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วิทยานิพนธนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือประยุกตใช L-System ในการประพันธดนตรีไทยหรือ

เพลงไทยเดิม โดยเปรียบเทียบหารูปแบบของ L-System ที่สามารถใชในการประพันธเพลงจากเพลง
ไทยเดิมใน 5 กลุมสําเนียงคือ กลุมสําเนียงเขมร กลุมสําเนียงแขก กลุมสําเนียงจีน กลุมสําเนียงพมา
และกลุมสําเนียงลาว และเปรียบเทียบหารูปแบบของ L-System ที่สามารถใชในการประพันธเพลง
ไทยเดิม การวิจัยไดแบงออกเปน 3 ขั้นตอน เริ่มจากการศึกษาเพลงไทยเดิม 5 กลุมสําเนียงและ
ลักษณะที่ใชในการบงบอกถึงความแตกตางของแตละกลุมสําเนียง จากนั้นทําการออกแบบ L-System 
ที่ใชในการแตงเพลงไทยเดิม ขั้นตอนสุดทายคือการวัดประสิทธิภาพของวิธีการประยุกตใช L-System 
ในการแตงเพลงไทยเดิมโดยพิจารณาจากลักษณะของเพลงไทยเดิมและการจําแนกเพลงไทยเดิมตาม
สําเนียง 

ผลของการวิจัยแสดงใหเห็นวา เม่ือนําเพลงที่ไดจากการประยุกตใช L-System กับ
ลักษณะเพลงไทยเดิมคือ รูปแบบจังหวะ ลูกตกและจังหวะตก และอัตราสวนโนตตอตําแหนง มาทํา
การจําแนกกลุมเพลงไทยเดิมตามสําเนียงไดคาความถูกตองของการจําแนก 87 % ซึ่งแสดงใหเห็นวา 
L-System สามารถประยุกตเพ่ือนํามาใชในการแตงเพลงไทยเดิมตามสําเนียงได 
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This thesis aims to apply L-System for Traditional Thai music composition 
focusing on 5 groups of Traditional Thai music by the accent, which are Khmer accent 
group, Kag accent group, Chinese accent group, Myanmar accent group and Laos 
accent group. The varied L-System models are compared to find out the model 
which could be applied to compose Thai music by the accent. The research is 
divided into 3 stages. First, a study of the original 5 groups by accent to find features 
to indicate the differences of accents. Then, the design of the L-System used in 
composing Traditional Thai Music. The final step is the effectiveness measurement of 
the application of L-System in Traditional Thai music based on the characteristics of 
the original Traditional Thai music and the classification of Traditional Thai music by 
accent. 

The results of the research show that songs composed by L-System using 
rhythm patterns, Luk Tok with Jangva Tok, and Ratio note on position has 87% of the 
accuracy of Thai traditional music classification which proofs that the proposed L-
System could be applied to compose Thai traditional music by accent. 

ทคัดยอภาษาอังกฤษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Department of Computing         Graduate School, Silpakorn University 
Student's signature ........................................            Academic Year 2013 
Thesis Advisor s' signature …………………………………… 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
 

ฉ 
 

กิตติกรรมประกาศ 
ผูวิจัยตองขอขอบพระคุณ อาจารย ดร. วัสรา รอดเหตุภัย อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

ที่ใหคําปรึกษา คําแนะนํา ตลอดจนแนวทางในการทําวิจัย ใหสามารถสําเร็จลุลวงไดดวยดี 
ขอขอบพระคุณ อาจารย ดร. คทา ประดิษฐวงศ ประธานกรรมการ อาจารย ดร. สุนีย 

พงษพินิจภิญโญ กรรมการ และ อาจารย ดร. ยอดธง รอดแกว ผูทรงคุณวุฒิและกรรมการ ที่กรุณาให
คําแนะนําและตรวจสอบวิทยานิพนธ 

ขอขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และญาติพ่ีนองทุกคน ที่ไดคอยใหความชวยเหลือ เปน
กําลังใจ และคอยสนับสนุนมาโดยตลอด จนสามารถดําเนินการวิจัยจนสําเร็จลุลวงไดดวยดี 

ขอขอบพระคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ นองๆ และทุกๆ คนที่มีสวนชวยเหลือแกผูวิจัยไมวาในดาน
ใดก็ตาม 

สุดทายน้ีขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันที่ไดประสิทธิ์
ประสาทความรูใหแกผูวิจัย จนทําใหสามารถนําความรูที่มีมาใชในการดําเนินการวิจัยจนสําเร็จเปน
วิทยานิพนธฉบับนี้    ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง


