด โดยไม่ปรากฎการใช้วรรณยุกต์สามัญ 

(T1) และวรรณยุกต์โท (T3) ในทิศทางขึ้น ขั้นคู ่5-8 เลย  มีข้อสังเกตว่าวรรณยุกต์เอก (T2) ไม่ได้รับการคัดสรรใน



 

 

ทำนองทิศทางขึ้นเป็นลำดับต้นในขั้นคู่ใดเลย และ วรรณยุกต์จัตวาได้รับการคัดสรรสูงสุดในทำนองทิศทางขึ้น ขั้นคู ่

8 เท่านั้น  

 ในทิศทางลง ขั้นคู ่ 2 วรรณยุกต์สามัญ(T1) และ โท (T3) ได้รับการคัดสรรสูงสุด ความถี่ 44 และ 26 

ตามลำดับ เมื่อทำนองเคลื่อนที่ลง โดยมีพิสัยเสียงกว้างขึ้น (ขั้นคู ่ 3) วรรณยุกต์ตรีมีอัตราในการปรากฎเพิ่มขึ้น

ใกล้เคียงกันกับวรรณยุกต์สามัญ (T1) ขณะที่วรรณยุกต์เอก (T2) เพิ่มขึ้นตามลำดับเช่นกัน อย่างไรก็ตามเมื่อทำนอง

เคลื่อนที่ลง พิสัยเสียงที่กว้างขึน้ (ขั้นคู ่ 4-8) พบว่าวรรณยุกค์เอกมีอัตราในการปรากฎเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ

และได้รับการคัดสรรสูงสุดตั้งแต่ขั้นคู ่ 5-8 ในขั้นคู่นี้วรรณยุกต์สามัญ(T1) และ วรรณยุกต์โท(T3) ยังได้รับการคัด

สรรในทิศทางลงบ้าง แต่วรรณยุกต์เอกมีอัตราการปรากฎสูงสุดอย่างเห็นได้ชัด มีข้อสังเกตว่า วรรณยุกต์ตร(ีT4) 

และ วรรณยุกต์จัตวา (T5) ไม่ได้รับการคัดสรรในทำนองทิศทางลงพิสัยขั้นคู ่5-8 เลย สอดคล้องกับสัทลักษณะของ

วรรณยุกต์สูงระดับ 

 โดยภาพรวม ทั้งทิศทางขึ้น ทิศทางลง และ ทิศทางเดิม วรรณยุกต์สามัญ (T1) และ วรรณยุกต์โท(T3) มี

อัตราในการปรากฎสูงสุด (155 และ 128 ครั้งตามลำดับ) ในขณะที่วรรณยุกต์จัตวา (T5) มีอัตราในการปรากฎต่ำสุด 

(50 ครั้ง) ข้อสรุปนี้ชี้ให้เห็นว่าวรรณยุกต์ทั้งสองมีอัตราการแปรสูง สามารนำมาใช้ในทิศทางขึ้น และ ทิศทางลงได ้

อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าวรรณยุกต์ทุกเสียงต่างนำมาใช้ในทิศทางขึ้น และ ทิศทางลงขั้นคู ่1-4 ได้หมด แต่หากขั้น

คู่กว้างแล้ว (ขั้นคู ่5-8) วรรณยุกต์ตร ี(T4) จะได้รับการคัดสรรอย่างเด่นชัดในทิศทางขึ้น และวรรณยุกต์เอก (T2) จะ

ได้รับการคัดสรรอย่างเด่นชัดในทิศทางลง 

 เมื่อนำความถี่การปรากฏของวรรณยุกต์ก่อนหน้ามาคำนวณร่วมกันกับวรรณยุกต์ที่ศึกษา พบข้อมูล

ความถี่ของคู่วรรณยุกต์ที่ใช้ในทิศทางทำนอง และขั้นคู่ต่างๆ ได้ดังนี ้

 ในทิศทางเดิม คู่วรรณยุกต์ที่ปรากฎสูงสุดได้แก ่T3-T1 (10 ครั้ง), T1-T2 (9 ครั้ง), T1-T3 (8 ครั้ง), T4-T3 

(8 ครั้ง), T3-T3 (7 ครั้ง), T3-T5 (5 ครั้ง) 

