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  บทเพลงเดอะไรท์ออฟสปริง (The Rite of Spring) ประพันธ์โดยอิกอร์ สตราวินสกี 
(Igor Stravinsky) ท่ีออกแสดงครั้งแรกในปี 1913 เป็นบทเพลงท่ีสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับ      
แนวทางการประพันธ์เพลงในศตวรรษท่ี 20 เป็นอย่างมาก รวมท้ังยังมีอิทธิพลต่อการสร้างงานของ 
นักดนตรีแจ๊สอีกหลายท่าน อาทิเช่น คริส พอตเตอร์ (Chris Potter) ดิซซี กิลเลสปี (Dizzy 
Gillespie) ฮิโรมิ อุเอฮาระ (Hiromi Uehara) ชาร์ลี พาร์คเกอร์ (Charlie Parker) ริค มาร์กิตซา 
(Rick Margitza) และเฮอร์บี แฮนคอค (Herbie Hancock) ในผลงานวิจัยชิ้นนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษา
แนวทางของการประยุกต์ใช้เทคนิคการประพันธ์ท่ีใช้ในเพลงเดอะไรท์ออฟสปริง ในงานประพันธ์
ดนตรีแจ๊ส และได้นําเอาเทคนิคเหล่านั้นมาใช้เพ่ือการประพันธ์บทเพลงใหม่ โดยได้ทําการศึกษา
เทคนิคในการประพันธ์ในหัวข้อของ 
 1) การผสมผสานเครื่องดนตรีท่ีปกติเป็นท่ีนิยมเฉพาะดนตรีคลาสสิกมาใช้ในวงดนตรีแจส๊ 
 2) การเปลี่ยนแปลงเนื้อเสียงดนตรีอย่างฉับพลัน (Stratification)  
 3) การใช้อัตราจังหวะแบบไม่คงท่ี (Irregular Meter) 
 4) การใช้กุญแจเสียงท่ีแตกต่างกันในเวลาเดียวกันหรือโพลิโทนาลิตี (Polytonality)  
 5) การใช้เทคนิคออสตินาโต (Ostinato)       
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 Igor Stravinsky’s orchestral piece “The Rite of Spring” shook the world during 
its first performance in 1913.  It subsequently opened the door for many of the 
radical changes that took place in the musical landscape of the 20th century, both 
aesthetically and in terms of the compositional techniques used. This piece of music 
also influenced many jazz musicians such as Chris Potter, Dizzy Gillespie, Hiromi 
Uehara, Charlie Parker, George Gershwin, Rick Margitza and Herbie Hancock, Who 
often adopted aspects of Stravinsky’s seminal work into their music.  In this research, 
a selection of techniques from Igor Stravinsky’s “The Rite of Spring” will be studied. 
The influence of those techniques on specific works by jazz musicians will also be 
analysed. The researcher will then experiment with those techniques by applying 
them to his own compositions. The composition techniques used for analysis in this 
study are: 
 1) The combination of orchestral instruments within the context of jazz ensemble  
 2) Stratification technique  
 3) Irregular meters 
 4) Polytonality 
 5) Ostinato. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 งานประพันธ์ชุดเพลง การเดินทาง ชุดนี้สําเร็จได้ด้วยคําแนะนําจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน 
ซ่ึงได้สละเวลาอันมีค่าให้คําปรึกษา คําแนะนําและความรู้เหล่านั้นได้ก่อให้เกิดบทประพันธ์เพลงนี้
ข้ึนมา ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิมา ณ ท่ีนี้ 
 ดร.อโณทัย นิติพน และ ดร.Jean-David Caillouët อาจารย์ท่ีปรึกษา ผู้ให้คําปรึกษา 
ความรู้ ความช่วยเหลือและโอกาส จนสามารถทําให้งานประพันธ์ชุดเพลงนี้เสร็จสมบูรณ์ 
 ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ และ ดร.จิรเดช เสตะพันธุ กรรมการคุมสอบวิทยานิพนธ์ ผู้ ซ่ึงให้
คําแนะนําเก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
 อาจารย์วุฒิชัย เลิศสถากิจ ผู้ให้คําปรึกษาทางด้านข้อมูล ความรู้ในการค้นคว้า ถ่ายทอด
ประสบการณ์ ตลอดจนคําแนะนําอันมีค่า 
 อาจารย์ทุกท่านในคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร สําหรับการให้คําปรึกษา
เก่ียวกับการเขียนวิทยานิพนธ์ 
 คุณพ่อคุณแม่ และครอบครัว สําหรับการทุกสิ่งทุกอย่างท่ีมอบให้ในชีวิต 
 อาจารย์นันทพงศ์ ชูอรุณ สําหรับก้าวแรกในดนตรีของผู้วิจัย 

เพ่ือน พ่ี และน้อง ทุกท่าน สําหรับกําลังใจท่ีมีมาเสมอ 
 คุณสุพัด ทองฉวี สําหรับการช่วยเหลือค้นคว้าข้อมูลในห้องสมุด 
 คุณณัฐธยาน์ นันทิสิงห์ สําหรับการช่วยเหลือทางด้านเอกสาร การดําเนินเรื่องเก่ียวกับ
วิทยานิพนธ์ 
 พนักงานทุกท่านในคณะดุริยางคศาสตร์สําหรับการช่วยเหลือทุกอย่าง 
 คุณวีระศักด์ิ งามวงศ์รณชัย และคุณณณิก ตันศรีสกุล ท่ีร่วมกันทําวิทยานิพนธ์ ช่วยเหลือ 
แนะนํา และให้คําปรึกษากันมาตลอด 
 นักดนตรี นักประพันธ์เพลงทุกท่าน สําหรับแรงบันดาลใจในการศึกษา และการสร้างสรรค์
ผลงานทางดนตรี 
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