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คำสำคัญ: ดนตรีดั๊บ / ดนตรีสังเคราะห / การประพันธดนตรี
!   ณัฐพล ดีคำ: การประพันธเพลงรวมสมัยจากแนวความคิดของดนตรีดั๊บ อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ: อ.ดร.โณทัย นิติพน และ อ.ดร.Jean-David, Stephane Caillouet. 82 หนา.

! ในยุคปจจุบันการเจริญเติบโตทางดานเทคโนโลย ี วิทยาศาสตรหรือแมกระทั่งดาน
คอมพิวเตอร ทำใหแนวคิดและทัศนคติของผูวิจัยในการสรางงานประพันธดนตรีมีความเปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ทั้งในดานเทคนิคการประพันธ การเลือกใชเครื่องดนตรี และแนวคิดในการสรางบท
ประพันธ ซึ่งสงผลใหแนวดนตรีมีความหลากหลายมากขึ้น โดยผูวิจัยไดศึกษาหลักการทำงานและรับรู
การบิดเบือนของเสียงในดนตรีดั๊บ และนำมาตีความเปนแนวทางในการประพันธเพลงโดยทำการ
วิเคราะหบทประพันธ 3  บทที่สรางสรรคโดยผูวิจัย ไดแก ผลงานบทประพันธเพลง ละ, 88888888 
และดรีม โดยทดลองจากการนำแนวคิดหลักจากการทำงานและการปรุงแตงดัดแปลงเสียงใน ดนตรี
ดั๊บ มาเชื่อมโยงกับเทคนิคการประพันธ ไดแก 1. การจำลองการสะทอนของเสียง (Reverb) ใน
ลักษณะตางๆโดยการบิดเบือนจากความสมจริง 2. การจำลองเสียงกอง (Echoes) จากที่เสียงซึ่ง
เปนตนกำเนิด เสียงกองและเสียงสะทอนกลับเปน กระบวนจังหวะ 3. การจำลองเสียงเสมือนจริงที่
เปลงออกมาหลังจากเสียงจริงสิ้นสุดโดยลักษณะการหนวงของเวลา (Delays) 4. การกำหนดตำแหนง
เสียงเครื่องดนตร ี (Spatialisation) ไปอยู ณ จุดที่ตองการเพื่อสรางมิติเสียงและการสรางสมดุลของ
เวทีเสียง (Sound Stage) ใหไดรับรูถึงเครื่งดนตรีที่ใหความถี่หนักหรือความถี่ต่ำเปนการจัดวาง
ตำแหนงของเสียง 5. การวนหรือการทำซ้ำ (Loop) ของกระบวนจังหวะในลักษณะตางๆอยาง
สม่ำเสมอ  6. การกรองเสียง  (Filter) ในลักษณะตางๆเชนเสียงพรามัว เสียงเบลอ  เสียงชัด เสียงแตก 
และในชวงสุดทายของงานวิจัย ผูวิจัยนำเสนอแนวทางในการประพันธเพลง ธรรมชาติสังเคราะห ซึ่ง
เปนการรวบรวมเทคนิคจากบทประพันธที่ไดทดลองเทคนิคในบทประพันธ 3  บทมาประยุกตใช รวม
กับเทคนิคการดัดแปลงเสียงของดนตรีดั๊บ

สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา                                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร   
ลายมือชื่อนักศึกษา ...................................................................                        ปการศึกษา 2555 
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 1.................................. 2......................................

ง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52701323: MAJOR: MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT (MUSIC COMPOSITION) 
KEY WORD: DUB MUSIC / ELECTRONIC MUSIC /  COMPOSITION
! ! NUTTHAPOL DEEKUM: FROM DUB MUSIC TO  NEW COMPOSITION: AN 
EXPERIMENT IN FUSION. THESIS  ADVISORS: ANOTHAI NITIPHON, Ph.D AND JEAN-DAVID, 
STEPHANE CILLOUET, Ph.D 82 pp.

! In the present, the growth of technology, science and computer make the 
research idea change and difference from old researcher. There are various 
development of writing  music. Most of composer try to write a new music sound 
including making sound format. Music that is written in  dub style (called dub music) 
makes it's colorful. This is the reason that make dub music different from acoustic 
music. Therefore, it brings us to this research. In this research, the principal and 
sound distortion format of dub music are studied. Three songs that used in this 
experiment are La, 88888888  and Dream. They are the songs which try to used dub 
technique.
! 1. Reverb
! 2. Echoes
! 3. Delays
! 4. Spatialisation
! 5. Loop
! 6. Filter
! In the last section of research, I present methodology to compose music 
“Natural Synthetic” by apply the composition technic from 3 experimental pieces of 
mine include the idea of composition from dub music
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กิตติกรรมประกาศ

! บทประพันธเพลง ธรรมชาติสังเคราะห เปนบทประพันธสำหรับ ฟลูต 2ไวโอลิน วิโอลา 
2เชลโล และการปรับแตงดัดแปลงเสียงในการบรรเลง ผูวิจัยไดรับการอนุเคราะหจากทานอาจารย
หลายทาน ที่ไดเสียสละเวลาอันมีคาอยางมากเพื่อใหความรู ใหคำปรึกษา และคำแนะนำตาง ๆ ดังนั้น
ผูวิจัยจึงถือโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณทานอาจารยมา ณ ที่นี้
! อาจารย ดร. อโณทัย นิติพน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูที่ใหความรูที่มีคายิ่ง อีก
ทั้งยังเสียสละเวลาอันมีคาเพื่อใหคำปรึกษาชวยเหลือในทุกดานตั้งแตผูวิจัยเริ่มคนควาศึกษาขอมูล

ดนตรีดั๊บ จนกระทั่งการสรางสรรคบทประพันธเพลงบทนี้เสร็จสมบูรณ
! อาจารย ดร. Jean-David, Stephane Caillouet. อาจารยที่ใหความรู และคำแนะนำ
ด ี  ๆ ที่มีคายิ่ง อีกทั้งยังเสียสละเวลาเพื่อใหคำปรึกษาชวยเหลือในทุกดาน ทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน ตั้งแตผูวิจัยเริ่มคนควาศึกษาขอมูลดนตรีดั๊บ จนกระทั่งการสรางสรรคบทประพันธเพลงบท
นี้เสร็จสมบูรณ

! ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดน  อยูประเสริฐ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ผูที่ใหทั้งความรู 
และคำแนะนำตาง ๆ อันมีคายิ่งแกผูวิจัย
! อาจารย ดร. จิรเดช เสตะพันธุ กรรมการสอบวิทยานิพนธ ผูที่ใหทั้งความรู และคำ
แนะนำตาง ๆ อันมีคายิ่งแกผูวิจัย
! นายวีระศักดิ์ งามวงศรณชัย ผูที่ใหความรูและคำแนะนำดี  ๆ ที่มีคายิ่ง อีกทั้งยังเสีย
สละเวลาเพื่อใหคำปรึกษาชวยเหลือในทุกดาน ตั้งแตผูวิจัยเริ่มคนควาศึกษาขอมูลดนตรีดั๊บจนกระทั่ง
การสรางสรรคบทประพันธเพลงบทนี้เสร็จสมบูรณ

! นายนิธิ จันทรชมเชย ผูที่ใหคำแนะนำดีๆเสมอ อีกทั้งยังเสียสละเวลาเพื่อใหคำปรึกษา
ชวยเหลือในทุกดาน ตั้งแตผูวิจัยเริ่มคนควาศึกษาขอมูลดนตรีดั๊บจนกระทั่งการสรางสรรคบทประพันธ
เพลงบทนี้เสร็จสมบูรณ

! นอกจากนั้นผูวิจัยขอถือโอกาสนี้ขอบคุณนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทที่ไดให

ความชวยเหลือในทุกดานระหวางที่ผูวิจัยกำลังศึกษาและคนควาแนวทางในการทดลองการประพันธ
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