
52701303 : สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา
คำสำคัญ :  การรับรู/ความสุข/สังคมไทยรวมสมัย/เสียง
!  ทศธิป  สูนยสาทร : ความสุขที่เปราะบางในสังคมที่สับสน : การปะตอการรับรูสวนบุคคลเกี่ยว
กับประเทศไทยรวมสมัย.  อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  : อ.ดร.อโณทัย  นิติพน.  61 หนา.

! จากการที่ผู วิจัยไดมองเห็นปญหาทัศนคติและคานิยมที่ลดทอนความสุขในสังคมไทยยุค
ปจจุบันอันมาจากความคิดและคานิยมหลากหลายเกิดขึ ้นในสังคมทั ้งแงบวกและแงลบ ในขณะที ่
วิทยาศาสตรในประเทศไทยมีความกาวหนาการใชการจัดการความรูตามรูปแบบวิทยาศาสตรมีการยอมรับ
มากขึ้น แตการแกปญหาที่มีในสังคมไทยในยุคปจจุบันไมอาจใชวิธีการทางวิทยาศาสตรจัดการไดทั้งหมดโดย
บางพื้นที่หรือบางกลุมสังคมยังคงไวซึ่งการใชความเชื่อดั้งเดิมเปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุมความคิด
ทางศาสนาและทางการเมืองที่ยังคงใชคานิยมและความเชื่อมากกวาการทดสอบและแกปญหาตามแบบ
วิทยาศาสตร เปนผลทำใหเกิดความคลุมเครือและแตกแยกกันในสังคมบางสวนขึ้น สิ่งเหลานี้ชี้ใหเห็นถึง
ปญหาที่กอตัวขึ้นซึ่งสงผลตอตัวตนการดำรงอยูของแตละคนถูกลดทอนลงไปทำใหเกิดความทุกขมากขึ้น 
ปญหามากมายเกิดขึ้นจากความแตกแยกทางความคิดหรือความเชื่อที่กอใหเกิดการแบงแยก โดยผูวิจัยมอง
เห็นประเด็นของความสุขที่เปราะบางในสังคมปจจุบันนี้ในหลากหลายปจจัย จึงมีความตองการนำเสนอแนว
ความคิดผานเนื้อหา 6 รูปแบบ ไดแก Experimental Music, Pop Song, Blog, Article, Short Film, 
Radio Program โดยใชรูปแบบของเทคนิคทางศิลปะที่เรียกวา “คอลลาจ(Collage)” โดยนำเอาความคิดใน
แตละประเด็นมาปะตอกันในแตละเนื้อหายอยโดยแตละตอนจะสะทอนถึงความสุขในมุมมองที่แตกตางกัน
ออกไปดังนี้
! 1.Experimental Music : สะทอนความหมายของปรากฏการณธรรมชาติที่สังคมใหคานิยม
ผานมุมมองของผูวิจัย
!2.Pop Song : ความไมแนนอน มุมองของการเลือกที่จะรับรูเรื่องราวตางๆ
!3.Blog : มายาคติที่แอบแฝงในสังคมปจจุบัน อันเปนเหตุของปญหา ความไมเขาใจกัน
!4.Article : นำเสนอบทความเกี่ยวกับเสียง ความสุขของการเสพเสียงผานมุมมองของผูวิจัย
! 5.Short Film : สารคดีสั้นเกี่ยวกับสังคมไทยในปจจุบัน คานิยม และสิ่งที่เกิดขึ้น เพื่อใหยอน
กลับมามองถึงการมีตัวตนอยูหรือไมของความสุขในสังคมไทยยุคปจจุบัน
!6.Radio Program : นำเสนอผานรายการวิทยุ 4 รายการยอยเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร สังคม 
ศิลปะ และความสุข โดยมุงหมายใหผูฟงไดกลับมาพิจารณาถึงความสุขที่เกิดขึ้นกับตัวเองผานความคิดใน
รายการวิทยุทั้งสี่ตอน

