
 

 

ง 
 

52701310 :สาขาวชิาสังคีตวจิยัและพฒันา 
ค าส าคญั :  การประพนัธ์เพลง / อิเลคโทรอะคูสติค / อีสาน 
  ภทัรพงศ ์ ศรีปัญญา : จินตนาการอีสาน :  การเดินทางของเสียงผา่นพื้นท่ีและเวลา.  
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์  : อ.ดร.Jean-David, Stephane Caillouet และ อ.ดร.อโณทยั  นิติพน.  
67 หนา้. 
 

 งานวจิยัช้ินน้ี ผูว้จิยัไดน้ าเสนอกระบวนการในการสร้างบทประพนัธ์เพลง “ จินตนาการ
อีสาน ” ของผูว้จิยัเพื่อ สะทอ้นประสบการณ์ส่วนตวัท่ีมีต่อการรับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนใน
สังคมและวฒันธรรมของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่อดีต มาจนถึงปัจจุบนั ผา่นงานประพนัธ์ 
ท่ีสร้างข้ึนมาจากจินตนาการของผูว้จิยัท่ีถ่ายทอด ถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนกบัเสียง และพื้นท่ี
ของเสียง ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามเง่ือนไขของเวลา โดยท่ีผูว้จิยัไดเ้ร่ิมศึกษาวธีิการประพนัธ์จากการ
สร้างงานประพนัธ์เพลงเชิงทดลองข้ึนมา เพื่อศึกษาถึงแนวคิด และวธีิการในการสร้างงานประพนัธ์
ในรูปแบบอิเลคโทรอะคูสติค ท าใหผู้ว้จิยัไดแ้นวทางในการสร้างเสียง ใน 5 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
 1. การปรับเปล่ียนคุณลกัษณะของเสียง 
 2. การสังเคราะห์เสียง 
 3. การจ าลองพื้นท่ีของเสียง 
 4. การเปล่ียนผา่นระหวา่งเสียง 
 5. การเปล่ียนผา่นระหวา่งพื้นท่ีของเสียง 
 ผูว้จิยัไดใ้ชก้ระบวนการท างานกบัเสียงทั้ง 5 ลกัษณะน้ี น ามาสร้างงานประพนัธ์เพลง 
“จินตนาการอีสาน” ซ่ึงผูว้จิยัใหค้วามส าคญัไปท่ี การประยกุตใ์ชเ้ทคนิคในการประพนัธ์เพื่อให้
สอดคลอ้งกบั กระบวนการท างานกบัเสียง ทั้ง 5 ลกัษณะ และสามารถน าเอาเทคนิคและวธีิการ
เหล่าน้ี ไปต่อยอด เพื่อสร้างงานประพนัธ์เพลงช้ินต่อไปในอนาคตได ้
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 In this research, I am presenting the musical composition entitled "IMAGINARY 
ISAN" which draws on my own reflections about social and cultural changes in Northeast 
Thailand from the past to the present day. This composition illustrates the concepts of sound 
transformation and sonic space within the temporal paradigm. The research was conducted 
though sonic experiments exploring the ideas, aesthetics and methodologies of electroacoustic 
music. There are five main techniques used throughout the sonic experimentation presented here. 
There are: 
 1. Changing sound characteristic. 
 2. Sounds synthesis. 
 3. Creating sonic Spaces. 
 4. Transformation between sound. 
 5. Transformation between sonic space. 
 Those 5 lines of exploration are central to the composition "IMAGINARY ISAN” 
and the starting point of many future explorations. 
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กติติกรรมประกาศ 

 
 ขอกราบขอบพระคุณพ่อและแม่ท่ีใหก้ าเนิดและสนบัสนุนส่งเสริมในส่ิงท่ีผูว้จิยัไดท้  า

โดยตลอด 

 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.Jean-David, StephaneCaillouet ท่ีใหค้วามรู้และค าแนะน า 
ในการสร้างสรรคบ์ทประพนัธ์ ท่ีผูว้จิยัไดป้ระพนัธ์ข้ึนมา อีกทั้งยงัคอยแนะน าใหค้  าปรึกษาในการ
ท าวทิยานิพนธ์ จนออกมาส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดี  

 ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.อโณทยันิติพล ท่ีใหก้ารแนะน าใหค้  าปรึกษาในการท า
วทิยานิพนธ์ จนออกมาส าเร็จลุล่วงไปดว้ยดีอีกทั้งยงัใหโ้อกาสในการท างาน เพื่อใหผู้ว้ิจยัไดเ้ก็บ
เก่ียวประสบการณ์จากการท างานเพื่อน าไปใชใ้นชีวิตจริงได ้
 ขอขอบพระคุณ ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เด่น  อยูป่ระเสริฐ และ ดร.จิรเดช  เสตะพนัธ์ุ   
กรรมการคุมสอบวทิยานิพนธ์ ท่ีใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการเขียนวทิยานิพนธ์    
 และขอขอบคุณ เพื่อนพี่นอ้ง ปริญญาโททุกท่าน ท่ีใหค้  าแนะน า และคอยช่วยเหลือกนั
ตลอดเวลา 
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