 ในทิศทางขึ้น หากพิจารณาเฉพาะวรรณยุกต์ที่ได้รับการคัดสรรในทิศทางขึ้นสูงสุด (จากตารางก่อนหน้านี้) 

พบคู่วรรณยุกต์ที่ปรากฎสูงสุด ขั้นคู ่2-3 ได้แก ่T1-T1 (18 ครั้ง) , T1-T3 (9 ครั้ง), T3-T3 (7 ครั้ง) ขั้นคู ่4-8 ได้แก ่

T2-T1 (5 ครั้ง), T3-T4 (3 ครั้ง), T2,T4 (4 ครั้ง), T3-T5 (2 ครั้ง) 

 ในทิศทางลง หากพิจารณาเฉพาะวรรณยุกต์ที่ได้รับการคัดสรรในทิศทางลงสูงสุด (จากตารางก่อนหน้านี้) 

พบคู่วรรณยุกต์ที่ปรากฎสูงสุด ขั้นคู ่2-3 ได้แก ่T1-T1(17 ครั้ง), T3-T3 (9 ครั้ง), T4-T3 (6 ครั้ง), T4-T4 (5 ครั้ง) 

ขั้นคู ่4-8 ได้แก ่T4-T1(5 ครั้ง), T1-T2 (7 ครั้ง), T2-T3 (2 ครั้ง), T2-T2 (5 ครั้ง) T4-T2 (2 ครั้ง) 

 ผู้วิจัยยังได้สรุปข้อสังเกตเพิ่มเติมดังนี ้

1. ในการแปลเพลง ผู้แปลยึดความหมายและลีลาทำนองในการถ่ายทอดคำแปลเป็นหลัก โดยยึดหน่วยคำแปล

ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษ อย่างไรก็ตามหากโน้ตในเนื้อร้องต้นฉบับมีความหนาแน่นสูง และขับร้องด้วย

จังหวะเร็ว ผู้แปลอาจรวบหน่วยคำแปลสองหน่วยเป็นหน่วยเดียว ในทำนองเดียวกันเนื้อเพลงที่มีความ

หนาแน่นของตัวโน้ตต่ำ ผู้แปลอาจเลือกเพิ่มโน้ตเพื่อเพิ่มพื้นที่พยางค์รองรับมโนทัศน์คำในต้นฉบับได ้



 

 

2. เสียงท้ายของทำนองเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดการคัดสรรวรรณยุกต ์ เช่น ในทำนองที่ประกอบไปด้วย

โน้ต Tie (!"!) หากโน้ต Tie ที่ตามหลังเคลื่อนที่ลงต่ำกว่าโน้ตตั้งต้น มักส่งผลให้ผู้แปลคัดสรรวรรณยุกต์ที่

เคลื่อนที่ลงต่ำ (เช่น วรรณยุกต์เอก หรือ วรรณยุกต์โท) ในทำนองเดียวกัน หากโน้ต Tie ตำแหน่งหลังเคลื่อน

สูงขึ้น มักส่งผลให้ผู้แปลเลือกวรรณยุกต์สูงระดับเพิ่มขึ้น (เช่น วรรณยุกต์จัตวา) ข้อสังเกตนี้เป็นไปในทิศทาง

เดียวกันกับสัทลักษณะของภาษาไทยที่มักออกเสียงพยางค์สุดท้ายชัดเจนที่สุด ทำให้ท้ายเสียงมีความสำคัญ 

3. ผู้แปลคัดสรรวรรณยุกต์สูงระดับ เช่น วรรณยุกต์ตร ี (T4) หรือ วรรณยกุต์จัตวา (T5) มาใช้ในทิศทางทำนอง

ลง ขั้นคู ่3-4 ได้ ด้วยการนำวรรณยุกต์ตร ีหรือ วรรณยุกต์โทมาวางหน้าพยางค์ที่คัดสรร  ในทำนองเดียวกัน

วรรณยุกต์เอก (T2) ซึ่งเป็นวรรณยุกต์ต่ำระดับก็ได้รับการคัดสรรในทำนองทิศทางขึ้นบางกรณีด้วยการใช้

เสียงวรรณยุกต์เอกเป็นฐานเสียงด้วยเช่นกัน เป็นไปได้ว่าการซ้ำวรรณยุกต์เดิมติดต่อกันเป็นกลวิธีที่เอื้อให้