สาขาสังคีตวิจัยและพัฒนา !! !              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ลายมือชื่อนักศึกษา  ......................................................!!        !    ปการศึกษา 2555
ลายมือชื่ออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ..........................................
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52701303 : MAJOR : (MUSIC RESEARCH AND DEVELOPMENT)
KEY WORD :  PERCEPTION/HAPPINESS/THAI CONTEMPORARY/SOUND
! THOSSATHIP  SOONSARTHORN : FRAGILE HAPPINESS  IN THE SOCIAL MAZE : A 
COLLAGE AT PERSONAL OBSERVATIONS ABOUT CONTEMPORARY THAILAND. THESIS 
ADVISOR :  Phd. Anothai Nitibhon,  61 pp.

! This thesis is based on the sum of some of my reflections upon Thai 
society. I believe Thai society faces my problems, most of which are based on the 
fact that most people value superstition more than reason. Furthemore, I believe 
that Thai people often refuse to discuss any issues regarding  politics or religion. My 
thesis will explore in depth the boundaries between cultural values, happiness and 
what i regard as a current ‘social depression’.
! I will present and communicate my views and ideas through six medium 
which are: experimental music, a pop song, an internet blog, an article, a short film, a 
radio program. I hope to influence my audience and share my views with them 
through this collage of inter-connected ideas and aesthetics.

1.Experimental Music : Reflecting on the nature of social mythologies 
2.Pop Song : Uncertainty of life, personal perception
3.Blog : Mythologies are the cause of many problems, dis-unification.
4.Article : The presence of happiness through our perception of sound.
5.Short Film : Social values and Mythologies
6.Radio Program(4 topics):  science, society, art & happiness

Program of Music Research And Development   Graduate School, Silpakorn University
Student's signature ........................................                         !        Academic Year 2012
Thesis Advisor's signature ........................................
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กิตติกรรมประกาศ

! ผลงานสรางสรรค สังคมสับสน นี้ผูวิจัยไดรับการอนุเคราะหจากอาจารยหลายทานที่ไดสละ
เวลาอันมีคายิ่งเพื่อใหความรู ใหคำปรึกษา และคำแนะนำตางๆ ดังนั้นผูวิจัยจึงถือโอกาสนี้ขอ
ขอบพระคุณทานอาจารยมา ณ ที่นี้
! ประธานกรรมการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เดน  อยูประเสริฐ ผูใหคำแนะนำเสนอแนะแนว
ทางในการปรับปรุงแกไขวิยานิพนธ
! กรรมการ ดร.จิรเดช  เสตะพันธุ ผูใหคำแนะแนวชี้แนะในการพัฒนาสรางสรรคงานประพันธ
เกี่ยวกับงานวิทยานิพนธ 
! อาจารย ดร.อโณทัย นิติพน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูใหความรู คำแนะนำ และยังเปน
ผูชักชวนใหมาศึกษาตอภายในสาขาการประพันธเพลง เปนผูเสียสละเวลาอันมีคาในการใหความชวย
เหลือ แนะนำวิทยานิพนธ จนกระทั่งสรางสรรคผลงานจนเสร็จสมบูรณ
! อาจารย ดร . Jean-David Caillouet อาจารยผูประสิทประสาทความรู คำแนะนำอันมีคายิ่ง 
รวมถึงมุมมองในการดำเนินชีวิตและการทำงาน ผูเสียสละเวลาใหคำปรึกษาชวยเหลือในทุกดานตั้งแต
การแรกเริ่มของการวิจัย ทั้งยังชวยแนะนำองคความรูที่มีคายิ่งตองานวิจัย จวบจนกระทั่งความคิดและ
งานวิจัยเสร็จสมบูรณ
! นอกจากนั้นผูวิจัยยังถือโอกาสนี้ขอบคุณบิดามารดาที่สนับสนุนในการศึกษาตอครั้งนี้ รวมถึง
มิตรสหายนักศึกษาปริญญาโทที่ใหความชวยเหลือและเปนกำลังใจในระหวางการศึกษาและวิจัย
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