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วิทยานิพนธฉบับน้ีมีวัตถุประสงค เพื่อสรางงานประพันธดนตรีที่มีแนวคิดมาจากการ
วิเคราะหบทประพันธและวรรณกรรมเรื่องสั้น “ตํานานเมฆ” โดยมีแรงบันดาลใจจากการศึกษา
ปรากฏการณและประเภทของกลุมเมฆ และมีจุดประสงคที่จะทดลองประยุกตเอาการนําเสนอ
ทางดานดนตรี ไปใชกับการสื่อสารองคความรูทางดานวิทยาศาสตรใหกับเยาวชนและผูสนใจ ผูวิจัยมี
กระบวนการในการตีความนิทาน  

ผูวิจัยเลือกลักษณะการตีความเปน 4 แบบ คือ 1. ตีความการบรรยายเรื่องราว 
เหตุการณ ดวยเสียงเครื่องดนตรีตาง ๆ ตามกลุมของระดับเสียง (Pitch) ที่เลือกไวสําหรับแตละทอน
เพลง  2. ตีความจากเสียงรองของตัวละครสัตวในเรื่อง ดวยการสมมุติเสียงสัตวตามจินตนาการจาก
เสียงเด็กๆ  3. ตีความเสียงของบรรยากาศสถานที่ในเรื่องราวดวยการออกแบบเสียง (Sound 
Design) และ 4. ตีความกระบวนการในการเลาเรื่องโดยใชเสียงพูดของเด็ก  

สําหรับกระบวนการประพันธ ผูวิจัยไดใชแนวการประพันธดนตรีที่ผสมผสานเสียงของ
กลุมเครื่องดนตรี เสียงสังเคราะห และเสียงที่บันทึก (เสียงของธรรมชาติและเสียงของเด็ก) โดยผาน
กระบวนการจัดวางและดัดแปลงเสียง โดยคํานึงถึงการสะทอนภาพของนิทาน การสรางใหผูฟงรับรูถึง
จินตนาการของเรื่องราว 

ผูวิจัย มีจุดประสงคที่จะสรางงานประพันธทางดานดนตรี ที่มีมิติของการเปนสื่อกลางใน
การสื่อสารองคความรูในดานอื่น ๆ ซึ่งในกรณีน้ีคือองคความรูทางดานเมฆ โดยการจัดแสดงผลงาน 
จะทํารวมกับนิทรรศการในหัวขอเรื่องเมฆ พรอมกับการบรรยายทางวิทยาศาสตร และการแสดง
ดนตรีประกอบนิทาน ทั้งน้ีเพื่อเปนการทดลองในการที่จะนําเอาความรูทางดานดนตรี ไปประยุกตให
เกิดประโยชนกับการศึกษาของเยาวชน 
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 This research aims to compose a musical composition from a collection of 
short stories called “Cloud Tales”. The inspiration behind the composition comes 
from the study of the phenomenon of cloud formation. The other aim of this 
research is to present scientific knowledge about clouds musical through a 
experience. 
 To adapt the tales to musical composition, the researcher employed 
develops four kinds 4 methods: 1) Transformation of the narration in the tales using 
different sounds of different musical instruments according to the appropriate pitch of 
each 2) Transformation of the cry of animals in the tales using children’s voice          
3) Transformation of the scenes in the tales by sound design 4) Transformation of the 
written tales using children’s voice. 
 In the composition, the researcher uses the sounds of different musical 
instruments, synthetic sounds, recorded sounds of nature and the voices of children. 
These sounds are adapted and carefully placed in the composition in order to depict 
the scenes from the tales. 
 The researcher intends for to be a musical composition that a 
communicate knowledge to fields outside music; in this case, the knowledge about 
clouds. The performance, which includes music and storytelling, will be held along 
with a cloud-themed exhibition and lecture. The performance is regarded as an 
experiment in applying the knowledge of music to children’s learning. 
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บทประพันธเพลง  Cloud Legend   เปนบทประพันธสําหรับประกอบเรื่องราววรรณกรรม
เรื่องสั้น “ตํานานเมฆ”น้ีสําเร็จไดดวยคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิหลายทาน ซึ่งไดสละเวลาอันมีคายิ่ง โดย
ทุกทานใหคําปรึกษาแนะนําเทคนิคการประพันธเพลง และการปรับแตงออกแบบเสียงตาง จๆนเปนชิ้นงาน
ทีส่รางสรรคผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยและผูทรงคุณวุฒิทุกทานมา ณ ที่นี้  

อาจารย ดร.อโณทัย  นิติพน  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูที่ใหความรู และคําแนะนําดี ๆ 
ที่มีคาย่ิง  อีกทั้งยังเสียสละเวลาเพ่ือใหคําปรึกษาชวยเหลือในทุกดานต้ังแตผูวิจัยเริ่มคนควาศึกษา 
จนกระทั่งการสรางสรรคบทประพันธเพลงบทน้ีเสร็จสมบูรณ 

อาจารย ดร.Jean-David,StephaneCaillouet. อาจารยผูใหความรู และคําแนะนําดาน
เทคนิคการปรับแตงและออกแบบเสียงไดอยางดี  อีกทั้งยังเสียสละเวลาเพ่ือใหคําปรึกษาชวยเหลือในทุก
ดานจนกระทั่งการสรางสรรคบทประพันธเพลงบทน้ีเสร็จสมบูรณ 

อาจารย ดร.จิรเดช  เสตะพันธุ  กรรมการสอบวิทยานิพนธ  ผูที่ใหทั้งความรู และคําแนะนํา
ตาง ๆ อันมีคายิ่งแกผูวิจัย 

อาจารย ดร.เดน  อยูประเสริฐ  กรรมการสอบวิทยานิพนธ  ผูที่ใหทั้งความรู และคําแนะนํา
ตาง ๆ อันมีคายิ่งแกผูวิจัย 

ขอขอบคุณครอบครัวของผูวิจัย  เด็กหญิงพิรยา พิกุลหอม และเด็กชายพงศธร พิกุลหอม และ
ทุกคนในครอบครัวที่คอยชวยเหลืองานตางๆ และเปนกําลังใจใหเสมอมา 

นอกจากน้ันผูวิจัยขอถือโอกาสน้ีขอบคุณเพ่ือน ๆ และนองๆ นักศึกษาปริญญาโทที่ใหความ
ชวยเหลือในทุกดานระหวางที่ผูวิจัยกําลังศึกษาและคนควาแนวทางในการทดลองการประพันธเพลง
สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา  คณะดุริยางคศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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