วรรณยุกต์สามารถเคลื่อนไปในทิศทางที่ขัดต่อสัทลักษณะของวรรณยุกต์นั้นๆ ได้ 

2. สรุปผลการวิเคราะห์จากการสัมภาษณ์ 

 ผู้แปลยืนยันสมมุติฐานของผู้วิจัยว่า “การแปลเพลงเพื่อการขับร้องต้องยึดความหมายและลีลาทำนองเป็น

หลักในการคัดสรรคำแปล ทั้งนี้ระยะห่างและทิศทางของขั้นคู่เป็นปัจจัยที่ช่วยกำหนดกรอบการสรรคำแปลให้มี

เสียงวรรณยุกต์สอดคล้องกับลีลาทำนองของต้นฉบับ” ผู้แปลได้ให้ข้อคิดเห็นว่าหากขั้นคู่กว้างมากจะมีอิทธิพลต่อ

การคัดสรรวรรณยุกต์มาใช้ในคำแปล เนื่องจากเสยีงวรรณยุกต์บางเสียงมีข้อจำกัดไม่สามารถนำมาวางบนทำนอง

เสียงบางประเภทได ้ยกตัวอย่างเช่น ในทิศทางลง การคัดสรรคำแปลด้วยวรรณยุกต์จัตวา (T5) ถือเป็นเรื่องที่ไม่พึง

กระทำและ “โหดร้าย” 

 อย่างไรก็ตามขั้นคู่และทิศทางขั้นคู่ไม่ใช่ปัจจัยในการคัดสรรคำแปลเพียงประการเดียว แต่ต้องพิจารณา

หน่วยคำแปลและเสียงวรรณยุกต์ที่จะใช้ไปพร้อมๆ กันด้วย ผู้แปลได้อธิบายว่ามนุษย์มีความจำในการรับรู้เสียงสั้น 

หากสัทลักษณะของคำแปลในแต่ละหน่วยเป็นที่ยอมรับ เมื่อนำหน่วยดังกล่าวมาเรียงกันได้ก็สามารถถ่ายทอดสาร

ได้แล้ว ยกตัวอย่างเช่น เนื้อร้อง “สวัสดีเธอจ๋า” บนทำนอง &=3À='b==S='U= สามารถแบ่งหน่วยคำออกเป็น 2 

หน่วยคือ “สวัสด”ี À='b และ “เธอจ๋า” =S='U= หากคำว่า “สวัสด”ีและคำว่า “เธอจ๋า” ขับร้องได้ไม่แปร่งหูบนหน่วย

ทำนองของตนเอง เมื่อนำหน่วยคำทั้งสองมาเรียงต่อกันก็สามารถถ่ายทอดสารให้แก่ผู้ฟังเข้าใจได้ตามธรรมชาติโดย

ไม่ต้องคำนึงระยะห่าง และ ทิศทางเสียงระหว่าง “ด”ี และ “เธอ” ซ่ึงเป็นเสียงวรรณยุกต์สามัญ (T1) เหมือนกัน 

 สิ่งที่ผู้แปลให้ความสำคัญคือเสียงของคำแปลที่ขับร้องออกมา หากเสียงไม่แปร่งจนเกินไป และเป็นที่

ยอมรับและเข้าใจได้ ก็ถือว่าบทแปลสามารถสื่อสารกับผู้ฟังได้แล้ว ผู้แปลพยายามรักษาคำแปลในเนื้อร้องเดียวกัน

ให้เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เนื้อร้องในท่อนฮุค (Chorus) และ ประโยคหลักของเพลงที่ปรากฎซ้ำไปซ้ำมา 

อย่างไรก็ตามบางครั้งทำนองในท่อนดังกล่าวอาจเปลี่ยนไป หากใช้คำแปลเดิมอาจมีลักษณะเสียงที่ไม่เข้ากันกับ

ทำนอง ผู้แปลจะพิจารณาว่าเสียงนั้นแปร่งเพี้ยนมากหรือไม่ มีคำพ้องเสียงที่อาจะสร้างความคลาดเคลื่อนทาง

ความหมายได้หรือไม่ หากไม่มากนัก ผู้แปลจะคงบทแปลเดิมเพื่อรักษาความหมายของเนื้อร้องในต้นฉบับ เนื่องจาก

เชื่อว่าผู้ฟังได้รับฟังเนื้อร้องครั้งแรกไปแล้ว หากเสียงแปร่งไปบ้าง ผู้ฟังก็ยังคงเข้าใจสารดังกล่าวอยู ่

 เมื่อสอบถามเรื่องการคัดสรรเสียงวรรณยุกต์ต่างๆ จากผู้แปล พบว่าผู้แปลจัดกลุ่มเสียงวรรณยุกต์ไว้ดังนี ้ 



 

 

1. วรรณยุกต์สามัญ(T1) จัดเป็นวรรณยุกต์เสียงกลางๆ  

2. วรรณยุกต์เอก(T2) จัดเป็นวรรณยุกต์เสียงต่ำ 

3. วรรณยุกต์โท(T3) จัดเป็นเสียงสูงก็ได ้ต่ำก็ได ้ เป็นวรรณยุกต์ที่มีประโยชน์มาก ผู้แปลนิยมใช้ในรอยต่อของ

ใจความ เช่น คำว่า “ไม่” คำว่า “ก”็ 

4. วรรณยุกต์ตร ี (T4) จัดเป็นวรรณยุกต์เสียงสูง โดยช่วงท้ายเสียงสามารถเอื้อนขึ้นสูงหรือต่ำลงอีกได ้ เช่น คำ

ว่า “ฟ้า” สามารถเอื้อนท้ายเสียงให้สูงขึ้น หรือ ต่ำลงได้อีกตามไสตล์การขับร้อง 

5. วรรณยุกต์จัตวา(T5) จัดเป็นเสียงสูง หรือต่ำในกรณีที่ต้องการเอื้อนเสียง แต่เป็นวรรณยุกต์ที่ใช้ยาก 

 เมื่อทำนองเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดิม ผู้แปลจะพิจารณาใช้วรรณยุกต์เสียงเดียวกันทั้งหมดก่อน แต่หาก

ปัจจัยทางความหมายไม่เอื้ออำนวย จะอาศัยเสียงวรรณยุกต์ที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น กลุ่มวรรณยุกต์เสียงสูง 

ได้แก ่ตรี (T4) จัตวา(T5) โท(T3) กลุ่มวรรณยุกต์เสียงต่ำ ได้แก ่เอก(T2) โท (T3) หรือ กลุ่มวรรณยุกต ์สามัญ(T1) 

โท(T3) ข้อค้นพบนี้สอดคล้องกับคู่วรรณยุกต์ที่ปรากฎในงานวิจัยว่า T3-T1, T1-T2, T1-T3, T4-T3, T3-T5 เว้นแต่

ว่างานวิจัยมิได้จัดกลุ่มคู่วรรณยุกต์มากกว่า 2 ตัว เนื่องจากเป็นการคำนวณความถี่จากโน้ตตั้งต้นไปยังโน้ตตัวถัดไป

เพียง 2 ตัวเท่านั้น ข้อคิดเห็นจากผู้แปลจึงเป็นข้อค้นพบที่เติมเต็มการวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  

 ในทิศทางขึ้น ผู้แปลให้คำแนะนำว่า หากระยะห่างขึ้นคู่ใกล้เคียงกันมาก สามารถใช้วรรณยุกต์ได้ทุกเสียง

ตราบใดที่เสียงวรรณยุกต์ดังกล่าวเอื้อต่อการขับร้อง แต่หากขั้นคู่กว้างผู้แปลจะพยายามคัดสรรคู่วรรณยุกต์ที่มี

ระดับเสียงแตกต่างกันเช่น สามัญ-ตรี (T1-T4) หรือ เอก-ตรี (T2-T4) ข้อสังเกตนี้สอดคล้องกันกับคู่วรรณยุกต์ที่สรุป

ไว้จากขั้นคู ่4-8 (T2-T4 )และ ยืนยันข้อค้นพบว่ายิ่นขั้นคู่มีระยะห่างมากเท่าใด วรรณยุกต์ตรียิ่งมีบทบาทและได้รับ

การคัดสรรมากขึ้นเท่านั้น 

 ในทิศทางลง ผู้แปลให้ความเห็นคล้ายคลึงกันกับทิศทางขึ้นว่า หากระยะห่างขั้นคู่ใกล้เคียงกันมาก 

สามารถใช้วรรณยุกต์ได้ทุกเสียงตราบใดที่เสียงวรรณยุกต์ดังกล่าวเอื้อต่อการขับร้อง แต่หากขั้นคู่กว้าง ผู้แปลมักจะ

ให้ทำนองที่อยู่ในทิศทางลงจบด้วยวรรณยุกต์เอก หรือ สามัญ ข้อคิดเห็นนี้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ของผู้วิจัย

ว่า วรรณยุกต์เอก (T2) มักเป็นวรรณยุกต์ทีไ่ด้รับการคัดสรรมากที่สุดในทิศทางลง และสอดคล้องกับคู่วรรณยุกต์ใน

ทิศทางลง ได้แก ่T4-T1, T1-T2, T2-T2, T4-T2 

 ผู้แปลยังได้แบ่งปันเทคนิคที่ตนค้นพบจากประสบการณ์การทำงานว่า สามารถใช้เสียงวรรณยุกต์ที่มีสัท

ลักษณะในทิศทางตรงกันข้ามกับทิศทางทำนองได ้หากขั้นคู่ไม่กว้างเกินไป และ หน่วยคำที่ตามมาภายหลังมีระดับ

เสียงที่ต่ำกว่า และ เป็นหน่วยคำใหม่พอดี  ยกตัวอย่างเช่น ในเพลง Mother Knows Best เนื้อร้อง “เพราะ รัก ลูก 

เสมอ ” (T4, T4, T3, T2, T5) สามารถขับร้องบนทำนอง  &è4F=äD=ãC=B==I= ได้เนื่องจาก “เพราะรักลูก” &è4F=äD=ãC 
เปน็หน่วยคำก้อนเดียวกัน มีคำว่า “สะ” /sà/ (จาก“เสมอ”B==I=) มารองรับเป็นหน่วยคำถัดไป   คำว่า “สะ” ออก

เสียงด้วยวรรณยุกต์เอก(T2) อันเป็นวรรณยุกต์เสียงต่ำ และวางอยู่บนโน้ตเสียงต่อพอด ี จึงทำให้สามารถใช้เสียง

วรรณยุกต์ตร(ีคำว่า “รัก” /rák/) ปรากฎในทำนองทิศทางลงได ้ข้อค้นพบนี้ช่วยสร้างความกระจ่างต่อผู้วิจัยว่าเพราะ

เหตุใดวรรณยุกต์ตรีจึงนำมาวางในทิศทางลงได ้



 

 

 นอกเหนือจากประเด็นการคัดสรรวรรณยุกต์กับทิศทางทำนองและพิสัยขั้นคู่แล้ว ผู้แปลยังให้ความเห็น

เรื่องเทคนิคในการแปลเพลงเพื่อการขับร้องดังต่อไปนี ้

 ผู้แปลให้ความเห็นว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่มีจังหวะจะโคน อาศัยอวัยวะปากในการเปล่งเสียงมากกว่า

ภาษาอังกฤษ การรวบคำแปลในพยางค์ที่มีความถี่ของตัวโน้ตสูงจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำ แต่หากพยางค์ไม่เพียงพอต่อ

การถ่ายทอดมโนทัศน ์ ผู้แปลมักจะคัดสรรคำแปลที่มีลักษณะเสียงอ่านเป็นประวิสัญชนีย ์ เนื่องจากการผู้ผลิต

ชาวต่างชาติอาจไม่เห็นด้วยกับการเพิ่มพยางค์เพราะมีกรอบพยางค์ที่เคร่งครัด 

 ผู้แปลให้ความเห็นเรื่องโน้ต Tie แตกต่างจากที่ผู้วิจัยได้ตั้งข้อสังเกตไว ้ กล่าวคือ ท้ายเสียงของโน้ตไม่ได้

เป็นปัจจัยหลักในการคัดสรรวรรณยุกต ์ แต่ให้พิจารณาว่าพยางค์ใดเป็นพยางค์สำคัญและได้รับน้ำหนักมากที่สุด 

แล้วแปลพยางค์ดังกล่าวด้วยวิธีปกต ิ ยกตัวอย่างเช่น โน้ตที่มีการเอื้อนเสียงยาวหลายพยางค์ (Vocal Runs หรือ 

Melismas) พยางค์แรกมักมีน้ำหนักมากกกว่าพยางค์อื่นๆ ผู้แปลจะสรรคำแปลในวิธีการเดียวกันกับการคัดสรรคำ

แปลในโน้ตตัวปกต ิ ส่วนพยางค์เอื้อนต่อๆ มา ผู้ขับร้องจะเป็นผู้ถ่ายทอดเสียงตามไสตล์การขับร้องของแต่ละคน 

อย่างไรก็ตาม ผู้แปลได้ให้ความเห็นว่าหากเป็นเพลงประกอบละครเวที ผู้แปลอาจเลือกแปลโน้ตเอื้อนแต่ละตัว เป็น

คำๆ ไปก็เป็นได ้  แต่เทคนิคนี้ไม่เอื้อต่อการแปลเพลงเพื่อขับร้องประกอบภาพยนตร์เนื่องจากจำนวนพยางค์จำกัด 

และผู้ควบคุมการผลิตในต่างประเทศเคร่งครัดเรื่องจำนวนพยางค์ที่ใช้ในการขับร้องมาก อย่างไรก็ตามเมื่อกล่าวถึง

โน้ตเอื้อนในพยางค์สั้นๆ อาทิ =T*=E= หรือ =E*=T= ผู้แปลกล่าวว่าให้พิจารณาลักษณะในการเคลื่อนที่ของทำนอง
ดังกล่าวว่าเป็นเช่นไร เชน่ โน้ตที่เคลื่อนที่ขึ้นแล้วลง อาจเลือกวรรณยุกต์โท (เช่น คำว่า “ถ้า”) หรือ อาจใช้เสียง

วรรณยุกต์ตร ี(T4) ที่มีการไถเสียงลงต่ำในช่วงท้ายก็เป็นได ้

 โดยสรุป ผู้แปลเน้นย้ำว่าเสียงร้องที่ผู้ฟังได้ยินเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด เนื่องจากเป็นสิ่งที่ผู้ฟังได้ยิน และ ผู้

ขับร้องมีบทบาทสำคัญในการช่วยเอื้อนเสียงในคำแปลให้เป็นไปตามธรรมชาติของวรรณยุกต์ไทยเป็นอย่างยิ่ง 

บางครั้งผู้แปลยอมสรรวรรณยุกต์ที่ไม่เหมาะสมมาใช้ในทำนองที่ทำให้วรรณยุกต์แปร่งเพี้ยนบ้างเล็กน้อย เนื่องจาก

ต้องการเอ้ือพ้ืนท่ีให้แก่ความหมายของเพลง หากผู้แปลเข้าใจสารดังกล่าวก็ถือว่าสามารถถ่ายทอดสารให้แก่ผู้ฟังได้แล้ว  

 

อภิปรายผลการวิจัย 

การสัมภาษณ์กับผู้แปลทำให้ผู้วิจัยเห็นว่าตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อการคัดสรรคำแปลมิได้มีเพียงทิศทางขั้นคู ่และ ขั้นคู่

เพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงปัจจัยทางภาษาในเชิงอรรถศาสตร์และวากยสัมพนัธ์ เช่น เรื่องหน่วยคำ จำนวนพยางค์ 

หรือ ปัจจัยภายนอกอย่างบทบาทของผู้ขับร้องที่ช่วยให้บทแปลสามารถถ่ายทอดออกมาได้อย่างมีอรรถรส ผู้วิจัยที่

สนใจศึกษาการแปลเพลงอาจเลือกศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบภาษาอื่นๆ เสียงสระ เสียงพยััญชนะ 

กับ องค์ประกอบอื่นๆในบทเพลง หรือ เลือกศึกษากลวิธีการแปลเพลงในมุมมองอื่นๆ เช่น การถ่ายทอดสัมผัสเพลง 

หรือ การถ่ายทอดจำนวนพยางค์เพื่อเสาะหาความสัมพันธ์บางประการอันเป็นประโยชน์ต่อผู้แปลตัวบทประเภท

เพลงขับร้องต่อไป อนึ่ง บทเพลงประเภทอื่นๆ เข่น บทเพลงประกอบละครเวที หรือ บทเพลงเพื่อศาสนา ก็เป็น

ต้นฉบับอีกประเภทที่ผู้วิจัยอื่นๆ อาจเลือกคัดสรรมาทำการวิจัยได ้  
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